
بررسی-زیبایی-شناسانة-تأثیرات-بصری-مینیمالیسم-در-طراحی-صحنة-
تئاتر-معاصر*
سارا نوری**
محمدرضا شريف زاده***

چکیده
بر-خالف-اوایل-قرن-بیستم،-امروزه-در-فرایند-زیبایی-شناسانة-طراحی-صحنة-نمایش-تکنیک-ها،-ایده-ها-و-فضاهای-اجرایی-با-
تحولی-نوین-رو-به-رو-هستیم.-با-حضور-آثار-و-نمایشنامه-های-مدرن-که-فضای-خاص-و-دیدگاه-متفاوتی-عرضه-می-کند-بیش-از-
همة-عناصر،-فضای-نمایش-)طراحی-صحنه(-جلب-توجه-می-کند-به-همین-سبب-طراحان-صحنه-را-بر-آن-داشته--تا-از-تکنولوژی-ها-
و-فن-آوری-های-نوین-برای-ارائه-فضایی-متفاوت-استفاده-کنند.-از-جمله-این-فضاها-می-توان-هنر-مینیمال-را-نام-برد-که-زائیده-هنر-
پاپ-است-که-با-ارائة-آثار-سه-بعدی-مطرح-و-از-قطعاتی-متفاوت-ساخته-می-شد.-اهمیت-این-هنر-به-خاطر-سنت-شکنی-هنرمندان-
آن-دوره-هنری-بوده-است.-همه-مینیمالیست-ها-به-شعار-»کمترین،-همیشه-بهترین-است«-معتقد-بودند.-مینیمالیسم-جنبشی-است-که-
به-سمت-کاستن،-با-حذف-تجلیات-بیرونی-به-نفع-مفهوم-یافتن-اشیاء-پیش-می-رود.-این-پژوهش-با-هدف-بررسی-کارکردهای-
زیبایی-شناسانه-مینیمالیسم-و-اهمیت-ساختاری-و-جایگاه--طراحی-صحنه-در-دوران-معاصر-و-توجه-به-کیفیات-خاص-فضای-نمایش-
که-ویژگی-های-متمایزی-را-در-طراحی-های-صحنه-بوجود-آورده-است،-در-پی-پاسخ-به-این-پرسش-است-که:-آیا-این-شیوه-و-یا-

رویکرد-در-جامعه-معاصر-پاسخگوی-مخاطب-تئاتر-می-باشد؟-آیا-این-شیوه-نگرش-مورد-استفاده-قرار-گرفته-یا-خیر-و-چگونه؟
روش-تحقیق-مبتنی-بر-رویکرد-توصیفی-ـ-تحلیل-بوده-و-در-گردآوری-اطالعات-از-روش-کتابخانه-ای-و-کارکردهای-فضای-

مجازی-استفاده-شده-است.
مقاله-حاضر-در-راستای-تبیین-کلیات-پژوهش-و-مروری-بر-تاریخچة-مینیمال-به-تحلیل-اندیشة-زیبایی-شناسانه-خلق-فضای-
مینیمال-پرداخته-است.-آنچه-از-این-پژوهش-برمی-آید-انگاره-حفظ-اصالت-تئاتر-بر-پویایی-و-تنوع-بصری-در-خلق-فضا-و-تعامل-آن-

با-تماشگر-تئاتر-است.-

کلیدواژه ها: مينيماليسم، هنر مينيمال، پست مدرنيسم، زيبايی شناسی، طراحی صحنه

*. اين مقاله بخشی از پايان نامة مقطع كارشناسی ارشد سارا نوری رشته پژوهش هنر، دانشكدة هنر و معماری در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مركز است.

 Email: n.decorator@gmail.com                                     دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشكدة هنر و معماری تهران مركز .**
***. استاديار دانشكدة هنر و معماری، تهران مركز

تاريخ دريافت: 93/7/10
تاريخ پذيرش: 93/10/1



74

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال سوم، شامرۀ 13، زمستان ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1393

مقدمه
عناصر  و  نشانه ها  از  هنرمندان  كنون  تا  گذشته  از 
مختلف برای بيان افكار و داللتشان به انسان، هستی و 
جذب مخاطب بهره برده اند. عوامل اصلی تئاتر عبارت اند 
از متن، صحنه، بازيگر، لباس، نور، صدا و موسيقی. در 
عرصة تئاتر عالوه بر بازيگر و ديالوگ، فضای نمايش كه 
در برگيرندة نشانه ها و تكنيک های مختلف است، طراحی 
صحنه توانسته برای جلب توجه تماشاگر و ارائه ديدگاه 

متفاوت از متن استفاده كند.
خودنمايی  مخاطب  برابر  در  كه  چيزی  نخستين 
می كند، دكور است كه نشان اهميت آن است. عنصری 
كه امروزه در تئاتر بسيار مورد توجه قرار می گيرد و در 
مسير تفكر مدرن با رويكرد زيبايی شناسانه جلوه ديگری 

يافته است. 
به  توانسته  جديد  ابزار  به  دسترسی  با  مدرن  تئاتر 
خلق فضاهای متنوع دست يابد، البته عمده فضا سازی به 
طراح صحنه و آشنايی وی با نحوه بهره گيری از اين تنوع 
تثبيت  سبب  زمان  مرور  به  كه  دارد  بستگی  امكانات 
طراحی صحنه به عنوان عنصر ضروری در اجرای تئاتر 
بيانگر  هم  قاب بندی  صحنه  كه  گونه ای  به  است  شده 
ابتكار ذهنی در جهت اجرايی شدن زيبايی متناسب با 

مفهوم هستی است.
در اين  رابطه اگر طراحی به تم نمايش مرتبط باشد، 
هنر  پيروان  می شوند.  مفهومی تر  و  زيباتر   آن  عناصر 
مينيمال در پی ايجاد اثری فاقد زمان و مكان بودند و 
نمايش هايی اين چنينی به سمت كم دكور داشتن پيش 
هم  كه  می گيرند  كمک  به  را  كارگردان  و  می روند 
ميزانسن و هم ابزار طراحی صحنه را بدون ساخت و ساز 
دكور ايجاد كند. جهان نوين خواستار تئاتر نوين است 
كه در آن هنر و تكنولوژی در هم می آميزد و جهانی تازه 
را به نمايش می گذارد و در اين ميان طراحان صحنه را 
ابزار شگفتی  از اين  با بهره گيری  تا  بر آن داشته است 
مخاطبان را برانگيزانند. عصر مدرنيسم در به كارگيری 
اين عناصر به اعتدال توجه دارد. هنر مينيمال و گسترش 
فناوری روز بر فضای نمايش تئاتر معاصر بسيار تأثيرگذار 
بوده و باعث به وجود آمدن فضاهای خاص شده است. 
هدف اصلی اين پژوهش بررسی زيبايی شناسانة تأثيرات 

مينيماليسم در صحنه پردازی و خلق فضای نمايش است 
كه در جهت نيل بدان، اهداف فرعی ذيل نيز مورد توجه 

قرار می گيرد:
اصول  و  صحنه  طراحی  ويژگی های  تبيين  ـ 

زيبايی شناسی آن؛
بر مخاطب در هنر  تأثيرگذاری  ـ تبيين شيوه های 

مينيمال؛
ابزارهای  از  مينيمال  هنر  بهره گيری  چگونگی  ـ 

مدرن؛
ـ تأثيرات اجتماعی هنر مينيمال.

