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چکیده
کمتر تحقیقی درباره چگونگی طراحی صحنه این آثار انجام شده است. با بررسی نمایشنامه های  در عرصه پژوهش تئاتر یونان، 
کشــفیات جدید باستان شناســی، می توان به نتایج مهمی در این زمینه دســت یافت؛  یونانی، مکان های اجرا، منابع موجود و 
گرچه بســیاری از محققان تئاتر، اشــیل را تنها به عنوان یک  کــه چهــره برخــی از بزرگان تئاتر یونان را متحول می ســازد. ا نتایجــی 
تراژدی نویس می شناسند؛ اما او نوآوری های متعددی در اجرای نمایش های خود نیز داشته است. با بررسی نوآوری ها و دستور 
صحنه های نمایشنامه های اشیل، به یک پرسش بنیادین می رسیم. آیا نمی توان از او به عنوان یکی از نخستین طراحان صحنه 
که دستور صحنه های اشیل از پیچیدگی های صحنه پردازی های او پرده برمی دارند. این نوشتار تالش  کرد؟ در جایی  تئاتر یاد 
دارد تــا به واســطه پژوهش در نمایشــنامه های اشــیل و منابع پیرامــون وی، به نقش او در ارتقای طراحــی صحنه تئاتر پی ببرد. 
کید بر اهمیت اشیل در عرصه نمایشنامه نویسی، چهره جدیدی از وی به نمایش بگذارد.  کرده تا ضمن تا کوشش  مقاله حاضر 
کامل  که نشــان می دهد اشــیل عالوه بر نگارش نمایشــنامه، طراح صحنه چیره دســتی نیز بوده و با این عرصه آشــنایی  چهره ای 

کتابخانه ای از روش تحلیلی و تاریخی استفاده شده است.    داشته است. در این پژوهش بنیادی با استفاده از منابع 
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گلوب۱  که با شــنیدن نــام تماشــاخانه  قرن هــای متمــادی اســت 
لنــدن، یــاد ویلیام شکســپیر۲ زنده می شــود. تماشــاخانه ای واقع در 
که در سال ۱۵۹۹ بنیان نهاده شد و پذیرای آثار وی  جنوب رود تیمز۳ 
کهن ترین تماشاخانه های  بود. اما با شنیدن نام مهم ترین و یکی از 
جهــان، تئاتــر دیونیــزوس4 در آتــن، بــا چــه نام هایــی روبــرو خواهیم 
گرچه نخســتین مــکان اجــرای تئاتر نبود؛  که ا شــد؟ تماشــاخانه ای 
که بســیاری از نمایشــنامه های یونانــی در آن به  بــا ایــن حــال از آنجا 
روی صحنــه رفتــه، توجه پژوهشــگران تئاتر را معطوف خود ســاخته 
کــت، ۱۳۹6، ۹۲(. از میــان این نمایشنامه نویســان باید به  اســت )برا

کرد. سوفوکل۵، اوریپید6 و اشیل اشاره 
گال8  اشیل7 در سال ۵0۵ و به روایتی ۵۲۵ پیش از میالد در ناحیه 
جزیره سیســیل۹ واقع در جنوب ایتالیای امروز متولد و به "نخستین 
 .)Taplin, 1977, 461( شــد  تبدیــل  یونــان"  بــزرگ  تراژدی نویــس 
بدیــن ترتیــب می توان قدیمی ترین نمایشــنامه باقی مانــده از یونان 
باســتان را متعلق به او دانســت. اشیل رقابت در مسابقات فستیوال 
کرد و در مجموع نگارش  دیونیزوس را از سال 4۹۹ پیش از میالد آغاز 
80 نمایشــنامه را به وی نســبت داده اند. "برنامه ریــزی برای برگزاری 
ســالیانه جشــنواره دیونیــزوس از تابســتان ســال قبــل آغــاز می شــد. 
که از نمایشنامه نویسان درخواست می شد تا آثار خود را برای  زمانی 
کنند. آرخون۱0 یک مقام رســمی دولتی بود  اجرا در ســال آینده آماده 
که ســه رقیب اصلی و نهایی جشــنواره را انتخاب و برای تولید آثار هر 
یــک از آنهــا، حامیان مالــی ثروتمند تعیین می کرد. دســتمزد و جوایز 
بازیگــران نیــز از ســوی خزانــه شــهر تامیــن می شــد. نمایشــنامه های 
اشــیل، ســوفوکل و اوریپیــد بــرای نخســتین بــار در این جشــنواره به 
کت، ۱۳۹6، ۲۵( )تصویر ۱(. در این میان باید  روی صحنه رفتند" )برا
بــه نقــش آرخون و حامیان مالی نمایش های یونان باســتان بیش از 
کاماًل مســتقیم بــر چگونگی  که به شــکلی  کســانی  کرد.  پیــش توجــه 

گذاشتند.  کیفیت آنها تاثیر می  اجرای آثار، طراحی و 
کــه خود مبــادرت به اجرای آثــارش می کــرد، در زمینه های   اشــیل 
نمایشنامه نویسی، اجرا و طراحی، دست به نوآوری های متعددی زد. 
گفته ارسطو در رساله فن شعر، "اول اشیل تعداد بازیگران را از یکی  به 
کاست و برای  گران  گروه خنیا به دوتا رسانید و در عین حال از اهمیت 

مکالمه بین اثنین اهمیت بیشــتری قائل شــد" )ارسطو، ۱۳4۳، ۳۲(. 
کت نیز در راستای اظهارات ارسطو می نویسد: "اشیل چالش  اسکار برا
کرد. این  کشــمکش، صورتی آشــکارتر پیدا  نمایشــی را به وجود آورد و 
که بیــن دوازده تا پانزده نفــر بودند -  تغییــر، نقــش مهم همســرایان - 
کاهش داد. با این حال همســرایان هیچگاه ارکســترا را ترک نکردند  را 
و رابطــه آنهــا بــا نمایش، بــه تعامل آنهــا با بازیگــر یا بازیگــران معطوف 
گــذار از تک گویی به  شــد" )Brocket, 2012, 5(. بدیــن ترتیب اشــیل با 
که بنیان تئاتر پس از خود را شــکل  دیالــوگ، نوعــی درام به وجود آورد 
داد. اشــیل تراژدی هــای خــود را معمــواًل در قالــب ســه گانه )تریلوژی( 
می نوشــت. آثار وی عبارتند از: پارســیان۱۳ )نخستین اجرا: 47۲ پیش 
از میالد(، هفت نفر بر علیه تب۱4 )نخستین اجرا: 467 پیش از میالد( ، 
گاممنون۱6 )نخستین اجرا: 4۵8 پیش  اورســتیا۱۵ )سه گانه ای شامل: آ
از میــالد( )تصویر ۲(، نیازآوران۱7 )نخســتین اجــرا: 4۵8 پیش از میالد( 
و الهــگان انتقام۱8 )نخســتین اجــرا: 4۵8 پیش از میالد(، ملتمســان۱۹ 
)نخستین اجرا: 470 پیش از میالد( و پرومته در بند۲0 )نخستین اجرا: 

