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  هچکید

این . هاي اجتماعی، نیازمند نقش راهبري واحد نشانگی استبرقراري هر نوع کنش ارتباطی در نظام

ترین سازوکار کارکردي، توجه بسیاري از اندیشمندان را به خود معطوف داشته عنصر به عنوان کوچک

اتصال جامعه  است که به عنوان حلقۀ» یوري لوتمان«مهم ترین وجوه آن، رویکرد نشانه شناختی . است

محل تالقی زبان و فرهنگ  آورد و به عنوانشناسی و ادبیات، نیروي خیال را در خدمت جامعه درمی

   .گیردمینام » ايسپهر نشانه«

در  حوزه ومرتبط با عرصۀ سوگیري اجتماعی، نمایشنامه است در این  ترین بسترهاياز جمله شاخص

را شاهد هستیم که در برابر قضایاي » صالح عبدالصبور«ادبیات معاصر عربی، حضور ادیبانی همچون 

، نه »پیرس«و » لوتمان« ، همچونعبدالصبور. گیرندمهم ملی و فراملی به اشکال گوناگون موضع می

او با حرکت در سطحی فراتر در . اي قائل استبراي زبان، بلکه براي پهنۀ هستی ساختاري نشانه

نمونۀ بارز این جریان . بخشداي نو میها بار نشانهشیاء و تیپگیري خاصش، به برخی اراستاي موضع

ر آفرینی شاعر دافزون بر قدرت معنی. تجلی یافته است» لیلمسافر «و » األمیرة تنتظر«هاي در نمایشنامه

لذا این گفتار . اش در برابر موضوعی واحد، در دورة تاریخی یکسان استدو نمایش مزبور، واگرایی

گرفته در راهکار پیش. اي لوتمان بررسی نمایدا مقولۀ حاضر را بر مبناي طرح سپهر نشانهبرآن است ت

هاي کاربردي با ها، بازکاوي نشانهشناختی هریک از نمایشنامهاین جستار، درك درست فضاي نشانه

  .باشدتوجه به نظریه لوتمان می
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  مقدمه

هاي ، در رمزگشایی از کنش سازهمعناشناسینخستین عرصۀ توجه انسان به نظام 

ها بازنمون عناصري چون دود، رعدوبرق، رد پاي حیوانات و ده. محیطی نمود یافت

هاي اجتماعی، با رشد نظام. دیگر، طبیعت را به اولین منبع براي نشانگی مبدل ساخت

؛ در بستر فرهنگ با وساز دیگري تحت عنوان فرهنگ و هنر شکل گرفتقلمرو الگ

هاي طبیعی، انسانی حد و حصر واحد نشانگی، بسیاري از زیرساختوجود تنوع بی

  .اي به خود گرفتندشده ارزش نشانه

با نظر به نقش راهبردي نشانه در برقراري هرگونه کنش ارتباطی، این مقوله توجه   

اي چون  هاي برجستهچهره. ندان غربی را به خود جلب نمودبسیاري از اندیشم

با ارائۀ الگوهایی از مفهوم نشانه، ) 1914-1839(» پیرس«و ) 1913-1857(» سوسور«

 سجودي،(زمینۀ مناسبی براي ظهور رویکردهاي جدید نشانه شناسی فراهم نمودند 

رامون نشانه شناسی ، پی»یوري لوتمان«شناس غربی، که دیگر نشانهچنان). 12:1390

اي درگیر در هاي نشانهدانش مطالعۀ رابطۀ کارکردي بین نظام«فرهنگی یا به تعبیر خود 

  .هایی ارائه کردنظریه )27:1390سجودي،الف(» فرهنگ

ترین دستاوردهاي پژوهشی لوتمان، فرآیند نشانگی در یک فضاي نشانه از جمله مهم   

است که گسترة  الفضاء السيميائيیا  )semiosphere(» ايسپهر نشانه«شناختی به نام 

زبان طبیعی، نظام . بخشدتالقی دو رمزگان عمده، یعنی زبان و فرهنگ را شکل می

رمزگان  -می کنندکه از زبان به عنوان ابزار استفاده  -الگوساز اولیه و فرهنگ و هنر

ي تصویري، اسطوره در این سطح، انواع زبان شاعرانه، هنرها. شوند سطح دوم تلقی می

؛ لذا این رمزگان قابلیت تقسیم به )19 :همان( و دیگر تصاویر فرهنگی تحقق می پذیرند

  .هاي گوناگونی را در تجربه داردخرده نظام

ترین الگوهایی که به عرصۀ سوگیري اجتماعی مبدل گشت، فن یکی از شاخص

دار و هنري است ریشه) هنمایشنام(تئاتر «. ترین هنرهاستیشنامه است که از کهننما

بیش از دیگر هنرها با نسج زندة تجربۀ اجتماعی جوش خورده است و از اغتشاشاتی 

که حیات اجتماعی را از هم گسسته و به حال انقالبی دائمی درآورده است تأثیر 
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ها تحت تأثیر هاي محتوایی نمایشزیرساخت گرچه). 6:1392 دووینیو،(» پذیرد می

فرهنگی جوامع به مجراهاي جدیدي هدایت گردید، اما هیچ گاه از  -یفرآیندهاي تاریخ

  .ساخت و بافت ارسطویی فارغ نگشت

با هنر نمایش، همزمان با ورود ناپلئون به مصر حاصل آمد و پس از  آشنایی عرب

تجربۀ سیري تکاملی، با کوشش نویسندگان مصري به نمایشنامۀ حقیقی نزدیک گردید 

هاي شرقی یا عدم وجود آن، از قولۀ وجود نمایشنامه در سرزمینم .)197: 1997زکی،(

 )15ص 1ج 2016 برجکانی،(جمله مباحث چالشی است که همواره مورد توجه بوده است 

هاي به عمل آمده، سوگیري با توجه به پژوهش اما صرفنظر از این قضیه

ابتدا با رویکردي که گیري را به خود دید؛ چناننویسان عرب، تحوالت چشم نمایشنامه

سپس براي طرح مسائل کالن اجتماعی، ، اجتماعی، به نقد اخالقی جامعه پرداخته

  .سیاسی، فلسفی و غیره، سوگیري نمودند

، تقابل ایدئولوژیکی عبدالصبور ند نشانگیمقالۀ حاضر بر آن است تا با واکاوي فرآی

ها در اي، به تحلیل نشانهیهاز این رو، پس از تعریف عناصر پا. را مورد بررسی قرار دهد

منشأ و  -1 :دهد کهحوزة  شناختی خاص پرداخته، در نهایت به این سؤاالت پاسخ می

نقش و تأثیر رموز خاص در  -2انگیزة اصلی سوگیري دو پهلوي عبدالصبور چیست؟ 

  پیشبرد اهدافش به چه میزان است؟

  

  پیشینه تحقیق

ها آن از جمله. ارزشمندي نوشته شده است التمقادرباره آثار صالح عبدالصبور تاکنون 

محمد مهدي سمتی و «به قلم » هاي نمادین در اشعار صالح عبدالصبوررنگ« :عبارتند از

، پاییز، 20ش ،7دوره  مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،( »نرجس طهماسبی نگهداري

» حسن گودرزي لمراسکی«قلم به » در شعر صالح عبدالصبور هاي نوگراییمؤلفه«) ، صص1390

اإلغتراب  أسلوبیۀ« )156-135، صص1390، زمستان 3، شماره 3مجله ادب عربی دانشگاه تهران، دوره(

علی گنجیان خناري و «به قلم » فی الشعر المعاصر، صالح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین

