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  چكيده
 .اسـت  درام و تئـاتر  يشناسـ  نشانههدف از نوشتن اين مقاله نقد محتوايي و شكلي كتاب 

هـاي مهـم و مبنـايي تحليـل تئـاتر و درام       كتـاب  هازجمل درام و تئاتر يشناس نشانهكتاب 
شـناختي   ارچوب نگـرش نشـانه  هـ رود. اين كتاب با طرح مباحث نظري در چ مي  شمار به

منظـور نويسـنده    همـين  دنبال بررسي منطق تئاتر رايج و متعارف اسـت و بـه   به گرا ساخت
را مفاهيم اصلي و زيربنـايي   ها آن توان نوعي مي درصدد بوده است با طرح مفاهيمي كه به

 روي اي را پـيش  شناسـي تحليلـي و كـاربردي    شـمار آورد، روش  بوطيقاي تحليل تئاتر بـه 
ـ         مخاطبان قرار دهد كه مايل دنبـال   هاند با سـازوكار جهـان پويـاي تئـاتر آشـنا شـوند يـا ب

اصلي اين مقالـه طـرح ايـن پرسـش      ةشناختي براي تحليل تئاترند. مسئل هاي نشانه روش
نـد و از براينـد آن   كتواند تئاتر را تحليل و تفسير  شناسي چگونه مي بنيادي است كه نشانه

هـاي جهـان تئـاتر و درام را بـراي مـا آشـكار كنـد.         يافت پيچيدگيهاي درك و در روزنه
تـر و نيـز    منظور تحليل دقيـق  به تئاتر يشناس نشانهضرورت و اهميت نگاه نقادانه به كتاب 

شناسي در تحليل متون نمايشي اسـت.   هاي كاربردي علم نشانه تبيين سازوكارها و ويژگي
بـا آشكارسـازي    درام و تئـاتر  يشناسـ  نهنشـا دادن اهميـت كتـاب    نشـان  ،علـت   همين  به

هـاي   تحليـل  ةن و دانشجوياني كه دغدغـ انمايي مخاطب كاركردهاي تحليلي آن با هدف راه
  ناختي تئاتر را دارند ضروري است.ش نشانه

  .شناسي، تئاتر، درام، تحليل، نظريه نشانه ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
شناسان، تئاتر هـم   هاي ارتباط است. براي نشانه شكلترين  ترين و پيچيده تئاتر يكي از غني

ارتبـاطي در آن    هـاي  حاالت داللت و رمزگان  ةزيرا درعمل هم ؛آزمايشگاهي آرماني است
توان  شناختي را مي اي است كه بسياري از مسائل بنيادي تحليل نشانه اند و هم عرصه دخيل

شكل مرسوم آن) در فراينـدي   كم به تويژه تئاتر (دس در آن پي گرفت. خلق اثر هنري و به
گيرد و در اين روند خالقانه ممكن است كارگردان خـوانش متفـاوتي از    خالقانه شكل مي

يك متن براي اجرا داشته باشد. كارگرداني، درحقيقت ازنظر فني، فرايند كنترل، پـردازش،  
ــه    ــيون مجموع ــب و كمپوزيس ــاد، تركي ــانه ايج ــه در چ  اي از نش ــت ك ــهاس ارچوب ه

شود  شناسي گفته مي كه در نشانه چنان ،گيرد بر ريتم شكل مي هاي بصريِ متكي پردازي ابق
تـرين   شـونده شـايد نزديـك    اي پويا و دگرگـون  هاست، اين نظام نشانه تئاتر نظامي از نظام
اصـلي گفتمـان    ةمسـئل  شناختي است. هاي نشانه كاربرد تئوري منظور بهگفتمان و البته متن 

هاي  شناسي در روند توليد و كارگرداني در محيط فقدان كاربرد دانش نشانه علمي در تئاتر
غريزي  م، كارگرداني تئاتر و بازيگري در ايران فرايندي كامالًيآكادميك ايران است. معتقد

 هـاي هنـري رونـدي كـامالً     سفانه آموزش كارگرداني هـم در دانشـكده  أده و متكررا طي 
ضـعف مـا    ،درواقـع  .فردي خـود دانشـجويان اسـت    بر تجربيات شخصي و عمدتاً متكي

درباب اصول فنون و كارگرداني نيست، بلكه ضعف اصلي تفكيـك ايـن اصـول فنـون از     
دانـيم كـه در    طـور نمونـه، مـي    بـه  ؛است ،شناسي يعني نشانه ،هاي مرتبط با اين هنر نظريه
ننـد حركـات   ترين اصول هدايت بازيگر در صحنه حركات را به اقسام گونـاگوني ما  ساده

كه اين نوع از حركات در كجـا و در چـه    كنيم، اما اين انتقالي و حركات وضعي تقسيم مي
كار برود به موقعيت نمايشي و متن و تشخيص كارگردان مـرتبط اسـت و    هموقعيتي بايد ب

  گاهي به تشخيص بازيگر.
ا حركـات  معناي حاصل از اين حركت ياي كه بايد موردتوجه قرار بگيرد  مسئله نآولي 

توليد و انتقال معنا يا معناها رقم بزنـد.   براياي را  است كه در يك لحظه ممكن است نشانه
توانـد در   حـد مـي   شناسي در بطن فرايند خلق تا چه تصور كنيد دانش نشانه ،صورت دراين

  واقع شود. مؤثر مؤلفهاي موردنظر  توليد رمزگان
اي را  هاي ايـن نظـام نشـانه    خلق اثر بنيانشناسي در مراحل  كاربرد نظريه و دانش نشانه

گيرد نشانه است  چه بر صحنه قرار مي آن طور بديهي هر بخشد و البته، گرچه به استحكام مي
شناسـي و   هـا ايـن آميختگـي دانـش نشـانه      در فرايند تغييرپذيري نشانه ،البته نه هميشه) (و
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هـاي علمـي و    بر نظريه متكياجرايي صورت  بههاي فردي است كه اجراي تئاتر را  خالقيت
رسد آموزش كـارگرداني قبـل از هرچيـز نيازمنـد      مي نظر درنتيجه، به زند. كاربردي رقم مي

عبـارتي   اي و بـه  يك نظام نشانه ةزيرا كارگردان توليدكنند ؛شناسي است آگاهي از علم نشانه
بايـد سـواد   زيـرا او   ؛چنـدوجهي اسـت   مؤلفكارگردان يك  ،هاست. و البته نظامي از نظام

اي مختلـف   هـاي نشـانه   تركيب نظام منظور بهبصري خوب و حتي سواد موسيقايي مناسبي 
را  نامـه  نمـايش زيرا  ؛نيز يك مفسر است نامه نمايشه با هداشته باشد. او درحقيقت در مواج

مـتن   دهـد، بلكـه بـا متنيـت     موجوديت ابژكتيو آن (اثر) موردمطالعه قرار مي علت به فقط نه
ه با دنياي متنيـت  هنهايي درحقيقت از همين مواج ة) مواجه است. متن توليدشدنامه نمايش(

معناي همين ترجمان متفاوت و اغلـب   كارگرداني به ،اساساً. گيرد ) شكل مينامه نمايشاثر (
چالشـي بـين نويسـنده و     ؛»يمؤلفابينـ «انتقادي از يك درام است. كارگرداني يعنـي چـالش   

ـ  مؤلـف اغلب اقتدار مسلط  نامه نمايشتوان گفت، تفسير  كارگردان. حتي مي رويـي را   هروب
. در اين مقاله، با در تئاتر است »نوشتار گفتار/«پاشاند. اين چالش البته شبيه به چالش  فرومي

تـالش خـواهيم كـرد بـا بررسـي       درام و تئـاتر  شناسي نشانهكتاب  ةبررسي تحليلي و نقادان
شناسي را در تحليل تئاتر و درام با  نشانه ةو كاربردهاي نظري هاي اصلي كتاب فرايندها بخش
  االم موردبررسي قرار دهيم. كر بر كتاب  تأكيد
  