كرد،  تقويت  را  مقاله  اين  شكل  گيری  انگيزة  آنچه 
نوعی  كه  بود  تئأترهايی  صحنه  طراحی  مشاهده 
پلوراليست پست مدرن است و در يک سبک خاص در 
آن  پست مدرنيسم  در حقيقت   نمی گنجد.  مدرن  هنر 
تفكر  اساس  پلوراليسم  و  است  پلوراليسم  سوی 
گونه  هر  پست مدرنيست ها  می باشد.  پست مدرنيسم 
وحدت گرايی را نفی می كنند زيرا تنوع، تكثر، انشعاب و 

پراكندگی از اصول اوليه اين مكتب است.
 آنچه پست مدرنيسم به تئاتر افزوده، ديداری شدن 
بيان  برای  پست مدرن،  تئاتر  است.  بيشتر  هرچه 
سنتی  و  رايج  شيوه های  از  خود  جديد  انديشه های 
در  را  خود  نظر  مورد  مفاهيم  بلكه  نمی كند،  استفاده 
مجسم  صحنه  در  بدن  بر  تأكيد  با  و  فيزيكی  روندی 
ابژه  و  سوژه  وجوه  تضاعف  سبب  اين  و  می كند 

زيبايی شناختی نمايش می گردد.
با مطالعات مقدماتی در مورد مينيمال می توان به آن 
رسيد كه »مينيمال« مناسب  ترين لحن بيان برای بيشتر 
آثار طراحی صحنه تئاتر معاصر است. از اين رو، نگارنده 

بر آن شد تا تحقيقی را در اين باب آغاز كند.
سال های1960بر  به  مينيمال  رشد  و  پيدايش 
از  و  سه بعدی  غالباً  جريان  اين  هنری  آثار  می گردد. 
اشكال هندسی ساده تشكيل شده است كه با محوريت 
شیء، اشيايی كه هيچ مفهومی ايجاد نمی كند و صرفاً 

جنبه تكرار شونده دارد در آن ديده می شود.
است.  معتقد  هنری  آثار  بودن  به ساده  مكتب  اين 
اهميتی كه اين مكتب در دنيا كسب كرده است به اين 
دليل بود كه در دهه های 60 و70 نقاشی عموماً منسوخ 
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و مجسمه سازی غالب شده بود.
و  استوار  واحد،  قلم  يک  به  مينيماليست ها  همة 
كه  بودند  معتقد  شده  پاک  و  شده  تهذيب  مدل های 
گويای شعار معروفشان می باشد.  در اين نوشتار كلياتی 
پيرامون مينيمال به دست داده شده است تا جستجو در 
مورد نحوه تأثير و عملكرد زيبايی شناسانه مينيمال در 

طراحی صحنة تئاتر را دريابيم. 

کلیات پژوهش 
پیشینة تحقیق

با بررسی های انجام شده در ميان كتب منتشر شده، 
مقاالت، پايان نامه ها و پايگاه های معتبر مربوط به حوزه 
موضوع     به  كامل  طور  به  كه  مستقلی  پژوهش  تئاتر، 
»بررسی زيبايی شناسانهء تأثيرات مينيماليسم درطراحی 
صحنه تئاتر« پرداخته باشد يافت نشد. البته در برخی از 
كتب به صورت گذرا به واژگان كليدی پرداخته اند كه در 

منابع اشاره شده است.

تعریف عملیاتی واژگان کلیدی
تعریف  مینیمالیسم

از  در گذار  است كه  و سياقی  مينيماليسم سبک   
مدرنيسم به پست مدرنيسم نقش اساسی داشت، به هر 
حال فرهنگ های لغات، برابر واژه literal  از معادل های 
الفبايی: دقيق، مو به مو، تحت الفظی،لفظ به لفظ، لغوی، 
لفظی، بی روح، سر راست، ظاهری، واقعی و بی پيچ و 

خم استفاده كرده اند.

معادل  راست  سر   literal واژه  معادل های  ميان  در 
بهتری است، زيرا اگر هم اين آثار و هنرمندان به لفظ و 
راستی  سر  حيث  از  بيشتر  می شوند  متوسل  كالمی 
آثارشان است تا جايی كه مجبورند اشياء و ابژه های ساده 
و معمولی و هندسی را به عنوان اشياء هنری ارائه دهند 
از طرف ديگر معادل لفظی، لفظ گرا كنايه ايی است كه 

در خود واژهء اصلی وجود دارد و آن را به نقد می كشد.
اما Literal Art   )مينيماليسم ( هنر و روشی است 
سر راست كه اثر هنری را با ارجاع به خودش، به عينيتش 
و حضور خودش معنا خلق می كند و البته برای توضيح 
كالمی  استدالل  و  زبان  به  نيازمند  حيثيت،  اعاده  و 
از لفظ و زمينه لفظی برای معنا دهی سود  می شود و 

می برد.
مينيماليسم به جهت ديگری حائز اهميت است. اين 
جنبش پايان حاكميت مقتدرانه دنيای هنر نيويورک بر 
آفرينش های تجسمی معاصر را در پی داشته است و بر 
فرهنگی  اقتدار  بر  دهه 1940  اواسط  از  كه  حاكميتی 
پاريس، كه در پی آمد جنگ جهانی دوم عميًقا رو به 
افول گراييده بود فائق آمده و خود را جانشين آن ساخت.

به  كه  است  جنبشی  كمينه گرايی  يا  مينيماليسم 
سمت كاستن می رود اين كاستن می تواند در هر عنصری 
خود را نشان دهد مانند عناصر بصری، صوتی، ادبی و.... 
هنرمندان كمينه گرا معتقدند كه در هر هنری می بايد 
كم ترين ابزار بكار برود و با كم ترين خطوط مفهوم خود 

