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Introduction: Layered semiotics is one of the new approaches in the field of
linguistics. This approach provides the basis for extensive analysis of literary texts
in the context of interactive relationships between sign systems and text layers. The
approach in question seeks to provide a detailed analysis of the text with its
cryptographic, linguistic, speech, and contextual infrastructures. In a model of
layered semiotics, textual levels are created by the spoken features of symbols in
the form of codes, and each symbol is transformed into a text as interactive
discourse. This study seeks to answer the following questions:
How are the codes of time related to the other levels of signaling?
What are the special features and structural components of these codes in the play
in question?
The findings of the research indicate that the play "Al-Osfour Al-Ahdab" is an
organized cryptographic system composed of several layers such as time, place,
conflict and scene. There is a close semantic correlation among the layers that has
led to the formation of textual implications and the creation of various secondary
meanings in the play. The secondary meanings of this text always refer to political
and economic issues.
Methodology: This study is based on the theory of layered semiotics and the role
of time in the production of meaning and the conveyance of the latent concepts in
the play "Al-Osfour Al-Ahdab". It explains how to organize time elements and
their interaction with layers of staging, characterization, struggle and place in the
play.
Results and Discussion: As the results show, time is one of the most important
layers of signs without which the other levels can never be realized. The system of
time in the play "Al-Osfour Al-Ahdab" has several levels of cryptography such as
circular, linear and emotional levels. In the work in question, the circular layer has
a wide range of functions. Using this layer, the author creates secondary meanings
that are related to the social situation in Arab countries, such as injustice,
oppression of rulers, poverty of the lower classes of society and political
suffocation. Linear and emotional levels are sparsely seen in the text of the play
and have a more limited function than the circular layer.
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There is a reciprocal relationship between the time element and the other layers.
Sometimes the relationship between time and the discussed layers occurs in the
context of companionship by means of certain textual components and sometimes
in the context of substitution achieved by deleting the mentioned components. In
fact, understanding time as a semiotic process is possible by considering the other
textual levels such as scene, character, conflict and place. On the one hand, time
plays an important role in advancing the scene, character, conflict and place. On the
other hand, these levels are effective in organizing and selecting the time system.
Conclusion: The connection of time with the stage often occurs through elements
such as decor, sound and light. In the design of the decor, the employed natural
elements indicate the freezing of time and drought. The use of tools that indicate
wear and tear also shows the relationship between time and decor. At the audio
level, the connection between the two layers is expressed through environmental
and musical elements. In this regard, it can be said that, in the play Al-Osfour AlAhdab, environmental sounds have a significant frequency. They refer to time more
than musical elements. In fact, the connection between sound and time in the play
always promises the end of the authoritarian rule. The codes of light often depict
the night, and the black and gray spaces show the suffocating situation of in Arab
countries in the present era. The connection between time and characterization,
which is made through external layers such as age, clothing and personal
belongings as well as the inner layer, which includes moods and emotions like
weakness of will and self-destruction. Time is often directly or explicitly related to
the outer layers and indirectly to the inner layers. The layer in question mainly
serves to create the speech, behavioral and ideological contradictions of the
characters in this play. Political, economic and social crises are the main issues that
cause the interaction between time and conflict. The connection of the time and
place elements is often explicit and occurs in the context of companionship. This
solidarity is created in open and closed places such as city, village, shop and house.
Keywords: Layered semiology, Time, Social critical play, Al-Osfour Al-Ahdab,
Muhammad Al-Maghut.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال یازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

» اثر

شهال شکيبايي فر ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه پيام نور
محسن سيفي ،استاديارگروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه کاشان
علي نجفي ايوکي ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه کاشان
تاریخ دریافت2911/11/21 :

تاریخ پذیرش2911/11/12 :

چکيده
نشانهشناسي اليهاي با زيرساخت رمزگان ،زبان ،گفتار و بافت در پي ارائۀ تحليلي دقيق از متن استت
در چارچوب اين نظريه سطوح متني با خوانش گفتاري نشانه ها در قالب رمزگان ،ايجاد مي گردند و هتر
نشانه در تعامل گفتماني به متن تبديل ميشود هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که بتر استا
روش تحليل نشانهشناسي بهخوانش اليه اي زمان در نمايشنامۀ «