احتمااًل 4۳0 پیش از میالد(.  
کارگردانی  در ایــن میــان و با توجــه به نوآوری های اشــیل در عرصه 
در  وی  تاثیرگــذار  نقــش  بــه  نمی تــوان  چــرا  نمایشنامه نویســی،  و 
ارتقــای صحنه پــردازی تئاتــر یونــان نیندیشــید؟ آیــا می تــوان اشــیل 
کارگــردان را، در فهرســت طراحــان صحنــه تاریخ  نمایشــنامه نویس - 
کــه او در  تئاتــر نیــز قــرار داد؟ آنچــه بدیهــی بــه نظــر می رســد آن اســت 
ابتدای شــکل گیری هنر تئاتر، مبادرت به وارد ســاختن انبوه تخیالت 
که برای اجرای آنها، نیاز  کــرد. ایده هایی  تصویرپردازانــه به این عرصه 
بــه ایجــاد تحوالت عمــده در زمینه اجرا، ماشــینری صحنــه و طراحی 
که اشیل نمایشنامه هایش را خود  کنیم  صحنه و لباس داشت. توجه 
کرده و به روی صحنه می برد. وبســتر ادعا می کند، اشیل در  کارگردانی 
طراحی صحنه راه خود را از سایر تراژدی نویسان جدا کرده بود و ترکیبی 
منحصر به فرد و یگانه از تزیینات و مینیمالیسم را در آثار خود به وجود 
آورده بــود )Webster, 1970, 66(. یــک زندگینامه نویس ناشــناخته نیز 
درباره این نمایشنامه نویس باستانی نوشته است: "او نقاشی دکوراتیو 
صحنه، ماشینری، محراب۲۲، معبد، حس فضا، خشم و جالل و شکوه 
کــرد" )Lacy, 1990, 3(. بدین ترتیب  را بــه چشــمان مخاطبان عرضــه 

و  آندوكیــدس11  نقــاش:  آمفــورا،  روی  بــر  نقاشــی  و ســاتیرها،  آریادنــه  تصویــر1– دیونیــزوس، 
لیسیپیدس12. 520 تا 510 پیش از میالد، موزه لوور.

)URL 1( :ماخذ

گاممنون، 460 پیش از میالد، اثر دوكیماســیا21. 51 در  كراتر یونانی با نقاشــی مرگ آ تصویر 2 – 
51 سانتی متر، موزه هنرهای زیبا بوستون.

)URL 2( :ماخذ
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اشیل و نقاشی صحنه

نقاشــی صحنــه تئاتــر، نقــش عمــده ای در تاریــخ تحــول طراحــی 
صحنه داشــته اســت. تا پیش از قرن بیستم، نقاشی صحنه بار عمده 
کــه به طراح  بیــان تصویــری آثــار نمایشــی را بر عهده داشــت؛ تا جایی 
که آدولف آپیا۲۵ و ادوارد  صحنه، نقاش صحنه اطالق می شــد. تا این 
کریگ۲6 از راه رســیدند و با وارد ســاختن مولفه های سه بعدی  گوردن 
معمارانــه به تئاتــر، این عنوان را به معمار صحنه تغییــر دادند. ردپای 
نقاشی صحنه را می توان در صدها و شاید هزاران سال قبل – همگام 
کرد. برای نخســتین بار  با شــکل گیری و قوام هنر تئاتر – جســت و جو 
که او  کــرده اســت. تا جایــی  ارســطو بــه حضــور نقاشــی در تئاتر اشــاره 
نقش صحنه پرداز را باالتر از وظیفه نمایشــنامه نویس ارزیابی می کند: 
کارش ترتیــب دادن منظره  که  کس  "در ترتیــب منظــره نمایــش۲7، آن 
نمایش اســت مهارت و قدرتش از قدرت و مهارت شــاعر بیشــتر است" 
که به وجود نقاشــی در صحنه  کســانی  )ارســطو، ۱۳4۳، 4۲(. از دیگــر 
کرده اند، ویتروویوس۲8 اســت. میان روایت ارسطو  تئاتر یونانی اشــاره 
کاربرد  و ویترویوس درباره منشــاء پیدایش نقاشــی صحنه و نخستین 
آن در صحنــه تئاتــر، اختــالف نظر وجــود دارد. "به نظر می رســد درباره 
ظهور نقاشــی صحنه در یونــان، میان اظهارات ارســطو و ویتروویوس 
که  گیرد  اختالف نظر وجود داشــته باشــد. این تضاد از آنجا ریشــه می 
اشــیل و ســوفوکل نمایشــنامه نویس در یک زمان )4۹6 تــا 406 پیش 

از میــالد( فعالیــت می کردنــد. احتمــال مــی رود حرفــه نقاشــی صحنه 
در فاصله میان نگارش نخســتین نمایشــنامه ســوفوکل در سال 468 
پیش از میالد و مرگ اشیل در سال 4۵6 پیش از میالد به وجود آمده 
کت، ارسطو و ویتروویوس  باشد" )Brocket, 2012, 7(. به زعم اسکار برا
هیچکــدام منابع اظهارات خود را مشــخص نکــرده و خود را درگیر این 
موضــوع نکرده انــد. "زیرا ارســطو حــدود صد ســال بعــد و ویتروویوس 
قریب به چهارصد سال پس از این رویداد، اندیشه های خود را مکتوب 
کتاب تاریخ طراحی  کت در  کرده اند" )Ibid, 7(. با تمام این اوصاف، برا
صحنه خود، اشیل را مبدع نقاشی صحنه می داند و اظهار می دارد که 
این نمایشــنامه نویس یونانی برای نخســتین بار در تئاتر دیونیزوس از 