را در كم ترين زمان انتقال داد.
بسيار  موضوعی  چرخش  يک  بر  ناظر  مينيماليسم 
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همة  و  است  مدرنيست ها  عمدة  آخرين جريان  و  مهم 
آنچه بعد از آن آمده است را پست مدرنيسم می دانند.  
طراحی ها،  در  كاًل  و  معماری  در   )1  :1384 )اسميت، 
مينيماليسم تحت تأثير طراحان و معماران و هنرمندان 
ژاپنی بود، چرا كه اين نوع نگرش به طراحی كاماًل با نوع 
ديدگاه سنتی مردم ژاپن جور در می آيد. همانطور كه 
كه  چيزيست  می بينيد، همان  آنچه  می گويد:  فلسفه 
می بينيد. زمانی كه صحبت از فلسفه در موضوعی مطرح 
آن  با  رابطه  در  ذهن  در  ابهام  نوعی  معموالً  می شود، 
پيچيدگی  معنای  به  اين  البته  می بندد.  نقش  موضوع 
 فلسفه نيست بلكه ذهنيتی است كه در ما وجود دارد. 
پيچيدگی های  از  مينيماليسم يک مكتب هنری خالی 
فلسفی و يا شبه فلسفی است. ويژگی اين هنر كه موجب 
شده چنين برداشتی از فلسفة آن به وجود آيد، استفاده 
چيزهايی  ساير  حذف  و  ضروری  و  اصلی  المان های  از 
باشد.  داشته  تجمالتی  بار  است  ممكن  كه  است 
مينيماليسم در فلسفه معتقد است كه معدود نيازهای 
انسانی برای زندگی كافی است. افرادی كه پيرو چنين 
تفكری هستند، در سادگی زندگی می كنند و ساده تر از 
كنند.  احساس  خوشبخت  را  خود  می توانند  ديگران 
رهبران اين سبک از فلسفه همواره پيروان خود را تشويق 
می كنند تا از چيزهايی كه به آن ها بسيار عالقه دارند 
نبود  و  سادگی  در  كه  بگيرند  ياد  و  كنند  نظر  صرف 

ماديات زندگی كنند.
طور  به  می توان  مينيمال  ويژگی های  مهم ترين  از 
بودن،  و سريال گونه  تكرار  ايجاز،  و  به سادگی  مختصر 
كاهش شیء به اشكال اصلی هندسی، دقيق، خشک و با 
از  استفاده  واحد،  فرم های  از  استفاده  و  تيز  كناره های 

عميق  مفاهيم  نفی  صنعتی،  و  سرد  عموماً  رنگ های 
ادراک  بر  تأكيد  و  تاريخ گرايی  گونه  هر  نفی  فلسفی، 

مستقيم، يكباره و كلی اشاره كرد.
در  كه  و شیء وارگی«  »هنر  فريد  مايكل  مقالة  در 
سال 1967 به چاپ رسيده برجسته ترين تحليل عليه 
مينيماليسم است كه مسائل هنر سه بُعدی را به تفضيل 
بيان كرده به دو عامل كليدی كه عبارت اند از تمركز و 
تأكيد ضد مدرنيستی جديد بر اثر هنری به مثابه شیء 
برخورد  و  اثر  نمايش  بر  جديد  تئاتری  تأكيد  و  صرف 
فيزيكی مخاطب با آن كه اين عامل تئاتروارگی ناميده 
شده است، اشاره می كند. نقد او واكنشی بود به تغيير از 
به واكنش مخاطب و  اثر هنری  تكوين و شكل درونی 
فرايندهای مصرف. نيز نقد او واكنشی بود به نصب آثار 
اثر هنری بدون  در مكعب های سفيدرنگ كه در آن ها 
اثر  مخاطب  بر  فيزيكی  مستقيماً  شكلی  به  و  واسطه 

می گذاشت.

هنر مینیمال
بر   1960 سال های  به  مينيمال  واژة  از  استفاده 
آن  در  كه  دوره ای  بود.  پاپ  هنر  زائده  كه  می گردد 
)اكسپرسيونيست ها(  بيان گرا  نقاشان  دستاوردهای 
سه  آثار  ارائه  با  مينيمال  هنر  می شد.  انگاشته  ناديده 
بعدی از اشكال هندسی و اغلب بصورت تكراری مطرح 
می شد. اين هنر در آمريكا و به دنبال هنر خردگرايانه 
اكسپرسيونيسم انتزاعی و يک تصور قابل مالحضه از هنر 
پاپ بود. مجسمه های كارل آندره، كه از قطعات متفاوتی 
ساخته شده بود، بهترين و محبوبترين مثال از اين هنرها 

می باشد.
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خاطر  به  هنر  تاريخ  در  مكتب  اين  ديگر  اهميت 
سنت شكنی هنرمندان اين دورة هنری بوده است، زيرا 
به  گالری های  در  عمدتاً  هنرمندان  آثار  دوره  آن  در 
هنرمندان   60 دهة  در  ولی  می شد،  گذاشته  نمايش 
مينيمال كارگاه های خود را برای نمايش آثارشان انتخاب 
می كردند يا آن آثار را در فضای باز به نمايش می گذاشتند.
سالن در كتاب تاريخ بی پيرايه كه در سال 1985 
و  پيچيدگی  با  جنبش  »اين  می نويسد:  يافت  انتشار 
ناظران  برآشفتن  متنانجس خود سعی در  كيفيت غير 
آمريكايی داشت« او خاطر نشان می سازد كه ظهور اين 
جنبش همزمان بود با موج انتقادات عليه »پيچيدگی«  
دانلد  و  استال1  فرانک  چون  اروپايی  هنرمندان  آثار  در 

جاد2 كه نمونه ای از اثرشان ارائه شده است.
برای رهروان جنبش مينيماليسم آمريكايی، همچون 
حتی  و  مغشوش  اروپا  جديد  هنر  هنرمند،  دو  اين 

واپس گرا تلقی می شود.
و  آرت  مينيمال  نمايندگان  جمله  از  لويت3  سل 
از  او در قسمت هايی  كنسپچوال آرت به شمار می آيد. 

مقالة خود می نويسد: »ايده در درون خودش، حتی اگر 
به شكل بصری قابل ارائه نباشد يک اثر هنری محسوب 
اثر  شده  توليد  فراوردة  يک  كه  طوری  همان  می شود. 

هنری به شمار می آيد. «
شكل  عنصر  چند  پايه  بر  فلسفه  در  مينيماليسم 
كه  حداقل هايی  به  مينيمال  فلسفة  واقع،  در  می گيرد 
برای معنا دهی نياز است اكتفا می كنند و در چيزهای 
ساده و ابتدايی خالصه می شود. اكثر فلسفه های مدرن 
اين  از  آيند.  شمار  به  همه  مينيمال  فلسفه  می توانند 
جهت كه تنها اشياء ارزشمند محدودی را به عنوان تمام 
چيزهايی كه يک انسان برای زندگی به آن ها نياز دارد به 

كار می گيرند.