» پرداختته شتود و

ضمن تبيين مهمترين نشانههاي زماني ،نحوۀ سازماندهي آنها و ارتباطشان با ديگر سطوح نشتانهاي از
قبيل صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان ،مورد واکاوي قرارگيرد يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميان
عنصر زمان با اليه هاي ديگر ارتباطي متقابل وجود دارد اين عنصر گاهي بهصورت صريح و در محور
همنشيني و گاهي بهشکل ضمني و در محور جانشيني ،سبب پيشبرد ستطوحي همچتون دکتور ،نتور،
صدا و

مي شود آن سطوح در ساماندهي و گزينش مؤلفه هاي زمتاني تتأثير بستزايي دارنتد زمتان

چرخهاي نسبت به ديگر انواع زمان کارکرد گسترهتري دارد با تکيه بر يافتههاي تحقيق و با توجه بته
تحليل نظام داللي متن ،ريشه اين امر در بحرانهاي سياسي اقتصادي جوامع عربي جستجو ميشود

کليدواژهها :نشانهشناسياليهاي ،زمان ،نمايشنامۀ اجتماعي،
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولsh.shakiba@pnu.ac.ir :
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مقدمه
نمايشنامه ،مجموعهاي است متشکل از اجزاي متعدد که به واسطۀ همبستگي عناصر
سازندۀ خويش و تعامل مخاطب با شخصيتهاي نمايشي به بازتوليد معاني اجتماعي
ميپردازد اين مجموعه دربردارندۀ پيامهاي متعددي است که از سوي فرستندههاي
گوناگون ارسال ميشود ترکيب پيامها با يکديگر مفاهيم خاصي را در ذهن مخاطب
ايجاد ميکند؛ بنابراين نمايشنامه از غنيترين شکلهاي ارتباط است (اسلين)۳۷ :1۷۳۱،

االم بر اين باور است« :در نشانهشناسي مسئلۀ ارتباط يک اصل اساسي است و اين علم
بيش از هر چيز به مطالعۀ فرآيندهاي داللت و ارتباط ميپردازد» ( )11 :1۷۳۱بر اين
اسا

در آثار نمايشي بسياري از مسائل بنيادين تحليل نشانهشناسي جستجو ميشود
در چارچوب نشانهشناسي اليهاي که از رويکردهاي نوين نشانهشناسي بهشمار

ميرود ،نمايشنامه نظامي از سطوح رمزگاني است که در ارتباطي سازمانيافته
داللتهاي مختلفي را خلق ميکند هريک از عناصر متني از قبيل زمان ،مکان ،صحنه
و

يک اليۀ نشانهاي در نظر گرفته ميشود سجودي معتقد است« :اليههاي رمزگاني

در تعاملي معنادار با ديگر سطوح موجوديت مييابند و به واسطۀ تأثير متقابلي که از
يکديگر ميپذيرند ،در قالب يک نظام داللتگر تحليل ميشوند ()1۷۱ :1۷۳۷

زمان بهعنوان يک نظام نشانهاي از مهمترين ارکان گفتمان نمايشي است اصوالً
هيچ کنشي خارج از زمان ايجاد نميشود حتي اگر متن نمايش بهشکل نوشتاري حضور
يابد ،هنگامي قابليت اجرا پيدا ميکند که در بستري از روابط زماني تعريف شود (اسلين،

 )۱۱ :1۷۳۱تحليل نشانهشناختي زمان در نمايشنامۀ «

» از آن جهت

داراي اهميت است که با تکيه بر اين روش ميتوان چگونگي بازنمود نشانههاي زماني
و کارکرد صريح يا ضمني اين نوع نشانهها را در فرآيند توليد معنا تفسير نمود و با
بررسي شيوۀ ارتباط زمان با اليههاي ديگر ،تاثير آن را در شکلگيري گفتمان نمايشي
تبيين کرد
هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که با تکيه بر الگوي نشانهشناسي اليهاي
نقش زمان در قابليت توليد معنا و انتقال مفاهيم نهفتۀ موجود در نمايشنامۀ «