، صص 1391، زمستان 10، شماره 4مجله لسان مبین، دوره(» صادق خورشا و علی اکبر احمدي
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علی نجفی ایوکی و طاهره تازه «به قلم » هنجارگریزي در شعر صالح عبدالصبور«) 182-203

شناسی سروده الخروج سبک« )241- 220، صص 1392، بهار 11، شماره4لسان مبین، دوره(» مرد

دانشگاه نقد ادب معاصر عربی (» چاییعلی نجفی ایوکی و طیبه باغ«به قلم » صالح عبدالصبور

بررسی جایگاه زن در اشعار اجتماعی صالح «) 30-1، صص1393، تابستان 6، شماره 4یزد، دوره 

نقد ادب ( »رضا افخمی عقدا و محسن زمانی و نرجس طهماسبی«به قلم » عبدالصبور

هنجارگریزي معنایی « )163-130، صص1393، تابستان 6، شماره 4معاصر عربی دانشگاه یزد، دوره 

ابراهیم اناري بزچلویی و حسن مقیاسی و سمیرا «به قلم » شعر صالح عبدالصبورقرآن در 

  )26- 1، صص1394، تابستان 8، شماره 5نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد، دوره ( »فراهانی

ها، رسائل و مقاالت در حوزه زبان عربی نیز درباره آثار شعري عبدالصبور کتاب

» لعالم صالح عبدالصبور رؤیۀ«توان به مقاله ها میه آنمتعددي نگاشته شده است که از جمل

به چاپ رسیده است یا به » العربی مجلۀ«اشاره کرد که در  به قلم جابر عصفور) 2008(

 اشاره نمود که به طور اختصاصی» العربیۀ النهضۀدار «و از انتشارات ) 2007( »نقد«کتاب 

   .عبدالصبور در خود جاي داده استمقاالت متعددي را از نویسندگان مختلف درباره 

هاي مذکور، معرفی عبدالصبور به عنوان شاعري ترین نتایج برآمده از پژوهشمهم

ادبیات معاصر است به ویژه زمانی این  هاي انسانی و اجتماعیمدرن و هماهنگ با مؤلفه

ات غربی، م او تحت تأثیر متغیرهاي ادبییبینگیرد که مینتیجه حالتی برجسته به خود می

  .داردهاي بلندي را در ایجاد نوگرایی ادبیات عربی بر میگام

  

  بحث

  اي سپهر نشانه

ترین اهداف نمایشنامه، مثل دیگر انواع هنر، انتقال یک مفهوم یا ایدئولوژي به از اصلی

ها این انتقال را کوشند با استفاده از نشانهها مینویسندگان نمایشنامه. مخاطب است

اي از همین رو مطالعه و تحقیق درباره نظام نشانه. تر به انجام رساندندو کاملتر سریع

)signification (توان و ارتباط همواره ضرورت دارد و البته باید در نظر داشت که نمی

 .)53:1992 ایالم،( باشندها قادر به انجام کارکردهاي خود به طور کامل توقع داشت نشانه
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، این طرح ارائه دهندة .اي استدر همین راستا طرح سپهر نشانهاز جمله مباحث مهم 

به باور او فرآیند . است) 1993-1922(یوري لوتمان » مسکو -تارتو«مؤسس مکتب 

اي تعیین شده و محل تالقی نشانگی در یک فضاي نشانه شناختی به نام سپهر نشانه

ترین محققان روسی رجستهلوتمان از ب  ).127 :1390 سجودي الف،(فرهنگ و زبان است 

هاي او پیرامون نشانه در سه مرحله قابل مطالعات و بررسی. شناسی استدر زمینه نشانه

یابد عموما تحت تأثیر مرحله اول که تا دهه ششم قرن بیستم گسترش می: بررسی است

شناسی کوشد بین این علوم و نشانهعلوم محض به ویژه علوم ریاضی قرار دارد و او می

گیرد، هاي لوتمان را تا دهه هشتاد در بر میمرحله دوم که تالش. ارتباط برقرار کند

عموما متمرکز بر مقوله فرهنگ و اجتماع بوده با تمرکز بر مظاهر تعدد و استقرار 

شناسی اما مرحله سوم و اخیر لوتمان که با گسترش نشانه. یابدمطالعات، تداوم می

در این مرحله متن . یابدت که در آن، مفهوم متن توسعه میاي اسگردد مرحلهمتمایز می

اي از تواند شبکهفقط به مثابه رابطی بین فرستنده و دریافت کننده نیست، بلکه خود می

متون را شکل بخشد؛ به تعبیري دیگر، در این مرحله متن به شکل مستمر و فعال 

  .)6:2011 لوتمان،(ابط متنی  جدیدي را خلق کند تواند رو می

شناسی آن جاست رسد بهترین تصویر براي تجسم تعریف لوتمان از نشانهبه نظر می

هاي مختلف آثاري را همراه با اي را تصور کنید که از دورهسالن موزه«: گویدکه می

ها به نمایش هاي آشنا و ناآشنا و کتابچۀ راهنمایی براي رمزگشایی آنهایی به زباننوشته

همچنین در . وجود دارد... هایی توسط کارکنان موزه بر این، توضیح عالوه. گذاردمی

ها را همچون این سالن راهنماهاي سفر و بازدیدکنندگان را نیز تصور کنید و همۀ این

ین همۀ عناصر ا... اي استاین تصویر سپهر نشانه. یک سازوکار منفرد در نظر بگیرید

ایستایی دارند که شرایطشان پیوسته در حال  اي، روابط متقابل، پویا و نه سپهر نشانه

هدف از برپایی سالن موزه و تعامل  ).13-14:1390الف سجودي،(» تغییر است

هاي مختلف تاریخی به بازدیدکنندگان هایی از دورههاي متفاوتش، انتقال پیام زیرساخت

ح بار عناصري چون دفترچۀ راهنما، توضیح کارکنان و راهنماها براي درك صحی. است

اي موزه بر آثار هنري به این لوتمان با تطبیق سپهر نشانه. انداي اشیا تعبیه گشتهنشانه
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تشکل از یک نظام از فضاهاي سازوکاري است م ،یک متن« حقیقت نائل آمد که 

  ).392:همان(» اي نامتجانس که در پیوستار آن، پیام در چرخش و جریان است نشانه

هاي گوناگون زبانی ک نظام درونی شدة اجتماعی در حوزهنشانۀ انتزاعی از طریق ی

هاي اجتماعی دور از ذهن است؛ اما به نظر تصور نشانۀ انتزاعی در تعامل یابد،ارزش می

را نادیده انگاشت؛ مثالً نشانۀ انتزاعی » داللت نشانۀ انتزاعی« رسد بتوان مقولۀ نمی

، تصویر یک تخنه سنگ بزرگ را براي افراد متعلق به حوزة زبانی فارسی» صخره«

-»بر صخره نشستم و به اطراف نگریستم«-چه در الیۀ متنی حاضر کند؛ چنانتداعی می

اش داللت دارد؛ هرچند ممکن است این نشانه در شمایل صخره به همان معنی انتزاعی

هاي متعددي هاي دیگر و با توجه به پیام متنی، ذهن را به سمت و سوي گزارهالیه

 .ق دهدسو

  

  هاي سمبولیک اي در گسترة نمایشنامه سپهر نشانه

پیدایش نمایشنامه، مثل دیگر انواع هنر امري اتفاقی و صرفا در اثر عالقۀ شخصی نیست 

ترین که بیش )16ص 1ج 2016 جکانی،بر(هایی است بلکه اصوال نیازمند مقدمات و زمینه

ت انسان و زندگی دارد  و این مهم نیاز را به گستره تجربه نویسنده و احاطه به مشکال

بور کرده و حضور دیگري را از آن روست که خالق آن ناگزیر باید از خویشتن خود ع

ه از نشانه براي تحقق این فرآیند و بر همین اساس استفاد .)13:العشماوي، التا( دریابد