پست مدرنیسم
 مفهوم پست مدرن برای اولين بار در دهه 1930 در 
مطالعات فدريكو لورانس دربارة اشعاری به زبان اسپانيايی 
مطرح شد. پست مدرنيسم به عنوان يک جريان هنری 
در دهة 1940 توسط معمارانی كه بر ضد ساختمان های 
كاماًل كاربردی و بی روح به اصطالح مدرنيستی برخاسته 
بود شكل گرفت. اين واكنش و اعتراض عليه عقل محوری 
ابتدا  و كاركردگرايی )فانكشناليسم4( دنيای مدرن كه 
در معماری آغاز شد، به تدريج حيطه های ديگر هنری را 
اجراهای  و  تئاتر  حوزة  وارد  عاقبت  و  برگرفت  در  نيز 
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نمايش هم گرديد
از نامش پيدا  آغاز دورة پست مدرن همان طور كه 
است پسامدرن يا بعد از مدرن است و به طور تاريخی 
سر   1970 در  كه  اصطالح  اين  و  نيست  شده  تعريف 
)بيشتر يک روش  رابرت كوهن5:  به قول  افتاد  زبان ها 
فكر كردن يا حتی فكر نكردن است تا يک دورة خاص.( 

)cohen, 2003: 146(

كه  چرا  برنمی دارد  كامل  تحليل  يک  پست مدرن 
است.  تحليل گرانه  روش  مخالف  اساساً  پست مدرنيسم 
روابط  قطعيت  و  منطق  غالباً  پست مدرن  رويكرد  يک 
علت و معلولی را ناديده می گيرد و آن ها را با انعكاسات 
می كند.  جايگزين  اتفاقی  و  احتمالی  حتی  و  موازی 
پست مدرن بيانگر سقوط يا دگرگونی و تحول سريع در 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سياسی،  مدرنيته  شيوه های 

فرهنگی است.
هنری  اثر  يک  كه  گرفت  نتيجه  می توان  گونه  اين 
درباره  باشد  چيزی  دربارة  آنكه  از  پيش  پست مدرن 
خودش است و يا ممكن است خوْد ساختارشكنی كند. 
تا بتواند بيان كند همان قدر كه دربارة ماست دربارة هنر 
هم هست، درباره اينكه ما چگونه به هنر نگاه می كنيم.  
هنری  اثر  يک  كه  اندازه  همان  »به  كوهن  قول  به 
پست مدرن اشاره به خود دارد و به خود رجوع می كند به 

)ibid, 2003: 147( ».همان اندازه خود را نقد می كند
در اواخر دوران مدرنيسم سبک های متعدد هنری به 
وجود آمدند كه در نهايت و در باالترين درجة خود منجر 
مدرن  هنر  مدرن شدند، هدف  هنر  در  آثاری  به خلق 
طغيان بر عليه جامعة صنعتی و مبارزه با زندگی ماشينی 
بود تقريباً آخرين گرايش اين دوران مينيماليسم بود كه 
قبل از اينكه به عنوان جنبشی هنری شناخته شود به 
جنبش ضد هنر معروف شده بود، چرا كه زيبايی شناسی 
هنر را كه تا آن زمان تعريف شده بود زير سؤال می برد 
و آنچه را كه تا قبل از مدرنيسم هنر خوانده می شد ناهنر 
سرعت  جهت  در  اضافات  حذف  با  هنر  اين  می خواند. 
انتقال مفهوم تالش كرد . در زمانی كه فيلسوفان بزرگ 
هنر، دوران مدرنيسم و هنر مدرن را انتهای هر نوع هنر 
اين  از  گريز  برای  را  راه هايی  مينيماليسم  می دانستند 
و  داد  قرار  فيلسوفان  و  هنرمندان  روی  پيش  اشتباه 

گسترش فلسفی و تكنيكی را به دوران جديد وارد كرد 
آغاز  با  می شناسيم.  پست مدرنيسم  نام  با  را  آن  ما  كه 
دوران پست مدرنيسم هنر پست مدرن نيز متولد شد، اما 
با  پست مدرن  دوران  هنر  متفاوت.  كاماًل  رويكردی  با 
گرايشی نسبی به گذشته و به هنر سنتی و كالسيک 
حركتی رو به جلو دارد و گذشته و حال را در روندی 
به وجود  و هنری جديد  داده  پيوند  به هم  ديالكتيكی 

می آورد.
اين تحوالت همه هنرهای مختلف را با هم تركيب 
كرد و ديگر هنری نبود كه به طور مستقل عرض اندام 
كند موسيقی، نقاشی، مجسمه سازی، سينما و تئاتر همه 
وجود  به  نوين  شيوه های  تا  گرفتند  كمک  يكديگر  از 
بياورند. گرد هم آمدن فلسفه پست مدرن و هرمونتيک 
مدرن باعث بوجود آمدن شيوه های بديع در هنر می شود 
كه به خوبی می تواند وضعيت دوران جديد را نشان دهد.  
تفكر  در  ريشه  مدرنيته  مفهوم  خود  و  مدرن  فلسفة 
روشنگری دارند. )Habermas,1987:1( بنابراين، نمی توان 
معانی سازندة پسامدرنيسم را بدون درک اصول اساسی 
فلسفة روشنگری دريافت و برای درک اين اصول بايد از 
چگونگی تالقی تاريخ اروپا و فلسفة اروپا در قرن 16و17 
اطالع حاصل كرد. هواداران مدرنيسم فلسفی استدالل 
می كنند كه هر تفسير يا صادق است يا كاذب و برای هر 
اثر هنری يک تفسير صحيح واحد می تواند وجود داشته 
باشد. مدرنيست ها بر اين باورند كه اثر هنری می تواند اثر 
خوبی باشد و می تواند دارای خواص ذاتی صوری باشد 
كه موجب حسن آن شود، هنر مستقل از فرهنگ و زمان 
خاصی موجود است به طور كلی ويژگی های ذاتی موجب 
آفرينش هنر می شود در نتيجه حدود و مرز مشخص و 
روشنی در كار ست كه هنر را از زندگی متمايز می كند. 
كه  كرد  اشاره  می توان  نهايت  در   )19-46 )بل1961: 
به  از جانب مدرنيسم رو  بر هنر  مرزهای تحميل شده 
نابودی اند و دامنه و پيچيدگی فعاليت های هنری را بيش 
از حد ساده جلوه می داند. )Novitz, 1992:177( می توان 
و  هنر  مورد  در  مدرنيستی  مفاهيم  كه  بود  معتقد 
فعاليت های مربوط به آن بی جهت به بن بست رسيده اند 
بدون اينكه با نظريه های مربوط به ارزش و تفسير و معنا 
كه پسامدرنيست هايی چون دريدا، بارت، مارگوليس يا 
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رورتی عليه آن سخن می گويند، هماوا باشند.

زیبایی شناسی 
زيبايی شناسی يكی از شاخصه های فلسفه است كه 
به تحليل مفاهيم و حل مسائل ناشی از انديشه گری ما     
اشيای  می پردازد.  زيبايی شناختی  اشيای  دربارة 
تجربة  تعلقات  همه  شامل  خود  نيز  زيبايی شناختی 
زيبايی  اشيای  نوع  می توانيم  كه  است  زيبايی شناسی 
شناختی را تعيين كنيم، گو اين كه كسانی هستند كه 
وجود هر گونه تجربة مشخصاً زيبايی شناختی را انكار 
می كنند، اما امكان داوری را می پذيرند. از اين رو اصطالح 
كه  می شود  چيزهايی  شامل  زيبايی شناختی  اشيای 
موضوع چنين داوريی ها و استدالل هايی اند. )فتحی زاده، 

