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 السدخح بيغ الفغ والتذكيل
 

 إعجاد : د.أحالم معسخي 
 جامعة قاصجي مخباح ورقمة )الجدائخ(

 كمية اآلداب والمغات/ قدع المغة واألدب العخبي
 (جي مخباح ورقمة)الجدائخمكان العسل: جامعة قاص

 
 تسييــــــــــج:

بجأت عبلقة اإلنداف بالسدخح قبل التاريخ، كتجمى ذلظ في الخسع عشج الفخاعشة، حضث ضيخت حاالت مدخحضة 
راقضو بجأت بتكػيغ أماكغ خاصة لميػ كالسخح، حضث األعساؿ البيمػانضة في جػ مدخحي مثضخ، يتجاخل فضو التذكضل مع 

رة، فبجػ السكاف كػحجة متكاممة تثضخ اإلعجا ب. كقاـ اإلغخيق ببشاء مدارح ضخسة في اليػاء الصمق، األلػاف كاإلنا
كأثثػىا بأقفاؿ كحباؿ كإنارة كأضفػا عمى السدخح رؤية جسالضة، كبجأ السدخح يأخح حضدا في الحضاة العامة، كمغ ىشا يتزح 

األخخػ. ثسة عبلقة ججلضة بضغ التذكضل كالسدخح متخابصة أف عبلقة التذكضل مع السدخح أصبحت ججلضة كتكسل إحجاىسا 
تعػد العبلقة ما بضغ التذكضل كالسدخح إلى زمغ بعضج، يسكغ تمسدو مشح نذأة السدخح اإلغخيقي كالخكماني  بتشاغع كإيقاع:

، أما في في الشرف الثاني مغ القخف األكؿ قبل السضبلد، كفي عرخ الشيزة بخز االىتساـ جمضا بالسعسار السدخحي
القخنضغ الدابع عذخ كالثامغ عذخ، فرار لمسشطخ السدخحي استقبللو مع بخكز فغ األكبخا، كمع ضيػر التعبضخية 
كسجرسة فشضة، كنذأتيا التي ارتبصت بالحخكتضغ التكعضبضة كالسدتقبمضة " استخجاـ األقشعة كتػضضفيا بذكل تعبضخؼ، كبخكز 

  .121شاء فزاء السدخح"التكعضبضة في التكػيشات الجيكػرية، كب
كشيجت بجاية مخحمة الدتضشات نقصة التقاء بضغ السدخح كالتذكضل، فتجاخمت العبلقة مع الفشػف الحجيثة، مخكرًا بطيػر 
السفاىضسضة كفغ التذكضل بالجدج، كالفشػف األدائضة عسػما فمع تعج العبلقة قاصخة عمى الجيكػر كالسبلبذ كالسمرقات 

 حا، إلى عبلقة كشضجة دخل فضيا التذكضل عسق الفغ السدخحي.الجعائضة، بل تجاكزت ى
ىشاؾ عبلقة جحرية ما بضغ السدخح كالتذكضل مشح ضيػر مرصمح التعبضخية في الفغ التي بجأت في أكركبا في نياية 
 القخف الثامغ عذخ كىحا كاف مقجمة لطيػر كثضخ مغ األفكار التي تجدجت في الجادائضة التي انصمقت بعج الحخ ب
العالسضة األكلى كمغ بعجىا الدضخيالضة، إف الفغ التعبضخؼ في السدخح قج تجدج في مبلمح كثضخة، كىػ اآلف يعتسج عمى 

 التذخضز، كأكثخ تػاصبًل مع الجسيػر.

                                                           
121
، 16/13/9111الجمعٌة الدولٌة للمترجمٌن واللؽوٌٌن العرب، ٌوم: ، كاتا ، السدخح ك ججلضة التذكضل، ابخاىضع صادؽ صادؽ - 

 د. 94و  15الساعة: 



 

 

 9119(1( ملحق )4علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ) جملت،  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

155 
 

  بيغ السدخح والتذكيل تاريخيا:
ا، فسشح السدخح اإلغخيقي كبالشطخ إلى مدضخة السدخح كالتذكضل نجج أنيسا متبلزمضغ كالعبلقة متضشة كمتبادلة بضشيس

كالخكماني نجج الحزػر التذكضمي مغ خبلؿ الحائط السعسارؼ ذك الثبلث فتحات، كاستخجاـ بعس السشاضخ التي قاـ بيا 
فضتخفضػس( في الشرف الثاني مغ القخف األكؿ قبل السضبلد، كفي القخف الخامذ قبل السضبلد شخع فشانػ السدخح في  )

ػمة كالسصمضة مثل الرخػر كالسشاضخ السخسػمة عمى ستائخ الخضر، كلقج رسست ىحه القصع استخجاـ الجدئضات السخس
بأسمػ ب بجائي بدضط. ك في العرػر الػسصى سجمت العبلقة بضغ التذكضمي كالسدخح فتػرًا كذلظ ليضسشة الكشضدة عمى 