کرده است.  نقاشی صحنه استفاده 
کرد – یا تــا حدودی اطمینــان یافت -  امــا چگونــه می توان ادعــا 
کرده است یا  اشــیل در نمایش های خود از نقاشــی صحنه اســتفاده 
اصواًل اینگونه نقاشی ها از چه محتوایی برخوردار بوده اند؟ برای این 
منظور الزم اســت تا نگاهی به مکان ها و فضاهای فیزیکی موجود در 

نمایشنامه های اشیل انداخت. 
از 7 نمایشــنامه به جای مانده اشــیل، ۳ نمایشــنامه اصواًل فاقد 
مکان مشــخص نمایشــی هســتند. "هیچ یک از ســه نمایشــنامه اول 
]پارســیان، هفت نفر بر علیه تب و ملتمســان[ نیازی به دکور صحنه 
ندارند و ورود شــخصیت ها نیز از همان ورودی اصلی صحنه اســت. 
کاخــی. اما نکته  بــازی در فضای باز اســت، با اشــاره ای به شــهری یا 
که در اورستیا بسیار اهمیت  که اسکن۳0 و ورودی آن  قابل توجه این 
می یابد، در این نمایشــنامه ها وجود نــدارد" )کوثری، ۱۳۹6، ۱۹(. در 
کوثری مبنی بر اهمیت اســکن – عمارت صحنه –  اینجــا بایــد با نظر 
گانه اورســتیا همراه شــد و آن را مورد تایید قرار داد. جدول۱،  در ســه 
گاممنون،  ج دســتورات صحنــه اشــیل بــرای ســه نمایشــنامه آ بــا در
کن و فضاهای فیزیکی موجود در ســه  نیــازآوران و الهــگان انتقام، اما

کرده است. گانه اورستیا را بررسی 
کــه در جــدول ۱ دیــده می شــود، هــر ســه نمایشــنامه  همانطــور 
گاممنون، نیازآوران و الهگان انتقام، از فضاهای مختلف و متنوعی  آ
برخوردارنــد. ایــن ســه گانه )تریلــوژی( در ســال 4۵8 پیــش از میالد، 
که  در یــک زمــان و به صورت متوالی به روی صحنــه رفته اند. از آنجا 
این ۳ نمایشــنامه از یک صحنه مشــترک برخــوردار بوده اند و از آنجا 
کــه هریک، فضاهای نمایشــی مختلفی را در بر داشــته اند، در اجرای 
آن هــا قاعدتــًا بایــد از صحنه پــردازی پیچیــده و قابل تغییر اســتفاده 
که هر ۳ نمایش در یک تئاتر خالی از هرگونه  می شــده اســت. مگر آن 
دکــور و وســایل صحنــه اجــرا شــده و طراحی صحنــه آن ها بــه تخیل 

نمی توان منکر ایده های درخشــان و صحنه پردازانه این دراماتیســت 
دوران باستان شد. او با ابداع "ماسک، ردای آستین دار۲۳ و باسکین۲4 
که تا زیر زانو می رســید و بازیگران  ]نوعی چکمه تســمه دار پاشــنه بلند 

که آنهــا را از  نمایش هــای تــراژدی از آن اســتفاده می کردنــد[؛ در حالــی 
گرفته بــود، تاثیر دراماتیــک عظیمی بر  مراســم آیینــی دیونیــزوس وام 

 .)Ibid, 3( "گذاشت صحنه نمایش 

تصویــر 3 – نقاشــی دیــواری از بوســکورئاله29 پمپئی، تزیینات و دكوراســیون تئاتــری، همراه با 
فیگورهای انسانی. 

)Brockett, 2012, 19( :ماخذ
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گذار شــده باشــد. روزن میر۳۱ با ایده صحنه خالی و فاقد  گر وا تماشــا
صحنه پــردازی در آثار آیســخولوس مخالف اســت و بر این باور اســت 
که آثار این دراماتیســت یونانی، به شــدت تصویری و صحنه پردازانه 
کرده و  کید  بــوده اســت. او بر لزوم وجود صنعت صحنه در تــراژدی تا
می گوید: "این یک پدیده در بستر اجرای نمایش بود؛ نه بر روی یک 
میز تحریر" )Rosenmeyer, 1982, 45(. اشاره وی به نمایشنامه های 
کــه منحصرًا بــرای صحنه نمایش نوشــته  کامــاًل اجرایــی اشــیل بوده 
کــه  می شــد؛ نــه خوانــدن در پشــت میــز مطالعــه. جالــب اینجاســت 
کتاب خود تحت عنــوان درام یونانی در زمینه  پیتــر والکــوت۳۲ نیز در 
تئاتــری و اجتماعی خود، یکی از مهم تریــن تفاوت های تراژدی های 
یونانی با نمایشــنامه های قرون بعد را در همین مولفه جســت و جو 
می کند: "نمایشــنامه های اشــیل، ســوفوکل و اوریپید بــرای خواندن 
کــرده و بــه آن هــا می اندیشــند نوشــته  کــه بــه متــون توجــه  کســانی 
که بر صندلی هــای تئاتر تکیه زده  گرانی  نشــده اند. بلکه برای تماشــا
کنش های صحنه ای قرار  گاه با ترکیــب واژه ها و  و در مواجهــه ناخودآ
دارند، خلق شده اند... تفاوت میان دو رویکرد تئاتر در یونان و عصر 
مدرن بســیار اســت. یکی از آن ها تفاوت میان نوع مخاطبان این دو 
گرد هم می آمدند  که در تئاتر دیونیزوس آتن  گرانی  تئاتر است. تماشا
تــا از آخریــن تراژدی های ســروده شــده در قرن پنجم پیــش از میالد 

.)Walcot, 1976, I( "لذت ببرند
از ســوی دیگــر باید بــه رویکرد غالــب در هنر یونان باســتان توجه 
کــه ایــده آل را در تقلید و بازســازی عینیت جســت و جو  کــرد. هنــری 

گریــزی از  کارگــردان- طــراح،  می کــرد. در چنیــن شــرایطی، شــاعر- 
گرفتن از ایده صحنه خالی ندارد. ارســطو به  صحنه پردازی و فاصله 
گر نقاشی زیباترین  کرده اســت: "ا روشــنی چنین انگاره ای را تشــریح 
الــوان را درهم بیامیزد بی آنکه هیچ طرحی از صورتی ترســیم نماید، 
که طرحی منظم از  کار آنکس  کار او از حیث منزلت و جمال به درجه 