» اثر
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» تبيين شده ،نحوۀ تعامل اين نظام با چهار اليۀ صحنه ،شخصيت ،کشمکش و
مکان در اين نمايشنامه تشريح شده و به اين پرسشها پاسخ دادهشود:
ارتباط رمزگان زمان با ديگر سطوح نشانهاي چگونه صورت گرفتهاست؟
اين رمزگان در نمايشنامۀ مورد بحث داراي چه ويژگيهاي خاص و مؤلفههاي
ساختاري است؟
پيشينة پژوهش
برخي از مهمترين مقاالتي که دربارۀ نشانهشناسي اليهاي نوشتهشده ،عبارتست از:
«نشانهشناسي اليهاي قرآن کريم با توجه به روابط درونمتني و بينامتني» از زهرا
محققيان (نشريۀ قرآن شناخت ،شماره  )1۷۳۷ :1۷با تکيه بر مطالعات نشانهشناسي
اليهاي ،سطوح معنايي قرآن کريم را مورد تحليل قرار دادهاست
«خوانش نشانهشناسي اليهاي در فرآيند معنايي منظومۀ خسرو و شيرين» از محسن
ذوالفقاري و سکينه قنبريان( ،مجلۀ متنشناسي ادب فارسي ،شماره  )1۷۳۳ :۷۳به
خوانش اليهاي نشانههايي همچون آب ،درخت ،سنگ ،شير ،خورشيد و ماه
پرداختهاست
درخصوص نشانهشناسي زمان ميتوان به مقاالت زير اشاره نمود:
«
به تحليل نشانهشناختي عناصر زماني و تبيين داللتهاي
گوناگون آن در داستان «

پرداختهاست

» نوشته

» از محمد عبدالرحمن الجبروي

«

کارکرد نشانههاي زماني را با تکيه بر عناصر ديداري
در نمايشنامۀ «

» نوشتۀ

بررسي نمودهاند

برخي از مهمترين پژوهشهايي که دربارۀ آثار

نگاشتهشده عبارتند از:
( )1۷۳۱که مفاهيم

و مضامين نمايشنامۀ «

» را تحليل نمودهاست
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از نعيمه
سعديه ( )1۷۳۳به تحليل منظورشناختي گفتمان شعري

پرداختهاست

از محمدصالح شريف عسکري و اعظم

«

بيگدلي (د

شماره  )1۷۳۱ :۳جايگاه طنز و علل
» مورد واکاوي قرار دادهاست

شکلگيري آن را در نمايشنامۀ «

» از فاطمه کريمي ترکي ( )1۷۳۱به

«رمز و اسطوره در نمايشنامههاي

کشف معاني ثانويه کلمات نمادين در سه نمايشنامۀ «
» پرداختهاست
بر اسا

آنکه تاکنون پژوهشي پيرامون تحليل نشانهشناختي زمان در آثار

صورت نگرفتهاست ،نگارندگان با احسا

چنين ضرورتي تالش نمودهاند که با واکاوي

نشانههاي زماني ابعاد نويني از قابليتهاي نهفته در نمايشنامۀ
جلوهاي تازه از جهانبيني

و

را تبيين نمايند وجه تمايز اين پژوهش نسبت به

ساير تحقيقاتي که پيرامون آثار
ضمني در نمايشنامۀ

نگاشته شده ،از جمله مقالۀ «منظورشناسي
» از روحاهلل صيادينژاد و سعيده حسنشاهي،

(مجله زبان و ادبيات عربي ،سال يازدهم )1۷۳۳ :در آن است که پژوهش حاضر با
تحليل بافتاري نشانههاي متني در قالب اليههاي رمزگاني ،نحوۀ همبستگي نظام زمان
را با ساير سطوح داللي مورد بررسي قرار داده و اثر«

» را بهعنوان يک

نظام نشانهاي منسجم بررسي نمودهاست؛ حال آنکه در مقالۀ «منظورشناسي ضمني در
نمايشنامه

» نويسندگان بر مبناي نظريۀ گرايس و با ناديده گرفتن

اصول همياري در برخي شگردهاي زباني و بالغي متن به تحليل معاني ضمني
نمايشنامه پرداختهاند
نشانهشناسي الیهاي
الگوي نشانهشناسي اليهاي که از جمله رويکردهاي نوين در حوزۀ نشانهشناسي به-
شمار ميرود ،توسط زبانشنا

ايراني «فرزان سجودي» مطرح شدهاست اين نظريه را

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

» اثر
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ميتوان صورت تکميليافتۀ آراء «امبرتو اکو» انديشمند نامور ايتاليايي بهشمار آورد
اکو از نخستين افرادي است که رويکرد «نشانهشناسي ارتباطي» را مطرح نموده او در
الگوي يادشده بدين نکته تاکيد دارد که هر نشانه هنگامي در گسترۀ داللت معنايي قرار
ميگيرد که موضوع ارتباط باشد تمامي کنشهاي ارتباطي با حضور رمزگانها
موجوديت مييابند در واقع متن حاصل همزيستي نظام گستردهاي از رمزگانها است
(احمدي)۷۱۷-۷۱۱ :1۷۳۱،