 السدخح في سبضل تحقضق أغخاضيا الخاصة. 
بالسعسار السدخحي، ككانت محاكالت استخجاـ اإلضاءة السمػنة عمى يج كفي عرخ الشيزة األكربي كاف االىتساـ 

)سضخيمضػ ( بػضع زجاجات بيا سائل ممػف يػضع أماـ الذسػع كمغ خمفيا حػاجد المعة تعكذ الزػء عمى الدائل 
تذكضمضة لفخاغ  ككانت إضافة السمػف فضشفح مغ خبللو لضدقط عمى السشطخ معصضًا قضسة فشضة ججيجة لع يدبق التػصل ألضيا،

السدخح الحؼ أصبح بيحا الزػء السمػف يستمئ بسداحات ضػئضة ممػنة بجانب القضع األخخػ التي تػصل ألضيا سضخيمضػ 
 مغ خبلؿ السشطػر اليشجسي. 

كبعج ذلظ انتذخت في أكركبا فغ السشاضخ مغ خبلؿ أعساؿ أفخاد عائمة بضبضشا الحيغ يعجكف كاضعي أسذ فغ السشاضخ، 
أعساليع بالصخز السعسارية الجقضقة كالقخ ب مغ الػاقع كتأثضخات السشطػر التي استخجمت كػسضمة لئليياـ بالػاقع  كامتازت

عمى السدخح. كفي القخنضغ الدابع عذخ كالثامغ عذخ، أخحت السشاضخ السدخحضة استقبلليا كمبلمحيا الخاصة بيا، 
تي استفاد مشيا فشانػ السشاضخ استفادة عطضسة. كاستسخ ال خاصة عشجما ازدىخت العخكض السدخحضة بفشػف األكبخا،

االىتساـ بالسشاضخ السدخحضة حتى قاـ قدصشصضغ ستاندبلفدكي بتشفضح ججراف صمبة بجال مغ الدتائخ السذجكدة،ككاف 
ك  افضة،السدخح آنحاؾ كاقعضًا شبضعضًا في معطسو كانحرخت عبقخية الفشانضغ في ترػيخ أشضاء تحجث يػمضًا بصخيقة فػتػغخ 

بعج ذلظ كاف لمسخخج الشسداكؼ األصل "رايشيات" الفزل في خمق اتجاه ججيج بخخكجو عغ السألػؼ كاالبتعاد عغ شكل 
القاعة الشسصضة كالدتارة التي تفتح كتغمق في كل مذيج، كصاحب ىحا تغضضخا في مفيـػ كحجات الجيكػر فأخحت شكبل 

 مج كتحاكى. ججيجًا كمعاف معاصخة ذات دالالت تػحي كال تق
كبعج ذلظ ارتبصت التعبضخية في نذأتيا األكلى بالحخكات التكعضبضة كالسدتقبمضة في الخسع ألف اليجؼ األساسي ىػ 
الغػص تحت الدصح كاكتذاؼ ما كراء الطاىخؼ،ككاف بضخاتجكلمػ مغ أميخ مغ ترجكا لحل ىحه السذكمة مدخحضًا 

عل. كتػضضفيا بذكل تعبضخؼ، كسا حزخت التكعضبضة في التكػيشات الجيكػرية باستخجاـ األقشعة أك الجشػف الحقضقي ك السفت
 كبشائضة فزاء السدخح. 

 
 كمغ التضارات الججيجة التي ضيخت في السدخح في أكائل القخف 

 العذخيغ، كاتخحت التذكضل كسضمة في الخخكج عغ الػاقعضة
 كالسألػؼ كانت حخكة السدتقبمضة، رغع أنيا لع تعر شػيبًل،
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 غع أف الحخكة السدتقبمضة تختبط أساسًا في أذىاف الكثضخكر 
 بالفشػف التذكضمضة إال أنشا نجج ركادىا األكائل قج اىتسػا اىتسامًا 

كبضخًا بالجراما السدتقبمضة، حضث نجج كبًل مغ الفشاف التذكضمي جضاكػمػ باال كالفشاف التذكضمي أمبختػ بػتذضشي قج قاما 
السدخحضة التي أصبحت ليا اآلف قضسة تاريخضة كبضخة رغع قضستيا الفشضة السحجكدة. كمع بكتابة العجيج مغ الشرػص 

ضيػر ما يدسى بالحج األدنى مغ الفغ أك)السضشسالضو( في بجاية الدتضشات كجج العجيج مغ الفشانضغ فضو كفي األعساؿ 
، ككاف مغ بضغ ىؤالء مدخحضػف مثل التذكضمضة التي أفخزىا نقصة تقاشع كاضحة ترل مابضغ السدخح كالفغ التذكضمي

مايكل كضخبي كركبخت كيمدػف، كالفشاف التذكضمي فضتػ اكػنذي الحؼ يتخرز في الخسع عمى الجدج، إلى جانب 
مبجعضغ في اآلداء التذكضمي الحي مثل جػف جػناس. كلقج تجاخمت التجخبة التذكضمضة مع السدخحضة مغ خبلؿ الفشػف 

