
Dalia El-Sharqawi et al. 245 

 

International Design Journal, Volume 13, Issue 2, (March 2023) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 الصورة املسرحية عند مدرسة الباوهاوسمجاليات 

Aesthetics of Theatrical image at the Bauhaus School 

 

 داليا الشرقاوي /.دأ

  daliaelsharkawy@ymail.comستاذ التصوير الجداري بقسم الزخرفة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان أ

 هبة اهلل عثمان عبدالرحيم ذهين /.م.دأ

   heba.zohny@buc.edu.eg أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، وجامعة بدر

 عبد ربه حسن عبد ربه /.دأ

 abdrabbo.hassan22@gmail.comأكاديمية الفنون بالجيزة  ستاذ متفرغ بقسم الديكور، المعهد العالي للفنون المسرحية،أ

 منى عمر عبدالعزيز حسن /م.م

 mona.omar@buc.edu.eg مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر بالقاهرة

 

 Keywords :كلمات دالة  Abstract :البحثملخص 
رية الصورة المسرحية عند مدرسة الباوهاوس، لما فيها من صورة بصجماليات يتناول البحث دراسة 

جسد وسرحي ة الصورة المسرحية إلى ثالث عناصر: الخلفية التشكيلية والفضاء المباحثمتميزة، وتصنف ال

سلوب أيث قام في معالجة تلك العناصر، ح ية معاصرة غير تقليديةجمالبحثت الباوهاوس عن معايير المؤدي. 

عن  ثالباوهاوس على أساس التعاون ووحدة الفنون مع بعضها البعض. يتمثل هدف الباوهاوس في البح

لغة ركة ل، والوصول إلى قواعد قياسية رياضية مشتصورة البصرية كالخط واللون والشكلقوانين كلية لل

ً المدرسة الكالسيكية في دراسة المنظور والتظليل والتصميم البصرية، كما فعلت رسة ت مد. تميزسابقا

شليمر،  وسكارالباوهاوس بالصورة المسرحية الخاصة باألداء االستعراضي، وذلك بقيادة المصمم األلماني أ

ميم صتحيث قام بتحليل شكل الجسم اإلنساني وبحث عن الجوهر والمعنى المستتر وراء هذا الشكل في 

مارة الصورة المسرحية، ومما الشك فيه يتضح من خالل مسرح الباوهاوس التأثر بشكل واضح بفن الع

لصورة اصميم توالفهم العميق ألهمية الفضاء وعالقة هذا الفضاء بالجسم البشري. طبقاً لنظرية شليمر في 

لة مشك. ستعراضية في مصرالمسرحية، تطبق الباحثة تصميمات معاصرة لخلفية تشكيلية ألحد العروض اال

ورة عمل صلوجود نقص معرفي باألدوات والمعايير الجمالية التي توصلت إليها مدرسة الباوهاوس  :البحث

ري جسم البشالعالقة بين اللقاء الضوء على إ :أهمية البحث مسرحية مختلفة عن الشكل النمطي التقليدي.

لفية اإلضافة إلى الوصول إلى صورة جديدة للخ، بالباوهاوس مدرسةوالفضاء المسرحي من وجهة نظر 

جتها لتي أنتااالستفادة من الصورة البصرية تتمثل في  :أهداف البحث التشكيلية للمسرح تحمل طابع حركي.

ً التعرف على منهجية وآلية  الباوهاوس الخاصة باألداء المسرحي مدرسة لجسم ليل اتحاالستعراضي، وأيضا

هج المن :منهجية البحثوعالقة هذا الجسم بالخلفية التشكيلية.  الباوهاوس من وجهة نظر مدرسةالبشري 

 التحليلي. 

ات المميزة في وعالقته بالفضاء من أهم العالم Formاالهتمام بالشكل  :وتوصل البحث إلى النتائج التالية

درسة لدى مالصورة المسرحية لدى الباوهاوس، الفضاء المسرحي والجسم البشري تحكمهم نفس الخصائص 

بع ، دراسة المسارات الحركية للمؤدي االستعراضي أدت إلى خلق صورة مسرحية تحمل طاالباوهاوس

 هندسي بعيد عن االنسيابية.

الدادية  -Bauhausالباوهاوس  

Dadism- الصورة المسرحية ا

Theatrical image-  األداء الحركي

Performance art-  الحركةMotion 

 Spaceالفضاء  -
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 Introduction  :املقدمة

لتشكيلية تأثيراً في اللغة االفنية  الحركات أكثرحركة الباوهاوس من 

ام ، ونظراً الهتمام الباحثة بالمسرح االستعراضي بشكل عللمسرح

رجها، اختصت الباحثة بدراسة جماليات سواء داخل مصر أو خا

الصورة المسرحية عند الباوهاوس، فهي تحمل نمط حركي مميز 

س ومعاصر، وسينوغرافيا رمزية شديدة التجريد، كما أن الباوهاو

د كانت تهدف إلى وحدة الفنون مع بعضها، وكانت تقوم على العدي

دة، المتعدمن الورش الفنية، كالعمارة، والنسيج والحلي والوسائط 

ومن ضمن هذه الورش ورشة المسرح، والتي تختص هنا الباحثة 

ي بالبحث عنها فكانت النظرة للجسم البشري داخل الفضاء المسرح

وحركة المؤدي في الفضاء المسرحي لها  ذات طابع مختلف،

حسابات دقيقة، واألفكار في الخلفيات التشكيلية واألرضيات 

فصل لمؤدي بالتالي كانت جزء ال ينالمسرحية لها عالقة مباشرة با

عنه، أفكار الباوهاوس كانت دعوة للتجريب، واستخدام أفكار 

جسد وخامات مختلفة، كما أن األزياء كانت لها دوراً في تشكيل ال

 . البشري، حيث كان هناك ربط بين شكل األزياء

وشكل حركة المؤدي. نظرت الباوهاوس إلى الجسد البشري كأنه 

ة مثل الخلفية المسرحية أو األرضية. لذلك يلقي البحث وحدة تشكيلي

الضوء على أهم ما تميزت به مدرسة الباوهاوس في الصورة 

المسرحية الستخراج معايير جمالية يمكن تطبيقها في المسرح 

 المصري المعاصر.