 )14-8
پرسش های فلسفة مدرن در زمينه زيبايی اين بوده 
است كه آيا زيبايی ذهنی است يا عينی؟ تاريخ زيبايی را 
به دو جريان  زيبايی می توان  از  لذت حاصل  اعتبار  به 
اصلی تقسيم كرد يكی جريان فيثاغورثی كه نوعی لذت 
هوشيارانه و متفكرانه را تنها شرط لذت حاصل از زيبايی 
را می داند به بيانی ديگر حاصل از مناسبات صوری يک 
وضعيت است. ديگری جريان اصل لذت كه در تجربة 
به حواس مربوط می شوند  را كه  لذتهايی  زيبايی همة 
می پذيرد. طبق نظر كانت شیء زيبا در واقع نمود ذهنی 
صورت همان شیء است. در واقع صورت ادراكی شیء را 
ذهن در جريان پردازش داده های ادراكی ايجاد می كند. 
صورت ادراكی ذهن اگر با هيچ يک از مفاهيم ذخيره 
صورت  به  بتوان  يا  و  نباشد  منطبق  حافظه  در  شده 
ادراكی به آن دست يافت به منظور تطابق با شاكله زبان 
پردازش می شود. اگر صورت ادراكی شیء زيبا باشد از 
اختيار  در  را  آن  وصف  در  مناسب  زبان  كه  جهت  آن 
نداريم نمی توانيم آن را به آسانی توصيف كنيم در نتيجه 
دانست. هرچند  نمی توان متصور  زيبايی  بر  اصولی هم 
جهان  زيبايی(  ادراكی  )صورت  زيبايی  احكام  شالودهء 

شمول تلقی شود.
به هر حال، زيبايی و درک آن و لذت ناشی از درک 
شیء زيبا )يا شناخت آن( در طراحی صحنه وابسته به 
ماهيت صوری اشيای مورد استفاده است. »همان گونه 

كه فيلسوفانی همچون آكويناس، به روشی مشابه روش 
ارسطو به تعداد قابل توجهی از تمايزات تجربی در مورد 
نظام  اشياء در  زيبايی عينی  به  انواع »تناسب« مربوط 
خلقت اشاره می كند. عالوه بر اين، بر اساس هماهنگی 
نظر آكويناس با نظر ارسطو، او شرط زيبايی عينی را با 
رجوع به صورت قابل ادراک يا قابل شناخت اشيای مورد 

نظر تثبيت می كند.« )بريس گات، 1391. 27( 
»زيبايی مستلزم تحقق سه شرط است: اول تماميت 
)يكپارچگی( يا كمال شیء زيرا آنچه ناقص است الجرم 
زشت است. دوم تناسب يا هماهنگی. سوم وضوح از اين 
رو می گويند اشيايی كه رنگ روشن و پرتاللو دارند زيبا 

هستند.«  )همان: 28 و 46(
در اين پژوهش از واژة زيبايی شناختی طبق نظرية 
فرماليست ها و مينيماليست ها مطابق كاركرد اين مفهوم 
استفاده شده است پس فعاليت زيبايی شناختی عبارت از 

مطالعه همه جانبة شكل ) فرم ( اثر است. 

طراحی صحنه
عناصری كه در روی صحنه های تئاتر با عنوان دكور 
در  ريشه  كه  است  صحنه آرايی  از  گونه ای  می بينيم 
دارد، درست  قرن 19  اواسط  در  نمايش  عالم  تحوالت 
زمانی كه پديدة واقع گرايی در تئاتر شروع به رشد كرد، 
پرده های  شامل  فقط  رمانتيسم  دوره  در  آن،  از  قبل 
بزرگ  نقاشان  آثار  از  گرفته  بر  كه  بود  نقاشی  مختلف 
زمانه بود و هيچ ارتباطی با حال و هوای نمايش نداشت.
طراحی يک صحنه از تعريف دقيق فضای احساسی 
بر  تأثيرگذاری  ارتباط  بيشترين  برقراری  برای  برنامه 
مخاطب حاصل می شود. بايد در نظر داشت »تئاتر يک 
هنر تركيبی است از عناصر مختلفی چون متن، بازيگری، 
نور، دكور و... كه با حذف هر عامل بنا به درجة اهميت 
آن باعث بروز نقصان می  شود. اما در هر صورت هيچ گاه 
مكان بازی را نمی  توان حذف كرد. باالخره بازيگر فضايی 
را برای ادامة اعمال خود نياز دارد. حتی اگر فضای مزبور 
دور  صحنه  طراحی  از  هم  باز  باشد  ساده  زمينة  يک 
نشده  ايم زيرا از مفاهيم و فضاسازی خاص خود برخوردار 
تئاتر  از  است. پس طراحی صحنه جزئی جدايی  ناپذير 

است.« )صانعی، 1381: مقدمه( 
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موقعيت  كادربندی  نوعی  واقع  در  صحنه  طراحی 
مجموعه  طريق  از  كه  است  اثر  فكری  جوهر  و  مكانی 
عالئم صحنه ای به تماشاگر انتقال می يابد كه اگر به تم 
نمايش مرتبط باشد معنادارتر می شود. الزم به ذكر است 

كه اين گونه نمايش ها فاقد زمان هستند.
با كمی  بيستم  قرن  اوائل  از  بعد  تئاتر  به  نگاه  نوع 
نمونه  چند  بود.  مرسوم  تئاتر  سنتی  ديدگاه  از  تفاوت 
شاخص از شيوه های اجرايی تئاتر وجود دارد كه از حدود 
سمبوليست ها  است.  شده  آغاز  هيجدهم  قرن  پايان 
كردند.  تئاتر  وارد  را  نوشتار  نمايشی  غير  گونه های 
دادائيست ها و فوتوريست ها نه تنها قطعه هايی از تئاتر 
غير نمايشی به مخاطب ارائه دادند بلكه انگيزه هايی به 
مخاطب دادند كه گويا در مجموع هم غيرتئاتری و هم 
شعار  به  گرايش  كه  مينيمال ها  همانند  بود  غيرحسی 
اين  و  دارند  بيشترين«  هميشه  »كمترين  معروفشان 
تر ظاهر  سبک در بخش طراحی صحنه بسيار پررنگ 
شده البته در بخش متن و ميزانسن هم روندی چشمگير 
شخصی  برداشت های  و  انگيزه  كه  است  داده  ارائه 
گوناگونی برای مخاطب خود ارائه دادند. همانطور كه در 
پايان قرن گذشته نيز كم كم شاهد افزايش آگاهی بخشی 
از بازيگران تئاتر از جريان های اصلی تئاتر غير اروپايی 
بوديم. در نتيجه، خود تئاتری ها تازه در آغاز قرن بيستم 
افتاده  تئاتر  اجرای  ارزش های  در  انديشی  باز  فكر  به 
نمايش  متن  از  مستقل  را،  نمايش  اجرای  كوشيدند 
)همانند مينيماليست ها( واجد ارزش قلمداد كنند. پيامد 
ديگر اين بود كه اين اواخر رشتًه فلسفی زيبايی شناسی 
شيوًه  از  خود  برداشت  در  مشابهی  بازبينی  به  دست 

  )Hilton, 1987( .اجرای و طراحی صحنه تئاتر زد
بنابراين، اجرای تئاتر، به رغم سابقًه ديرينه اش، به 
شكل مجموعه ای از شيوه های اجرا و به شكلی مستقل 
موضوعی نسبتاً جديد در بررسی های فلسفی به شمار 
می رود. )saltz, 1998: 375( گو آن كه در اين زمينه نيز 
كار زيادی انجام نگرفته و آنچه صورت گرفته پراكنده 

بوده است. 