حتى الستمقي الحؼ  ...السفيػمضة كفغ التذكضل بالجدج كفغ األرض كالفشػف األدائضة عسػما. الحجيثة كما بعجىا كالفشػف 
أصبح كسا في السعارض التذكضمضة يتشقل بضغ التذكضبلت  كاف يجمذ يشطخ إلى السدخح كالسذاىج تجكر أمامو،

لتصػر العبلقة بضغ الفغ كنتضجة  .السدخحضة، بل أصبح مذاركا كمتفاعبل كمعجال حتى في ديكػر كأحجاث السدخح
التذكضمي كالسدخح )كالتي لع تعج قاصخة عمى الجيكػر كالسبلبذ كالسمرقات الجعائضة بل تجاكزت ذلظ بكثضخ مغ خبلؿ 

 ...العبلقة الػشضجة كالتي دخل التذكضل فضيا إلى أعساؽ الفغ السدخحي، ضيخ في الدتضشات ما يعخؼ بالدضشػغخافضا.
 فساىي  الدضشػغخافضا؟

دضشػغخافضا ىي فغ تشدضق فزاء السدخح كالتحكع في شكمو بغخض تحقضق أىجاؼ العخض السدخحي "أما التخجسة ال
، كمغ أىجاؼ الدضشػغخافضا تصػيع الفشػف التذكضمضة كالجسضمة 122الحخفضة ليا فتعشي الخط البضاني لمسشطخ السدخحي"

دخحضة كشخؽ استغبلليا في الفزاء السدخحي، مسا أعصى كالتصبضقضة بسا ضستو مغ فشػف السعسار كالسشاضخ كاألزياء الس
كجيًا ججيجا لتعامل كل ىحه الفشػف مع الكمسة كالعبارة كالسشػلػج كالحػار.. كمع الجراما برفة عامة، حتى يربح تأثضخ 

 الفشاف التذكضمي في السدخح فعاال كمؤثخا في الشياية.

 

جسضع العشاصخ التي تذكل العخض السدخحي مغ تسثضل، إضاءة، يصمق مرصمح الدضشػغخافضا عمى العمع الحؼ يجرس 
ديكػر، مشاضخ كغضخىا، مذضخًا إلى أف كمسة سضشػغخافضا ىي كمسة مغ أصل يػناني، كىي كمسة تتكػف مغ مقصعضغ: 
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سكضشي كمعشاىا مدخحي، كجخافػ كتعشي يكتب أك يرف. كعمضو يكػف السعشى الفعمي لمكمسة ىػ كصف شيء عمى 
 .دخحخذبة الس

"كأكج دسساؿ الكػارؼ كجػد عبلقة بضغ الدضشػغخافضا كالفغ التذكضمي، حضث إف الدضشػغخافضدت ىػ مرسع كفي نفذ 
الػقت يدتخجـ أدكات الفشاف التذكضمي كنطخيات، كربسا يتفػؽ في مػضػع السشطػر كالسجدسات كالكتمة، كتػضضف 

  .123سجارس تتذابو عشجما يتع اعتساد مجارس فشضة معضشة"االضاءة كاالشار العاـ لمسشطخ، كلكغ في الشياية كل ال
في مجمة التذكضمي ) حػار كراؼ( يقػؿ الفشاف التذكضمي دمحم يػسف، كبعشػاف "ىخبت الى الصبضعة بعج اف خشقشي 
الججار": " انا محطػظ السبا ب كثضخة، فالتذكضل يحتػؼ عمى صػر متحخكو أجدجىا في شكل أحاكؿ اف اجعمو يبجك 

فتخكضبات الذخرضات كقخاءتي لمدضشػغخافضا  ا، أما السدخح فػأشضاء في العقل جامجة أحخكيا عمى خذبة السدخح،متحخك
كشكل اإلضاءة كتأثضخىا كالسؤثخات الخارجضة كالبضئة السحضصة بالسدخح، كميا مػجػدة في  في السدخح، كتكػيشات الجيكػر

 ع الجيكػر مغ حػلو، كل ىحا فغ متحخؾ. الفغ التذكضمي، عبلقتي بالسسثل كعبلقة السسثل بقص
ىشاؾ عبلقة بضغ مخسل كمدتقبل الذيء نفدو  في التذكضل، العسل الحؼ  السدخح دائسا يحخؾ فكخة عمى خذبة السدخح،

لع يدتصع الػصػؿ إلى قمب الستمقي عغ شخيق برخه كالسخدكف الثقافي لجيو كما يستمظ مغ تخاكسات حضاتضة، يربح 
فذل في الفكخة أك الجيكػر أك أؼ عشرخ مغ عشاصخ السدخح، التذكضل كالسدخح صػرتاف متكاممتاف  عسبل فاشبل، إما