  درام و تئاتر شناسي نشانه. كتاب 2
درمـورد  زبان نخسـتين كتـاب جـامع     كه در دنياي انگليسي درام و تئاتر شناسي نشانه كتاب
شـناختي اجـراي تئـاتري را از تحليـل      اسـت سـير رويكردهـاي نشـانه     شناسي تئـاتر  نشانه

هـاي جـاري    تـا نظريـه   مـيالدي  1930  ةتئاتري در ده  ةيان مكتب پراگ از نشانگرا ساخت
الگويي از ارتباط تئاتري و بررسي  ةكند. پس از ارائ و گفتمان دنبال مي ،درباب رمزگان، متن

كـات، روابـط مكـاني، قراردادهـاي تئـاتري،      شناسـي حر  هاي مختلف ازجمله نشـانه  عرصه
توجه ما را به ساختار و منطق درام و تحليل گفتمان دراماتيك  مؤلف ...و  ،دريافت مخاطب

او معتقد است كه متون  .كند مي شناسي تئاتر ارائه نشانه برايرويكردي تازه  ند وك مي جلب
شناســي  رتيــب نــوعي درامت ايــن اي تقطيــع كــرد و بــه روش ويــژه  دراماتيــك را بايــد بــه

 مفهوم عام آن نيست. كر شناسي يا بوطيقاي ادبي به اقتباس از روايت آيد كه صرفاً مي  دست به
بـار فـرزان    سـتين خبـراي ن را اين كتاب االم در دانشگاه فلورانس استاد زبان انگليسي است. 

  انتشارات قطره آن را منتشر كرد. 1382و در سال  دكر سجودي ترجمه
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عنوان با  ،بخش اول كتاب ؛از شش بخش تشكيل شده است ،طور كلي ، بهيادشدهكتاب 
 علـت  شناسي پرداخته است و بـه  كلي از نشانه يبه تعريف ،»شناسي و بوطيقا مقدمات: نشانه«

  برد. مي چندرشتگي نام ةيك حوز ةمثاب شناسي به گستردگي اين حوزه نويسنده از نشانه
 ،سي در تئاتر موردبحث قرار گرفته است. در ايـن بخـش  شنا در بخش دوم، مباني نشانه

يي مكتب پـراگ موردتوجـه قـرار گرفتـه و درادامـه      گرا ساختيي و سپس گرا ساختابتدا 
شـدن ابـژه، داللـت ضـمني، تغييرپـذيري نشـانه،        هاي تئاتري، فراينـد نشـانه   موضوع نشانه

بـه مبـاحثي    چنـين  هـم و  ،سيـر سـندرس پِ  ها ازديـدگاه كـوزان و چـالرز    بندي نشانه طبقه
  مجاز مرسل نيز پرداخته شده است. درخصوص مفاهيمي مانند استعاره و

در بخش سوم كتاب، ارتباطات تئاتري مطرح شده است كه موضـوعاتي ماننـد عناصـر    
ارتباطي، انواع رمزگان، مكان و روابط مكاني، عوامل حركتـي و   ةارتباط تئاتري، الگوي ساد

نويسنده ابتدا  ،اند. در اين بخش شايي موردبحث و تحليل قرار گرفتهو رمزگ ،روابط بينامتني
كه تئاتر يك رخداد ارتباطي است مباحث خود را  با طرح يك الگوي ارتباطي و با فرض اين

 ةدهـد و پيونـدي بـين مسـئل     سمت عناصر و مجاري انتقال اطالعات در تئاتر سـوق مـي   به
  سازد. ار ميرمزگان و چگونگي دريافت و رمزگشايي برقر

دنياي تئاتر  ،بخش چهارم كتاب به موضوع منطق دراماتيك پرداخته است. در اين بخش
  اند. اقع شدهدراماتيك موردبحث و مفهوم به بخش هاي هويت و درام و رمزگان

و مفاهيمي ماننـد   است گفتمان دراماتيك توجه شده ةدر بخش پنجم كتاب نيز به مسئل
اند. بخش ششم  و تقطيع متن موردبحث قرار گرفته ،و ارجاعات زباني ،كنش، توانش زباني

 ،با ارجـاع بـه اهـم مطالـب قبلـي      ،شود كه نويسنده بندي كلي از مباحث را شامل مي جمع
  داده است.  هئارا

  
  شناسي تئاتر شناسي تا نشانه تحليل خاستگاه اثر: از خاستگاه نشانه. 3

كه يكي از منابع مهـم درسـي در مباحـث     درام و تئاتر شناسي نشانهعنوان  بااالم،  كتاب كر
و شناسـي   نشـانه گيري علم  با نگاهي به مباني شكل ،شناسي دنياي تئاتر است مرتبط با نشانه
شناسي تحليلي درصدد تحليل سازوكارهاي تئاتر و دارم اسـت.   يك روش ةمثاب كاربرد آن به

رود  مـي   شـمار  ستين مباحث اين كتـاب بـه  م كه از نخاتمايز و تفاوت بين تئاتر و در ةمسئل
 ،مـتن و اجراسـت. بنـابراين    ةشناسي در دو حوز نشانه ةاهميت مسئل ةدهند درحقيقت نشان

هـاي   نظامي از نظـام  ةمثاب يك هنر زنده و به منزلة هاي موجود در تئاتر به به پيچيدگي توجهاب
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اي نوشتاري كه بـراي اجـرا    يك نظام نشانه ةمثاب ادبيات نمايشي به چنين همشناختي و  نشانه
ين موضـوعات  تـر  مهـم شناسـي تئـاتر يكـي از     شود، از زمان پيدايش علم نشـانه  مي نوشته

  االم عبارت است از: سي ازنظر كرشنا شناسان بوده است. نشانه موردتوجه نشانه
 ،پـردازد. بنـابراين   چگـونگي توليـد معنـي در جامعـه مـي      ةعلمي است كه بـه مطالعـ  

 ةهـاي داللـت و ارتباطـات يعنـي بـه مطالعـ       فرايند ةمسئلشناسي به يك اندازه به  نشانه
شكل آرماني يك علم  كم به شناسي دست پردازد. نشانه معني مي ةهاي توليد و مبادل شيوه

) است كه يك هدف عام مشترك، يعني درك بهتر رفتار multidisciplinaryاي ( چندرشته
  ).11: 1382(االم  بخشد دت ميمعنادار انسان، به آن وح

هاي داللت توجه كنـد و هـم بـه     شناسي تئاتر هم به منش الزم است كه يك نشانه
يند ارتباط ارسال يك سيگنال از يك منبع به يك مقصد افرهاي ارتباطي حوصله.  كنش

ينـد  اتوان الگـوي ارتبـاطي ابتـدايي بـراي آن در نظـر گرفـت. در ايـن فر        است كه مي
گـان  واسطة رمز به  رمزگذاري و رمزگشايي آن) ،ديگر عبارت درك پيام (بهگيري و  شكل

  .)51 - 50شود (همان:  ممكن مي
ها در شرايط و حيات اجتماعي و نيـز   معناي نشانه  ةشناسي مطالع كار نشانه ،بدون شك«
بخشـي از   فقـط ست و بديهي است كه معنـي زبـاني   ها آن شرايط و چگونگي توليد ةمطالع
داللت و   ةهرحال بررسي مسئل شناسي به موضوع نشانه«شناختي است.  لعات معنيمطا ةپيكر

و هر چيزي اسـت كـه    ،از زبان، تصوير، موسيقي، بنا اي مختلف، اعم هاي نشانه معنا در نظام
معنـي  « ،زعم سوسـور  ). به91: 1389 (ساساني» گر باشد در فرهنگي خاص معنادار و داللت