بستر  .)16:1992 ایالم،( رسدضروري به نظر می هاي عناصر نمایشنامهوصف ویژگی

این فن . شناختی نمایشنامه بستر مناسبی براي فرآیند نشانگی فراهم نموده استنشانه

هاي مختلف تاریخی  یک نظام الگوساز هنري، در دوره -چون دیگر تصاویر فرهنگی

 زکی،(شد که در آغاز براي اجراي مناسک عبادي به کار گرفته میچنان. شودتلقی می

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تحت تأثیر گزاره اما به تدریج .)169: 1997

ر گردید تا جایی که بسیاري از منتقدان تاقتصادي، به روح زمان و تحقق اهداف نزدیک

ترین عناصر زندگانی اجتماعی را بازي هیچ دورانی بیش از عصر جدید، ساده«معتقدند 

  )88:1392 دووینیو،(» نکرده، نمایش نداده است
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ها و وقوع حوادثی است اي در صحن نمایش مرهون عملکرد شخصیتنهسپهر نشا

توالی رویدادهاي . اندکه غالباً براي پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خالق اثر گسیل گشته

گشایی، همه و همه در پی آنند تا جریان نمایش را به سراي نمایشی، گره افکنی، گره

که تنها راه دستیابی به فکر محوري، چه مسلم است اینآن. فکر اصلی مؤلف بکشانند

در این میان، زبان به عنوان . هاي کاربردي آن استهاي ضمنی نشانهدریافت داللت

اي از قلمرو حاضر را به خود اختصاص ترین رمزگان، بخش قابل مالحظهاصلی

 آورد تا برخیعالوه بر آن، به اجرا درآوردن نمایش این فرصت را به وجود می. دهد می

رسد بتوان چنین و البته به نظر میاي یابند اشیاء نه با زبان، که با تصویر بار نشانه

به مقصد ) نمایشنامه(یک مدل آسان در جهت نقل محتوا از منبع «فرآیندي را به عنوان 

  )57:1992 ایالم،(» قلمداد کرد) مخاطب(

جتماعی تبدیل هاي اابتدا به الگویی براي طرح گرایش هاي سمبولیکنمایشنامه

هاي گیري مثبت یا منفی در مقابل سازهس این تمایالت، مؤلفان را به جهتشده، سپ

اي شناختی به این آثار، مستلزم بازکاوي سپهر نشانهلذا رویکرد نشانه. محیطی سوق داد

چنین . باشندهاي سیاسی، اجتماعی و غیره میهاست که اغلب دربردارندة پیام آن

جا که ، پس از جنگ جهانی اول نمود یافت؛ تا آنی، در کشورهاي عربهایینمایشنامه

پس از تلفیق نماد با مسائل ) 1981-1931(» حکیمالتوفیق «پدر نمایشنامۀ جدید عربی 

پس از وي  ).199: همان(ا اصول حقیقی درام عرضه داشت اجتماعی، فن مزبور را ب

ها، ستفاده از امکانات داللی رمزگانبا ا» صالح عبدالصبور«نویسندگان و شاعرانی چون 

  .هاي متنی را به سمت مفاهیم راهبردي دیگري گسترش بخشیدنددامنۀ داللت

  

  شناختی صالح عبدالصبور گرایش نشانه

-1981(» صالح عبدالصبور«ترین نمایشنامه نویسان عرب، شاعر مصري، برجستهاز 

هاي ربی، با نظم نمایشنامهاو به عنوان شاعري پیشرو در شعر جدید ع. است) 1931

عبدالرحمن « گرچه کسانی چونا. )200: 1999 جحا،(شعري از هم قطارانش تمایز یافت 

  نمودند، اما  هاي شعرينمایشنامهخلق پیش از وي اقدام به » أحمد شوقی«و » الشرقاوي
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  .)159: 1999راعی،(تولد حقیقی نمایشنامۀ شعري با آثار عبدالصبور محقق گردید 

در باور او . الصبور هچون لوتمان، زبان را نظام الگوساز اولیه برشمرده استعبد

هایی غنی هستند که در آن براي هر یک از ادراکات حسی و معنوي که انسان با زبان«

هنرمندي هم که از مردم و . )82: 2006 عبدالصبور،(» شود، نشانه اي بیابیآن روبه رو می

اید از این حوزه تغذیه گردد تا تصویر جهان مدرن، میسر نویسد، بها میهاي آندغدغه

نوع نگرش شاعر مصري پیرامون مقولۀ نشانه و کارکردش در زندگی ). 17:همان(شود 

ها گیرد که به طور کلی جهان را سرشار از نشانهروزمره، از رویکرد پیرس منشأ می

  .داند می

مبولیک از خود بر جاي نهاد که هاي کالسیک و سعبدالصبور پنج نمایشنامه به شیوه

از اهمیتی استراتژیک  »لیلمسافر«و » تنتظر ةاألمیر«اثر نمادین  از این میان دو

اي را نسبت به ها توجه ویژهرسد، شاعر در آنبرخوردارند؛ از این حیث که به نظر می

حرك کوشد این دو اثر را از پویایی و تهاي اجتماعی لحاظ کرده و میمسائل و دغدغه

گرچه دو مجموعۀ حاضر در  .خاصی براي تصویرگري وضعیت جامعه  برخوردار گردد

و پیرامون موضوع ) مصر از اسرائیل 1967پس از شکست (دورة تاریخی نسبتاً یکسان 

اي گیري سپهر نشانهاند، اما در شکلبه نظم درآمده) سیاست هاي دولت ناصري(واحد 

وعی واگرایی در خط سیر فکري مؤلف مشهود است؛ ها معیاري دوگانه لحاظ شده، نآن

از یک سو، نمایش نخست، بازگوکنندة تمایل شدید وي به مسألۀ تزریق روحیۀ خیزش 

ترین شناخته ،که براي دست یازیدن بدان، اسطوره آفرینی کردهو تغییر است؛ تا جایی

بندد؛ اما در نمایش پنانسیل موجود در این رمزگان، یعنی تسلط خیر بر شر را به کار می

دیگر . پویدسرانجامی ره میهاي بیفرستد که در جادهدوم، مسافري را به صحنه می

مؤلفۀ تقویت کنندة واگرایی مزبور، بعد زمانی است که اعمال نمایشی در آن تحقق 

  .رودرساند، ولی مسافر در ظلمتش فرو میشب را به صبح می دختاند؛ شاهیافته

یک ها گرچه براي کشف موانع و گسستنه به مسائل اجتماعی، رویکرد موشکافا

برگ برندة راهبردي است، اما در صورت مواجهه با واکنش منفی مرکز قدرت در مقابل 

اصالحات، غالباً دستاوردي جز ناامیدي و تمایل به گریز از سپهر اجتماعی واقعی به 
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و در  - به طور کامل -» رلیلمساف«اي در نمایشنامۀ چنین رویه. همراه نخواهد داشت