تساما كسا أعتقج ألسبا ب كثضخة، فمقج دخمشا في األلفضة الثالثو كذابت التقدضسات الفشضة، فمع يعج ىشاؾ فغ تأثضخؼ أك سخيالي 
السجارس ؟ كما الحؼ يسكغ إضافتو ليا ؟ أنا لغ أكػف دافشذي، كلكغ، ىل تشتيي مع نياية  الميع إال األعساؿ الستحفضو،

أك مايكل أنجمػ، أك جضكػمضتي ججيج كأترػر أنشا لػ كشا كقفشا عشج ىؤالء الفشانضغ لسا كانت ىشاؾ فشػف ججيجة كأجيده 
لطخكؼ االندانضة إعبلمضة ججيجة، لحا فإف السدخح كالفغ التذكضمي ىسا المحاف يججداف كل األشضاء، فالػعي اختمف كا

تغضخت، فأنا تعمست في ضخكؼ أقل بكثضخ مغ الطخكؼ التي يتعمع فضيا ابشي، ككحلظ األخبلقضات تغضخت، كلػ لع يكغ 
نعػد مخة ثاتضة إلى الفغ كتعخيفو الذامل، ىػ إبجاع كابتكار كمحاكاة  ىشاؾ صخاع فكخؼ بضغ جضمضغ لسا تع تصػر لمفشػف،

ضخ عغ ذاتو كعغ أحاسضدو الجاخمضة بذكل يدسػ إلى الجساؿ كاإلبجاع، كقج أثبتت الجراسات كلغة استخجميا اإلنداف لمتعب
الحجيثو، بأف عبلقة الفشػف)التذكضمضة كالسدخحضة كالسػسضقضة ( ىي عبلقة كججانضة كممحسضة إذا اتحجت مع بعزيا نتج 

ضة، ككحا الحاؿ في السػسضقى كالتذكضل، عشيا فعل متحخؾ كمحخؾ أيزا ألحاسضذ اإلنداف كال سضسا في الفشػف السدخح
إال أف ىحا الفعل كالرػرة السثالضة ليحه اإلبجاعات الفشضة، ال تأتي إال مغ خبلؿ تفاعل اإلنداف كبسا يحدو كيعكدو مغ 
، خبلؿ شكل يستمظ قضسة جسالضة كإبجاعضو كبسػجب قضسة ندبػية فمدفضة كجسالضة كفكخية تعبخ عغ الخمفضة الثقافضة لمفشاف

ففي مدخحضة الذضخ كالقزضة ) كىي مغ تألضفي كإخخاجي ( كالتي عخضت مغ عمى مدخح بغجاد في العخاؽ، كاف 
حضث تسازج األلػاف في ىحا الترسضع الخائع ساعج عمى  الجيكػر مغ ترسضع الفشاف التذكضمي الخائج األستاذ سامي البازؼ،
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اء ترسضع الجيكػر عغ فيع كإدراؾ لفكخة السدخحضة، كساعجتشي تجدضج الجػ العاـ لسزسػف السدخحضة، إضافة إلى ىحا ج
أيزا عمى تجدضج الخؤيا اإلخخاجضة، مغ خبلؿ خمق عبلقة السجامضع مع الجيكػر كإبخاز جسالضة التكػيشات مغ خبلؿ ىحه 

( ككحالظ الرػرة العبلقة، كىحا ما جاء إال مغ خبلؿ تبلحع الػسضمتاف التعبضخيتاف لمفغ التذكضمي )في ترسضع الجيكػر 
 . الستحخكة مغ خبلؿ الذخػص الستحخكة في السدخح

  : ذف لجيشا ىشا لػحتاف متجاندتاف مذتخكتاف كمخئضتاف في العخض السدخحيإ

  أكال:الفغ التذكضمي كالثابت بػضعضتو كالستػازف السشطػر كالسحخؾ ألحاسضذ الستمقي كتيضئتو لمسعايذة مع الجػ
فة الى ىحا باستصاعة الفشاف التذكضمي أف يجدج فكخة كمزسػف السدخحضة مغ العاـ لمعخض السدخحي، إضا

 خبلؿ بعس الحخكات الذكمضة كالخمدية كالتي يبخزىا مغ خبلؿ ترسضع الجيكػر. 
 :الفغ السدخحي بمػحتو الستحخكة الذخػص كفق مامخسـػ لمحخكة اإلخخاجضة في العخض السدخحي  ثاني

خػص كاإلضاءة السختمفة األلػاف كحدب متصمبات اإلخخاج السدخحي، يشتج إضافة إلى ألػاف مبلبذ ىحه الذ
  : مغ ىحا مايمي

لقج اشتخكت كل مغ الفشػف التذكضمضة كممحقاتيا مغ 
الترسضع كاأللػاف كحخكات الترسضع الشاشقة مغ خبلؿ 
الحخكات التعبضخية كالخمدية كالسػجػدة في ىحا الترسضع، 

كسا ذكخنا -بالسبلبذ بالذخػص ك   كالفشػف السدخحضة
كبألػانيا كتكضضف حخكات كانتقاالت السسثمضغ  -آنفا