بلكه اين صرفاً نقش نشانه  ،در ذات يك نشانه وجود داشته باشد اي رازآميز نيست كه پديده
 ؛)134: 1380(ايگلتـون » هاسـت  داشـتن آن نشـانه بـا سـاير نشـانه      است كه حاصل تفـاوت 

  معني محصول تفاوت و تمايز است. ،عبارتي به
تواند درخدمت كنش گفتماني  مي، خود ،خامي بيش نيست كه ةدارشدن ماد اما اين معني

ـ   ةرد. اينك، اين فرايند گفتماني است كه بايد اين مـاد قرار گي شـده را   كارگرفتـه  هخـام ب
خامي   ةكه ماد الزم براي اين ةمند سازد. شرايط كمين دهي نموده و باالخره هوش سازمان

معنـايي  ـ   هاي نشان گونه  بةمثا ) كند يا در بستر گفتماني بهsignification( بتواند توليد معنا
) گفتمـاني  intentionآورد (  چه كه بايد آن را روي كنترل آن است كه تحت عمل كند اين

  .)1388 قرار گيرد (شعيري خواند
معطــوف بــه  كــار ســميولوژي صــرفاً اوليــه يــا نگــرش سوســوري، براســاس نگــرش

فرهنگـي بـوده    ـ  هاي اجتماعي ها در بافت بندي نشانه و طبقه ،شناسي برداري، گونه فهرست
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شناسي توجه به چند مفهوم ضروري است. در  ر، براي بررسي اجمالي نشانهاست. در بدو ام
ديگر تفاوت دارنـد،   شناسي، واژگاني وجود داشتند كه با يك گيري دانش نشانه شكل يابتدا

) semantics(كــه هــردو از ســمانتيك ) semiotics(و ســميوتيك ) semiology( ســميولوژي
پردازد. سميولوژي و  يمعني واژگان م  ةشناسي به مطالع شناسي) متفاوت هستند. معني (معني
همين روي اسـت كـه    دهد و از الشعاع قرار مي اي را تحت هاي نشانه نظام يوتيك تماميسم

هاي او در  به يادداشت ،يعني سميولوژي ،كنند. اصطالح سوسور فراتر از سمانتيك عمل مي
كه بعد از  يعموم يشناس زبان ةدور يعني ،گردد. سوسور در كتاب خود يبرمميالدي  1894

توان علمي را متصـور شـد    مي«نويسد:  منتشر شد، چنين مي ميالدي 1916مرگ او در سال 
اين علم بخشـي از   .پردازد مانند بخشي از زندگي اجتماعي مي ها به كه به بررسي نقش نشانه

كه ما  خواهد بود همگاني  شناسي اي از روان حيث شاخه شناسي اجتماعي است و ازاين روان
معنـي نشـانه. ايـن علـم روشـن       ـ به semeionيوناني   ةناميم ـ از واژ  مي )semiologie( آن را

تنها يكـي از   سشنا  ند. زبانا كدام ها آن ها و قوانين مسلط بر خواهد ساخت كه طبيعت نشانه
شناسـي   در زبانشناسي كشف خواهد كرد  هاي اين دانش عام است، قوانيني كه نشانه شاخه

ه ديگري نيز ب  ة). دركنار سميولوژي، واژSaussure 1983: 15- 16( »هم كاربرد خواهد داشت
جاي سميولوژي و  كردن سميوتيك به شود. در جايگزين وتيك ناميده مييوجود آمد كه سم 

او در فرانسـه افـرادي ماننـد     ةنيز تغييروتحول در نگرش سوسوري و نظام مكانيكي و بست
  ف يلمســللــويي  ،)Algirdas Julien Greimas( گــرمسآلژيــرداس ژولــين بــارت،  ن روال

)L. Hjelmslev(، .و... نقش مهمي داشتند  
كـه   ارتباط داشت، بدون ايـن  ها آن تحليل محتوايي آثار هنري با وجوه معنايي ،درگذشته

شناسـي   شناسـي از زبـان   دانيم كـه معنـي   بيايد. مي  نميا در آن فرايند حرفي از معناشناسي به
  ةو نظري ،شناسي، منطق معني  ن بينابين محقق ت گرفت و دراينئپوزيتيويستي قرن بيستم نش
) در C. K. Ogden) و آگـدن ( I. A. Richardsريچـاردز (  ،مـثالًَ  ؛شناخت ارتباط ايجاد كردند

ه دادند كـه در آن بـه ارتبـاط بـين     ئرا ارا اي ) مثلث معناييميالدي 1923( معنا معنايكتاب 
در اوايـل  رس بود. ياند كه برخاسته از دستگاه فكري پِ و تصور ذهني پرداخته ،نشانه، مرجع

شناسي بسيار بسته و سـاده   شناسي نگرش نشانه اول ظهور نشانه ةقرن بيستم و در همان دور
اساس اين نوع  ها آن هاي مرتبط به نرمزگا ةواسط ها به كردن نشانه بندي شناسايي و طبقه ،بود

  داد. شناسي را تشكيل مي از نشانه
طـور كلـي    بايد گفت كه سميوتيك و به ،شناسي پيدايي نشانه أازنظر خاستگاه و سرمنش

مريكايي و ديگري سـنت اروپـايي.   ايكي سنت  :شناسي ريشه در دو سنت بزرگ دارد نشانه
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ـ چـارلز سـندرس پ   ،دان بـزرگ  منطـق يي براساس نظريـات فيلسـوف و   امريكاسنت  رس يِ
توليـد نشـانه و ارتبـاط آن بـا واقعيـت بيـرون         ةشيو شكل گرفت كه به ،)م 1914 - 1839(
  ةداد. ايـن امـر درواقـع ريشـ     هاي ذهنـي اهميـت مـي    ازطريق استدالل يك مفسر ةواسط  به
ت دوم سـن  شناسي. وتيك منطقي و شناختي است كه خاستگاه آن منطق است و نه زبانيسم

شناختي و نظريات زبان و وابسته بـه نظريـات سوسـور در ايـن زمينـه اسـت.        نگرش زبان
شناسي  بر علم زبان يشناسي مبتن وتحليل اين نشانه ساختارها و مباني نظري و الگوهاي تجزيه

توسـط   شناسـي)  سميوتيك (نشـانه عنوان  است كه بعدها، با ادغام سميولوژي و سمانتيك به
ر علـوم  گيدتدريج با  شناسي به طرح شد. پس از اين تحوالت بود كه نشانهم ،مكتب پاريس

انسـاني   ويژه علـوم  و به ديگر پيش نزد علومزا ارتباط يافت و درحقيقت جايگاه خود را بيش
 ،خصوص پديدارشناسي به ،ديگر شناسي با علوم دليل همين ارتباط و تالقي نشانه هشناخت. ب

سـمت   شـناختي گـاهي مواقـع مـا را بـه      هاي نشانه و تحليلشناسي  است كه مرزهاي نشانه
وجـه  تين موضـوعات مورد تر مهميكي از  ،ويژه تئاتر هنر، به دهد. هاي ديگر سوق مي هحوز
شناسي  توان يك اثر تحليلي و مبنايي درباب نشانه شناسان بوده است و كتاب االم را مي نشانه

عبـارتي   يـي اسـت و بـه   گرا سـاخت اب كتـ  ةتئاتر معرفي كرد. اگرچه نگرش كلي نويسـند 
اربردي در ســنت شناســي كــ شــناختي در تئــاتر نشــانه خاســتگاه اصــلي ايــن روش نشــانه

  آنگلوساكسوني است.
  