کرده است هرگز نمی رسد" )ارسطو، ۱۳4۳، 40(.  صورتی رسم 
بدیــن ترتیــب می توان حدس زد اشــیل نقــاش تئاتر نیــز چاره ای 
جز ترسیم صورت صحنه های مختلف نمایشنامه های خود نداشته 
گران و مخاطبــان یونانــی تئاتــر، بیــش از آنکــه  اســت. ظاهــرًا تماشــا
کننــد، هــوادار تماشــای صحنه های شــگفت انگیز و باشــکوه  تخیــل 
بوده اند. آن ها به تئاتر می آمدند تا نظاره گر باشند؛ نه مستمع صرف 

کالم خدایان و قهرمانان خود.

اشیل و ماشینری صحنه

روی  بــه  دیونیــزوس  تئاتــر  در  را  خــود  نمایشــنامه های  اشــیل   
که از ساختارهای معمارانه مشخص  صحنه می برد. مکانی نمایشی 
کنیــم، بــه ۳ فضــای  گــر ایــن تئاتــر را بررســی  برخــوردار بــوده اســت. ا
که ظاهــراً ارتباطی  کــرد. فضاهایی  کامــاًل مشــخص برخورد خواهیــم 
مســتقیم با تفکیک شــخصیت های موجود در تراژدی های باستانی 
پرواســکن  و  اســکن  ارکســترا،  از:  عبارتنــد  فضــا   ۳ ایــن  داشــته اند. 
گران و  )تصویــر4(. ارکســترا، فضایــی مــدور در فاصلــه میــان تماشــا

كوثری.   گاممنون، نیازآوران و الهگان انتقام. از ترجمه این سه نمایشنامه توسط عبداهلل  جدول 1 – دستور صحنه های مختلف نمایشنامه های آ

 آگاممنون

 مدخل کاخ آگاممنون در آرگوس. 
 بان بر بامی بلند ایستاده است. شب است.ف آن قربانگاه ایزدان دیگر. دیدهدر مرکز صحنه قربانگاه زئوس و در اطرا

 رود.دیده بان به درون کاخ می
 گذارد.بر قربانگاه میهایی پیشکش ،د و پنهان از چشم همسرایانآیکلوتایمنسترا از کاخ بیرون می

 شود.یمنسترا بر دروازه کاخ پدیدار میکلوتا
 گاه مردان و غنائم جنگی.ای دیگر سوار است. آنکه بر ارابه شود. از پس او کاساندراای وارد میآگاممنون سوار بر ارابه

ساندرا که بر ردایی ارغوانی آگاممنون و کا گردد که باالی پیکرشود و کلوتایمنسترا پدیدار میدروازه به ناگاه گشوده می
 گوید.خونین است و پیروزمندانه سخن می ستاده است. چهره اویاند اخفته

 نیازآوران

 ظهر است. از دهد، پشته خاکی در بیابانی پرت افتاده. زمان بعدگور آگاممنون را نشان میصحنه 
 رسد.شوند. شب فرا میبازرگانان اهل فوکیس وارد میامه جلوی کاخ آگاممنون. اورستس و پوالدس در ج

اند و ایستاده است. اهل کاخ بر گرد اویشود. اورستس بر درگاه و باالی پیکر آگیستوس و کلوتایمنسترا دروازه کاخ باز می
 اند. ام مرگ بر تن داشته بر دست گرفتهنگهبانان ردای سرخی را که آگاممنون به هنگ

 الهگان انتقام

گوی دلفی در برابر این گشایند. کاهنه غیبن معبد و قربانگاه میدرگاه معبد آپولون در دلفی، درهای بزرگ میانی به درو
 درها ایستاده است.

 گردد. می گاه آشفته حال و تکیه داده به دیوار بازماند. آنشود و صحنه زمانی خالی می]اورستس[ وارد معبد می
ه. الهگان انتقام بر گرد دهد. اورستس در کنار قربانگاشود و درون معبد را نشان میدلفی بیرون می رود. درها باز می کاهنه

 اند. آپولون فراز ایشان ایستاده است.او خفته
برپاست.  شود. اکنون صحنه معبد آتنا در آتن است. تندیس او در معبدگردد و درها بسته میمی آپولون به معبد خود باز

 رسد.رستس فرسوده و درمانده از راه میاو
 ریزند.ریزه ای را در یکی از دو آوند میآیند و سنگ ند. یک یک پیش میخیزمی داوران بر
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گروه همســرایان بــه ایفای  صحنــه اصلــی بــوده اســت. در این فضــا، 
گام هایی باشــکوه  نقش می پرداختند. "همســرایان عمومًا با هم و با 
وارد صحنــه می شــدند. بــه نــدرت بعضــی از اعضــای همســرایان بــه 
گاه از نقــاط مختلــف به صحنه  کوچــک و  تنهایــی یــا در دســته های 
می آمدنــد... همســرایان پس از پیش درآمد وارد صحنه می شــوند و 
که  تا پایان نمایش در صحنه می مانند، به جز چند مورد اســتثنایی 
گاه یکی دو بار از صحنه  از همان آغاز نمایش وارد صحنه می شوند و 