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

يها لتي توصلت إلوجود نقص معرفي باألدوات والمعايير الجمالية ا

مدرسة الباوهاوس لعمل صورة مسرحية مختلفة عن الشكل النمطي 

 التقليدي.

 Research Significance: أهمية البحث

العالقة بين الجسم البشري والفضاء لقاء الضوء على إ -1

 الباوهاوس. مدرسةالمسرحي من وجهة نظر 

الوصول إلى صورة جديدة للخلفية التشكيلية للمسرح تحمل  -2

 ابع حركي.ط

 Research Objectives :أهداف البحث

وس الباوها مدرسةاالستفادة من الصورة البصرية التي أنتجتها  -1

 .الخاصة باألداء المسرحي

 .الباوهاوس مدرسةتحليل الجسم البشري في  -2

 Research Methodology :منهج البحث

 .الوصف التحليلي
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 Theoretical Framework :يطار النظرإلا

 :(1933-1919ن مدرسة الباوهاوس )مقدمة ع

 Walterوالتر جروبيوس)هي حركة فنية أسسها المعماري 

Gropius ) في مدينة فايمارWeimar  بعد  1919بألمانيا عام

-1914قامت الحرب بين عامي ، والتي الحرب العالمية األولى

ً طويلة شاركت فيها شعوب  1918 حيث شهدت أوروبا حربا

ونتج عنها خسائر  ،أثيرها كل أنحاء أوروباالمستعمرات وقد عم ت

ر البشرية والمادية إلى عبء اقتصادي، ئوقد أدت الخساكبيرة، 

فخلفت  ، المجاعة، ارتفاع األسعار وتدني قيمة العملة.رانتشار الفق

 الحرب أزمات مختلفة )اقتصادية/ سياسية/ اجتماعية/ فكرية/ نفسية(

 ل فيالعالمية األولى، يتمث هدف الفن في فترة ما بعد الحرب فكان

 فكك،مبأنه كل ما هو  هوقد تم تعريف ،الوصول إلى مفهوم جديد للفن

غير مألوف، غير معتاد، مفعم بالغرابة وكل ما يثير الخوف 

 (.1( كما )بالشكل 372ص  2010)عبدالحميد  والدهشة.

 
 يمار،( تصميم زي للباليه الثالثي، تصميم: أوسكار شليمر، ف1)شكل 

 1919لمانيا، أ

 بيت. hausبناء،  Bauاسم ألماني يتكون من كلمتين: باوهاوس 

 (2014)مهدي 

ركة حاربت الباوهاوس المعايير الجمالية التقليدية، مثلها مثل ح

، لطفولةتعني كلمة )دادية( االرتداد إلى عهد ا ؛(  Dadismالدادية (

رب مذهب في الفن انتشر أثناء وعقب الح هي الداديةالحركة 

م كل الحرية المطلقة، وهدالدعوة إلى  تواستهدف العالمية األولى،

ت مهد المعايير والمبادئ والنظم التقليدية المتوراثة، وقدالقيم و

د تمهيس ظهور الباوهاو كانبالتالي الطريق إلى السيريالية،  ةالدادي

 نية،لوضع أسس بنائية جديدة لنظرية تقوم على دراسة النفس اإلنسا

 يحتويها الال شعور.التي 

ليست طريقة تصميم أو  اقترنت الباوهاوس باألسلوب، فهيحيث 

 (2015)النحاس  .طريقة تفكير فحسب، إنها أسلوب حياة

الفنان الروسي واسيلي كاندنسكي  :ورواد حركة الباوهاوس هم

Wassily Kandinsky واأللماني بول كلي ،Paul Klee ،

والفنان األلماني أوسكار  Moholy Nagyوالمجري موهولي ناجي

 غيرهم.و، Oscar Shelemmerشليمر 

 الباوهاوس: مدرسةأهداف 

يتمثل هدف الباوهاوس في البحث عن قوانين كلية للعمل الفني، 

والوصول إلى قواعد قياسية رياضية مشتركة للغة البصرية تحكم 

اإلبداع الحديث الحر، كما فعلت الكالسيكية بترسيخ قواعدها في 

 ظور والتظليل والتصميم المركزي، حيث سعى )جروبيوسالمن

Gropius إلى استبدال األفكار الكالسيكية، بفكرة مطلقة عن وحدة )

وأال يتعارض ذلك مع الوظيفة. ، الكون والتوازن المطلق لألشياء

إلى سيادة اآللة، الباوهاوس تهدف (. كما كانت 2014)مهدي 

سيادة اآللة في األشكال  تتمثلفكانت وانتصارها على الطبيعة، 

الهندسية كالمربع والمستطيل والمواد المختلفة كاأللومنيوم والنايلون 

 (2016)النصار  واألسالك والورق المقوى وغيرها.