  علت انتخاب اثر براي نقد. 4
اين اثر براي نقد و بررسي آن از اهميت و ضرورت شناخت تئـاتر و درام ازطريـق    انتخاب

هـاي   هاي مهم براي تحليـل  نامه اب حاضر يكي از درسشود. كت شناسي ناشي مي علم نشانه
به محتواي كتاب كه شامل مباني نظري تحليل تئاتر  باتوجه ،شناختي تئاتر است. بنابراين نشانه

نظـر  در كه براي تحليـل تئـاتر و درام بايـد     را ها و معيارهايي توان گفت شاخص است، مي
 ظه كرد. دليل علمي انتخاب اين اثر ازهاي مختلف اين كتاب مالح توان در بخش داشت مي

مطالعات علوم انساني تلقي كـرد   ةتوان بخشي از حوز شود كه تئاتر را مي جايي ناشي مي آن
هاي مختلف علوم انساني بهترين روش تحليل و  خوردن تئاتر با رشته دليل تالقي و گره و به

كـه   جـايي  تـوان گفـت ازآن   مـي  ،چنـين  همشناسي است.  رويكرد در فهم تئاتر و درام نشانه
هـاي علمـي اسـت ايـن      شناسي علم است و تحليل علمي تئاتر و درام نيازمنـد روش  نشانه
ها، تئاتر و ماهيت و ساختار آن را با علم نويني موردتحليـل قـرار    ر رشتهگيددركنار  ،كتاب
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بســيار وســيعي در مطالعــات مختلــف علــوم انســاني و هنــر  ةدهــد كــه امــروز حــوز مــي
  رود. مي  شمار به

  
  درام و تئاتر شناسي نشانهنقد شكلي كتاب . 5

كه كتاب موردبحث اين مقاله ترجمه است، مبناي بررسـي شـكلي ايـن كتـاب      اين به باتوجه 
ـ  هطبق اصـول چهـارد   درام و تئاتر شناسي نشانهاثر است. كتاب  ةترجم  مـوردنظر فاقـد   ةگان
نهاد پژوهش در هر فصـل،   فصول، تمرين و آزمون، پيش ةمترجم، خالص ةگفتار، مقدم پيش

معيارهـاي   ،نهاد پژوهش براي هر فصل است. درنتيجـه  و پيش ،معرفي منابع براي هر فصل
شـوند در ايـن كتـاب لحـاظ      ها و منابع آموزشي اغلـب ديـده مـي    موردنظري كه در كتاب

موزشـي، كتـاب يـك    هـاي محتـوايي و آ   بنـدي و ارزش  ازنظر فصـل  اين،اند. باوجود نشده
بنـدي كلـي و    كتاب داراي يك جمـع  ،چنين هممفيد براي دانشجويان تئاتر است.  ةنام درس

  نهايي است.
ازنظر كيفيت چاپ، كتاب در قطع رقعـي منتشـر شـده و بـا كيفيـت كاغـذ مطلـوب و        

آرايي استاندارد تنظيم شده است. اگرچه بهتر آن بـود كـه معـادل واژگـان انگليسـي       صفحه
به محتواي كتاب، مناسبت معنايي با  باتوجه ،شدند. طرح جلد كتاب ه ميئپانويس ارا درقالب

دهـد كـه    طرح جلد كتاب تصويري از يك عكس را نشان مي ،عبارتي به ؛عنوان كتاب ندارد
هايي كه بتواند موضـوع تئـاتر و    بررسي است. نشانه هنرهاي تجسمي قابل ةتر در حوز بيش

توجيه كند در طرح جلد  ،شناسي علم نشانه چنين هممباحث كتاب و  به تنوع باتوجه ،درام را
يادداشـت پشـت    چنـين  هـم شود. اگرچه ايجاز تصويري و استعاري طرح جلد و  نمي هديد

مثبتي براي طرح باشد، ازنظر معنايي و محتوايي، ارتباط مبهمي با تئاتر و  ةتواند نقط جلد مي
  شناسي دارد.  مفهوم نشانه

  
  درام و تئاتر شناسي نشانهنقد محتوايي: دربارة كتاب . 6

عمـومي علـم    ةدو حـوز  منزلـة  و تئـاتر بـه  شناسـي   نشانه ةدر فصل اول كتاب، االم به رابط
هايي كه او بر آن است تا ارتباط ميان اين دو را تشريح كنـد و بـه پيونـدي     حوزه ؛پردازد مي

عنـوان   ناظر به اطالق عمومي ايـن واژه بـه  اگر لغت بوطيقا در عنوان فصل  .تازه دست يابد
توان گفت كه االم بر  خاص باشد مي ةپردازي يا ساحتي كلي در پرداختن به يك پديد نظريه

هـاي نظـري خـود بـراي پيونـد ميـان        بنيـان  ةآن است تا كليات و تعاريفي اساسي را دربار
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نظـر صـادق    به ،اه فصل اولبه عناوين كوت باتوجه ،شناسي و تئاتر تشريح كند. امري كه نشانه
شناسي بـه اخـتالف    چراكه در اين فصل االم ضمن اشاره به كليات و اهداف نشانه؛ رسد مي

دهد كه چه مسيري را براي پيوند اين دو در نظر  پردازد و نشان مي مي» درام« و » تئاتر«ميان 
عنوان نخستين  صورت مشخص به بوطيقاي ارسطو به اگر لغت بوطيقا به ،ديگر دارد. ازسوي

گونه برداشت كرد كـه االم بـه    توان اين تئاتر اشاره داشته باشد مي ةكتاب نظري جامع دربار
ايـن امـر    .اي كهن درباب هنر تئاتر دست يازيده است پيوند ميان يك علم امروزين با نظريه

واه ناخ موجب تقويت اين انگاره خواهد شد كه مقصود االم از تئاتر آن چيزي است كه خواه
  ده است.شخوش تغيير  و درطول تاريخ دست است هاي ديرين ارسطويي استوار بر پايه
  
  شناسي و بوطيقا فصل اول: مقدمات؛ نشانه 1.6

االت (البته فرضـي و نـه   ؤكند كه موضوع كتاب حول چنين س االم در فصل يك روشن مي
پيونـدي دارنـد؟ آيـا    و تئـاتر   شناسـي  مكتوب در متن كتـاب) دور خواهـد زد: آيـا نشـانه    

توان از درام و تئاتر در حالـت عـام    يكي از اقسام نقد تئاتر است؟ آيا مي شناسي صرفاً نشانه
شناسـي   توان نشانه تر: آيا مي صورت واضح شناسي ارائه داد؟ يا به خود تحليلي برمبناي نشانه

  دادن به جهان تئاتري در نظر گرفت؟ را مبنايي براي شكل
دادن به آن اسـت:   التي است كه گويي االم در سرتاسر متن درپي پاسخاؤاالت سؤاين س

ديگر تحليـل تئـاتر را    شناسي براي تحليل درام استفاده كند و ازسوي كوشد تا از نشانه او مي
بعدتر بحث خواهد شـد او از الگـويي كلـي     كه گونه شناسانه پي بگيرد. همان در بافتي نشانه

گسـترة وسـيع    بـاوجود تئاتر ( ةشناسان كه در آن اصول زيبايي گيرد براي اين تحليل بهره مي
  يابند. شناسي تحليل و گسترش مي و با استفاده از نشانه شوند مي فرض تلقي آن) پيش

  
  ها در تئاتر نشانه ؛مباني :فصل دوم 2.6

يي و مكتب پـراگ اسـت،   گرا ساختپردازي االم در اين فصل از  شروع مسير حركت نظريه
هـاي تئـاتري و    براي تعيين و تعين نشـانه  گرا ساختدارد كه روش  تأكيداز ابتدا گويي االم 

كـار خواهـد    شناسي در تئاتر در سرتاسـر اثـر او بـه    دادن چگونگي كاربرد روش نشانه نشان
پـردازد و   االم در اين فصل ابتدا به بررسي اجمالي ارتباط مكتب پـراگ بـا تئـاتر مـي     .رفت
هـاي   كنـد و بـا اسـتفاده از نظريـه     سوي تئاتر باز مي ز آن مكتب بههايي را براي حركت ا راه