بررسی زیبایی شناسانه مینیمالیسم در طراحی 
صحنه

و  متن  به  نسبت  عين  به  عين  نگاه  ديگر  امروزه 
به ويژه  از سوی گروه اجرايی و  وفاداری محض به آن 
كارگردان امری دلچسب به نظر نمی آيد و مخاطب هم 
مخاطب  ببيند.  می دانسته  كه  را  همان  ندارد  تمايل 
امروزه می خواهد ببيند بر اساس چه دريافت و تفسيری 

اثر را اجرا می كنند و اال متن موجود را می خواند.
را  مخاطب  و  دارد  متنی  اعتبار  نخست  نمايشنامه 
جذب می كند و ديگر اينكه مخاطب به دنبال عرضه های 
جايگاه  متخصصان  ديد  از  البته  آن هاست  متفاوت 
مخاطب عام در اين باره متفاوت است و موضوع بحث، 
متخصصان می باشد. الزم به ذكر است كه نويسندگان 
موفق به گونه ای می نويسند كه اثرشان چند صدايی و 
از  كمتر  كه  باشد  داشته  را  اجرايی  انعطاف  و  قابليت 
و  درک  حد  در  فقط  می كنند  استفاده  صحنه  دستور 

تصور اوليه ارائه می دهند.
همان طور كه پيشتر اشاره شد، مفاهيم ذهنی در 
خلق ايده خاص و نقش آن در نمايش بسيار مهم است 
و می تواند ديدگاه متفاوت و خاصی نسبت به اثر بوجود 
آورد. زيبايی طراحی صحنه و خود صحنه، صرفاً ديداری 
نيست، بلكه عمدتاً در وجوه داللت گر و نشانه ای آن به 
برای حركت و آشكار شدن پرسوناژها  عنوان زمينه ای 
جلوة اساسی می يابد؛ يعنی اين زيبايی در معنا و ميزان 
نمايش،  داده های  نماياندن  و  ارائه  برای  آن  سنخيت 
محقق می شود و هر چه بيشتر در خدمات درون مايه و 
است.  زيباتر  و  باورپذيرتر  نمايش  باشد،  پرسوناژها 
همچون:  نمايش  در  مختلف  تكنيک های  از  بهره گيری 
فيلم و عكس در صحنه عالوه بر پويايی و تحرک موجب 
تنوع بصری و برانگيختن مخاطب و القای حسی خاص 
خواهد بود. رابطة تنوع و محتوای اجرا مسئله ای برای 
تحليل زيبايی شناسی است كه ممكن است خاص تئاتر 
باشد. چند گونة كمابيش معيار از طراحی صحنه )مكان( 
وجود دارد كه هر كدام با انواع مختلف فهم محتوای اجرا 
ارتباط دارد. )هيلتون، 1987: كارلسون، 1996( طراح 
صحنه با ايجاد اين تنوع بصری نه تنها به فضای نمايش 
ويژه ای  احساس  مخاطب  برای  بلكه  می بخشد  زيبايی 
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همرا با خالقيت به وجود می آورد. بدين وسيله مخاطب 
تصاوير متنوع و اغراق آميزی را می بيند كه دائماً در حال 
وجود  تركيبی  چنين  واقعی  دنيای  در  كه  است  تغيير 
ندارد. اين موضوع يعنی ايجاد تنوع ديداری جزء آرزوهای 
از  استفاده  يعنی  است  بوده  صحنه  طراحان  ديرينه 
تكنولوژی ماشينی به منظور خلق آثار بديع در ادراک و 
احساس زيبايی و لذت موثر بوده است كه نشان تأثير 
تنوع بصری بر افزايش جذابيت و لذت بخشی نمايشی و 
ذهن  جداسازی  به  منجر  و  است  مخاطب  سرگرمی 
نمايشی  فضای  درون  به  بيرونی  فضای  از  مخاطب 

می  شود. 

طراحی صحنه نخستين چيزی است كه در برابر 
مخاطب خودنمايی می كند و عنصری است كه امروزه در 
كه  آنجايی  از  می گيرد.  قرار  توجه  مورد  بسيار  تئاتر 
به  واسطه ای  بی  طور  به  و  مستقيماً  صحنه،  زيبايی 
طراحی كلی آن و چيدمان ابزار و نوع دكور هم بستگی 
دارد، افزودن هر شیء و عنصر اضافی هارمونی و ارتباط 
همان  به  و  می ريزد  هم  به  را  ساختاری صحنه  اجزای 
نسبت زيبايی های بصری و مفهومی اش را هم، از دست 
می دهد. هر عنصری كه به طور مستقل و بی ارتباط با 
يا  قياسی  نشانه ای  وجه  شود  كارگرفته  به  نمايش 
استقرايی اش در ارتباط با محتوای نمايش زايل می گردد 
رشته  اواخر  اين  ندارد.  دراماتيک  كاربری  ديگر  و 
برداشت  در  مشابهی  بازبينی  به  دست  زيبايی شناسی 
خود از شيوه اجرای تئاتر زد. بنابراين اجرای تئاتر به رغم 
سابقة ديرينه اش به شكل مجموعه ای از شيوه های اجرا 
و به شكلی مستقل موضوعی نسبتاً جديد در بررسی های 

فلسفی به شمار می رود.
نمايش هايی كه به سمت كاهش اجزای دكور پيش 
می روند، كارگردان را به كمک می گيرد كه هم ميزانسن 
در  ساز  و  ساخت  بدون  را  صحنه  طراحی  ابزار  هم  و 
و  غايت  به  وقتی  آورد. طراحی صحنه  فراهم  ميزانسن 
ارتباط  و  موجوديت  آن  در  كه  می رسد  زيبايی  كمال 
تنگاتنگ پرسوناژها، ميزانس ها، عناصر و اجزای موجود، 
به طور  آن  و جنس  دكور  نوع  و حتی سنخيت  لباس 

كامل به اثبات برسد و به نمايش درآيد.