 الباوهاوس: مدرسةسلوب أ

ه طريقة الفنان الخاصة في التعبير عن ذاته، بكل بأناألسلوب يُعّرف 

كريات وخياالت أو آراء حول ما يتعلق بها من انفعاالت وأفكار وذ

تحويل عمليات التمثيل العقلي حول باألسلوب ، بالتالي يقوم قضية ما

أي شيء إلى أعمال فنية، هذه األعمال قد تكون أقرب إلى الواقعية 

 (.58ص  2001)عبدالحميد  أو التجريدية أو ذات تعبير رمزي.

مل يح اليجمأسلوب الباوهاوس هو ترجمة للواقع إلى عمل فني إذاً 

 فكرة أو قضية ما.

 Ludwig Mies vanيقول المعماري األلماني )ميس فان ديرروه 

der Roheمعلقاً على االنتشار الواسع للباوهاوس آنذاك ) : 

عيدا خر غيرها يملك القدرة على الذهاب بآ ئ"الفكرة وحدها، وال ش

ة: ، وقد تأثر أسلوب الباوهاوس بمنهجية الفالسفالى هذا المدى"

جية كانط، أفالطون، فيثاغورث في الفن، وتلخص الباحثة هذه المنه

 في ثالث نقاط.

 أوالً: توحيد الفنون مع بعضها البعض 

 ثانياً: البحث عن الجوهر في العمل الفني 

 ثالثاً: البناء الهندسي للعمل الفني 

 :أوالً: توحيد الفنون مع بعضها البعض

ً يقوم عللل( Immanuel Kant)إيمانويل كانط اتخذ  ى ذوق اتجاها

 حكم موضوعي، فالفن بالرغم ما يعبر عن ذاتية الفنان من خالل

ه رديتفصفة الفردية، فهو مع ذلك يتخذ اتجاهاً موضوعياً، حيث الفن 

ة تكون قاصرة على التجربة الذاتية للفنان من ثم تتوسع الدائر

 وتصبح هذه التجربة ذات طابع اجتماعي. يهدف كانط إلى الغاية

 االجتماعية، واشتراكية العمل الفني، فال فن بدون مجتمع، وال

ظر هة نمستوى عاٍل إال إذا كان الفن عامالً في بنائه. فالفن من وج

 (49، 48ص  1972)حسن  .كانط ذو طبيعة اجتماعية

وعند ربط منهجية كانط بأسلوب العمل الفني لدى مدرسة 

 لدى المدرسة األعمال الفنيةعلى عكس الباوهاوس، نجد أنه 

انت كدة، المستقبلية أو الدادائية التي كانت في الغالب فوضوية ومتمر

 هيكلباوهاوس قائمة على النظام والقانون وال األعمال الفنية لدى

 الدقيق، حيث تم تعريف هذا المشروع التعليمي بأكمله على أنه

ع كاتدرائية اشتراكية تهدف إلى توحيد كل الفنون والعمل كمجتم

تقوم . فكانت (Smirna 2017). ث يعمل الناس ويعيشون معًاحي

مها يتم تعلي، الحرف اليدوية، والباوهاوس على العديد من البرامج

 للطالب لمدة معينة، مثل النسيج، والتصوير الحائطي، ، تعشيق

قوم كان المنتج يبالتالي الزجاج، ديكور المسرح، أعمال المعادن، 

وس يز أسلوب العمل الفني لدى الباوهاحيث تم على فكرة التعاون.

 ، أي(شكل)ال الدمج بين الفنون التطبيقية )الحرفة(، والفنون الجميلةب

كال ل أشبين الشكل والوظيفة وإزالة الحواجز بينهما بالتالي توحيد ك

 احد.طار فني وإالنشاط الفني التشكيلي وإعادة تنظيمها ووضعها في 

 (.2016)النصار 

 ً  :عن الجوهر في العمل الفني: البحث ثانيا

الم أن الفن يجب أن يكون تعبيراً عن ع Plato)أفالطون (كان يرى 

ل تمث الحقائق بمثاليته الميتافيزيقية )لما وراء الطبيعة(، والتي

عن  "المطلق" للمشاهد في العمل الفني. أي أنه يجب أن يعبر الفن

ل ي تمثالتري لها، والحقيقة الكلية أو الشاملة لألشياء أو الشكل الجوه

 (1972)حسن  المعاني أو الصفات المستترة وراء ظواهر األشياء.

فكان البحث عن الجوهر والشكل المطلق في العمل الفني هي 

لوب الدعامة التي استندت عليها مدرسة الباوهاوس. وبذلك اتسم اس

 االبتعاد عن الزخرفة الزائدة وذلك عن طريقاألعمال الفنية ب

  التجريد.و التبسيط

 ً  :البناء الهندسي للعمل الفني :ثالثا

يرى أن الجمال في  Pythagoreanism فالمذهب الفيثاغورسي

الطبيعة يقوم على النسب الهندسية والرياضية العددية، سلم لهذا 

أي تكوين فني إذن المذهب الفالسفة أفالطون، أرسطو، شوبنهاور. 

إلى بناء هندسي، مثله مثل ألي كائن طبيعي، يستند بطبيعته الجمالية 

العمارة، باعتبارها البناء القائم على أسس هندسية. حيث الجمال في 
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العمل الفني قائم على النسب الهندسية، والجمال التشكيلي يعرف 

بنفس الطريقة التي يعرف بها الجمال المعماري، ويقوم على نفس 

سة (، بالتالي العمل الفني لمدر1972صفاته العقلية. )حسن 

كل مخلوقات الطبيعة إلى العناصر الهندسية الباوهاوس يتسم باعادة 

البساطة والتجريدية في التصميم، فكان (، و2016)النصار  األولية.