نشانهشناسي اليهاي بهعنوان رويکردي نظري زمينه را براي تحليل گستردۀ متون در
بستر رابطهاي تعاملي بين نظامهاي نشانهاي و اليههاي متني فراهم ميآورد در
چارچوب اين نظريه کارکرد واقعي هر نظام نشانهاي طرحي انعطافپذير است که
پويايي زبان را در عرصۀ کاربرد اجتماعي توجيه ميکند و کثرت داللت نشانهها را در
موقعيتهاي متفاوت پاسخ ميدهد؛ بهعبارتي نشانهشناسي اليهاي کارکرد ارتباطي
نشانهها را از منظر نظامهاي چند بُعدي دخيل در داللت ميبيند نه در ساحت رابطۀ
تک بعدي زبان و گفتار (سجودي)1۷۱ :1۷۳۷،

به باور سجودي اگر رمزگانهاي متعدد اثر هنري يا ادبي را يک نظام بدانيم در اين
صورت متن حاصل همزيستي اليهها و سطوح داللي گوناگون خواهد بود تمامي
اليهها داراي ارتباطي تنگاتنگ با يکديگر هستند و بهواسطۀ تأثير متقابلي که از ساير
اليهها ميپذيرند ،در قالب يک نظام داللتگر موجوديت مييابند و مورد تحليل قرار
ميگيرند؛ البته برخي اليهها در شرايط متفاوت ممکن است دوام بيشتري داشته باشد و
نسبت به ديگر اليهها اصليتر حساب شوند (سجودي)۱۱۱-1۳۳ :1۷۳۷ ،

»

خالصة نمایشنامة «
نمايشنامۀ «

» را در سال  1۳۱۷پس از فرار از زندان

هنگاميکه در خانۀ کوچکي واقع در محلۀ «

» زندگي ميکرد ،تاليف نمود

بهگفتۀ او« :سقف آن خانه بهقدري پائين بود که هميشه بايد سرم را خم ميکردم»
(

) وي عنوان اين اثر را با تأثيرپذيري از اين حالت خود
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برگزيدهاست (همان )۷۱ :سرکوب آزاديخواهان ،فقر و فقدان عدالت از برجستهترين
مضاميني است که

در اين نمايشنامه توصيف نمودهاست

پيرمرد ،کفاش ،کوتوله ،دانشجو ،پدربزرگ و مادربزرگ شخصيتهاي اصلي
نمايشنامه هستند اين اثر داراي چهار فصل تدوين شدهاست فصل نخست داراي دو
پرده است اتفاقات پردۀ اول در يک زندان بينشان بهوقوع ميپيوندد زندانيها از
اقشار مختلف جامعه هستند و سخنان آنها در خصوص قضاياي اجتماعي بيانگر
حاالت روحي و جهانبيني خاصشان نسبت به جهان پيرامون است پردۀ دوم از اين
فصل با تصوير صحنهاي تاريک در زندان آغاز ميشود همۀ زندانيان ،جز کفاش و
دانشجو بهخواب عميقي فرو رفتهاند ناگهان تصوير زني خيالي شبيه به پرنده در پنجره
آشکار ميشود آن زن پس از گفتگويي سريع با کفاش و دانشجو به يکباره پرواز
ميکند در اين هنگام دانشجو با صدايي بلند گريه ميکند ساير زندانيان نيز با صداي
زاري او برميخيزند
نويسنده در فصل دوم يک روستاي باير را تصوير نمودهاست جمعي از روستائيان
جلوي کلبههاي ويرانه حضور يافتهاند تا پس از ورود نمايندۀ اداره کشاورزي با او
دربارۀ خشکسالي مداوم روستا سخن بگويند سرانجام پس از انتظاري طاقتفرسا
شخصي از سازمان صنايع بهجاي نمايندۀ ادارۀ کشاورزي به روستا ميآيد سخنان او
سودي به حال کشاورزان نميرساند بلکه موجب اهانت به آنان ميشود
حوادث فصل سوم در قصري وسيع اتفاق ميافتد در اين فصل همان شخص
کهنسالي که در آغاز نمايشنامه زنداني بود ،بهعنوان امير در شهر حکومت ميکند
کوتوله و عدهاي از روستائيان جلوي قصر بهمنظور دادخواهي جمع شدهاند امير که
تخت سلطنتي احساسات لطيف او را بهطور کلي تغيير داده ،دستور قتلعام مردم از
جمله دوست قديمي خود کوتوله را صادر ميکند
رويدادهاي فصل چهارم در سالن دادگاه که از سقف کوتاه آن چند شالق آويزان-
شده رخ ميدهد در اين فصل کفاش و خانوادهاش به خيابان ميروند و شعار
» را سر ميدهند تا بدين وسيله اعتراض خود را به سهلانگاري کارگزاران