  .قابل دریافت است  -به طور نسبی -» تنتظر ةاألمیر«

زبان را کانون عرضۀ دیگر  ،شناختی پیرسعبدالصبور، متناسب با ایدة نشانه

هایی فروزانند؛ زبان نشانه ،الفاظ«به باور او . کندهاي سپهر زیستی معرفی می رمزگان

اي زبانی نیابیم، که براي ادراك حسی یا معنوي نشانهفقیر یعنی فکر فقیر؛ زیرا زمانی 

  ).82: 2006 عبدالصبور،(» توان از آن تعبیر نمودنمی

البته اتخاذ رویکردي تک بعدي در خصوص رمزگان زبان، چندان پسندیده به نظر 

هاي سپهر فرهنگی چون مد، ادا و اطوار و غیره عموماً رسد؛ چرا که دیگر رمزگاننمی

نماید که هر یک از اند، اما این تصور وي مقرون به حقیقت مییی غیر زبانیهامؤلفه

  .شوندهاي گوناگونی دریافت میهاي عینی و ذهنی به روشپدیده

مسألۀ مهم در رویکرد نشانه شناختی عبدالصبور، توجه عمیق وي به مقولۀ نماد 

اص وي پیرامون رود اتخاذ راهکار مزبور، از یک سو از پنداشت خگمان می .است

امه نویسان بزرگ مایه ارزش فنی این عنصر در عمق و معنی بخشیدن به آثار نمایشن

که همگام با الگوهاي جهانی، خود را به استعانت از این پدیده ؛ به طوريگرفته است

نماید؛ از طرف دیگر، فشار دستگاه سیاسی و خفقان حاکم بر مطبوعات در ملزم می

که در اواسط دهۀ شصت دولت انقالبی مصر، ري مؤثر افتاد؛ چنانپیشبرد چنین سازوکا

 الراعی،( .گیردنویسان را برنتافته، از پادزهر خشونت بهره مینیش انتقاد نمایشنامه

هاي خاص و عام در ساخنار نمایشنامه دیگر موضوع مهم، نقش و تأثیر نشانه )166:1999

هاي خاص غالباً بدون خلق نشانه. است هاي مؤلفتر، بازتاب باورداشتو از آن مهم

  . پذیردتأثیرپذیري از کارکرد معمول و متداول اشیا تحقق می

  

  :»األمیرة تنتظر«نمایشنامۀ  خاص در اي سپهر نشانه

سمبولیک عبدالصبور، پس از تجربۀ شکست  به عنوان نخستین نمایشنامۀ» تنتطر ةاألمیر«

قلمرو نشانه شناختی  .انتشار یافت 1973سال مصر در نبرد با اسرائیل، در  1967تلخ 

هاي از اشیا و تیپ این اثر، چون الگوي فرضی لوتمان از فضاي نشانه شناختی موزه،
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الزم به ذکر . کنندشخصیتی متنوعی تشکیل شده، هر یک کارکرد ویژة خود را دنبال می

اي گوناگونی هاي اصلی سپهر حاضر با رویکردهاي شخصیتاست که تاکنون بار نشانه

، »شاهبانو«در پژوهشی اذعان نمود که » کمال محمد اسماعیل«بازکاوي شده است؛ مثالً 

همان » کودك«سمبل شاهد و تاریخ، و » قرندل«حاکم عهدشکن، » سمندل«نماد شهر، 

» شاهدخت«نویسند می» حالوي«برخی نیز به نقل از  )192: 2006 اسماعیل،(آینده است 

 افخمی،( باشدسمبل نیروهاي شر می» سمندل«نماد نیروهاي خیر، و  »قرندل«نماد وطن، 

. هایی از این دست تا حدودي بحث برانگیز و چالش پذیرندالبته برداشت). 150: 1393

باید تمام محدودة سپهر  ،افزون بر این، براي دریافت ایدئولوژي محوري شاعر

  .بی قرار گیرندمورد ارزیا -هاي خاص و عاماعم از نشانه -اي نشانه

األمیرة تنتظر، رموز ترین منبع نشانگی در قلمرو نمایشنامۀ  رسد اصلیبه نظر می

. شوندهاي مختلف متنی رمزگشایی نمیاي است که جز با دریافت الیه خاص یا ویژه

ها، و اماکنی چون ، سمندل، قرندل، پادشاه، کودك و خدمههاي شاهدختشخصیت

  .اندز این قبیلقصر گل سرخ و وادي سرو ا

  

  :شاهدخت، نماد بازگشت انقالبی

پس از قتل پادشاه توسط معشوق دروغ پرداز و جاه طلبش شاهدخت قصر گل سرخ  

زخم شقاوت و درد انتظار پردة قیرگون شب را بر . به وادي سرو، رخت بربست

اییز اي از عشق و نفرت نسبت به دلدار قاتل، پانزده پ آمیزه. کشدروشناي روزش درمی

هایش در اثناي نمایشی که براي سرگرمی با خدمه. دوزدچشم و گوشش را به در می

او با هدایت سمندل به . گرددهایی از اسرار شب حادثه،  فاش میکند، بخشاجرا می

بستر پدر و نمایاندن جاي کلید قصر و انگشتري پادشاهی به وي، اسباب مرگ پادشاه 

وقوع جنایت، معشوق را از خود رانده، بر پدر مقتولش اما پس از . کندرا فراهم می

پردة آخر نمایش با ورود سمندل و پایان انتظار مصادف است، ولی قصۀ . گرید می

با کشته شدن سمندل به خود  شود؛ چرا که شاهدختجا ختم نمیعبدالصبور به این

  در قبال مردم و  هایی را کهگردد تا مسؤولیتآمده، در روشناي سپیده دم عازم قصر می
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  :سرزمینش فروگذار نموده، محقق سازد

إلی  بحِ فی الصُّ  أن أخرجَ  الواجبِ ن و مِ / ةٌ و أمري  بل سيدةٌ / و أمريةٌ   إمرأةٌ ی أينّ أوه التنسَ « 

 
َ
  ).693: 2006 عبدالصبور،( »ةَ ورانيّ يت النّ لعَ ستجلی أتباعي طَ کي يَ / يدانِ امل

باید صبحدمان به  .آري زن و شاهدخت .و شاهدخت هستم فراموش مکن که من زن( 

  ).تا براي پیروانم طلعت نورانیم آشکار گردد طرف میدان بروم

بر طرح پیشنهادي پیرس، چنین می نماید شاهزاده خانم بازنمون، و جمعی از بنا

تفسیري که دو مقدمه به دست . روشنفکران جامعه، موضوع یا گروه هدف باشند

گروهی از روشنفکرانی است که طعمۀ شعارهاي  که شاهدخت، نماددهد این می

ظاهرفریب و مردم محور مرکز قدرت قرار گرفتند؛ اما در ادامه با تغییر سوگیري 

هاي اجتماعی خود و هاي فاحش میان گرایشبه تناقض -پس از تثبیت قدرت -دولت

ت، بلکه از لذا به نشانۀ اعتراض، نه تنها از سیاس. اهداف پشت پردة دولتمردان پی بردند

تعهد  .وسط جبر محیطی کنار زده شدندمردم نیز فاصله گرفتند، یا از زاویۀ دیگر، ت

با گسیل نمودن یک منجی، قهرمانش را از  شود تاباعث میادبی عبدالصبور  -اجتماعی

مصر / ن به قصر گل سرخعزلتگاه یا تبعیدگاه روشنفکرا/ وادي خشک و تاریک سرو

هر ساله در  چنین خیزشی را دارد به همین علت دخت، ظرفیتالبته شاه. متمایل سازد

الزم به ذکر است که با نظر به  .وجودش کودکی را به نشانۀ امید و آرزو می پروراند

ها در طرح مجازي لوتمان، تیپ شخصیتی شاهدخت به عنوان یک همکاري زیرساخت

  .استوردار اي، از اهمیتی ویژه بر خعنصر نشانه

  