واألشكال الهندسية الصريحة، ذلك  ،التركيز على الخطوط المستقيمة

 .Art Noveauرداً على المبالغة التي كانت في حركة األرت نوفو

 (2014)مهدي 

 :جماليات الصورة المسرحية عند مدرسة الباوهاوس

حث اختصت الباحثة بدراسة باللغة البصرية الخاصة بالمسرح، والب

عن المعايير الجمالية لعمل صورة مسرحية معاصرة مختلفة عن 

الشكل النمطي التقليدي، حيث اهتمت الباوهاوس بدراسة ديكور 

فن  رغم من أنعلى الالمسرح الخاص بعروض األداء الحركي، 

 حركةالبدأ في الوجود داخل  Performance Art األداء الحركي

 إال أنه، تعتبر حركة الباوهاوس هي أول Futurism المستقبلية

ه مؤسسة رسمية تعترف بفن األداء وتقدمه كمجال للدراسه من شأن

 (Smirna 2017)توحيد جميع األفكار وراء بيان المدرسة نفسها. 

كانت تبحث عن الجوهر والحقيقة وراء الشكل، وألن الباهاوس 

دة أثرت الباوهاوس بشكل كبير في فن األداء، فقد شكل بداية جدي

 فني الستكشاف العالقة بين األشكال الفنية المختلفة، وترجمة شكل

 كيف تكونفي الحركات اليومية بشكل مختلف وإلى آخر، والتفكير 

  عمالً فنياً.

ياً ة يستخدمها البشر بأجسادهم ال شعورلغة األداء الحركي هي لغ

 ساننإلعلى عكس لغة الكالم المنطوقة، فهي أبلغ لغة للتعبير عن ا

من مشاعر وانفعاالت، وهي تعتمد على مخزون من الخبرات 

والتصورات والذكريات واستجابات اإلنسان لكل المثيرات التي 

 األداء، بالتالي (Smirna 2017) دراكه ووعيه.إتتحدد عن طريق 

حيث يعتمد على  Subject and Objectهو موضوع وفعل 

عمليات الجسد، والجسد هنا يشمل الحركات، واألحداث، فجسد 

الفنان يتحول إلى الموضوع والمحرك للعمل، حيث يصبح الفعل 

ً واحداً. لة من يتمثل فن األداء في أنه نقبالتالي  والموضوع شيئا

، ومن From Product to Processالمنتج إلى عملية االنتاج 

 (1998)كارلسون الشيء الذي ابتدع إلى عملية االبداع. 

 :Oscar shelemmerأوسكار شليمر 

-1888هو فنان ألماني)) Oscar shelemmerأوسكار شليمر (

(، ومصمم لكالً من المنظر المسرحي، واألداء الحركي 1943

Choreographer ،وصاحب نظريات في الصورة المسرحية ،

 وكان قائد البرنامج الخاص بورشة المسرح.

 The language ofء"فكان يترجم اللغة المرئية إلى لغة فن األدا

performance art" (Smirna 2017) فكان األداء الحركي ،

عبارة عن لغة بصرية يجب أن تتحقق فيها قواعد التصميم من خط 

الفن فكان هناك دمج بين ولون وشكل مثل اللوحة التشكيلية، 

التشكيلي وفن األداء، وبين الفنون الراقية مثل المسرح، والباليه، 

والموسيقى، والرسم، واألشكال الشعبية مثل السيرك، والمنوعات، 

 (،1998)كارلسون  وحتى بين الفن والحياة نفسها.

ح الصورة المسرحية عند أوسكار شليمر معبرة عن الحركة، فالمسر

يهتم بثالث مبادئ أساسية عند  هو مكان لحركة مستمرة. فكان

، Body، والجسم Spaceتصميم الصورة المسرحية وهم: الفضاء 

 Motionوالحركة 

  :الصورة المسرحية

حيث  سيتم تناول الدراسات التحليلية لشليمر في الصورة المسرحية،

 تصنف الباحثة الصورة إلى ثالث عناصر:

لى إلك للوصول جسد المؤدي، وذ -فضاء مسرحي  -خلفية تشكيلية 

ة معايير جمالية لتحقيق صورة مسرحية ذات خلفية تشكيلية مختلف

 عن النمط التقليدي.

 الخلفية التشكيلية: -1

كان تصميم الخلفية التشكيلية بالنسبة لشليمر، تتم عن طريق 

حيث  مخططات هندسية بين كالً من الجسم والفضاء الذي حوله

ية الفضاء، ما م العميق ألهمتأثرت الباوهاوس بفن العمارة وفهمه

البحث في العالقة بين البشر والفضاء المحيط أدى إلى التحقيق و

ن بهم، بين األشكال الهندسية التي تشكل جوهر الفضاء نفسه وبي

، (Smirna 2017) البشرية بداخلها.إمكانيات الحركة الميكانيكية و

  Rudolf Arnheim))رودولف أرنهايم  الكاتب األلماني يقول

سد ترتبط تجربة الهندسة المعمارية بوجودنا الجسدي وبحركة الج"

  (Fabrizi, Lucarelli 2011) .في الفضاء"

محور اء في حركة الباوهاوس شيء مثير وكان استكشاف الفضف

 يوجد تفاعل بين الفضاء المعماريشليمر كان ، للتساؤل والبحث

سية تتحدد والجسم البشري عن طريق سلسلة من المخططات الهند

 كما )بالشكل عن طريق عالقات تخطيطية تحكم الفضاء المعماري.