» اثر
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دولتي در مقابل بحران خشکسالي نشان دهند اين امر سبب کشمکش ماموران امنيتي
با آنها ميشود هنگام درگيري کودک دو سالۀ اين خانواده که برگۀ پليس را برداشته و
در دهان فرو برده ،به جرم اهانت به مأمور امنيتي بهقتل ميرسد سرانجام کفاش و
خانوادهاش دستگير شده و در دادگاه محاکمه ميشوند کفاش با آنکه خود از اعمال
ناعادالنۀ پليس شاکي است ،مجرم شناختهشده و قاضي حکم اعدام او ،همسر و
کودکان بيگناهش را صادر ميکند
»

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

در نشانهشناسي واقعيت هميشه با نوعي بازنمايي همراه است زمان نمايشي بهدليل
آنکه تصويري ثانوي از جهان را در برابر تماشاگر قرار ميدهد و تقليدي از ارتباط
انساني ميآفريند ،يکي از ابزارهاي بازآفريني است و ميتواند به عنوان يک اليه متني
مطرح شود بنابر اصول نشانهشناسي اليهاي تحليل نظام زمان هنگامي امکانپذير است
که شيوۀ تعامل آن با ساير اليههاي متني بررسي شود در پژوهش حاضر بهمنظور تبيين
هرچه بيشتر مطالب ،نخست پرکاربردترين اليههاي نظام زمان در نمايشنامه «
» مورد بررسي قرار ميگيرند سپس چگونگي ارتباط اين نظام با چهار اليۀ
نشانهاي صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان مطالعه ميشود
انواع الیههاي زماني در نمایشنامة «
در نمايشنامۀ «

»

» زمان بهعنوان يک نظام رمزگاني از سطوح متعددي

همچون مدور ،خطي ،روايي ،دستوري ،فلسفي ،عاطفي و

تشکيل شدهاست بهدليل

آنکه اليههاي مدور ،خطي و عاطفي بيش از ساير سطوح با موضوع اين تحقيق در
ارتباط هستند و در تحليل نمايشنامه راهگشا خواهند بود ،به شرح اين سه اليه اکتفا و
از تحليل ساير سطوح خودداري ميشود
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الیة زمان اسطورهاي
زمان اسطورهاي با نامهايي چون مدور ،چرخهاي و کيفي شناخته شدهاست داراي
حرکتي دوراني است و آغاز آن همواره به پايانش ميپيوندد ،از برجستهترين خصائص
آن ميتوان به تکرار ،ايستايي ،سنجشناپذيري ،بيپاياني و تقد
 )1۷ :1۷۳۳زمان مدور در اثر «

اشاره نمود (لوته،

» کارکرد گستردهاي دارد با بازگويي

خاطرات قديمي شخصيتها و بازنمايي اقدامات حاکماني همچون ناپلئون و هيتلر
توصيف رويدادها از زمان حال آغاز ميشود ،به گذشته ميرود و دوباره به حال باز
ميگردد؛ در اين حالت سير روايي متن در پيشروي خود به شکل چرخهاي جريان
مييابد ،قيدهاي زماني درهم شکسته و دچار صفت سنجهناپذيري ميشوند:

الیة زمان خطي
«زمان خطي با نامهايي چون عيني ،نجومي و گاهنامهاي شناخته شدهاست داراي
جرياني برگشتناپذير است که بر حسب نظام توالي حوادث تصور ميشود در آن
کميت جايگزين کيفيت و اعداد جانشين تمثيالت ميگردند» (شايگان )1۳۳ 1۷۳۳:،زمان خطي
به صورت پراکنده در تمام فصلهاي نمايشنامه مشاهده ميشود:

در اين سطرها ترتيب منطقي پيرفتهاي روايي که بر پايه کنش اهالي روستا و
پدربزرگ در عبارات «

»

» اثر
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صورت گرفته ،بيانگر آن است که سير روايي متن در زمان حال ،بدون آنکه به گذشته
بازگردد يا وارد آينده شود ،بر روي خطي مستقيم در حال حرکت است
الیهي زمان عاطفي
زمان عاطفي که با نامهايي همچون رواني ،نفساني و دروني نيز شناخته شده ،ساخته و
پرداختۀ نيروي خيال آدمي است ،بر خالف زمان فيزيکي قابل شمارش و محاسبه
نيست مکي بر اين باور است« :در زمان عاطفي گذر دقايق به اعتبار خوشي يا
ناخوشي لحظات ريتمي متفاوت دارد شادماني ،احسا

گذشت سريع زمان و اندوه،

کندي و طوالني بودن حرکت آن را القا ميکند» (مکي )۷۱-۷۳ :1۷۳۳،اين اليه از زمان
در نمايشنامۀ مورد بحث نسبت به سطوح پيشين از کارکرد محدودتري برخوردار
است در پردۀ اول ،آنجا که کوتوله از لحظات سخت و طاقت فرساي شکنجۀ
جسماني سخن ميگويد ،اين نوع زمان را ميتوان مشاهده نمود:

ابر مظهر دگرگوني و پويايي است؛ حال آنکه در سطرهاي ياد شده اسناد جملۀ
به عبارت

داللتهاي معنايي ابر را

وارونه ساخته و ايستايي آن را بيان ميکند در حقيقت حرکت ابر از آن جهت که در
بستر زمان صورت ميگيرد ،تداعيکنندۀ گذشت دقايق و توقف آن نشانۀ سکون يا
کندي حرکت زمان است؛ براين اسا

ميتوان گفت شدت درد و رنج ضرباتي که بر

پيکر کوتوله وارد آمده به حدي است که او در خيال خود گمان ميکند زمان از
حرکت باز ايستاده و لحظات به کندي سپري ميشوند

کارکرد عناصر صحنه در زمان
صحنه يک شبکۀ وسيع ارتباطي است که در نتيجۀ پيوند اليههاي متعدد رمزگاني از
قبيل دکور ،نور و صوت ايجاد ميشود اين منبع نشانهاي داراي همبستگي معناداري
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با زمان است و بهواسطۀ سطوح نشانگاني خود محدودۀ زماني اثر نمايشي را تعيين
از آنجا که بررسي تعامل صحنه با زمان از طريق

ميکند

خوانش عناصر سازندۀ آن ميسر خواهد شد ،الزم است ارتباط زمان با سه اليۀ دکور،
صوت و نور تحليل گردد
کارکرد دکور در زمان
دکور عبارتست از کيفيت سازماندهي عناصر ديداري موجود در سکوي نمايش به-
گونهاي که همگام با نوع گفتمان و دربرگيرندۀ اهداف مورد نظر متن باشد
اين رمزگان با تکيه بر سبک معماري ساختمان ،مناظر طبيعي و
اثاثيه تاريخ خاصي را تصوير ميکند در نمايشنامۀ

اجزاي سازندۀ

دکور را که داراي ارتباط تنگاتنگي با زمان هستند ميتوان در دو گروه مناظر طبيعي و
اثاثيه بررسي نمود:
مناظر طبيعي
در دستور صحنۀ نخست ،نويسنده به توصيف زنداني ناشناخته در صحرايي بينشان
پرداختهاست خودداري از ذکر صريح عناصر زماني در اين دستور صحنه بيانگر آن
است که نقشوارۀ روايت در بيزماني رخ دادهاست هدف از بهکارگيري اين شيوه
روايي گريز از توصيف فرجام غمانگيز جوامع عربي است همچنين بهکارگيري آن
دسته عناصر طبيعي که نمايانگر ايستايي هستند از قبيل آسمان رنگ پريده ،ابرهاي
خاکستري و نهر خشکيده داللت دکور را بر ايستايي زمان نشان ميدهد:

کلمۀ

به رنگ خاکستري مايل به زرد يا سبز اطالق ميشود به دليل آنکه

خاکستري رنگي خنثي و نماد ناباروري است (کوپر )1۱۳ :1۷۳۳ ،عبارت «سماء شاحبۀ و
غيوم رماديۀ» برههاي از زمان را توصيف ميکند که قحطسالي به اوج رسيدهاست
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همچنين در جملۀ «