  اج هویت ملیو تار سمندل

با  امیر قلبش گشته، هاي دروغین به شاهدختجاه طلب، با دادن وعده عاشقیدر نقاب 

کند، اما حکومت وي به دلیل عدم فرمانبري کشتن پادشاه، نیت شومش را برمال می

جا که تنها راهکار مناسب براي نجات از تا آن. شودزیردستان دچار ضعف و تزلزل می

چیزي به تحقق . یابداش به شاهزاده خانم میدن عشق تصنعیسقوط را در زنده کر

  . آیداهدافش براي اقناع وي نمانده که ناگاه با اصابت خنجري از پاي درمی
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هاي ظاهري، اصلی و در نهایت ناکامی اش را به تصویر نمونۀ برگرفتۀ زیر انگیزه

  :کشد می

هذا صوتی، بل ما /.../ أضالعهبحث عن قلب ي: السمندل/ ما جاء بک الليلة؟: األمرية«

و لنبدأ منذ / ال من أجلی، بل من أجلک أنت/ أصدق مره/ أرجوک: ةاألمري /.../ صوت احلب

املرأة أول رجل باتت التنسی : ةاألمري / ؟...ل مازلت علی حبیه: مسندل/ مل جئت؟/ البدء

- 691:همان( »ملکی من حولی کلحاء الشجرةتشقق أنا مقهور ي: السمندل/.../ ساخنة فی کفيه

689-688-684.(  

قلبی که تمایالتش را : سمندل/ چه چیزي تو را امشب اینجا آورد؟: شاهزاده( 

یک / لطفاً: شاهزاده خانم/.../ این صداي من نیست، صداي عشق است/ کندجستجو می

براي / روع کنیمباید از اول ش/ نه به خاطر من، بلکه به خاطر خودت/ بار راست بگو

زن اولین مردي را که  :شاهزاده خانم/ آیا هنوز مرا دوست داري؟: سمندل/ چه آمدي؟

اي هستم که خوردهمن شکست: سمندل/ کنددر گرمی دستانش آرمید فراموش نمی

  )شودحکومتم چون پوست درخت از پیرامونم کنده می

آید؛ اما از پا درمی گرچه سمندل به عنوان یک نیروي شر به خواست عبدالصبور

رسد ماهیت به نظر می. فرض کردن نیروي شر به عنوان مدلول، تصوري کلی است

گرچه . داللتگر این بازنمون، دولت انقالبی عبدالناصر را موضوع قرار داده است

دستاوردهاي حکومت ناصري براي مصر و دیگر جوامع عربی غرورآفرین بود ولی به 

ایجاد . هاي ناصواب، تندیس افتخاراتش درهم شکستدلیل اعمال برخی سیاست

هاي هنگفت در یمن خفقان شدید در جامعه، تالش براي تک حزبی شدن، صرف هزینه

کنندة عوامل تقویت 1967تر، شکست براي براندازي حکومت سلطنتی و از همه مهم

  .ساختیک چهرة ملی را به عنصر شر مبدل   این تفسیر بود که

  

  بخشی نجات و وجه قرندل

هاي یک راز، بزم شبانگاهی ساکنان کلبه را همزمان با هوهوي باد، صداي گام

مردي ژولیده موي و الغراندام بر آستانۀ در ظاهر شده، خود را قرندل . چیند برمی
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گوید که به فرمان سروشی غیبی آمده تا خود را در چشمان مردي میکند و معرفی می

با این اقدام، آخرین جملۀ سرودش کامل شده، . دازدکه به زودي خواهد آمد بیان

و  در ادامه پس از آمدن سمندل). 678: 2006 عبدالصبور،(مأموریتش به اتمام خواهد رسید 

به قصر، بر وي تاخته، در مقام دفاع از سرزمینش  تالشش براي بازگرداندن شاهدخت

  :آیدبرمی

هذا ظّلی فی "/ فی عينيه قُ دِّ ، ّمث حيَُ هعِ بأصابِ  هُ رقبتَ  طُ يحيَ  ، وَ مندلِ السَّ  حنوَ  رندلُ القَ  فعُ ندَ يَ «

-691:همان( »"مندلالسَّ  درِ ها فی صَ دفعُ و يَ  هِ ن ثيابِ سکيناً مِ  رندلُ يستّل القَ / "يا مسندلُ / ينيکَ عَ 

690.(  

قرندل به سوي سمندل می رود و گردنش را با انگشتانش احاطه می کند، سپس ( 

قرندل  "/اي سمندل/ این سایۀ من در چشمان توست/ "در چشمانش خیره می شود

  .کندچاقویی از لباسش برمی کشد و آن را در سینۀ سمندل فرو می

هاي متنی عمل کرده، در دریافت کارکرد در این بخش چند نشانۀ عام به عنوان الیه

شاعر بر آن است تا . نمایندنقشی راهبردي ایفا می) سمندل و قرندل(هاي خاص نشانه

ها و مرگ نهرها و تل«و » زخمی شدن قلب شهر«هایی بالغی چون ا خلق نشانهب

ناکارآمدي حکومت سمندل رابه تصویر کشد؛ اما در حقیقت، دو چالش بزرگ  »منازل

روانی جامعه پس  -هاي روحیمصر را هدف قرار داده است؛ مشکل نخست به آسیب

احتمالی بر جغرافیاي مصر گردد، و دوم، بر وقوع تحوالت برمی 1967از شکست 

داللت دارد؛ یعنی به گمان عبدالصبور، با ادامه یافتن حکومت ناصري، تاراج دیگر 

  .دور از انتظار نیست» سیناء«اراضی کشور نیز مانند صحراي 

مصر از چنین / بخش تنها راه نجات قصر گل سرخظهور یک منجی و رهایی

ان یک نیروي خیر به میدان گسیل داشت عبدالصبور، قرندل را به عنو. معضالتی است

هاي فرهنگی کشتن الزم به ذکر است که در نظام. »اش را بر چشم وي افکندسایه« تا 

ترین موضوعی است که بازنمون حاضر بدان رهنمون یا چیره شدن بر حریف، مهم

- میگمان . افزون بر این، نشانۀ قرندل رمز خاص سرود را نیز به همراه دارد. گردد می

رود سرود، به موضوع نقشۀ براندازي حکومت اشاره داشته و تکمیل قطعۀ آخرش، 
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هاي ترین آرماناین بخش از نمایش یکی از بزرگ. رسانداجراي کامل طرح را می

  .عبدالصبور را تداعی نموده است

  

  :، نماد قدرتی رو به اضمحاللپادشاه

. کندبر قصر گل سرخ حکمرانی میپدر شاهزاده خانم پیرمرد بیمار و فرتوتی است که 

که پادشاه پسري براي جانشینی ندارد، با با توجه به این) سمندل(یکی از نگهبانان قصر 

پس از چندي با معشوقه به بستر پدر رفته، کلید قصر، . آیدمیشاهدخت از در عشق در

ن گفتگو ا بعد، در جریاهسال. ربایداش را یکجا میانگشتري پادشاهی و گوهر زندگی

  :کندگونه توجیه میعملش را این با شاهدخت

إّن :/ قولونَ يَ  أسَ الک تدورُ  العامة حنيَ  کانَ / ورَ النُّ  رأت عيناکِ  نذُ مريضًا مُ  أبوکِ  کانَ «   

 البعضُ  ل کانَ بَ / اخلشبيةِ  فی ساق امللکِ  يعربدَ ها لِ د جاوزَ قَ / املخدعِ  فی أخشابِ  خرَ النا وسَ السُّ 