كخمق عسمضة تػازف السشطػر السدخحي، كخمق عبلقة مع 
الترسضع التذكضمي لمجيكػر، مجدجيغ فكخة الشز إضافة 

( يؤدؼ كضضفتو إلى مداعجة تػصضل األجػاء التي يبغضيا العخض السدخحي، كل مشيسا ) الفغ التذكضمي كالفغ السدخحي 
 124كبسػجب ماجاء مغ كحي الفشاف التذكضمي"

يخػ التذكضمي عبضج سخكر أف الفشػف جسضعيا متخابصة كمتجاخمة مع بعزيا بعزا، كسا ىي أعزاء الجدع، كأف داللة 
ي أؼ عسل فشي ال يسكغ فيسيا مغ دكف تػفخ ثقافة معخفضة بسعشى الفغ كممسحو البرخؼ، كتمظ العبلقات التي تذكل ف

مجسميا رؤية جسالضة، تعضج صضاغة العالع كفق غشائضة يسكغ تمسديا مغ خبلؿ التشاغع البرخؼ كالتذكضمي، كسا ىػ حاؿ 
 العبلقة بضغ السدخح كمفخدات الدضشػغخافضا كالمػحة التي يتجاخل فضيا المػف كالخمد كاإليحاء كىكحا.
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غ التذكضل كالسدخح متخابصة بتشاغع كإيقاع، قمسا يرل الستمقي اعتبخ الشاقج التذكضمي كلضج تػفضق أف ثسة عبلقة ججلضة بض
غضخ الباحث في ىحا السجاؿ إلى فيع ىحه الحتسضة، حضث السكاف كالتفاعل، كرجع تػفضق إلى ما قبل التاريخ حضث 

فغ كخافعة السكتذفات الفشضة في السغاكر كالكيػؼ، كاعتبخىا خضخ دلضل عمى ىحه العبلقة، فحضثسا كجج اإلنداف كجج ال
لمتسعغ في السصمق كالسجيػؿ، كالخػؼ مغ القػػ الغامزة كاإلنفعاالت ما أدػ باإلنداف لمجػء إلى الدحخ كالذعػذة 
كاألسصػرة، كرأػ تػفضق أف عبلقة اإلنداف بالسدخح بجأت قبل التاريخ، كتجمى ذلظ في الخسع عشج الفخاعشة، حضث ضيخت 

كغ خاصة لميػ كالسخح، حضث األعساؿ البيمػانضة في جػ مدخحي مثضخ، يتجاخل حاالت مدخحضة راقضة، بجأت بتكػيغ أما
 .125فضو التذكضل مع األلػاف كاإلنارة، فبجا السكاف كػحجة متكاممة تثضخ اإلعجا ب

 العالقة بيغ الفغ التذكيمي والسدخح:  -3
بايشت في عجة أشكاؿ بضغ عشج الحجيث عغ العبلقة بضغ الفغ التذكضمي كالسدخح فإنشا نتحجث عغ عبلقة تشػعت كت

مباشخة كأخخػ ضسشضة، كبضغ عبلقة ذات دالالت عسضقة كأخخػ سصحضة، فعمى الخغع مغ مخ العرػر كاختبلؼ الثقافات 
كتصػرىا كتخاكسيا إال أنشا نجج التػاصل دائع بضغ التذكضل كالسدخح كالعبلقة قائسة عمى مختمف مدتػياتيا، كىحا لضذ 

كىسا يسثبلف تعبضخ عغ حذ فشي أك قزضة إندانضة أك فكخية تتعجد مخخجاتيا بضغ  عي كاحج،بغخيب فيسا في مخكب إبجا 
 126...لفطضة كبرخية كحخكضة، كتتػحج في رسالتيا كصضاغتيا، كمفخداتيا بضغ الكتمة كالفخاغ ك بضغ الطل كالشػر.

بجاعي كالشقجؼ؛ فقج بجأ تجاكلو مرصمح الدضشػغخافضا مغ السرصمحات الحجيثة في الخصا ب السدخحي العخبي بذقضو اإل
مغ شخؼ السدخحضضغ العخ ب في ثسانضشضات القخف الساضي.كلعّل أّكؿ مغ استخجمو مدخحضػ السغخ ب العخبي بحكع 
اّتراليع الػثضق بالثقافة الفخندضة. ثّع بجأ استخجامو تجريجضًا في أنحاء أخخػ مغ العالع العخبي. كقبل أف نقّجـ إضاءة ليحا 

ف عشج حجكد مفيػمو.نحاكؿ في البجء الكذف عغ أصػلو في السدخح كارتحاالتو نحػ مجاالت أخخػ السرصمح كنق
 عبخ األزمشة.