به  دادن  قدرت  در  مينيمال  صحنه  طراحی  سبک 
و  مخاطب  در  مطلوب  واكنش  برانگيختن  در  و  بازيگر 
كمک به او در درک محتوای ارائه شده نقش اايفا می كند 
و  نيات  در چهارچوب  اين سبک چطور  دقيقاً  اينكه  و 
به شكلی  و  گرفته  قرار  مخاطبان  و  بازيگران  انتظارات 
و  اجرايی  روند  و  آثار  بررسی  با  می شود.  بيان  موثر 
شكل گيری تئاتر رابرت ويلسون می توان به درک بهتری 

رسيد.
تئاتر، كارگردان، و  رابرت ويلسون6 هنرمند جهانی 
طراح معاصر است كه می توان مينيماليسم را به وضوح  
در آثارش مشاهده كرد. وی برای كار منحصربه فردش در 
»انيشتن در ساحل« مشهور شد مسئله ای كه ويلسون را 
از همعصرانش متمايز می كند اين است كه او هيچ  وقت 
ايده هايش را در قالب سبک خاص و يا تئوری بيان نكرد 
و اين عملكرد منطبق بر نظرية پلوراليسم است. شايد 
غير  زمينه ای  از  ويلسون  كه  است  اين  امر  اين  علت 
تئاتری يعنی هنرهای تجسمی، خصوصاً معماری، وارد 
هنر اجرايی تئاتر شد؛ چيزی كه در هنر مينيمال بسيار 
پر رنگ است. او ابتدا تصاوير را خلق می كند و سپس 
با حضور  اجرا  و  می كند  تركيب  هم  با  را  صدا  و  متن 
بازيگران در فضا شكل می گيرد؛ فضايی بدون محدوديت 
زمانی و مكانی كه گويای هدف مينيمال ها بوده است. 
قرار  فضا  در  سيار  مجسمه هايی  همچون  اجراگران 
به  اجراگران  و  نور  رنگ،  صدا،  تركيب بندی  می گيرند. 
صورتی است كه معنايی جز حضور قابل لمسشان ندارند 
و اين بيانگر نوعی مشاركت پذيری است. وی اين فرايند 
چند اليه ای را به معماری تشبيه می كند. او معتقد است: 
می دهد  انجام  كارهايش  تصويری  بخش  در  »آنچه 
دكوراسيون يا تصويرسازی نيست و آنچه در تئاتر غربی 
ديده می شود تصويرسازی است. افرادی كه نورپردازی و 
طراحی صحنه می كنند در حقيقت آن نمايش را تزئين 
می كنند ولی كار من تزئين صحنه نيست، بلكه معماری 
بنابراين، در كار من نور، متن، حركات و  صحنه است. 
صحنه، ريتم و ساختار مخصوصی به خود دارند و تمام 
اين ها اليه بندی می شوند. آن ها می توانند مستقل از هم 
باشند، اما در انتها در يک ساختار قرار می گيرند و در 
نهايت به آنچه می بينيم به شنوايی مان كمک می كند. و 
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آنچه  نسبت  به  می بينيد  آنچه  غربی  تئاتر  در  معموالً 
می شنويد در درجه دوم اهميت قرار دارد. »او طراحی 
صحنه را با سطح آغاز می كند چيزی بسيار ساده پيش 
می رود تا به پيچيدگی بيشتری برسد، اما پس از مدت 

زمانی تمرين به سطح باز می گردد. 
كارهای وی بدون داستان، بدون شخصيت پردازی و 
او تنوع بصری همچون  بدون ديالوگ است. در صحنة 
و  رنگ ها  ته   گوشه ها،  خطوط،  آهنگ،  حركت، 
سايه روشن ها را می بينيم و می شنويم. پرده ها و نورها در 
جريان زمان در حال تغيير و حركت هستند، البته در 
آثار ويلسون كلمات هم وجود دارند ولی مهم تر از نور، 
آثار  بارز  ويژگی  های  از  يكی  نيستند.  حركت  و  فضا 
ويلسون كندی حركات و طوالنی بودن اجراهای اوست 
كه نوعی ساختار شكنی در زمان را به وجود آورده است. 
در آثار رابرت ويلسون  شاهد استفاده از يک رنگ غالب 
به عنوان پس زمينه و بهره گيری از نور برای بيان گذشت 
زمان هستيم. عنصر تكرار كه در هنر مينيمال بارز است 
در كار وی ديده می شود. در كل نحوه طراحی صحنه 
مينيمال به حدی متفاوت است كه باعث به وجود آمدن 
تكرار  جای  به  خالق  ذهنی  افق  و  جديد  رويكردی 

تجربه های گذشته در اجرا های معاصر شده است.
شدن  كمرنگ  با  نمايش های  اين گونه  در 
شخصيت پردازی در عوض طراحی صحنه، فضاسازی و 
تأثير فضا بر مخاطب، جايگزين می شود. در تئاتر همواره 

يک روند دو سويه  از مفاهيم سوژه به ابژه و برعكس در 
جريان است كه جهت غالب آن نهايتاً به عينی تر كردن 
شكل گيری  مكانيزم  از  بخشی  كه  می انجامد  صحنه 
كه  می شود  محسوب  نمايش  زيبايی شناختی  عناصر 
گرچه نوعی جلوه كرده و پرتره شدن موضوعات در قاب 
صحنه محسوب می گردد، اما در اصل ارتباط ساختاری و 
عينی اين عوامل و عناصر برای برون ريزی و برون نمايی 
بن مايه های موضوعی و ذهنی نمايشنامه است كه اجرای 
آن را زيبا، باورپذير و نو می نماياند. بايد يادآور شد كه 
ابتكار  نگرش، سليقه،  نوع  روند  اين  برای محّقق شدن 
كارگردان  و  صحنه  طراحی  شناخت  و  توانايی  ذهنی، 

نقش محوری دارند.
آثاری از اين قبيل، روايت های كالن و ساختارهای 
منسجم و واحد را نفی می كنند تا تكثر را در اثر حاكم 
معرض  در  را  خود  مخاطب  منظور  اين  برای  و  كنند 
تنوع عناصر  از طريق  و موازی  چندين رويداد مختلف 
تا لحظه كنش اصلی صحنه را در  بصری قرار می دهد 
و  احساس  می شود،  اجرا  كه  آوازهايی  و  فيلم ها  ميان 
درک كنند. طراح صحنه به مخاطب اين اجازه را می دهد 
تا آزادانه با بينش خود با اثر ارتباط برقراركند. در واقع با 
اين روش خواستار آزاد گذاشتن قوه تخيل مخاطب و 

برداشت آزادانه او است.
هدف ارائه طرز تلقی و تفكر متعدد نسبت به يک 
پديدهء هنری است و سنجيدن ضعف و قوت اثر كه در 
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كمال  و  ارتقاء  تصحيح،  بازسازی،  ارزشيابی،  به  نهايت 
اجرا منتهی می شود.