را براي تئاتر تبيين كند. پس از اين  گرا ساختشناسي  هاي نشانه كند تا شيوه مطرح تالش مي
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پـردازد و بـا اسـتفاده از نظريـات      شـدن در تئـاتر مـي    االم به بررسي چگونگي نشانه ،تبيين
شـوند.   ها در تئاتر بدل به نشانه مي دهد كه چطور ابژه يپردازان مكتب پراگ توضيح م هنظري

ها به چـه   دهد كه روند داللت در اين نشانه رود و نشان مي تر مي او در اين مقطع گامي پيش
دهـد. در ايـن مقطـع از     تئاتر پيوند مـي  ةصورت است و آن را به زايايي و تغييرپذيري نشان
شناسـان مكتـب پـراگ را در     پردازي نشـانه  فصل دوم كتاب، االم تالش دارد تا روال نظريه

سوي تئـاتر حركـت كـرده     شناسي به او از نشانه ،فضاي تئاتر بسط و گسترش دهد. درواقع
ر هنرهـا را  گـ يدهـاي داللـي بـين تئـاتر و      االم درادامه اخـتالف شـيوه   .است و نه برعكس

 ،گذارد. درواقـع  ر هنرها انگشت ميگيدتمايز تئاتر و  وجه منزلة دادن به شمرد و به نشان برمي
هاي مختلف تئاتري را زير چتـر   االم در روال تحليل خود در فصل اول تالش دارد تا حوزه

ابـزار  بـا   ،هنـري  ةيـك پديـد   مثابـة  بـه  ،شناسي گرد هم آورد تا بتواند كليت تئـاتر را  نشانه
در كـه صـرفاً    را چيـدمان عناصـر اجرايـي    ةاالم مسـئل  ،مـثالً  ؛شناسـي بررسـي كنـد    نشانه

بررسـي   »هاي تئاتري نشانه«عنوان  بابررسي بود  شناسي بصري اجرا قابل زيبايي ةزيرمجموع
بسياري از مفـاهيم   ،برد. در اين مسير با مخاطب از اين راه پيش مي را ها آن كند و ارتباط مي
 ،اجرا تا سبك اجرايي ،وسيعي از عناصر مادي ةيابند و حوز شناختي مي ي تعريفي نشانهتئاتر
(با هنرهـاي   تمايز اساسي تئاتر شوند. االم حتي به وجه شناسي قرار داده مي پوشش نشانهدر 

 مثابـة  ) موجود بـر صـحنه را بـه   presentationكند و ( اشاره مي ،هنر زنده منزلة به ،بازنمايانه)
  كند: بندي مي شدن طبقه اي نشانه

دادن چيزها و رويدادها (و اجرا در مفهـوم كلـي آن) بـا مخاطـب      شدن با نشان اي نشانه
دادن،  يا تعريف چيزها، ايـن جنبـه يعنـي نشـان     ،سروكار دارد و نه با توصيف، تشريح

  .)44: 1382(االم  كند ز براي مثال روايت متمايز مياي را ا نمايش صحنه

صورتي استعاري يا با مقـدار   چه عموماً به او راهي براي ساختارمندكردن آن ،ترتيب بدين
شد يافته است: فراموش نكنـيم كـه    بودن آن گفته مي و زنده تئاتر ةدربار پراكني سخنزيادي 

ديگر به كاتارسـيس در تئـاتر    اقناع و ازطرف ةطرف به مسئل االم ازيك ةمورداشار ةاين انگار
  د.مربوط خواهد ش

اي تئـاتر   نشـانه  ةنظري ةاالم در روش خود براي تعيين ساختارهاي نظري و تعاريف اولي
هاي فرماليستي روسي  كند. او هرچند در ابتدا از شيوه خود را بر اجرا متمركز مي تأكيد ةنقط

 ،بر عناصر اجرايي تأكيدبا  ،كند و مكتب پراگ (كه نزديكي بسياري به ادبيات دارند) آغاز مي
در مـتن   ،اجرايـي  ةيـك پديـد   مثابـة  بـه  ،شود كه تئـاتر  باعث مي ،هاي تئاتري نشانه منزلة به
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هـا را هـم    رفُـرمنس رويكردي كه بسياري از اجراهاي امروزين و پ ؛موردبررسي قرار بگيرد
 شامل خواهد شد.

ي گـرا  ساختحائزاهميت وجود دارد كه محتمالً به رويكرد  ةفصل دوم يك نكت ةدربار
گردد: وابستگي جغرافيايي و مكاني و زماني نشانه در بررسي االم موردتوجه قرار  مياالم باز

هاي  داللت منزلة نماد و اجراهاي سمبليك در تئاتر به ةدر اين فصل مسئل ،مثالً ؛نگرفته است
). امـا فرامـوش نكنـيم كـه وقتـي يـك اجـراي        42 شود (همان: استعاري در نظر گرفته مي

زمـاني ديگـري   ـــ   شود و در بافت مكـاني  كاني زماني خود جدا ميسمبوليستي از بافت م
وقتـي شـما يـك     ،مـثالًَ  ؛رو خواهيم بود هبا فرايندي از نوع مجاز روب درابتداد، شو درك مي

نمايش بگذاريد، مخاطب ايراني در  به كشور نيوزلند را در تهران به اجراي سمبوليستي متعلق
 گيـرد (مـثالً   هاي آيكونيك (شمايلي) در نظر مي را نشانههاي موجود در اثر  اول نشانه ةوهل
عنـوان   به درابتدادر تهران  ،در فرهنگ نيوزلند معناي نمادين خاصي داشته باشد» كمان«اگر 

تر خواهد شد كه در ابژة مورداشاره در  مسئله وقتي پيچيده .شود) شمايل يك كمان درك مي
هاي نمادين خاصي باشـد.   فرهنگ مقصد (فرهنگ ايراني در مثال موردنظر ما) داراي داللت

و مقصد به اختالل مشخصي در فراينـد   أها ميان فرهنگ مبد اختالف رمزگان ،صورت درآن
شايد بتـوان بخشـي از فصـل دوم     ،شده هتوليد معنا منجر خواهد شد. در پاسخ به مورد گفت

زيـرا فقـط    ؛اجراي تئاتري در كليت خود نمـادين اسـت  «كتاب االم را مورداشاره قرار داد: 
ازطريق قرارداد است كه تماشاگر رويدادهاي صحنه را درحكم چيزهايي غيـر از خودشـان   

ميت قراردادهاي تئاتر االم در اين بخش كوتاه به اه ةاشار ،درواقع .)41(همان: » كند تلقي مي
بـه مخاطـب    هـا  آن ها و رساندن رمزگان ةترجم ةتواند به مسئل ها مي اولي رمزگان طريق و به

صـورت هـم همـان      ايـن  مقصد نگاهي داشته باشد، اما نبايد از نظر دور داشت كه حتي در
افـت  اي كـه در ب  عنـوان شـبكه   بـه  ،به تئـاتر  نكردن يي تحليل االم و توجهگرا ساخت ةمسئل

  دارد. خود بخشي از تحليل را از چشم دور نگه مي خودبه ،كند فرهنگي خاصي عمل مي
  
  فصل سوم: ارتباط تئاتري 3.6

يعنـي موضـوع    ؛رود ترين مفاهيم كـل كتـاب مـي    سراغ يكي از اصلي  االم به ،در اين فصل
شناسي نوعي نظام بررسـي   ارتباط تئاتري. او در اين بخش بر آن است تا با استفاده از نشانه

در اين مسير استفاده از عناصر تحليـل درام و   ،ساختاري تئاتري را عرضه كند. بديهي است
  ي بنيادي در نظر گرفته خواهد شد.هاي تئاتري ابزارهاي شيوه
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ارتباط اصل  ةكه مسئل معني بدين ؛شناسي بر ارتباط قرار گرفته است هدانيم كه بنيان نشان مي
عناصر  منزلة اقسام هنر به ةهم تئاتر و اصوالً ،ديگر شود. ازسوي شناسي تلقي مي موضوع نشانه