ن مِ  اخلشبية أقصرَ  امللکِ  ت ساقُ حتی صارَ /.../ امللکية األعضاءُ  سَّ د مَ مورًا قَ أّن ض:/ ولونَ قُ ي

  ).685-686:همان( » هِ يَّ امللک األخری احلَ  ساقِ 

کرم در  :گفتندچرخید همه میهنگامی که جام می. پدرت از بدو تولدت، بیمار بود( 

اما برخی  ه کشدن پادشاه عربدچوبی گذرد تا در پاياز آن می. هاستچوب بالش

ن پادشاه، چوبی که پايتا این ...به همه اجزاي پادشاهی رسیده است ضعف :گفتند می

  ).دپادشاه ش کوتاه تر از پاي سالم

هایی از جنس کنایه، موضوع ضعیف بودن پادشاه و دستگاه در نمونۀ باال بازنمون

ادشاه نسبت به دست اند؛ مثالً کوتاه بودن دست چوبی پاش را هدف قرار دادهحکومتی

به نظر . هاي خارجی داللت داردزنده و فعالش، بر ناکارامدي وي در اعمال سیاست

، پادشاه پیش »ملک فاروق«رسد پادشاه نمایشنامۀ عبدالصبور، بازنمونی براي موضوع می

مصر باشد با این تفسیر که ضعف فرمانرواي قصر گل سرخ در مقابل  1952از انقالب 

مانند ناکارآمدي دستگاه حکومتی ملک فاروق در مواجهه با انگلیس است؛  دیگر قبایل،

که پروراند؛ چنانلذا سمندل با نقشۀ قتل، رویاي تشکیل حکومتی مقتدر را در سر می

کرد؛ اما در نهایت، با عبدالناصر نیز با تدارك یک انقالب چنین طرحی را دنبال می
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 ب در باتالق اسرائیل و آمریکا پهلو گرفتگیري، کشتی انقالهاي چشموجود موفقیت

	).253-270: 1999 قوزي،( 	

  

  ، نشانه تودة بی ارادهخدمتکاران

. به وادي سرو مهاجرت کردند همراه شاهدخت) خیر، برّه، مفطورهأم ال( هاخدمه

مندي از سرنوشت سیاه و نامعلومشان شود، گلهها ارائه مینخستین تصویري که از آن

که از هرگونه اظهار نظر محروم بوده و با تندباد روزگار به هر سو است؛ به طوري

  :کننددر پایان نمایش نیز به ارادة شاهدخت اقدام به بازگشت می. کشانده می شوند

قتنا األيام، و ألقتنا فی وجه طَ نَ / قد قيلَ فَ  ما قيلَ / لةفی مجُ  کلماتٍ / تارَ ا أن خنَ لن سَ لي«

 عبدالصبور،(» و لذلک أحببنا أن نصحبها/ لم کهف بالنورکما حي  کنّا حنلم باحلبّ /.../ الريح

2006 :670 -669.(  

روزگار . ه شدهر چه گفته شد، گفت .انتخاب کنیم اختیار نداریم که کلمات جمله را(

 چون غاري در رؤیاي عشق بودیم. را رو  در روي باد قرار دادبراي ما سخن گفت و ما 

  .)همراه باشیم) شاهدخت(ست داشتیم که با او چنین دوو این .در رؤیاي نور

اند که سرنوشتشان را به تدبیر سیاستمداران ها بازنمون نیروهاي مردمیخدمه

نقش  -به عنوان سرمایۀ ملی -مسلّماً رشد فکري، فرهنگی و اجتماعی مردم. اند سپرده

 -ل، فقر فکريدر مقاب. کندبسزایی در پیشبرد اقدامات اصالح طلبانۀ مسؤوالن ایفا می

کشاند، بلکه بستر مناسبی را براي فعالیت قواي فرهنگی نه تنها جامعه را به قهقرا می

  .کندناکارآمد فراهم می

  

  »مسافر لیل«نمایشنامۀ خاص در اي  سپهرنشانه

به عنوان دومین نمایشنامۀ سمبولیک عبدالصبور، همزمان با األمیرة تنتظر به » مسافر لیل«

چارچوب زمانی و مکانی نمایش به واگن ). 189: 2006 اسماعیل، محمد( چاپ رسید

هاي میان مسافر و مسؤول بلیط تنش. ودشقطاري در پردة سیاه شب محدود می

 .)221:همان( گر شرایط سیاهی است که مصر پیش از سیادت قانون پشت سر نهاد تداعی
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در کشور مصر پس از الزم به ذکر است که با توجه به منابع تاریخی، تدوین قانون 

اولین انتخابات پارلمانی  1923علیه استعمار انگلیس آغاز شده و در سال  1919انقالب 

؛ لذا ایدة مزبور به دو جهت از درجۀ اعتبار ساقط )238-239: 1999 قوزي،( انجام پذیرفت

قانونی کشور در محدودة زمانی پیش از دهۀ بیست، آن که تصویر بینخست این: است

که با نظر به تحلیلی که نماید، و دوم ایناي دور از ذهن میر قالبی نمادین پدیدههم د

 -اي این اثر، بازنمون اوضاع سیاسیخواهد گذشت، فضاي حاکم بر سپهر نشانه

اي این مجموعه نیز به عنوان سپهر نشانه. است 1967اجتماعی مصر پس از شکست 

اي نامتجانس بوده و فضاهاي نشانه وتمان، سازوکاري ازتطبیقی از طرح فرضی ل

  .گیري یک فضاي نشانه شناختی منتج گشته استها به شکلهمکاري آن

راوي و مسؤول . سازدقطار ذهن عبدالصبور مسافري را به مقصد ناکجا روانه می

بلیط به عنوان دیگر سرنشینان قطار از منابع مهم نشانگی به شمار رفته و جایگاه 

افزون بر این، بلیط، نماد خاص دیگري . لگوي لوتمان را دارندهاي شخصیتی ا تیپ

  .یابداي میاست که ذیل روابط مسافر و مسؤول بلیط، ارزش نشانه

  

  قطار

رسد، قطار پیشتاز بر ریل آهنین، بازنمون ذهن عبدالصور باشد؛ با این تفسیر به نظر می

وعا کارکرد اجتماعی این که مجم اي از افکار متعددکه قطار، ذهنی است با محموله

اشکال و صور آفرینش، مشارکت «ها در کنار این اندیشه. کنندنمایشنامه را تأمین می

مندي شان از آن ، انحاء نمایش، همه ریشه در متن تماشاگران در نمایش و بهره

رسد در و به نظر می )498:1392 دووینیو،(» زندگانی اجتماعی و واقعیت جمعی دارند

اي حاضر، این ابزار در سپهر نشانه. اي عبدالصبور به عنوان ابزار مورد توجهندهنوشته

هر یک . گیردمی ها و اشیاي مختلفی را در برمجازي موزه را تداعی کرده و تیپ فضاي

شاعر . یابنداز سرنشینان، بار داللی ویژة خود را حمل نموده با هیئتی مشخص نمود می

که مسافر استفاده نموده است؛ چنان» مد«ها، از رمزگان براي تصویر تیپ شخصیتی آن

  نشاند، راوي در پوششی فاخر و شیک در را با هیئت مردم طبقۀ متوسط بر صندلی می
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  .شودهایش ظاهر میگوشۀ واگن ایستاده مسؤول بلیط نیز با اشکال متعارف نقش

  