نتیجه گیری
همان گونه كه شاهد هستيم امروزه مرزهای هنر، مدام 
در حال گسترده شدن است به طوری كه هر اثر هنری 
به ظاهر نازل و پستی كه به آن، به ديده تحقير نگريسته 
فردی  هر  و  است  قرب  و  ارج  دارای  اكنون  می شد، 
می تواند با هر ابزاری، اثری را خلق كند و آن را اثر هنری 
بنامد. هنر مينيمال و نگرش جهان مدرن با تأثيری كه 
بر هنرها از جمله طراحی صحنه نمايش داشته امكان 
اين  نمايش های  اين در  از  تا پيش  ايجاد فضاهايی كه 
گونه وجود نداشته است را ممكن ساخته است. البته در 
اين نمايش ها با كمرنگ شدن شخصيت پردازی طراحی 
صحنه، فضاسازی و تأثير فضا بر مخاطب جايگزين آن 
می شود. طراح صحنه با كشف و نوآوری در زمينه های 
با  نمايش  طول  در  گوناگون  تصاوير  ايجاد  مختلف 
زاويه های متفاوت و در نظر گرفتن جايگاه تماشاگر بر 
و  كرده  غلبه  اجرا،  تک ساحتی  و  شده  مسحور  فضای 
صحنه ای پويا و زيبا خلق می نمايد. نگرش مدرن و هنر 
مينيمال امكان ايجاد فضاهايی را بر روی صحنه به وجود 
امكان  اصوالً  و  نداشت  وجود  اين  از  پيش  تا  كه  آورد 
در  را  جديدی  تحول  هويت ها،  دسته  اين  آفرينش 

اجراهای نمايشی رقم زد. 
آثاری از اين قبيل، روايت های كالن و ساختارهای 
منسجم و واحد را نفی می كند و با حذف تجليات بيرونی 
به نفع مفهوم يافتن تا تكثر را در آن حاكم كند و برای 
رويداد  را در معرض چندين  اين منظور مخاطب خود 
اصلی  كنش  لحظه  تا  می دهد  قرار  موازی  و  مختلف 
صحنه را در ميان فيلم ها و آوازهايی كه اجرا می شود 

احساس و درک كند.
از هنرهای  استفاده  به صحنه آرايی،  پرداختن  برای 
تجسمی بسيار ضروری است كه امروزه ما شاهد استفاده 
به  كه  هستيم  صحنه  طراحی  در  مينيمال  تكنيک  از 
كوچک ترين بعد خود در آمده و برای اين منظور طراح، 
مخاطب را با يک سری حجم ها و فرم های انتزاعی، كه 
در هنرهای تجسمی به شيوه مينيماليستی به وفور يافت 

صحنه  از  حتی  زمينه  اين  در  می كند.  روبرو  می شود، 
خالی نيز می شود به عنوان دكور استفاده كرد چرا كه 

صحنه خالی خود نوعی حجم تو خالی خواهد بود.
معناگرا  مواقع  اكثر  در  مينيمال  صحنه  طراحی 
نيست، بلكه با امور و مسائل پيش پا افتاده روبه رو است 
و از ژرف كاوی و رمز و راز گريزان است. البته همان طور 
انگاره  با يک  مينيمال  قباًل گفته شد در طرح های  كه 
قبلی بايد به اثر نگريست، حتی در بعضی از اجراها هيچ 
پيامی برای انتقال به مخاطب وجود ندارد و مخاطب با 
گاهی  و حتی  می كند  برقرار  ارتباط  اثر  با  بينش خود 
لذت  يا  و  احساس  فقط  و  نمی شود  قرار  بر  ارتباطی 
مخاطب نسبت به اثر مدنظر اجراگر است. مينيمال ها بر 
اين باور بودند كه يک كار هنری قبل از اجرا بايد بتواند 
نظم عقالنی و معمول خودش را در مورد اشيا كاماًل در 
آزاد  اين روش خواستار  با  واقع،  در  نمايد.  ايجاد  ذهن 
بودند.  آزادانه  برداشت  و  مخاطب  تخيل  قوة  گذاشتن 
صحنه  روی  آنچه  با  زمان  هم  می تواند  ذهنی  مفاهيم 
انجام می شود، نظر مخاطب را به خود جلب كند و بر 
دهنده  نشان  بايد  معاصر  هنر  بگذارد.  تأثير  او  انديشه 
بينش زندگی زمان خود باشد و از سوی ديگر طراحی 
اليه های  كشيدن  تصوير  به  دنبال  به  مينيمال  صحنه 
انديشه  درون  به  عميق  نفوذ  و  نمايشی  متن  پنهان 
نويسنده نمايشنامه بوده است، زيرا گه گاه متون مدرن 
حاوی ديالوگ هايی با محتوای فلسفی و گاه حسی است 
و اغلب با ديالوگ حق مطلب را نمی توان ادا كرد و ديگر 
فضاهای  خلق  مينيمالی  صحنه  طراحی  هدف  كه  آن 
زيبايی شناسانه و ايجاد نوعی حس تعلق خاطر در ضمير 
ناخوداگاه تماشاگر می باشد. در واقع با خلق فضاهای اين 
تفكر و سير و سلوک دعوت  به  را  تئاتر  گونه مخاطب 
با داستان پيش  آزادانه  برداشتی  با  تا مخاطب  می كند 
برود كه باعث تعامل حسی و عاطفی در تماشگر می شود 
فكری  ريشه های  در  می افتد.  اتفاق  ذات پنداری  هم  و 
طراحان صحنه مينيمالی عناصر بصری و نحوه بروز آن 
در اليه های ذهنی و ادراكی مخاطب در مواجهه با دنيای 
چشم  به  تئاتر  صحنه  با  آن  تمايز  وجه  و  پيرامونش 
می خورد و طراح می  كوشد به كمک مفهوم پويای و تنوع 
بصری به فضاسازی متناسب با دنيای واقعی در دنيای 
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انديشه  تحليل  از  آنچه  بپردازند.  تئاتر  مخاطب  ذهنی 
طراحی صحنه هنر مينيمال برمی آيد، حفظ فضای تئاتر 
و تداعی آن در خلق فضا و تعامل آن با تماشاگر تئاتر 
است. بدين معنا كه صحنه مينيمالی با خلق فضای پويا 
و متفاوت با ايجاد تنوع بصری به دنبال جذاب نمودن، 
لذت بخش كردن و معنی دار كردن عناصر روی صحنه و 
به فكر واداشتن مخاطب بوده است. طراحان صحنه تئاتر 
و  دستاوردها  آخرين  با  همگام  ايران  در  معاصر 

پيشرفت های تكنيكی و فن آوری روز دنيا به گسترش
ايده  و  می پردازند  صحنه  طراحی  و  تئاتر  دانش 
آفرينش فضای نمايش و تجلی پويايی و تنوع ديداری را 
به جهانيان عرضه می كنند. هنر مينيمال اين امكان را 
برای تئاتر ما فراهم می آورد تا عالوه بر ايجاد افق های 
ذهنی و خالق به جای تكرار تجربه های گذشته همگام 

با دنيای معاصر پيش رود.
حتی  و  انتزاعی  حجم های  از  استفاده  به  رسيدن 
استفاده از نور به جای حجم در فضاسازی، تكنيک هايی 
است كه هنرمندان مينيماليست از آن بهره برده اند از 
برای  طراحی صحنه  در  توانسته  نيز  تئاتر  هنر  رو  اين 
رسيدن به تئاتر مينيماليستی از آن ها استفاده كند. در 
اين  ايجاد  طراح  كار  كه  كرد  خاطرنشان  بايد  نهايت، 
ساختار با هيبتی متفاوت  است، اين چيزها هستند كه 

هنرها، از جمله تئاتر را زنده نگاه می دارند.
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