» اثر
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» خشک شدن جويبار به ثبوت زمان

اشاره دارد
واژه

که رمز کشورهاي عربي است داراي دو نمادگرايي اساسي است؛

يکي نشانۀ بيتمايزي اوليه اعتکاف يا زهد است و ديگر نماد سطحي پهناور ،زميني
خشک ،ويرانه و رمز جهاني عاري از حيات است (شواليه و گربران )1۷۷: 1۷۳۱،کلمۀ
در سطر ياد شده ،به دليل همنشيني با عباراتي همچون
اماکن خالي از سکنه و مرگ را
تداعي ميکند ،هر نوع نيستي هم توقف حيات و ثبوت زمان را نشان ميدهد از
سوي ديگر اين عنصر طبيعي در طول تاريخ ،مکاني براي کيفر اقوام متعدد بشري از جمله
قوم بني اسرائيل بودهاست اين مقطع متن بر آن داللت دارد که برخي سرزمينهاي عربي
از جمله :فلسطين ،لبنان و سوريه در عصر حاضر به علت بيکفايتي سران دولتي به
منطقهاي براي مجازات شهروندان عربي توسط نيروهاي استعمارگر تبديل شدهاند
بنابراين ميتوان گفت لفظ صحرا بيانگر تکرار تاريخ و تجسم زمان اسطورهاي است
اثاثيه
پتوهاي فرسوده و بالشهاي چرکين از برجستهترين اشيايي هستند که در طراحي
دکور پردۀ اول بهکار رفتهاند:
در اين پرده عبارات «

» نشان ميدهند که ارتباط

»و«

دکور و زمان در محور همنشيني محقق شدهاست در ترکيب
تداعيکنندۀ خواب بوده ،نماد غفلت بهشمار ميرود و واژۀ
است ،مزمن بودن غفلت را نشان ميدهد در ترکيب «
است که سر بر آن نهاده ميشود بر اين اسا

پتو
که بيانگر ديرينگي
» بالش شيئي

ميتوان آن را کنايه از فکر دانست؛ واژۀ

برههاي بلند از زمان را يادآوري ميکند؛ زيرا آلودگي بالش با گذشت زمان
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حاصل ميشود بدينترتيب ميتوان گفت عبارت ياد شده رمز افکار سنتي نادرستي
است که دچار فرسودگي شدهاند
کارکرد صوت در زمان
سطح صوتي يکي از مهمترين منابع ارتباطي در هر نمايشنامهاي است ميان صوت و
زمان پيوند بسيار مستحکمي وجود دارد؛ زيرا هر نوع صدايي از قبيل محيطي،
موسيقايي و گفتاري تنها در بستر زمان شکل ميگيرد صداپردازي متناسب با مضمون
اثر نمايشي ،سبب عمقبخشيدن به زمان شده و تأثيرپذيري بيننده را از عناصر صحنه
دو چندان ميکند در نمايشنامۀ

بررسي ارتباط صوت و زمان با

تحليل صداهاي محيطي امکانپذير است صداهاي محيطي که با نام جلوههاي
شنيداري نيز شناخته ميشوند ،غالباً به انواع گوناگون نامآوا ،صداي برخاسته از اشيا و
هرگونه صوتي که از جنس گفتار يا موسيقي نباشد ،اطالق ميشوند
در پرده آخر آنجا که متهم همسر ،فرزندان و برگهاي پاييز را گواه بر اعمال خود
ميداند ،هر زمان که پائيز براي شهادت در محضر قاضي فراخوانده ميشود ،صداي باد
شديدي به گوش ميرسد:

در اين پرده واژۀ

رمز نابودي است و کلمۀ

بيانگر حقايق بديهي

است اين دو واژه سه بار عبارتپردازي شدهاند از آنجا که عدد سه رمز کليت يا
حتميت است و داللت بر آغاز ،ميان و پايان امور ميکند (کوپر)۱۱ :1۷۳۳ ،؛ پيوند زمان و
صوت در اين مقطع متن ضمن آنکه داللت بر قتلعام هزاران انسان بيگناه دارد که در
نتيجه استبداد سران دولتي جان خود را از دست دادهاند ،از بيعدالتي و ستمپيشگي
آشکار حکام نيز سخن ميگويد