كىي ” Skêne” التي تّع نحتيا مغ كمستضغ ىسا:” Skênographia”مغ الكمسة الضػنانضة” سضشػغخافضا“اشُتّق مرصمح 
، كُيزاؼ في المغة اإلنجمضدية إلى كمسة كتعشي تسثضل الذيء بخصػط كعبلمات” graphikos”الخذبة، ككمسة

ؽ (384- 322 (Aristoteكفي العيج الضػناني اعتَبخ)أرسصػ/ ( أؼ ترسضع الخذبة.Set Designتعبضخ)” سضشػغخافضا“
» ـ( السشاضخ كتجيضدات الخذبة أحج السكّػنات الدّتة لمتخاجضجيا، كإف كانت أقّميا أىسضة، حضث يقػؿ في ىحا الرجد: 

كالسشطخ، كإف كاف مّسا يدتيػؼ الشفذ فيػ أقّل …( سدخح ىي أدخل في تيضئة السشاضخ مغ صشاعة الّذعخ)صشاعُة ال
ك في القخف الخامذ قبل السضبلد كانت ىحه الكمسة ُتحضل عمى معشى فّغ تديضغ «. األجداء صشعًة كأضعفيا بالّذعخ ندبًا 

خ شبضعضة أك معسارية تجّؿ عمى مكاف الحجث. كفي عرخ كاجية الجدء السخّرز لمتسثضل بعػارض مخسػمة ُتسّثل مشاض

                                                           
 العسل السدخحي بالصائف أنسػذجاً فضرل خالج الخجيجؼ، ممتقى رابصة الػاحة الثقافضة، كرشة  يشطخ: - 125
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كىػ أحج الخسـػ الثبلثة التي ” السشطػر“الشيزة في إيصالضا صارت الكمسة مفخدة مغ مفخدات فّغ العسارة، كدّلت عمى 
ىػ  ”السشطػر“كعشجما أصبح تحقضق ”. الػاجيات”ك” السدقط“كانت ُتقّجـ لمبّشاء قبل أف يذخع في البشاء إلى جانب 

لمجاللة عمى ” سضشػغخافضا“األساس في ترسضع الجيكػر السدخحي في عرخ الشيزة كالقخف الدابع عذخ، انتقمت كمسة 
 ” . ديكػر“فّغ تحقضق السشطػر بالخسع في ديكػر السدخح كاسُتبجلت تجريجضًا بكمسة 

ىػ ما يػجج عمى ” الجيكػر“ف مجاؿ ، فإذا كا”الجيكػر“تػّسع مجلػؿ الكمسة في العرخ الحجيث، كتجاكز داللة مرصمح 
صارت تختّز بالبحث في عبلقة )السسثل كالستفخج( بالفزاء السدخحي، كعبلقة كّل ” الدضشػغخافضا“الخذبة حرخًا، فإّف 

السفخدات السدخحضة ببعزيا بسا فضيا الخذبة كمكاف الستفخج . كمع مشترف القخف العذخيغ ضيخ مفيـػ 
في مجاؿ السدخح، ك أفخز العجيج مغ السفاىضع كاألشخكحات الججيجة حػؿ تشطضع ” Expérimentationالتجخيب/“

(، 1862- 1928)(A.Appiaالفزاء السدخحي، قاـ بالتشطضخ ليا مجّجدك القخف العذخيغ مغ أمثاؿ )أدكلف آبضا/
ػ ما غّضخ (، ابتغاء إعجاد الفزاء السدخحي كإعصائو مدحة تذكضمضة. كى1872- 1966)(G.Craigك)غػردف كخيغ/ 

الشطخة إلى ىحا السفيـػ مغ مجخد عشرخ مكّسل في العخض السدخحي إلى عشرخ محّخؾ لو، كحامل رئضذ 
مغ العشاية بالتكػيشات البرخية كالعبلقات السكانضة الشاشئة في ىحا  –تبعًا ليحه الخؤية  –لجاللتو.فتتػّجو الدضشػغخافضا 

يحضل عمى ” الدضشػغخافضا“كبيحا أصبح مرصمح  ، الّمػف، الجيكػر..(.الفزاء، كالُكتل الستحخكة فضو)السسثل، الزػء
تشدضق الفزاء السدخحي كالتحّكع في شكمو، بيجؼ تحقضق أىجاؼ العخض السدخحي الحؼ ُيذّكل إشاره الحؼ » مفيـػ 

حا السرصمح، كىػ ك ىشاؾ تحجيج أكثخ دّقة تّع فضو مخاعاة عشرخ الستمقي في الجاللة السعاصخة لي«. تجخؼ فضو األحجاث
عسمضة تذكضٍل برخؼ/صػتي لداحة اآلداء التي ُيذارؾ الستمقي في تذكضميا بػجػده كخضالو، فيي »أّف الدضشػغخافضا 

كيقـػ مبجع ىحه العسمضة )أؼ الدضشػغخاؼ( «. عسمضة إرساؿ مخّكبة ُتقابميا كتكّسميا عسمضة قخاءة مخّكبة يقـػ بيا الستمقي
لُضذّكل مغ معصضاتيا، كفق رؤية …ر، اإلضاءة، األزياء، الّمػف، الفخاغ، الحخكة، الكتمة، الرػت،باستثسار تقشضات الجيكػ 
 مذيجية تشصػؼ عمى عبلمات مكانضة كزمانضة ذات قجرة عمى التػلضج الجاللي. -مػّحجة، تكػيشات برخية