 ( يوضح3، والشكل )عالقة الجسم بالفضاءوضح ي( الذي 2

لل حالعالقات التي يفرضها الجسم البهلواني على الفضاء المحيط، 

كان يوضح كيفية كما لفضاء حول الراقص، اأوسكار شليمر 

 .احتضان الفضاء عن طريق الرقص

 
"، Slat dance( رسم تخطيطي لرقصة باليه بعنوان"2)شكل 

 .1920للفنان أوسكار شليمر، 

 
 1921 وسكار شليمر،رسم تخطيطي أل (3)شكل 

 من خالل الرسوم السابقة نالحظ نقطتان هامان:

 الخلفية التشكيلية عند شليمر عبارة عن مساحة تجريدية، -1

يث د، حنائية األبعافالمساحة شكل ثنائي األبعاد مثل اللوحة ث

فن المسرح مساحة من ال الفراغ مجرد مستقر، بالتالي اعتبر

، 24ص 2010)أيتين  تحرك فيه جسد المؤدي.المجرد، و

كل ( يقسم الفضاء إلى ش2(، على سبيل المثال في )الشكل 25

مربع من ثم محاور واقطار متقاطعة، ويتصور في المكعب 

في وبين جسد المؤدي. و كيفية مد الخطوط وعمل عالقة بينها

( نالحظ كيفية مد الخطوط الناتجة من الجسم 3)الشكل 

 المتحرك، وعالقتها بالمساحة المربعة المجردة للفضاء.
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شكل الشخص المؤدي هو المركز الذي توسعت منه خطوط  -2

ة ، نالحظ التأثر بفلسف (Smirna 2017)العمل إلى الخارج 

 ان بدءاً من تقسيمكانط )من الفردية إلى الجماعية(، فك

و الفضاء وتحويله إلى خطوط بأشكال مختلفة سواء مستقيم أ

منحني، تتطور مساحة التصميم بأكملها، ويصبح الجسد 

واحد(  ئوالفضاء عنصران ال ينفصالن عن بعضهما )ش

(Sutil 2014) بالتالي أصبح عنصر الفضاء هو الموحد ،

 ؤدي،في جسد المي تتمثل التشكال الفنية المخنلفة ولجميع األ

 المنحنيات المتولدة من هذا الجسد.الخطوط و

ة ريديبناءاً على هذه التحليالت توصل شليمر إلى خلفية تشكيلية تج

بسيطة، وذلك من أجل التركيز على حركة المؤدي في الفضاء 

ماد ( توضح بساطة الخلفية التشكيلية، واالعت4المسرحي. )فالشكل 

شكل زياء، كما تم استخدام لون موحد وعلى الشكل في تصميم األ

نين ( كيف كانت قوا5هندسي بسيط في الخلفية، كما نرى في )الشكل 

لشكل لعند شليمرتشبة قوانين اللوحة التشكيلية، مثل النظر  الفضاء

 وعالقته بالفراغ، والبعد عن التجسيم.

 
( صورة فوتوغرافية من العرض االستعراضي"الباليه 4)شكل 

 تصميم األزياء"، Triadic balletالثالثي 

 .Oscar shelemmer ،1922أوسكار شليمر  واألداء الحركي:

 
صورة فوتوغرافية، تصميم الخلفية واألداء  (5)شكل 

 .1922الحركي:أوسكار شليمر، ألمانيا، 

 :الفضاء المسرحي -2

اهتم شليمر بالحركة على أرضية الفضاء المسرحي، وهي 

  .سارات المؤديينالتشكيالت التي تحدد م

لبعض يرى أن األشكال الهندسية األساسية وعالقاتهم ببعضهم افكان 

كما )الشكل  تنتج من مسار حركة األجسام خالل الفضاء المسرحي

فالخطوط الدورانية، تمثل المسارات الحركية للمؤدي  (6

االستعراضي داخل الفضاء، "فحركة المؤدي يجب أن تمتثل إلى 

كة الحرلهندسية، والتي تحكمها القوانين الكونية، فقوانين الحركة ا

 ، باإلضافة إلى(Sutil 2014)الهندسية منظمة وغير عشوائية." 

يرتدي زي يؤكد على هذه الحركة  مؤديكان ال تأكيد الحركة،

  (.7كما )الشكل الدائرية 

 
وسكار شليمر، مخطط حركة الرقص ( رسم تخطيطي أل6)شكل 

 .1926باإليماءات، 

 
 ( صورة فوتوغرافية للعرض االستعراضي"الباليه الثالثي7)شكل 

Triadic ballet،" 

 Oscarأوسكار شليمر تصميم األزياء واألداء الحركي: 

shelemmer ،1922. 

ق كان شليمر يبحث عن الجسم الثالثي األبعاد )جسد المؤدي(، فو

ئي نالثالمساحة الثنائية األبعاد )الفضاء المسرحي(، التعارض بين ا

و ية أوالثالثي األبعاد أدى إلى استخدام شليمر لألجسام الميكانيك

 .Automaton or marionetteالماريونيت 

ع متصارع شليمر مع مسألة ما إذا كان يجب تكييف الفضاء المجرد 

 (Sutil 2014)مراعاة جسم اإلنسان. 