  ند.شو ارتباط ميان مخاطب و صاحب اثر تلقي مي چنين همارتباطي ميان مخاطب و اثر و 
ان آن مؤلفـ عنوان پديداري كـه ميـان مخاطـب و     تئاتري را بهاالم بر آن است كه يك اثر 

هم از اين روست كه در ابتداي فصل سه  .شناسانه قرار دهد گيرد موردبررسي نشانه شكل مي
كند كه فروكاستن يك اجراي تئاتري يا يك متن نمايشي به واحـدهاي   مي تأكيدبر اين نكته 

كـاري ابتـدايي و (الاقـل در نظرگـاه االم)      ها نآ يك به شناسي يك معنايي خرد و تحليل نشانه
نظـر   اي بـه  اي نشـانه  تئاتر شـبكه  ،در نگاه االم ،ترتيب بدين .)47: 1382(االم  غيرعلمي است

 .كنـد  هاي مختلفي را ايجـاد مـي   مند داللت حال نظام رسد كه در ارتباطي پيچيده و درعين مي
ي كه يك كاراكتر مؤلفعنوان  به ،ميان بازيگرهاي اين نوع تحليل در اختالف  يكي از پيچيدگي

عنوان يك نشانه كه توسط مخاطـب   به ،كند با بازيگر توليد مي ،يك نشانه) مثابة تئاتري را (به
عنـوان يـك    كاراكتر به چنين همو  ،توسط كارگردان توليد شده است شود و طبعاً دريافت مي

گذاري  كند اين پيچيدگي را با فرق ش ميتوليدشده توسط متن دراماتيك است. االم تال ةنشان
 در نظـر بگيـرد   ،يك مبناي ديگر منزلة به ،»اجرا«و  ،يك مبناي توليد نشانه منزلة به ،»درام«بين 
آورنـد.   مـي   وجـود  هـاي كلـي را بـه    در فرايندي ساختاري با هم ارتباط دارنـد و داللـت   كه

رچند نه هميشـه همگـن) در نظـر    دست و منسجم (ه االم تئاتر را پديداري يك ،ترتيب بدين
گيرد كه از دو عنصر اساسي درام و اجرا (تئاتر) تشكيل شده اسـت و در بـافتي فرهنگـي     مي

شناسـانه از تئـاتر    بندي هرچند براي تحليلـي نشـانه   زند. اين نوع طبقه دست به توليد معنا مي
گرايـي   يـن تقليـل  دارد. ا  گرايي را درپـي  واقعيت آن است كه نوعي تقليل ،حائزاهميت است

اي مجرد در نظر گرفته شـود   نشانه ةعنوان يك شبك كاراكتر نمايشي به شود كه مثالً باعث مي
و بافـت تئـاتري خـود داراي داللـت      ،صورت مجزا در بافت فرهنگي، بافت دراماتيك كه به

رسد در يك  نظر مي كه به كند. حال آن است و درنهايت معنا را ازطريق اين ارتباطات توليد مي
تري از فرايند داللي كـاراكتر و   ابعاد پيچيده تئاتر اجراي و متن شناسي نشانهكتاب مشابه مانند 

  .)1388(آستن و ساوانا  بازيگر موردتوجه قرار گرفته باشد
شناسانة خود را مشخص كند:  هاي نشانه كند تا بنيان االم در ابتداي فصل سوم تالش مي

ها هستند.  نمودار ارتباط در تئاتر جزيي از همين بنيان ةو مسئل ،هاي آن يوهارتباط تئاتري، ش
خـالل ايـن    اما او بر آن است كه نظامي دقيق براي ارتباط تئاتري طراحي كند تا از ،درادامه

از يك اجراي تئاتري پيش برد. در اين نقطه  را خود ةشناسان نظام ارتباطي بتواند تحليل نشانه
هـا و   توجه براي تحليل اثـر تئـاتري ازخـالل رمزگـان     ابزارهايي بسيار جالباست كه او به 
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مندانـه   حلي هـوش  معماري و مكان اجرا راه ةيابد. االم با طرح مسئل ها دست مي رمزگذاري
هـاي هـال    دهـد. االم بـا اسـتفاده از نظريـه     نهـاد مـي   تئاتر پـيش  ةشناسان براي بررسي نشانه

و  ،ثابت كند: ثابت، نيمه كلي تقسيم مي ةتئاتري را به سه دست) مكان 1959 ؛ هال1966  هال(
خـود   ةاو گامي بلند براي حدودوثغور نظريـ  ،ترتيب بدين .)80 - 79: 1382غيررسمي (االم 

 ةگيرد كه در يكي از سه دست وقتي ارتباط از نوع تئاتري شكل مي فقط ،ازمنظر او .دارد برمي
االم بر آن است كه اين ارتبـاط وقتـي شـكل     ،ديگر يازسو .رفته باشدگمكان موردنظر قرار 

بودن مكان در تعاملي ميان خود و بـازيگران يـا اجراگـران     گيرد كه ما با آگاهي از تئاتري مي
هاي زيـادي از تئـاتر كالسـيك و     ثابت بخش فضاي ثابت و نيمه ،ترتيب بدين .شركت كنيم

دوم قـرن بيسـتم را    ةصـر و نيمـ  بخش غيررسمي بخشي از تئاتر معا چنين همازي و وبورژ
شود كه بخشي  اما بايد اضافه كرد همين رويكرد سبب مي .كند تحليل مي گيرد و قابل دربرمي

از ساحت تحليل  ،بودن رويداد آگاهي ندارند مخاطب از تئاتري ها آن از تئاتر معاصر، كه در
شوند (زاريلي و ديگران  مي بنياد ناميده تئاترهاي اجتماع  چه هايي مثل آن شيوه ؛ما خارج شود

هـاي عمـومي در انتهـاي قـرن بيسـتم       آگوستو بوال در مترو يا مكان  چه يا آن ،)621: 1393
هايي كـه مخاطـب بـدون آگـاهي قبلـي و       يا انواع پرفرمنس ،)1383اجرا گذاشت (بوآل  به
  واقع شده است. ها آن در مكان يتصادفصورت  به

وابستگي » هر«قيد  .گيرد نظر ميدر » مكان تئاتري هر« منزلة االم مكان را به ،ديگر ازسوي
دهـد   چـه در مكـان رخ مـي    معناكه مخاطب بداند كه آن اين به ؛مستقيم به مخاطب تئاتر دارد

امـا   ،كنـد  هـاي شـرقي و انـواع آن اشـاره مـي      هايي بـه نمـايش   االم در بخش .است» تئاتر«
  كند كه: ر در فصل سه تصريح ميديگ ازسوي

اي  گونـه  وبـيش براسـاس شـم و بـه     نويس كـم  نامه نمايشعنوان بازيگر، تماشاگر، يا  هما ب
دراماتيك و تئاتري كه حاكم بر ساختار و درك نمايش  مؤثرشهودي از برخي قراردادهاي 

  .)69 :1382االم » (ا از كمدي تشخصي دهيمما قادريم تراژدي ر ـ  و اجراها هستند آگاهيم

هـاي تئـاتري    عنـوان يكـي از رمزگـان    اجرايـي بـه   ةاز گون را االم درك ما ،ترتيب بدين
اروپـايي   هاي تئاتري مشخصاً االم در نظر دارد گونه  چه آن ،رسد نظر مي به .كند ندي ميب طبقه

  هاي غيراروپايي نمايش نيز بسط داد. ر گونهگيدتوان اين نظريه را به  است، اما مي
اي غيرتئاتري (با تعريـف تئـاتر    گونه  به ك نمايش متعلقجاست كه اگر ي ال اينؤحال س
چه رخ خواهد داد؟ آيا ايـن نمـايش    ،به تئاتر اروپايي اجرا شود ) در مكاني متعلقاروپامركز