 ميام الديشػغخافيا اليػم ورىانات السدتقبل:
ختكد عمى تأثضث الفزاء سضسضائضًا كأيقػنضًا، كتحػيمو إلى تحفة تذكضمضة برخية لػنضة ت» إذا كانت الرػرة الدضشػغخافضة 

كجدجية كضػئضة كإيقاعضة. كمغ ىشا، فالرػرة الدضشػغخافضة ىي صػرة مذيجية كبخػ تذسل عمى مجسػعة مغ الرػر 
كالرػرة …(. زػئضة )اإلضاءةكالرػرة ال…(. السدخحضة الفخعضة كالرػرة الّمػنضة )األزياء، كالساكضاج، كالتذكضل

كالّرػرة الفزائضة …(. كالرػرة الجدجية )الّخقز كالكػريغخافضا، كحخكات الجدج…(. اإليقاعضة الدمشضة )السػسضقى
إعادة تذكضل الفزاء السدخحي، » فإّف كضضفتيا األساسضة تشحرخ في الػقت الخاىغ في …( «.)تقدضع الخذبة كتػزيعيا
ح كالجسيػر، ثّع الدعي إلى تأسضذ عبلقة مكانضة كبرخية بضغ الجراما كالستمقي، كالعسل عمى كإخفاء الحجكد بضغ الخك

تػسضع الرػرة كالسكاف السدخحي التقمضجؼ باالتجاه نحػ التخاكضب كاألشكاؿ كاألحجاـ السدتقمة الستحخكة التي ُتديع في 
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افي انصبلقًا مغ الفخاغ، ىػ تشػيع صػر الفخاغ كتػسضع التعبضخ الجرامي، فالتشّػع البلمحجكد كالبلنيائي لمعسل الدضشػغخ 
 «.مجاالت الحخكة فضو، ألّف كّل شيء فضو يسكغ ىشجستو كبشاؤه

ككفقًا ليحا الّصخح تربح الخّصة القْبمضة التي كاف يعسل كفقيا الجيكػر قجيسًا مخفػضة بالشدبة لمدضشػغخافضا ألنيا خّصة 
لباقي الجالالت التي يعسل العخض السدخحي بكّل مفخداتو عمى خمقيا كتػلضجىا كال  جاىدة تحضل عمى داللة مشتيضة كتابعة

البشاء القبمي مخفػض، أما ما ىػ بعجؼ فيػ »ُيذَخُؾ الستمقي في فعميا ألنو لع يكغ حاضخًا لحطة ترسضسيا؛ ذلظ أّف 
ة تجعمو يذتغل عمى ما يخػ كيدسع لضسؤل فشػف الدضشػغخافضا التي ترضخ بالشدبة لمستمقي إمكانات برخية تخضضمضة كمتمّفط

في  -؛ فإذا كاف الجيكػر”ديكػر“كمفيـػ ” سضشػغخافضا”ىشا تتجمى الفخكؽ الػاضحة بضغ مفيـػ«.الفخاغ بحضػية خضالو
فإّف فّغ الدضشػغخافضا الضـػ يقـػ ”.Illutionاإليياـ/“في الساضي يقـػ عمى استثسار إمكانضات الّخسع في تحقضق  –السدخح 

مى استثسار الفزاء السدخحي كفخاغ مغ أجل إعصاء السدخح ُبعجًا شعخيًا.كتصبضقًا ليحه الخؤية الججيجة، استثسخ السخخج ع
( الشطخية البشائضة التي تقـػ عمى استثسار تشاغع 1874- 1940)”V.Meyerholdڤدضڤػلػد مضضخخػلج/” الخكسي

ألكدشجر “شكل عخض يقـػ عمى رفس اإليياـ.كسا فتح الخكسي  الخصػط األفقضة كالعسػدية في فخاغ الخذبة لمتػصل إلى
البا ب أماـ تػّجو ججيج ضيخ في ألسانضا  -بالتعاكف مع الخّسامضغ في السدخح –A.Tairov”(1885- 1950 )تايخكڤ/

 ، التي عسل القدع السدخحي فضيا عمى تصػيخ التجخيب حػؿ العبلقة بضغ”Bauhausالباكىاكس/“كتجمى بأعساؿ مجرسة 
 األلػاف كاألشكاؿ، ككاف لو الفزل في تصػيخ الشطخة إلى سضشػغخافضا السدخح. 