کت، ۱۳۹6، 8۳-84(. ج می شوند و دوباره باز می گردند" )برا خار
بــا توجــه به مکان قرارگیری ارکســترا در معماری تئاتــر دیونیزوس و 
مسیرهای دسترسی به آن، ظاهرًا اجرای آثار تراژدی، از چارچوب های 
مشــخصی تبعیــت می کــرده اســت. یعنــی ورود و خــروج همســرایان 
کاماًل تعریف شــده و قاعده مند بوده اســت. اما این دیــدگاه را می توان 
کرد و او را نمایشــگری دانســت  دربــاره آثــار اشــیل تا حــدودی تعدیــل 
کــه با اســتفاده از طراحــی صحنه و ابداعــات مختلف در این حــوزه، از 
چنین چارچوب هایی فراتر رفته اســت. در این مــورد می توان به ورود 
کــرد. در اجــرای این  همســرایان در نمایشــنامه پرومتــه در بند اشــاره 
که  صحنه؛ دو نظریه مختلف وجود دارد. دیودســون۳۳ معتقد اســت 
در ایــن صحنه، همســرایان از طبقه فوقانی اســکن وارد صحنه شــده 
و خــود را بــه محــل ارکســترا می رســاندند )Davidson, 1994, 34(؛ امــا 
که این امر بســیار زمان بر بوده و همسرایان  سامرســتین۳4 اعتقاد دارد 
کناری صحنه وارد ارکسترا می شدند  گروه مجزا از پارادوس های  در دو 
)Sommerstein, 2010, 19(. ایــن نــوآوری – بــه زعــم دیودســون – در 
کانیدهــا۳۵ بســیار پیچیده تر و اجرای آن شــگفت انگیزتر  صحنــه ورود آ
که به قول فاینبرگ۳6، اشیل از "بال های سریع رقابت  می شود. زمانی 
گران  برانگیز" )Fineberg, 1986, 83( در صحنه استفاده می کند. " تماشا
که  کننــد؛ در حالی  که آن ها را بر روی زمین مشــاهده  انتظــار داشــتند 
بسیار محتمل است برای نمایش این صحنه، ارابه بالدار را جایگزین 
کرده باشــند. ایــن ارابه می توانســت با  کلمــا۳7 یا ارابــه متحرک۳8  کــی  ا
اســتفاده از رنگ هــای متنــوع و مهیــج رنگ آمیــزی شــده و به وســیله 
 .)Ibid, 95( "که به شکل بال درست می شد تزیین شود پرهای بسیار 
گاممنون  بــه نظر می رســد اشــیل در صحنــه پایانــی نمایشــنامه آ
کلوتایمنســترا پدیــدار می گــردد  گشــوده می شــود و  گاه  )دروازه بــه نــا
که بر ردایــی ارغوانی خفته اند  کاســاندرا  گاممنون و  کــه باالی پیکــر آ

ایستاده است. چهره او خونین است و پیروزمندانه سخن می گوید(؛ 
کاخ باز می شود. اورستس  صحنه پایانی نمایشنامه نیازآوران )دروازه 
کلوتایمنســترا ایســتاده اســت( و  گیســتوس و  بــر درگاه و بــاالی پیکر آ
صحنه سوم نمایش الهگان انتقام )کاهنه دلفی بیرون می رود. درها 
باز می شود و درون معبد را نشان می دهد. اورستس در کنار قربانگاه. 
گرد او خفته اند. آپولون فراز ایشــان ایستاده است(،  الهگان انتقام بر 
کرده است. اما در این میان، آنچه اشیل را – در  کی کلما استفاده  از ا
کی کلما - نسبت به سایر تراژدی نویسان متمایز می کند،  استفاده از ا
کاربرد ترکیبی این وســیله با ســایر مولفه های صحنه ای است. از این 
نظر شــاید بتوان نمایشنامه الهگان انتقام اشیل را نمونه ای منحصر 
بــه فــرد و بی همتــا در میــان تراژدی هــای یونانــی دانســت. شــاعر در 
ایــن اثــر، عالوه بــر نمایش فضاهــای خارجــی و داخلی معبــد آپولون 
گران خــود را به معبــد آتنا در آتن نیــز می برد. بدین  در دلفــی، تماشــا

ترتیب شکلی دیگر از صحنه پردازی در این نمایش پدید می آید. 
بســیاری از پژوهشــگران تئاتر، اســتفاده از لته های نقاشــی شــده 
کس هــا۳۹ ارزیابــی می کننــد.  در تئاتــر یونــان باســتان را در قالــب پینا
که به عنوان بخشی از سازه اسکن تعریف می شدند. در این  لته هایی 
کس ها می توانســتند تحت شــرایطی خاص، صحنه های  میــان، پینا
که اجرای نمایشی  مختلف و متنوعی را به نمایش بگذارند. شرایطی 
که  همچــون الهــگان انتقام، قطعــًا نیازمند آن بوده اســت. همانطور 
پیش از این عنوان شــد - بر اســاس آرای ویتروویوس - اشــیل را باید 
بنیان گذار نقاشی صحنه تئاتر دانست )ارسطو، سوفوکل را نخستین 
کرده است(.  که در تئاتر از نقاشی استفاده  هنرمندی دانســته اســت 
کس ها بدون ترکیب آن ها با ماشینری، نمی توانست  اما نقاشــی پینا
صحنه پــردازی پیچیــده و چنــد مکانــی نمایشــنامه الهــگان انتقــام 
اشــیل را بــه وجود آورد. در ایــن میان، آیا تئاترهــای یونانی همچون 
آیــا  بوده انــد؟  برخــوردار  از ســازوکارهای مکانیکــی الزم  دیونیــزوس 
امــکان ترکیب فضاهای داخلی و خارجی، نمایش هم زمان دو معبد 
کس هــای متحــرک در صحنــه  کی کلمــا و پینا دلفــی و آتنــا و ترکیــب ا

وجود داشته است؟ 
کوماموتــو40 ژاپــن موفــق  در ســال ۲007، پژوهشــگران دانشــگاه 
کــرده و پــرده از  شــدند پاســخ صریــح و روشــن ایــن پرســش را ارائــه 
کــه می تواند منجر به رمزگشــایی از  رازی هــزاران ســاله بردارند. رازی 

چگونگی صحنه پردازی های پیچیده در تئاتر یونان باستان شود.