ي مكانية االنتقال من وسيط إلى آخر؛ من التدوين الجرافيكإأي 

 الماتويتم ذلك بداية من الع، رسم إلى جسم اإلنسان وإمكانياتهوال

من ثم  التجريدية والتصميم والبناءات الهندسية، والمسارات الخطية،

الل خترجمة هذه الرسوم التجريدية ثنائية األبعاد إلى الواقع من 

 لمثل )الشك (Smirna 2017) العمل مع الراقصين على المسرح.

ستحدام األرضية كمسارات حركية لألداء ( والذي يوضح ا9، 8

ري. االستعراضي، كما كان شليمر يتصور األزياء وكأنها كيان معما

 يجب كما اعتبر األزياء مثل الجسم البشري فهو شكل ثالثي األبعاد

ياء واألز التعبير عنه بشكل تجريدي هندسي، حيث اتجه إلى األقنعة

ن )أيتي .، واللونFormعند جسد المؤدي، وذلك للتعبير عن الشكل 

 (. 25، 24ص 2010

 
( لقطة فوتوغرافية من العرض االستعراضي"الباليه 8)شكل 

 1922 الثالثي"، تصميم األزياء واألرضية، أوسكار شليمر، ألمانيا،
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 عرض مسرحي، جامعة واشنطن (9)شكل 

 :جسد المؤدي -3

في  أراد شليمرتحليل الجسد البشري عن طريق العناصر التشريحية

الجسد وليست خطوط الحركة، فكان يري أنه يجب استخراج 

كما  التجريد الهندسي من األشكال المتأصلة في جسد اإلنسان.

( الذي يوضح تحليل الجسم البشري ليس بشكل نمطي 10)الشكل 

ر وراء الشكل. فاستخدم ولكن البحث عن الجوهر والمعنى المستت

وية قام بتلخيصها بخطوط كأنها شكل نجمي، واليد المطكف اليد و

منحنية متداخلة، والعمود الفقري والكتفين عن طريق خطين 

متعامدين، وبعد عن التماثل في الوجه، حيث استخدم رأس مزدوج، 

وعبر عن شكل األرجل باتجاهات وخطوط مختلفة أحدهما منحني 

واآلخر مستقيم، وعبر عن شكل القلب بطريقة رمزية. فكان هناك 

لخطوط الناتجة من حركة الجسم، والخطوط التشريحية توافق بين ا

بالتالي كان يربط علم الرياضيات بهذه الخطوط. كما )الشكل  داخله،

أسلوب  عبارة عن خطوط ذاتتحليل الجسد ( الذي يوضح 11

، تبسيط جسم اإلنسان لخطوط مستقيمة، أقواس، زوايا، هندسي

ً عالقة ويوضح االمكانيات المادية للجسم، كما كان يوض ح أيضا

يقول شليمر"انهم النسبة الذهبية وقوانين التناسب بالجسم البشري، 

شعورهم، يجب أن ذا لم يتم تجربتهم ولمسهم وإنتاج، إ، بال ةبال حيا

نستسلم لمعجزات النسب والتناسب، وروعة العالقات والمطابقات 

 .(Sutil 2014)أوالتوافقات الرياضية، ونشتق قوانيننا من النتائج"

كما تأثر شليمر بفناني عصر النهضة حيث "كان طموح شليمر في 

نشاء تابلوهات راقصة هو تجديد النظريات الفنية في عصره من إ

خالل مزيج من أفكار جروبيوس، واألفكار اإلنسانية المنبثقة من 

 (.12كما )الشكل  (Nechvatal 2016) عصر النهضة"

 
حليل للجسم البشري"، رسم تخطيطي ألوسكار شليمر"ت( 10) شكل

1924 

 
 1922( رسم جسم بشري، أوسكار شليمر، 11)شكل 

 
( اسكتش، اوسكار شليمر، اثنان يتأرجحان في حركة 12)شكل 

 1931مضادة، 

 (Albrecht Durerألبرت دورير (كما تأثر شليمر بدراسة الفنان 

دس الخاصة بتحليل الجسم البشري، ودورير هو رسام في القرن السا

، يوضح كتب عن الهندسة والقياس الفراغيوعالم رياضيات  عشر

 ر.( الفرق بيد دراسة ألبرت دورير ودراسة شليم14، 13الشكالن )

 
 between) دراسة تشريجة للجسم، ألبرت دورير (13) شكل

1471 and 1528.) 

 
 1928، شليمر، ( يوضح االمكانات المادية للجسم14)شكل 
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فهمه الجسم البشري لفهم الحركة تبعاً ل( رسم دورير 13في )الشكل 

ن مالقواعد الرياضية التي تحكم األجسام المتحركة، وحتى يتمكن 

 رسم األجسام المتحركة.

نها ( شليمر كان يهتم برسم األشكال الفراغية على أ14في )الشكل 

 التمثيل النهائي للجسم البشري بواسطة الفضاء المجرد.

ة ليمر بحث بشكل أكبر على العالقيختلف فكر شليمر عن دورير، ش

 الديناميكية بين الجسم البشري والفضاء وسمحت للمتلقي برؤية

 .الجسد كعالقة ديناميكية بالفضاء

ول وبناءاً على ذلك استخد شليمر العصا الخشبية لقياس الفراغ ح

جسم المؤدي، حتى يكون هذا الفراغ ذات طابع هندسي، كما أن 

رمزية وتلخيص خطوط المؤدي إلى استخدام العصا أدى إلى 

يمكن ( "16، 15تقاطعات من الخطوط الهندسية... كما )الشكل 

وصف "رقصات باوهاوس" لشليمر أيًضا على أنها ترتيبات 

 اًماتجريبية لنظرية معمارية أنثروبولوجية جديدة؛ فهي تتناسب تم

مع تدريب باوهاوس للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور 

 (Blume 2022) "الداخلي

 
"، Slit dance أداء استعراضي "رقصة العصا الطويلة (15) شكل

1927. 