  مسافر

پس از چندي تکه . کندمسافر شب با آخرین لوکوموتیو به مقصدي ناکجا عزیمت می

پوستی حاوي ده اسم از کتش خارج نموده در میان اسامی، نام اسکندر توجهش را به 

اش بر وي ظاهر که در عالم ناخودآگاه اسکندر با هیئت تاریخیکند تا اینخود جلب می

او . پنداردمسافر سپر چاپلوسی را تنها راه نجات از تیر خشم اسکندر می. شودمی

در پایان این گیرودار، دستان . دهد د در ازاي نعمت زندگی به هر خفتی تن درخواه می

  .پردکشیدة اسکندر به وي نزدیک شده، از خواب می

حادثۀ تکان دهندة دیگر، خوردن بلیط سبز رنگ توسط مسؤول و متهم شدن به قتل 

واستار در ادامه، مسافر براي اعمال عدالت، خ. اش استو دزدیدن بلیط شخصی» خدا«

با کمال ناباوري، مسؤول خود را مأمور درجۀ . حضور رئیس وي، مأمور درجۀ دهم شد

گوید یکی از اهالی وادي، بلیط شخصی خدا را به سرقت برده و دهم معرفی نموده، می

او را کشته است؛ بنابراین، به دلیل متواري بودنش می خواهد وي را با جرم دیگري به 

. رسدعدالتی به قتل میگناهی، با خنجر بیبا وجود اظهار بیاما مسافر . قتل رساند

  ).633،...،635-638-635: 2006 عبدالصبور،(

، بازنمون خفقان حاکم بر نظام )کنش ارتباطی مسافر و اسکندر(پردة نخست 

آید، حقیقتی تلخ را تفسیري که از کنش مسافر حاصل می. اجتماعی مصر است

حیات در نظام دیکتاتوري و تک حزبی ناصري، احراز که شرط رساند و آن این می

در پردة دوم، شاعر براي تصویر ایدة . هاي اتخاذي دولت استسکوت یا تأیید سیاست

رنگ سبز در نظام هاي فرهنگی، غالباً موضوعاتی . بردبهره می» رنگ«مزبور از رمزگان 

ضمیمۀ نشانۀ . کندیچون حاصلخیزي، بالندگی و دیگر مفاهیم رو به رشد را تداعی م

اي به این ابزار ارزش نشانه -هاي متنیدر کنار ماهیت داللی الیه -عام سبز به بلیط

جا از تلفیق مسافر، بلیط و مسؤول، تفسیر حاضر نتیجه خاصی بخشیده است؛ لذا در این

  مسافر بازنمون مردمی است که حقوق شهروندي شان مبنی بر آزادي هاي : شودمی
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  .شودپایمال می» ع. م. ج«تماعی، اقتصادي توسط سازمان سیاسی سیاسی، اج

با یک نشانۀ بالغی ) مسافر، بلیط، مسؤول(در پردة سوم از تلفیق مثلث ذکر شده 

کنایه از پایمال کردن » کشتن خدا و دزدیدن بلیطش«.هاي دیگري شکل یافته استالیه

افر طعمه واقع شده و به در این بخش خود مس. حق و مصادرة آن به سود خویش است

  .شودجرم گناه نکرده با دستگاه امنیتی بلعیده می

  

  مسؤول بلیط

مسؤول بلیط در خواب مسافر ابتدا با شمایل اسکندر و با پوششی از ابزارهاي شکنجه 

. کندهایش همین بس که به رفیق و وزیر نیز رحم نمیاز فهرست جنایت. شودظاهر می

یابد؛ نخست، در اش با وي در سه نقش دیگر تجلی میابطهپس از هوشیاري مسافر، ر

هیئت کسی که بلیط را بلعید؛ دوم، در نقش مأمور درجۀ سوم به مسافر تهمت دزدي زد 

در این . و براي اجراي قانونی مراسم بازپرسی، ستارة مأمور آمریکایی را به سینه چسباند

موظف به اجراي فرامین نظامی وي مرحله به عنوان نمایندة مأمور درجۀ دهم، خود را 

» لیندون جانسون«هایش، پیروي از سخن ترین دستورالعملیکی از مهم. شمردبرمی

ها دموکراسی یاد بده، به آن«که ، رئیس جمهور آمریکاست مبنی بر این)1973-1908(

؛ در مرحلۀ آخر نیز )645: 2006 عبدالصبور،(» شان را بکشیحتی اگر مجبور شوي همه

ودش را مأمور درجۀ دهم خوانده، پس از کشتن مسافر بلیط را از لباس خویش خ

-649-657- 658: همان. (نمایدخارج کرده از راوي براي حمل جسد درخواست کمک می

647-645-637-636(.  

مرکز قدرت مصر، الگوي / هاي دیکتاتوري مسؤول بلیطشاعر براي ترسیم گرایش

ی از رمزگان ابزار بازنمون قرار داده است؛ زیرا نگرش هایتاریخی اسکندر را با نشانه

هاي فرهنگی بر این مبناست که تصویر آالتی چون شالق، خنجر، طناب غالب در نظام

رساند؛ شان را میانگیز بودن دستگاه حکومتیو غیره در کنار اسکندرها، خوف

اهان را نیز هدف هایی که خنجر کینه شان نه تنها دشمنان، بلکه دوستان و همر دولت

» ارتشبد محمد العامر«رسد دوست یا وزیر اسکندر بازنمون به نظر می. دهدقرار می
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گرچه عامر از دوستان نزدیک . وزیر جنگ دولت ناصري باشد) 1967-1919(

اعالم  1967گذاران انقالب بود، اما دولت، وي را مسبب شکست عبدالناصر و از پایه

  ).270: 1999 قوزي،(. تقام گرفتوده، با کشتنش از او اننم

در اصول نظامی مأمور ارشد » لیندون جانسون«در بخش بعدي، درج سخن 

جانسون به دلیل شخصیت سلطه جو و . موضوعات دیگري را نشانه قرار داده است

شیوة خاصش مبنی بر مجبور کردن سیاستمداران قدرتمند به منظور پیشبرد قوانین 

ار قرار دادن عبدالناصر براي پذیرش صلح دائم با اسرائیل، او با تحت فش. معروف بود

بدین ). 271: 1999 قوزي،(در عقب نشینی وي از مواضعش نقشی راهبردي داشت 

اش خود را حافظ طرح آمریکایی ترتیب، رئیس جمهور مصر با پذیرفتن بستۀ پیشنهادي

ا کارکردي نمادین بر جاست که عبدالصبور نمایۀ ستارة آمریکایی را باین. معرفی کرد

الیۀ آخر این . سینۀ مأمور مصري چسباند تا موضوع سرسپردگی دولت را القا نماید

گیري سپهر انسانی براي کند و آن، شکلبخش نیز حقیقت تلخ دیگري را ترسیم می

  .سرپوش نهادن بر فساد مالی مسؤوالن است

  

  راوي

لکرد مسافر و مسؤول بلیط، در راوي به عنوان شخصیتی امروزي، عالوه بر گزارش عم

او با دیدن نام کسانی چون اسکندر، تیمور لنگ، . نگاردصورت لزوم تعلیقاتی نیز می

پرده ) عدم جدایی انسان از اسمش(هیتلر و جانسون در برگۀ مسافر از سنتی تاریخی 

مراه دارد؛ لذا، فراخواندن اسامی یادشده از حافظۀ تاریخ، خطر بازگشتشان را به هبرمی

هاي چندي راوي از در صحنه. دارد و این همان تزویر تاریخ براي تکرار خویش است

هاي جدید هاي شایان ذکري براي پیشبرد نمایش به حوزهزاویۀ سوم شخص، حاشیه

توان به تعلیقی که بر لباس زرد رنگ مسؤول افزود، ها میکند که از جملۀ آنمطرح می

ردي چون اطالع از اصول نظامی مأمور درجۀ دهم و همچنین تصریح موا. اشاره کرد

در پایان نیز براي حمل جسد، با تغییر . باشندمقولۀ سرآمد بودن قانون از این دست می

  :شودزاویۀ دید به بازي کشانده می
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راوي به عنوان بازنمون عبدالصبور یا طبقۀ روشنفکر جامعه، مسألۀ کنش ارتباطی 