رمز و راز تئاتر مسینی

اســپارت4۳  و  مگالوپولیــس4۲  نزدیکــی  در  ناحیــه ای  مســینی4۱، 
کنان تمدن ســاز آن از اوایــل هــزاره دوم قبــل از میالد در  کــه ســا بــود 
کن شــدند )تصویــر ۵(. فرهنــگ و تمــدن آمیخته با  ایــن منطقــه ســا
طالی سرشــار مســینی در ســال ۱۲00 پیش از میالد، به واسطه ظهور 

دوریسی های مجهز به آهن از میان رفت. 
کوماموتو ژاپن در سال ۲007 در ویرانه های  پژوهشگران دانشگاه 
کشــف امکانات  یکــی از تئاترهای شــهر باســتانی مســینی، موفــق به 
که نظیر آن قباًل دیده نشده بود )تصویر6(.  صحنه ای تازه ای شــدند 

تصویر 4 – بازسازی فرضی تئاتر سنگی دیونیزوس، آتن، فاز سوم.
)Brockett, 2012, 11( :ماخذ
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کالســیک یونان در ســال ۳6۹ پیش از میالد  که به تئاتر  مولفه هایی 
بازمی گــردد. در ایــن سلســله حفاری هــا، یک انبار بزرگ و ســه ردیف 
کشــف شــدند. هم زمان دو  ســنگی طویل در قســمت پشــت صحنه 
مورد مشابه در شــهرهای مگالوپولیس )قدیمی ترین نمونه در میان 
کشــف شــده( و اســپارت نیز بــه دســت آمده اســت. بدین  ســه تئاتــر 
کشــفیات  ترتیــب پژوهشــگران نظریه هــای جدیدی را بر اســاس این 
که طراحان صحنه  کردند. آن ها به این نتیجه رســیدند  ح  تــازه مطــر

گذاری  یونانی، از ردیف های سنگی واقع در پسزمینه صحنه برای جا
لته هــای نقاشــی شــده چوبــی متحــرک44 و از فضــای انبار بــه منظور 
نگهداری از این لته ها استفاده می کردند )Mcdonald, 2017( )تصویر 
که ســایر تئاترهــای محدوده  7(. ایــن پژوهشــگران اطمینــان دارنــد 
گــی ســاختاری برخوردار بــوده و در  تمدنــی مســینی نیــز از چنین ویژ
کنــار لته های متحرک، از ارابه های اســتانداردی نیز به منظور حرکت 
در این شیارهای سنگی استفاده می شده است. همچنین محققان 

تصویر 5 – ناحیه مسینی واقع در نزدیکی مگالوپولیس و اسپارت.
)URL 3( :ماخذ

كننده تجهیزات و فناوری پیچیده صحنه ای متعلق به بیش 2000 سال قبل.  تصویر 6 – تئاتر مسینی، افشا 
)URL 4( :ماخذ

كه45. كوماموتو، ریوچی یوشیتا كالسیک یونان، پالن از استادیار دانشگاه  تصویر 7 - پالن فناوری اسکن تئاتر مسینی، صحنه متحرک تئاتر 
)Mcdonald, 2017( :ماخذ
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کــه ســاختمان های  کوماموتــو بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  دانشــگاه 
اســکن و پرواســکن از یکدیگــر جــدا بــوده و می توانســتند بــه صــورت 

مستقل از یکدیگر به حرکت درآیند )Ibid( )تصویر 8(.
که پیرامون ماشنیری  کشــفیات تازه پروفســور اوشیتا بدین ترتیب 
کارگردانی اینگونــه آثــار را نیز متحول  در تئاتــر یونانــی؛ برخــی نظریــات 
که پیش از این عنوان شــد،  ســاخته اســت. به عنوان مثال، همانطور 
درباره ورود همســرایان به محوطه ارکســترا؛ ایده های متفاوتی مطرح 
شده بود. بدین ترتیب با ظهور نظریات تازه ماشینری صحنه یونانی، 
شــاید بتــوان ورود و خــروج همســرایان را نیز در شــکلی جدیــد ارزیابی 
که با اســتفاده از اسکن و پرواسکن های متحرک به وجود  کرد. شــکلی 
کالسیک پدید می آورد. می آمد و شگفتی افزون تری را در صحنه تئاتر 

بدین ترتیــب می توان پــرده از راز چگونگی طراحی صحنه پیچیده 
و چنــد مکانــی نمایشــنامه ای همچــون الهــگان انتقــام آیســخلوس 
برداشــت. ترکیــب لته هــای نقاشــی شــده متحــرک با صحنــه متحرک 
می توانســت تصاویــر متنوع و جذابــی را در برابر مخاطبــان یونانی قرار 
دهد. در این میان باید به خاطر داشت، شاعران- نمایشنامه نویسان 
یونانــی، نمایشــنامه های خــود را بــه قصــد اجــرا - و نــه خوانــش – 

کارگردانی آن را بر عهده می گرفتند.  می نوشتند و غالبًا خود 

عناصــر ســه بعــدی و ماســک در صحنه پردازی 
آثار اشیل

در نمایــش پرومتــه در بنــد، این شــخصیت به دســتور زئوس، به 
کوه هــای قفقــاز زنجیــر می شــود تــا عقوبت ابــدی خود  صخــره ای در 
که  گفته اســتوری47 و آلن48 ، هیچ ســند معتبری  کنــد. بــه  را تحمــل 
کند بــرای این صحنــه از صخره واقعی اســتفاده شــده و  بــه مــا اعالم 
 Storey and Allan, 2005,( بازیگر را به آن بسته اند، در دست نیست
102( و بــه جــای آن ممکن اســت تهیه کننده نمایش، از یک وســیله 
ساخته شــده قــوی و بــادوام بــرای نگه داشــتن یــک بازیگر اســتفاده 
کرده باشــد )Spindler, 2015(. با این حال می توان در راســتای آرای 
کید  تاپلین، بر وقوع رویدادها و منظرگاه های واقعی در تئاتر یونان تا
که وی اظهار داشته  کرد؛ یا حداقل آن را محتمل دانست. در جایی 
اســت: "وســایل صحنــه و لباس مخصوصــًا سرراســت و صریح بودند 
 Taplin, 1977,( "کــرد تــا بــه راحتــی بتــوان معنــای آن هــا را دریافــت 
که  که هفائیســتوس4۹ با یک چکش دو ســر  56(. بدین ترتیب اســت 
هــم معنــای زیبایی شناســانه داشــته و هم بــه ســرعت وی را معرفی 
می کرد، وارد صحنه می شد. از سوی دیگر اشیل را می توان به عنوان 

كه. كی اویاما46، زیر نظر استادیار ریوچی اوشیتا تصویر 8 – بازسازی تصویر اسکن و پرواسکن متحرک چوبی تئاتر مسینی. ترسیم از 
)Ibid( :ماخذ

كالسیک یونان. بر اساس نظریه مارشال.  گونه های مختلف ماسک در تئاتر  جدول 2 – تقسیم بندی 