 
 Stick أداء استعراضي بعنوان"رقصة العصا (16) شكل

dance ،"1928 

سلوب أوبذلك نظرية شليمر حققت النقاط التي سبق التحدث عنها في 

وذلك عن طريق تكامل الفنون مع بعضها  مدرسة الباوهاوس

، من خالل مبدأ الفيلسوف كانط، وكيفية الخروج من الفردية البعض

إلى الجماعية واالشتراكية في العمل الفني. فكان الشكل التقليدي 

للصورة المسرحية يقتصر فقط على زخرفة وتجميل الخلفية، أما 

شليمر فكان يبحث وراء الشكل فكان جسد المؤدي عنصر أساسي 

 مثله مثل الخلفية التشكيلية.

ن التحليالت السابقة ألوسكار شليمر، تتلخص نظريته في وم

 الصورة المسرحية في ثالث نقاط:

شكل الجسد المؤدي هو محور العمل الفني، لذا من خالله يتم  -1

تصميم الخلفية التشكيلية. حيث نرى في التحليالت السابقة أن 

شليمر اهتم بشكل المؤدي والزي أكثر من الخلفية التشكيلية، 

جهة نظر شليمر البحث عن التجريد والمطلق في فكانت و

التعبير عن الزي من خالل األشكال الهندسية المجسمة، بينما 

كانت الخلفية شكل بسيط مجرد. كما أن استخدام الفضاء 

والخلفية التشكيلية المجردة، أدى إلى التركيز على حركة 

 المؤدي، واتجاهات حركته المختلفة. 

رحي مرتبطة ببناء هندسي ونسب الحركة في الفضاء المس -2

رياضية، فكان الربط بين األزياء وحركة المؤدي عن طريق 

 اً،دراسة الفضاء حول الجسد والبحث في كيفية تحليليه تشكيلي

فردة بصرية في الصورة باإلضافة إلى التعامل مع كل م

 ه.كأنها كيان معماري له عالقة بالفضاء الذي حولالمسرحية و

أفالطون في البحث وراء الشكل وذلك عن  حقق شليمر مبدأ -3

طريق رجوع أي شكل ألساسه الهندسي المبسط، وهو ما أدى 

 إلى تميز الصورة المسرحية عند أوسكار شليمر، ومما ال شك

ى لد فيه أن األشكال الهندسية البسيطة أدت إلى سهولة التعبير

 المتلقي....فأي شكل بعيد عن التفاصيل يسهل فهمه. 

ً لن ة ظرية شليمر في تصميم الصورة المسرحية، تطبق الباحثطبقا

 تصميمات معاصرة لخلفية تشكيلية ألحد العروض االستعراضية في

 مصر.

ية تطبيق الباحثة لتصميم خلفية تشكيلية ألحد العروض االستعراض

 :في مصر

 :موضوع العرض المسرحي وفلسفته

وبرا في مسرح الهناجر بدار األ )بهية(العرض االستعراضي 

 (ياسين وبهية) من مسرحية ، وهو مستوحى2021للمصرية، 

-1963حيث كتبها عامي  للشاعر والكاتب الثوري نجيب سرور،

حيث  ، استخدم نجيب سرور المأثورات والتعابير الشعبية،1964

ثقافي(، تدور أحداث  - اجتماعي - يتخذ العرض جانب )سياسي

 اتب أن يحمل أفكارهقد استطاع الكوالل فترة الستينات، خمصر 

 السياسية من خالل قضايا الشعب وهمومة من منظور الشعب نفسه

العرض االستعرضي يحمل عدة أفكار  . بالتالي(2018)إسماعيل، 

للصراع ضد الطبقية في مصر/ قضايا الفالحين/ الصراع  وهي:

عجز ياسين عن الزواج من بهية  محاربة المستعمر/ على األرض/

ً لكل مشهد  لظروف البالد... كما أن مشاهد العرض تتغير تبعا

 نتقلفالمشاهد األولى تحمل بيئة مصرية مالئمة لقضية الفالح ثم ي

 .رالعرض إلى بيئة أكثر معاصرة تبعاً لمشهد الصراع ضد المستعم

ألن األداء  العرض االستعراضي )بهية( باحثةاختارت ال

التراثية دمج بين المعاصرة والفنون الشعبية االستعراضي ي

وقد ركزت الدارسة على تحليل احدى المشاهد في ، المصرية

 .العرض

 30:40إلى الدقيقة  23:50الدقيقة ( 18، 17السابع )الشكل  المشهد

مثل يحمل عدة مشاعر وانفعاالت عند تحليل المشهد نجد أنه 

هجوم، قوة الرجل، استغالل الرجل للمرأة، فرض ال، الصراع)

خلفية ضبابية ، وقد تم استخدام كضحية(سيطرة، ظهور المرأة 

وإيقاع  ضاءة باللون األحمر،، وإمشوشة ال تظهر التفاصيل

  .الموسيقى سريع

يع على هذا المشهد لما فيه من ايقاع حركي سر باحثةتركز هنا ال

ام ستخدفي التخلي عن هذا الظلم، ا رغبة بهيةوفيه تعبير عن الظلم و

 ،مالظلالقهر وطت تعبير بالخوف وضاءة لون أحمر أعإالخلفية بها 

يد لتأكبالتالي نجحت في اللون، ولكن ايقاع حركة العارضين لم يتم ا

 التشكيلية. عليها في الخلفية

 
 (17شكل )
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 (18شكل )

 ة:يالفكرة التصميم

ي تصميم الخلفية مبني على حركة مسارات المؤدية االستعراضية ف

شكل خطي كما )الشكل  المشهد، حيث تم رسم مسارات المؤدية في

 ، حيث تم استخدام خط منحني، يبدأ من جزء األيسر من لحظة(19

 دخولها المشهد، من ثم مسار حركتها.