كشـيدن فراينـد    شـود؟ االم بـا پـيش    عنـوان تئـاتر درك مـي    بدل به تئاتر شده اسـت يـا بـه   
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عنـوان تئـاتر    چنين اثري را بـه  مخاطب ) بر آن است كه1976رمزگذاري اومبرتو اكو ( بيش
اگر نوعي از نمـايش آيينـي غيراروپـايي در يـك سـالن نمـايش        ،بهتر  بيان  به ؛كند درك مي

عنـوان   و بـه  شـود  مـي رمزگذاري  مشمول بيش ،به سنت مكان ثابت اروپايي اجرا شود متعلق
اثري غيردراماتيـك  به  هاي متعلق مخاطب رمزگان ،وضعيتيدر چنين  .تئاتر درك خواهد شد

االم مـا را   ةشـود. نظريـ   كنـد و اختاللـي ايجـاد مـي     عنوان رمزگاني دراماتيك درك مي را به
ها  با آزاددرنظرگرفتن رمزگان فقط يادشده وضعيتدهد كه در  سمت اين ديدگاه سوق مي به
و » گـي هر رمزگـان فرهن «و » هر رمزگان دراماتيك«معناكه  اين به ؛توان اثر را بررسي كرد مي

توانـد ابـزاري بـراي تحليـل      در هر جاي دنيا و با هر فرهنگي مـي » هر رمزگان عام تئاتري«
هـاي عـام    عـد رمزگـان  اما حقيقت آن است كه در ب .يك اجراي تئاتري باشد ةشناسان نشانه

رسـد: در بسـياري از    نظـر مـي   گرايانـه بـه   انگاري كمي تقليل سان فرهنگي و تئاتري اين يك
عنـوان امـري قدسـي يـا      بلكه به ،عنوان اجرايي تئاتري وجود فرايند اجرا نه بههاي م فرهنگ

فراينـدي مـذهبي وقتـي در    عنـوان   بـه هاي پذيرش يـك اثـر    شوند. رمزگان آييني درك مي
االم بـر آن   ةكند كه گويا نظريـ  هاي عام تئاتري قرار گيرد چالشي نظري را ايجاد مي رمزگان

بـه آن پاسـخ    ،76تـا   74نهـادي صـفحات    در جدول پيش نگري، خصوصاً است كه با كلي
به مانعيـت آن تـن    ،كنند هاي كلي هرچند جامعيت نظريه را تضمين مي گويد، اما اين گزاره

   1.ندننظري مغفول بما يها د كه برخي از وجوه اين چالشنشو دهند و موجب مي نمي
از دو ديدگاه مختلف به طرح مسـئله   ،خصوص در بخش سوم به ،االم در سرتاسر كتاب

از ديدگاه تئاتري  ،ديگر آيد و ازسوي شناسي پيش مي از ديدگاه نشانه ،سو پردازد: او ازيك مي
بحـث   .گر آثار دراماتيك. اين دوگانگي در كليت بحث االم وجـود دارد  يك تحليلعنوان  به
 ،شناسي تئاتر و نظريات زيبايي ،نظري ةپايعنوان  به ،شناسي مداوم ميان نظريات نشانهطور  به
بودن  جامع باوجوداست كه تحليل االم  دليل  همين  به .در نوسان است ،اي ديگر پايهعنوان  به

كـه   آن  از  نظر برسد تحليل تئـاتر اسـت و گـاهي بـيش     شناسانه به كه نشانه آن از  گاهي بيش
هـاي تئـاتري    ها و نمونه كوشد تا مصداق االم مي ،ديگر بيان شناسي! به تحليل تئاتر باشد نشانه

پـردازي   ميـان گـاهي بـه نظريـه      اين شناسي منطبق كند و در ارچوب نشانههمختلف را بر چ
  تئاتر هم بپردازد. ةشناسان نشانه
  
  فصل چهارم: منطق دراماتيك 4.6

پـردازد. مقصـود او از منطـق دراماتيـك      منطق دراماتيك مـي  ةاالم به مسئل ،در فصل چهارم
 ،يك جهان واقعيعنوان  به ،شود جهان تئاتري دربرابر تماشاچي فرايندي است كه باعث مي
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زعم االم فرايندي  گيرد به اين فرايند كه از ارتباط مخاطب با اثر تئاتري شكل مي .تجربه شود
خوانش توسط مخاطب  اي قابل رر و صلب به پديدهاي مق دوطرفه است كه تئاتر را از پديده

  .كند بدل مي
 ةشود، كـه درقالـب يـك كـل آمـاد      درحكم چيزي مقرر در نظر گرفته مي درام معموالً

كلي متفاوت  شود، واقعيت اين فرايند به اجرا به تماشاگر ارائه مي ةواسط مند و به ساخت
 ،...كـار گيـرد   دراماتيك خاصي را به تنها توانش شود كه نه است. از تماشاگر خواسته مي

هاي اطالعات دراماتيك را كه از منابع مختلف  شود تا بكوشد و پاره بلكه فراخوانده مي
  .)124: 1382منسجم بسازد (االم  و ساختاري ،كنار هم بگذارد ،دريافت كند

متني كه تا وقتي خوانش  ؛مخاطب است ةاالم بر آن است كه بگويد تئاتر برساخت ،درواقع
شناسـي و   كنـد تـا ازمنظـر نشـانه     اي تالش مـي  االم با چنين انگاره .نشود ساخته نخواهد شد

هاي ممكن و امكان باورپذيري تئاتري را بيازمايد و نشـان   ارتباط ميان مخاطب و اجرا جهان
اشـد و  خوانـدن ب  چگونه ممكن است جهان واقع در درام توسط مخاطب قابـل  ،دهد كه اول

كنـد. او حـدومرز چنـين جهـاني را برمبنـاي       هايي پيروي مـي  اين خوانش از چه شيوه وم،د
االم در ايـن  را  چه آورد. آن وجود مي كند كه امكان وجود چنين جهاني را به ن ميجدولي معي

در نظـر   نامـه  نمـايش چه فرانسيس هـاج شـرايط مفـروض     توان با آن نظر دارد مي دربحث 
هاج ازمنظر كارگرداني و در فرايند تحليل متن براي  .)60: 1382ر گرفت (هاج گيرد متناظ مي

 ؛گيـرد  تحليل در نظر مي ةپايعنوان  بهرا  نامه نمايشاجرا شرايط موجود و مفروض در جهان 
  شناسي دارد. ليل آن ازمنظر نشانهشرايطي كه االم با عنوان جهان ممكن دراماتيك سعي در تح

كنـد   االم تالش مي .پردازد كنش و زمان دراماتيك مي ةاالم به مسئل ،اين بخش ةدر ادام
شناسي ارتباط ميان مخاطب و زمان و كنش موجود در اثـر   هاي نشانه تا با استفاده از انگاره

رنـگ و   درادامـه، االم بـه پـي    .را تحليل كند و اين ارتباط را ارتباطي دوطرفه نشـان دهـد  
شناسـي   پـردازد و ايـن عناصـر را در فراينـدي نشـانه      شخصيت دراماتيك و الگوي آن مي

  دهد. تحليل و گسترش مي
را ارسـطو   ةخورد: االم پنج عنصر اساسـي نظريـ   چشم مي جذابي به ةمسئل ،در اين نقطه

منظـري   مـد) از آصورت نظريه درباب درام در حالـت كلـي در   درباب تراژدي (كه بعدها به
رنـگ (ديـالوگ و زبـان     و پـي  ،ن، كنش، شخصيتدهد: مكان، زما شناسانه توضيح مي نشانه