گیعنواننوع ویژ

صورت تیره با مو و ریش سفید، شاید طاس و بی موGeronپیرمرد

صورت تیره، ریش و موی تیرهAnerمرد میانسال

صورت تیره، موی تیره، بدون ریشEphebosمرد جوان

صورت روشن، موی سفیدGrausپیرزن

صورت روشن، موی تیره، آرایش موی مخصوص زنان میانسالGuneزن میانسال

صورت روشن، موی تیره، آرایش موی مخصوص زنان جوانKoreزن جوان

)Ibid, 191( :ماخذ
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بنیان گذار استفاده از احجام سه بعدی انسانی )عروسک( صحنه ای 
کــرد. پیــش از این بســیاری از مورخان  و ترکیــب آن بــا بازیگــر معرفی 
گلدبــرگ۵0، ترکیب عروســک و بازیگــر را از ثمرات  تئاتــر همچــون رزلی 
قــرن بیســتم و شــکل گیری  ابتــدای  تالش هــای فوتوریســت ها۵۱ در 
کارگردانی نمایش پرومتــه در بند، تاپلین  هنــر اجرا۵۲ دانســته اند. در 
که "در  مبــادرت بــه ارائه نظریــه "آدمک۵۳" می کند و بر این باور اســت 
نمایــش پرومتــه، این شــخصیت به وســیله یک آدمک غول آســا )که 
که در داخل آن قرار  حداقل ۳ متر ارتفاع داشــته اســت( و یک بازیگر 
 .)Ibid, 243( "می گرفــت و دیالــوگ می گفــت، بــه نمایــش درمی آمــد
کــرده و می نویســد: "پرومته از  روزن میــر نیــز بــا ایــن نظریــه همراهــی 
یک آدمک عظیم چوبی درســت شده بود. بازیگری در پشت آن قرار 
 Rosenmeyer, 1982,( "می گرفــت و دیالوگ های خــود را بیان می کرد
که اشــیل در برخی موارد با اســتفاده از ابزار طراحی  46(. توجه شــود 
صحنــه، بدعت هایی را در نظام قراردادی تئاتر یونان به وجود آورد. 
کــه بــرای صحنــه ورود اوکانیادهــا در نمایــش  ماننــد ارابــه بالــداری 

کرد. پرومته از آن استفاده 
 از ســوی دیگر اشــیل را باید مبدع ماسک های سه بعدی و بدیع 
تئاتــری دانســت. وبســتر ادعا می کند: "اشــیل بــه طور قابــل توجهی 

ک و رنگینی  باعث تحول در لباس و پاپوش شد و ماسک های ترسنا
که به وســیله این مولفه ها )لباس  را بــه تئاتر وارد ســاخت. اطالعاتی 
و ماسک( منتقل می شد، به نحو شگفت انگیزی مینیمالیستی بود" 
)Webster, 1970, 35-38(. بدیــن ترتیــب و با توجه به مینیمالیســم 
لباس هــای  بــه  نبایــد  اشــیل،  ماســک های  و  لباس هــا  در  موجــود 
شــخصیت های نمایش هــای وی بــدون وجود شــواهدی از تزیین و 
کرد. سی دبلیو مارشال۵4، نظام قراردادی  شکوه شاهانه آن ها توجه 
گروه  کــرده اســت: "معمواًل ســه  ماســک های یونانــی را دســته بندی 
گانــه برخوردار  گــروه از یک ملیــت جدا که هر  ســنی بــرای بزرگســاالن 
بودند وجود داشــت. شــخصیت ها در تراژدی، جوان یا در نخســتین 
ســال های جوانی یا ســالمند به تصویر درمی آمدند. ســالمندان را به 
کهنســال به نمایش می گذاشــتند. بــه هر حال  کلمه  معنــای واقعــی 
تقسیم بندی دقیقی از سن شخصیت ها وجود نداشت و در مجموع 
از 6 ماســک بنیادین بهره می بردنــد" )Spindler, 2015, 30( )جدول 
که اشــیل خود را محدود  ۲(. آنچه بدیهی به نظر می رســد آن اســت 
به این تقسیم بندی نکرده و در این زمینه نیز دست به نوآوری های 
مختلف زد. الزم اســت به صحنه پردازی، عروســک و ماسک موجود 

در نمایش پرومته در بند توجه شود. 

تاثیر نوآوری های اشیل بر تئاتر سده های پس از خودنوآوری های اشیل

کارگیری تزیینات در صحنه های مربوط به بهشــت در تئاتر قرون میانه و پس استفاده از تزیینات در صحنه پردازی1 به 
از آن باروک

کارگیــری شــیوه مینیمالیســتی در تئاتــر پس از جنــگ جهانــی دوم؛ یک ایده رویکرد مینیمالیستی در برخی صحنه پردازی ها2 بــه 
کاماًل مدرن

گونه نقاشی دکوراتیو )نخستین نقاش صحنه تاریخ تئاتر(3 که منجر به خلق فضاسازی شده و در تئاتر قرون میانه – به ویژه در  ایده ای 
تئاتر مصائب – مورد استفاده قرار می گرفت.

کارگیری ماشینری در طراحی صحنه4 ارتقای ماشینری در تئاتر اواخر قرون میانه و به ویژه عصر رنسانسبه 

گر در این احساس5 که در قرن بیســتم در قالب پرفورمنــس و هنرهای اجرایی ایجاد حس فضا و شریک ساختن تماشا کامــاًل اجرایی  رویکــرد 
گذاشته است. خود را به نمایش 

بنیان صحنه پردازی عصر رنسانس به خصوص در طراحی صحنه میان پرده های طراحی صحنه چند مکانی در اجرا و تغییر در صحنه های یک نمایش6
نمایشی

و 7 اســکن  طریــق  از  همســرایان  ورودی  قانــون  در  تغییــر  اعمــال 
اولین تالش ها برای تغییر شکل تئاترون به سایر مکان های اجراییپرواسکن های متحرک

کی کلمــا بــا ســایر مولفه هــای صحنــه ای از راه ترکیــب 8 کاربــرد ترکیبــی ا
کس های متحرک با صحنه متحرک که منجر به طراحی چند مکانی شد.پینا شکلی دیگر از صحنه پردازی 

کاماًل فوتوریستی متعلق به اوایل قرن بیستمترکیب عروسک و بازیگر در یک اجرای نمایشی9 یک رویکرد 

که رویکردی عمیقًا مدرن ابداع ماسک های متنوع بر اساس شخصیت پردازی10 گریم  شــخصیت پردازی با اســتفاده از صحنه، لباس و 
است.