ها حركت شدةتطوير الخط ألشكال دائرية متتابعة تبعاً لحركتها وتم ثم 

ات ( وذلك باالستفادة من حركة المسار20في كل نقطة كما )الشكل 

 الدائرية عند شليمر.

 
( مسارات الحركة من دخول المؤدية من الجزء األيسر 19)شكل 

 والدوران الناتج من حركتها عند كل نقطة

 
كتل ترجمة الخطوط السابقة إلى أشكال دوائر متتابعة تت (20)شكل 

 عند كل نقطة يحدث بها حركة دورانية.

ء لفضاترجمت الباحثة في هذا التصميم األداء الحركي للمؤدية على ا

ً اليقاع حركتها البطالم بير ثم السريع تم التع ئسرحي، حيث تبعا

 عنها باللون والشكل.

اتح فألوان متدرجة، أحمر وأزرق تم استخدام ألوان  بالنسبة للون:

ً لحرو كة غامق وبنفسجي، حيث تزيد شدة اللون األحمر، وتقل تبعا

 المؤدية االستعراضي.

 دوائر، تتدرج مساحات التم استخدام دوائر متتابعةبالنسبة للشكل: 

من  يقاع الحركة فيها أبطأ،إذلك ألن من مساحات صغيرة متتابعة و

قاع ثم تتابع الدوائر بشكل أكثر وعندها تزيد شدة اللون، ألن اي

 الحركة في هذا الجزء أسرع.

(، تم تطبيق الخلفية على الفضاء المسرحي 21وفي )الشكل 

لمعرفة كيفية مالئمة ، Photoshopباستخدام برنامج الفوتوشوب 

االستعراضية، ثم في  مع حركة المؤدية في التصميم الحركة الدوانية

( تم تقسيم التصميم في المساحات المستطيلة مع مراعاة 22)الشكل 

الظل والنور وذلك إلضافة العمق في الفضاء المسرحي والتأكيد 

 على المستويات األمامية والخلفية.

 لتصميم سينفذ من خالل تقنية االسقاطكما تتصور الباحثة أن ا

 .Projection artالضوئي 

 
 (21)شكل 

 
 (22)شكل 

ي ف Filter كما تم استخدام بعض التأثيرات البصرية من خالل أداة

ل فاصيبرنامج الفوتوشوب، لتبسيط الخلفية بشكل أكبر والبعد عن الت

 هد.لمشوذلك للتركيز على األداء الحركي واالنفعال والتعبير في ا

 (26، 25، 24، 23)األشكال 

 
 (23)شكل 

 
 (24)شكل 
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 (25)شكل 

 
 (26)شكل 

يل من خالل التصميمات السابقة ترى الباحثة أن البعد عن التفاص

عمل والتبسيط في الخلفية التشكيلية، يضيف معاصرة وتجديد على ال

لكن والفني، فكان في البداية عبارة عن دوائر متتابعة وظل ونور، 

عند تطبيقه مع األداء االستعراضي من خالل االيقاع الحركي 

 الئمةثر مالسريع، ترى الباحثة أن الخلفية التشكيلية المجردة هي األك

 لهذا العرض االستعراضي.

 Results :النتائج

وعالقته بالفضاء من أهم العالمات  Formاالهتمام بالشكل  -1

 المميزة في الصورة المسرحية لدى الباوهاوس.

دراسة المسارات الحركية للمؤدي االستعراضي أدت إلى خلق  -2

 صورة مسرحية تحمل طابع هندسي بعيد عن االنسيابية.

الفضاء المسرحي والجسم البشري تحكمهم نفس الخصائص  -3

 لدى مدرسة الباوهاوس.

استخدام األشكال الهندسية البسيطة، هي أهم ما تميزت به  -4

 ا بالنسبة للمتلقي.مدرسة الباوهاوس، وذلك لسهوله فهمه

التبسيط والتجريد في العمل الفني مع قواعد الخط والشكل  -5

 حداثة على العمل الفني.الظل والنور يضيف معاصرة وو

 Recommendation :التوصيات

د توفير مراجع عربية بشكل أكبر تتناول الصورة المسرحية عن -1

 مدرسة الباوهاوس.

 كارة مثل نظرية أوساالستفادة من النظريات المسرحية المختلف -2

 شليمر وتطبيقها في المسارح االستعراضية في مصر.

ية االستفادة من مسارات الحركة للراقصين وتطبيقها في الخلف -3

 التشكيلية وذلك للحفاظ على ايقاع العرض المسرحي.

 االهتمام بوحدة العمل الفني في الصورة المسرحية عن طريق -4

وحركة المؤدي  فضاء مسرحيمن خلفية وتكامل عناصرها 

 المسرحي.

االهتمام بالتجديد في الصورة البصرية الخاصة بالمسرح  -5

 التجريبي في مصر.

ر التعامل مع المفردات البصرية التراثية المصرية بشكل أكث -6

ً وتطوراً لكي يتم خلق تصميمات معاصرة في الخلفي ة اختالفا

 المسرحية.
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