كفي الدشػات األخضخة اّتدع مجاؿ الدضشػغخافضا عالسضًا، فتجاكز نصاؽ السدخح إلى كّل ما يجخل في إشار ترسضع الفخاغ  
خية مثل افتتاح األكلسبضاد عمى سبضل كأسالضب استثساره في السعارض كالستاحف كالعخكض الُسبيخة كاالحتفاالت الجساىض

السثاؿ. أّما في العالع العخبي فسازالت الدضشػغخافضا كاختراص مدتقّل معسارؼ كتقشي لو عبلقة بالسدخح، في خصػاتيا 
األكلى بل كتكاد تكػف مجيػلة. كلضذ مغ السبالغة في شيء أف نقػؿ أنيا مازالت في شػر الحبػ تحاكؿ أف تتمسذ 

 ي غسخة التشطضخات الغخبضة الستخاكسة كما يعتػرىا مغ إشكاالت.شخؽ نيػضيا ف

كبإثخاء الفزاء ” التحضضغ اإلخخاجي“تخكيج ثقافة برخية ال كبلمضة، إنيا رىاناٌت مذخكشة بػ »ُتخاىغ الدضشػغخافضا عمى 
العجيج مغ اإليحاءات التي إنيا تخيج أف تجعل العخض مدكػنًا ب”.مادية الشّز “بتعّجد زكايا الشطخ كالسذاىجة بعضجًا عغ 

تختخؽ فزاء الخكح كجغخافضتو باستحجاث فزاءات أخخػ داخل ىحا الفزاء اليشجسي كقج تخاكبت فضو مجسػعة مغ 
 127«.األنطسة اإلشارية
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 تقشية الديشػغخافيا: 
ي تكامل فزاء الفشػف التذكضمضة كالفشػف الجرامضة لتتػحج ف ارتبصت جحكر تقشضة مفخدات الدضشػغخافضا بجحكر عشاصخ

مرسع الدضشػغخافضا الحؼ ال تقل أىسضة كمكانتو عغ ميسة السخخج ألنيسػا يكػنػاف  العخض السدخحي بعج تػاجػج فشػاف
كمتػازناف شػاؿ مجة إنجاز العخض فاألكؿ ميستو قضادة السسثمضغ في تحجيػج نػعضػة التسثضػل كاألفعاؿ الحخكضة  متبلزمػاف

التي صسسيا كاختارىا الدضشػغخافي الحؼ  تحخؾ بيا السسثل عمى الخذبة بضغ مفخدات الجيكػركالجرامضة كاألماكغ التي ي
التي يتع عمضيا تجدضج  الذاغخة أك الستبقضة مغ مداحة الخذبة يداىع في تذكضل مداحة التسثضل عشج تحجيج األمػاكغ

مفخدات السشطخ  مى اختضار نػعضػة كشػكلضخكرة اتفاؽ كجيات الشطخ بضغ السخخج كالدضشػغخافي ع .األدكار التسثضمضة
إمكانضة تجدضج متصمبات تكامل الفزاء  السدخحي لزساف نجاح العخض السدخحي ألف السخخج كحجة غضخ قادر عمػى

السػضػع كالجػ ً الشز إلى مفخدات كممحقات الجيكػر ناقبل تخجسة كمسػات عغً السدخحي، فإذا كاف السخخج مدؤكال
بذكل مشطػر، كتتع ىحه التخجسة مغ قبل مخضمة الدضشػغخافي بمغة الدضشػغخافضا التػي  كالتػاريخي االجتساعي كاألخبلقي

عشاصخه السخئضة مغ  في شخح حػادث السػضػع الحؼ يحتػيو الشز مغ خػبلؿ االعتسػاد عمػى تقشضػةً ميساً دكرا تمعػب
ػغخافضا ال تشحرخ في تذكضل كتديضغ الفزاء ميسة عشاصخ الدضش .))ممحقات الجيكػر كاإلضاءة كالسبلبذ كالسكضاج

 تتعجاه إلى الحدا ب مغ الجسيػر كاالىتساـ بو كالتقخ ب مشو ألنو ىػ السخاقب كالحكع عمى نجاح السدخحي فحدب بل
التخصضط السعسارؼ لصخاز كممحقػات بشايػة السدػخح الجاخمضة بكامميا بسا فضيا خذبة  العخض السدخحي أك فذمو، كالسضسا

 .128بضغ خذبة العخض كقاعة الستفخجضغ كقاعة الستفخجضغ ألف السبلمح السعسارية تحػجد العبلقػة العخض
 خاتسة: 

بيحا تتزح لشا العبلقة الكبضخة كاألساسضة بضغ الفغ التذكضمي كالسدخح ، التي أصبحت  تكاممضة، بحضث ال نتترػر 
اف التذكضمي بضغ أعزاء الفخيق السدخحي  لكي عخض مدخحي حجيث يخمػ مغ قضع تذكضمضة عجيجة، إف لع يػجج الفش

يخخج العخض برػرة متدقة فشضًا كبرخيًا كمػضػعضًا ، فإلى أؼ مجػ سترل العبلقة بضغ التذكضل كالسدخح ؟ كىل 
سترل بشا ىحه العبلقة إلى العخض الكامل الحؼ يتخصى الحػاجد بضغ الفشػف بسختمف أشضافيا كيشبس بخكح كاحجة في 

 ىحا ما تحاكؿ الدضشػغخافضا تحقضقو في السدخح. ك فزاءات متعجدة ؟فزاء كاحج أ

 :اليػامر
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