جدول 3- مقایسه میان نوآوری های صحنه پردازانه اشیل با مولفه های طراحی صحنه تئاتر قرون پس از خود.
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اشــیل در میان قواعد و چارچوب های مشخص لباس، ماسک و 
صحنه تئاتر یونان، دست به نوآوری های متعددی زد که می توان وی 
گریم، لبــاس و جلوه های ویژه  را در زمــره نخســتین طراحان صحنه، 
که با خوانش نمایشنامه های وی به روشنی  تئاتر دانست. دیدگاهی 
می توان به آن دست یافت و ردپای صحنه پردازی های شگفت انگیز 
کرد. دســتور صحنه های اشــیل – در  را در بطن این آثار جســت و جو 
که بدون  برخــی مــوارد – به چنــان پیچیدگی هایی دســت می یابنــد 
صحنه پــردازی متحــرک و ترکیبــی، نمی تــوان آنهــا را بــه روی صحنه 
کی کلماها می توانســتند  کتواها و ا کس ها، پریا گرچه ترکیب پینا برد. ا
چنیــن تصاویــر جذابی را به وجود آورند؛ اما اشــیل بــه همین عناصر 
محــدود و مشــخص توجــه نکــرده و دســت بــه نوآوری هــای دیگر نیز 

زده اســت. بدیــن ترتیب باید در قاعــده صحنه پردازانــه ویتروویوس 
کیــد می کرد  کتواهــای ســه وجهــی در تئاتــر یونــان تا کــه غالبــًا بــر پریا
کارگردانــان – طراحانی  کــرده و در مورد نمایشنامه نویســان –  تردیــد 
کتواها  کنــار پریا همچــون اشــیل بــه عناصــر و مولفه هایی دیگــر – در 
کله صحنه به طراحی نیاز  – نیز اندیشــید. در این صورت بنیان و شــا
پیــدا می کند تا بتوانــد برای صحنه های مختلــف، تصاویر متنوعی را 
که بر اســاس پژوهش حاضر  پدید آورد. طراح صحنه ای نظیر اشــیل 
می توان او را در زمره نخستین نوآوران صحنه ای تئاتر یونان باستان 
دانســت. نوآوری های اشــیل در سده های پس از خود امتداد یافت، 
کرد و منجر به تحوالت عمده در صحنه پردازی  توســعه و ارتقاء پیدا 

قرون میانه، رنسانس و حتی قرن بیستم شد )جدول ۳(.

پی نوشت  ها

1  Globe.
2  William Shakespeare.
3  Tames.
4  Dionysus.
5  Sophocles.
6  Euripides.
7  Aeschylus.
8  Gela.
9  Sicily.
10  Archon.
11  Andokides.
12  Lyssipides.
13  The Persians.
14  Seven against Thebes.
15  Oresteia.
16  Agamemnon.
17  Libation Bearers.
18  Eumenides.
19  The Suppliants.
20  Prometheus Bound.
21  Dokimasia.
22  Altar.
23  Sleeved Robe.
24  Buskin.
25  Adolph Apia.
26  Edward Gordon Craig.
27  Spectacle.
28  Vitruvius.
29  Boscoreale.
30  Eskene.
31  Rosenmeyer.
32  Peter Walcot.
33  Davidson.
34  Sommerstein.
35  Oceanids.

36  Fineberg.
37  Ekkyklema.
38  Rolled-out Cart.
39  Pinakes.
40  Kumamoto.
41  Messene.
42  Megalopolis.
43  Sparta.
44  Movable.
45  Ryuichi Yoshitake.
46  K. Oyama.
47  Storey.
48  Allen.
49  Hephaestus.
50  Rosely Goldberg.
51  Futurists.
52  Performance Art.
53  Dummy Theory.
54 C. W. Marshall.
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f we consider the concept of ritual ceremonies 
and festivals throughout the history of theatre, 

the birth and core of all productions begins with an-
cient Greece and Aegean civilizations and the influ-
ential number of tragedies and comedies, such as 
the plays of Euripides, Aeschylus, Sophocles and 
Aristophanes and others, which have come to us 
from that time. There have been many continuous 
studies on Greek theater, ritual ceremonies, myths, 
Philosophy and so on; however previous studies 
focused more on the content, concepts, structures 
and philosophy of Greek plays while fewer studies 
have been conducted and focused on the modality 
of the scenic designs of these works. For example, 
construction of stage, styles of stage design, the 
painting of Pinakes (flats) and Priaktoi (Three di-
mensional volumes and prisms used on the stage), 
the most famous of stage designers and painter of 
scenes. Because of the nature of set designs and 
theatrical scenery which with the completion of 
each show is dismantled, there are limited written 
and visual resources and documentations in this 
field. However, by investigating the plays produc-
tion venues, available limited resources and new 
discoveries of archeological sites, we can reach dis-
cern significant and relevant results in this regard. 
Aeschylus was considered as one of the greatest 
ancient Greek playwrights as a poet who accord-
ing to many scholars was the first tragedy writer in 
the history of the theater. Many scholars of theater 
have known Aeschylus only as a tragedy writer 
even though he is credited with several innovations 
in regards to directing and dictating complete de-
tails in his plays. Increasing the number of actors 
from one person to two, reducing the importance 

of the singers’ presence in the plays and bringing 
up dialogs between actors are considered totally 
as Aeschylus’ innovations. However, by checking 
the scenes of his plays and paying attention to the 
fact that Aeschylus draws his own plays on stage, 
perhaps he could be considered one of the first sce-
nic designers in theater history. Whereas in ancient 
Greece there was no scene designer and the artist 
was known as the scene painter. This study tries 
to explore Aeschylus’ role in the development and 
promotion of the ancient Greek theater design via 
review and research of his plays and written refer-
ences around him and Greek theater; a known form 
of scenery that continued alongside the Classic and 
Hellenic architecture for centuries and its structures 
and systems continued up to the Renaissance and 
even centuries later. In this study, several articles 
and books written in this field have been applied 
and identify Aeschylus in the scenery of the Greek 
theater as one of the first scene writers for theater 
history, while studying the role of and attempting to 
emphasize his importance in regards to play writing 
and introducing a new face to his audiences. In this 
research, historical and analytical methods have 
been used to direct us to the magnificent of the An-
cient Greeks and the continuous credit and influ-
ence that they continue to have on modern theatre.
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