به باور وي، مقولۀ مزبور در نظام . الش کشانده استمردم با مرکز قدرت را به چ

او براي طرح . اجتماعی امروز مصر، تکرار کنش معمول زورمندان با مردم عادي است

در . اي، رنگ زرد را بازنمون قرار داده استموضوع تنفر و انزجار خود از چنین رابطه

می مأمور ارشد، وي را ادامه نیز با گنجاندن سخنان زورگویان تاریخ در قوانین نظا

  .ها نهاده و مطیع اصول عقایدي شان استحاکمی تصویر کند که پاي در رکاب آن

دیگر الیۀ تعبیه شده براي تقویت این تصویر، نشستن والی قانون بر بلنداي قطار 

قانون «راوي براي توجیه عمل وي، از عبارت معروف . براي اعمال حق و عدالت است

اي معمولش مبنی این سخن، برخالف بار نشانه. کند، استفاده می»استبر فراز سر افراد 

رساند و آن، تسلط و حاکمیت همه جانبۀ بر جایگاه واالي قانون، موضوع دیگري را می

در نهایت نیز راوي به عنوان نمایندة طبقۀ روشنفکر، با . قانونگذار بر امور مردم است

  .شودر فراخوانده میتهدید و ارعاب به همکاري با قانون گذا

  

  گیري نتیجه

اي موجـود در دو حـوزة   هـاي نشـانه  گیري از ظرفیتعبدالصبور توانسته است با بهره -

بـا نظـر   . زبان و فرهنگ عربی، سپهرهایی متناسب با الگوي پیشنهادي لوتمان ارائه نماید

اي صر نشـانه اي از عنابه الگوي فرضی لوتمان از فضاي نشانه شناختی موزه، سپهر نشانه

هاي فعال در موزه کارکرد خاصش را اعمـال  متنوعی شکل یافته و هر عنصر مانند ارگان

ویژة تمـامی عناصـر، از    که در بستر مجازي لوتمان، کارنکتۀ حائز اهمیت این. می نماید

که برخـی از وجـوه کـاربردي در سـپهرهاي     نماید؛ چنانپیش تعیین شده و ملموس می

  .انداي معمولشان را اتخاذ نمودهرایند نشانهعبدالصبور نیز ف

هـاي  اي بـراي تصـویر دوره  هـایی نشـانه  به عنـوان نظـام  -رویکرد لوتمان به آثار ادبی -

رسـد یکـی از   به نظر مـی . ، پدیدة سوگیري اجتماعی را به همراه دارد-مختلف تاریخی

ست آن، مرزهـاي  مهم ترین ره آوردهاي مقولۀ حاضر، گسترش دامنۀ رمزگانی و در پیو

، نمـود  »األمیرة تنتظر«اي باشد؛ مثالً قضیۀ اسطوره آفرینی در قلمرو نشانه اي سپهر نشانه
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اي نو به برخی اشیا و شاید دومین ره آورد مهم، القاي بار نشانه. حقیقی این فرایند است

باشد؛ عناصـري چـون مسـافر، مسـؤول بلـیط،       نامهتیپ هاي شخصیتی در هر دو نمایش

ون موضـوعاتی متفـاوت بـا بـار     ، بلیط و یا قصر و پادشاه و خدمه وغیـره، بـازنم  سرود

  .اي معمولشان اند نشانه

آید، تقابـل ایـدئولوژیکی   چه از بررسی فضاي نشانه شناختی دو نمایش حاصل میآن -

رساند؛ تقابلی که بر مبناي آن سوگیري اجتماعی دو پهلویی لحاظ شده عبدالصبور را می

اي األمیرة تنتظر، با تسلط نیـروي خیـر وحشـت    از یک سو، در سپهر نشانه شاعر. است

بـراي تحقـق اهـداف متعـالی سـوگیري      » بشـتابید «شب را به صبح رسـانده، بـا تکـرار    

شناختی مسافرلیل با غلبۀ نیروي شر، در ظلمت نماید؛ از طرف دیگر، در فضاي نشانه می

 .خواهی نشان داده استدر آرمان تزلزلش را» چه کنم«شب فرو رفته و با تکرار 

واگرایی حاضر در دورة تاریخی یکسان و در ازاي موضوع واحـد تحقـق پذیرفتـه و     -

نخست، ناامیدي شاعر از ظهور ناجی براي غلبـه بـر   : تحت تأثیر دو انگیزنده نمود یافت

هاي موجود در نظـام اجتمـاعی   نیروي شر، و دوم، اسارت قوة خیال وي در بند واقعیت

اش اما الزم به ذکر است که هیچ یک از عوامل یاد شده نتوانستند حس کنجکـاوي . مصر

  .را در کشف و بازنمود عوامل مؤثر در ایستایی جامعه به بند کشند
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  ليوری لوتمان وفًقا لنظرية الفضاء السيميائی »مسافر ليل«و » األميرة تنتظر«قراءة في مسرحيتي 

  

  

  1فرهاد رجبی

  2طاهره شکوري

  

  

  لملخصا

يهتمُّ إلی هذا . عند إقامة أّي تواصل يف النظم االجتماعية، حيتاج املرء إىل وحدة سيميائية تّتسم بوظيفة قيادية

اديقه هو االّجتاه السيميائی ليوری ومن أبرز مص. العنصر، کأصغر جزء فی العملية اللغوية، الکثري من اللغويني

لومتان، الذي يستخدم فی نظريته قوة اخليال کحلقة وصل بني علم االجتماع و األدب، وهي تسّمی الفضاء 

 .السيميائی

نری فی األدب العربی املعاصر عامًة وفی املسرحية کأکرب أرضية مّتصلة باالجتاهات االجتماعيه خاصة أدباء کبار  

يوری «إنه ک . الذی يتخذ موضعا صارما جتاه القضايا الوطنية و الدولية املختلفة» بدالصبورصالح ع«منهم 

يؤمن ببناء سيميائی ليس للغة فحسب، بل للكون كّله، ويريد أن يضفي األشياء واألمناط لونًا سيميائياً » لومتان

، إذ جند أنّه يّتخذ »مسافر ليل«و » األمرية تنتظر«بشكل عاّم، کما نری هذا التيار فی مسرحيتيه الشعريّتني 

. إضافة إىل أنّه يسعی إىل خلق معان مهمة يف املسرحيتني. مواقف خمتلفة يف موضوع واحد يف فرتة تارخيية معّينة

ونرمي من خالل . حياول هذا املقال البحث عن مسعى عبدالصبور علی أساس الفضاءات السيميائية للومتان

يح عن هذه الفضاءات للمسرحيتني والبحث عن الدالالت املستخدمة وفًقا لنظرية دراستنا إىل اإلدراك الصح

  .لومتان

  

  

  

    .عبدالصبور، لومتان، املسرحية، الفضاء السيميائی، االجتاه االجتماعی: الکلمات الرئيسة

                                                           

  النیج بجامعۀ آدابها و ۀیالعرب اللغۀ قسم یف المشارك ذاالستا -1

 النیج بجامعۀ آدابها و ۀیالعرب اللغۀ فرع یف جهیالخر -2



 

  

  

  