 گيـرد و  تئاتر در نظر مـي  ةاو ابتدا اين عناصر را اصول موضوع .موضوع فصل بعدي است)
شناسـانه را بسـط    رويكـرد نشـانه   ،سپس .دهد شناسي توضيح مي را با استفاده از نشانه ها آن
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 ؛گـذارد  نمـايش مـي   ه بـه يافتـ  بار در توصيفي جديد و گسترش دهد و همان عنصر را اين مي
معناهـا را   .2 ؛كنـد  شناسـي معنـا مـي    عناصر دراماتيك تئاتر را در نشـانه  .1االم  ،ديگر بيان به

بـا اسـتفاده از الگوهـاي     ،هاي مختلـف  يافته را در مصداق معناي بسط .3 ؛دهد گسترش مي
 ؛كنـد  كالسيك مـي شناسانه را جايگزين معناهاي  مفاهيم نشانه .4 ؛ وكند امتحان مي ،اي نشانه

  توجه است. علمي بسيار كارگشا و جالب ةفرايندي كه براي هر نظري
چنان به اين موضوع  كردن عناصر تئاتر ارسطويي هم فرض درطول چنين فرايندي بديهي
  در نظر گرفته است. اروپامركزتئاتر غربي عنوان  به اشاره دارد كه االم تئاتر را صرفاً

گفتمـان   ةمسـئل  ،گذارد. البته بحث مي مان را در بخش بعدي بهاالم مبحث گفت ،سرانجام
تحليلي و انتقادي مدنظر  ةيك شاخعنوان  بهكه در تحليل گفتمان   معنايي  اين بخش نهايي به

 تـر بـه   است مالك نيست. موضوع گفتمان در اين بخش از كتاب االم كلـي اسـت و بـيش   
  دهد. معنايي كلي از آن ارجاع مي

ه داده است و ئهاي مختلف ارجاعات و مستندات علمي ارا كتاب در بخش اين ةنويسند
متني ارجاع و استناد درحد ضـرورت موردتوجـه    هاي درون طور كلي روش هاساس ب  اين بر

 همـين   شناسانه است و بـه  بر يك رويكرد كلي نشانه هاي االم مبتني قرار گرفته است. تحليل
و نيـز   است روش تحليل درمورد تئاترهاي ايراني مفيد بودن يا تعميم اين بومي ةمسئل علت 

دهـد   معرفتي كه االم در اين كتاب دراختيار خوانندگان قرار مي ،قابليت كاربرد دارد. درواقع
 ةتحليل تئاتر است. مباني نظري اين كتاب و مجموعـ  درموردنوعي بينش عميق و متفاوت 

ها و معنا در ادبيات نمايشي اسـت كـه    همباحث آن محتواي مناسبي براي دروسي مانند نشان
  اكنون دانشجويان تئاتر نيز در مقطع ارشد با آن مواجه هستند.

  
  گيري . نتيجه7

اي  پيچيـده فنـي و بسـيار    ةحوز تئاترشناسي  توان گفت كه نشانه مي ،شرح داديم  چه آن بنابر
راف و تسلط كافي شناسي نيازمند اش و دانش نشانه تئاترياست كه در هر دو ساحت دانش 

 تئاترشناسي  نشانه ةما در حوز ،درهرصورت. شناسي است و نشانه تئاتريگر به دانش  تحليل
 ،اي چنـدوجهي  هيك نظـام نشـان  عنوان  به ،شنيداريـ   اي ديداري سازوكار نشانه يك ابتدا با

اي مانند ادبيات، سـينما،   هاي نشانه ر نظامگيداز جهاتي با  تئاتر ،ديگر مواجه هستيم. ازسويي
بـا قواعـد    تئـاتر تر مربوط به ارتبـاط   بيش تلفيقاست و اين  گره خوردهو نقاشي  ،موسيقي
  هاي ديگر است. حوزه
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 درام و تئـاتر  شناسـي  نشـانه در كتـاب   االمهاي متعدد مالحظـه كـرديم كـه     در تحليل
شناسـي   رايج در نشـانه و  يانهگرا ساختتر  و بيش هاي متعارف ها و ديدگاه براساس تئوري

هاي نظري و اعمال نظريـه در   محدوديت ها آن و البته دركنار است  پرداخته تئاتربه بررسي 
چراكه در اين نـوع   ؛قرار گرفته استو توجه  تأكيدنيز مورد تئاترشناختي  هاي نشانه تحليل

ميسـر نيسـت    تئاترتحميل يا كاربرد هرگونه نظريه و پارادايم براي تحليل  ،شناسي از نشانه
هاي  تبيين داللت به منظورهاي فلسفي  سمت تحليل و به همان نسبت هم تفسير و رفتن به

باشد. هرچنـد بايـد بـه     درامشناسي  تواند توجيهي براي نشانه نيز نمي نمايشيضمني متن 
ها تالقي پيدا كرده اسـت   ر علوم و شاخهگيدشناسي با  اين نكته توجه كرد كه امروز نشانه

 اين،بـاوجود  .گيرد بهره مي ،رشناسيامانند پديد ،هاي گوناگون هاي رشته از داده زمان همو 
 كر االمكند.  تمايزش را نيز حفظ مي روش، وجه به مفهوم وجهتبا برمبناي الگوهاي نظري و

هـا و   ترين ديـدگاه  تا رايج كرده استتالش  كتاب كه موردبحث و نقد قرار گرفتدر اين 
 تئـاتر كـه   دو نشان ده دبحث بگذار به براي تحليل تئاتر در اين حوزهرا هاي مطرح  نظريه

و محققـان   گـران  تحليـل شناسي موردتوجـه   شناسي و سپس نشانه نچگونه از فراسوي زبا
 تـا بـه ايـن پرسـش كـه آيـا اساسـاً        اسـت  هدكـر حـال تـالش    قرار گرفته و درعـين  تئاتر
. براسـاس مالحظـات   دخواهد بود يا خير پاسخ مثبت ده ترتئاشناسي قادر به تحليل  نشانه

نشـان داده شـد    تئاترشناسي  هاي نشانه فعاليت يهاي موجود و معرف نظري و طرح ديدگاه
متقدم كه امروزه بـا نـام    يمانند ساختارگراي ،شناسي كه رويكردهاي مهم و مطرح در نشانه

 ،حـال  بـااين  انـد.  الم واقـع شـده  تـر موردتوجـه ا   ، بيشمطرح است كاربردي شناسي نشانه
هـاي   و نيـز مـنش   ،و اجتمـاعي  شناسي فرهنگي ، نشانهيتبينامتن تحليلي مانندرويكردهاي 

هـاي   اند و شـايد ايـن يكـي از كاسـتي     يانه در كتاب االم جاي بحث نداشتهگرا ساختپسا
تـدوين  دهد نويسنده درصـدد   مباحث موردنظر نشان مي ،حال اصلي اين كتاب باشد. بااين

نهاد ما بـه محققـان در    پيش اساس، براين اي و آموزشي بوده است. ليف يك كتاب پايهأو ت
مـتن  عنـوان   بـه  تئـاتر شناخت كافي از  ،نخست :اين حوزه بر چند اصل مهم استوار است

شـناخت   ،دوم ؛درامو زبـان   تئـاتر تئوري  ةمثاب و نظام نحوي و ساختاري آن به چندوجهي
ه با تحليـل  هشناسي و الگوهاي مختلف نظري آن در مواج نظري نشانه مباني درموردكافي 
 هـا  آن شناسـي و سـير تحـول    شناسـي و زبـان   آشنايي با چگونگي ارتباط نشانه ،سوم ؛متن

متناسـب بـا    ةو نظريـ  نمايشـي هاي مشخص از آثـار   گزينش نمونه ،چهارم ؛درطول زمان
شناسي تئـاتر كـه بتوانـد     كاربردي در نشانههاي  يافت كاربست ره هاي آن و ترجيحاً ويژگي

  بخش باشد.  در تحليل تئاتر نيز نتيجه
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