» اثر
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در پردۀ اول بهکارگيري نامآواي «زقزقۀ» در جمله «
بيانگر تعامل ضمني زمان و صوت است اين
واژه ،به صداي سرمستي گنجشگ گفته ميشود که در هنگام شادماني سر ميدهد و از

اين رهگذر يادآور زمان عاطفي است همچنين بهکارگيري قيد زماني «
» بيانگر تأثير زمان بر کيفيت صوت و حاالت آن است در بيان اين سخن ميتوان
گفت به باور نويسنده آواز

که غالباً با اوجگيري صوت و سرعت نتهاي

آوايي گنجشک همراه است ،تنها در ايام شادماني سر داده ميشود و متناسب با دوران
اندوه نيست؛ بلکه روزهاي مصيبت و ناکامي موجب کندشدن سرعت آهنگ و ضعيف-
شدن اوج صداي پرنده ميشود
کارکرد نور در زمان
نور از زمان پيدايش نمايش تا به امروز در صحنه حضور داشته ،وجود آن همواره با
سايه بوده و غيابش سبب ايجاد تاريکي شدهاست؛ بدين علت ميتوان نور ،سايه و
تاريکي را از عناصر مشترک در يک حوزه دانست خلق زمان از نخستين کارکردهاي
نورپردازي بودهاست يونانيها در فضاي باز از فانو

و روميها از مشعلهاي

برافروخته براي نشاندادن شب استفاده ميکردند امروزه نور بهعنوان يک نظام معنايي
داراي کارکرد گستردهاي در ايجاد بُعد ،عمق و تداخل زماني است (شفيعي و خليل آذر،
)۷۳-۷۱ :1۷۳۳

در پارهگفتاري که ميان امير و نگهبان در خصوص سرکوب افراد معترض رخ
دادهاست ،نويسنده با ايجاد تضاد در جمالت

و

از دوگانگي حقايق دروني حکومتهاي مستبد با جلوههاي ظاهري آن سخن ميگويد:
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در حقيقت

با استفاده از جمالت ياد شده به بيان اين مطلب ميپردازد که

هويت بيروني دولتهاي ستمپيشه با ماهيت دروني آنها بسيار متفاوت است در
عبارات فوق وجود تاريکي شديد در روشنايي روز پديدۀ خورشيدگرفتگي را تداعي
ميکند اين پديده بهطور کلي نشانۀ وقوع بالياي سهمگين يا رويدادهاي شوم و
عالمت پايان يک دوره است (شواليه و گربران )1۷1 -1۷۱ :1۷۳۱ ،پيوند نور و زمان در
اين گفتگو با هدف بازنمايي حاالت اجتماعي صورت گرفته ،به فرجام غمانگيز
مبارزهجويان اشاره دارد و بيانگر آن است که با طلوع خورشيد حکومت جور نابود
خواهدشد و زمان نيکبختي فرا ميرسد در اين مقطع نمايشنامه عبارتپردازي مکرر
جملۀ

ذکر الفاظ

فقدان نور و استفاده از

درجات شديد تاريکي را نشان ميدهد ميتوان گفت با تکيه بر جلوههاي ديداري
برخي بحرانهاي اجتماعي حاکم بر جوامع عربي از قبيل خفقان سياسي ،استبداد،
ستمپيشگي و بيعدالتي حکام توصيف شدهاند
کارکرد شخصيتپردازي در زمان
شخص يک نظام نشانهاي منسجم است که از رمزگانهاي متعدد اجتماعي از قبيل
سن ،حاالت روحي ،باورهاي ديني و سياسي تأثير ميپذيرد ميتوان آن را يک رسانۀ
پويا دانست که حامل اليههاي متني بيشمار است هريک از اين اليهها در تعيين
محدودۀ زماني تاثيرگذار است (

) در پژوهش حاضر کارکرد

شخصيتپردازي در زمان بهواسطۀ اليههاي بيروني و دروني صورت گرفتهاست
الیههاي بيروني

مقصود از اليهي بيروني ،ويژگي و حاالت هاي ظاهري شخص است در اين بخش
از پژوهش ارتباط برخي سطوح بيروني از قبيل سن ،پوشش و متعلقات فردي با
نظام زمان بررسي ميگردد
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سن
سن از جمله رمزگانهايي است که تاثير مستقيم زمان را بر اشخاص نشان ميدهد در
فصل چهارم آنجا که دو طفل را به سالن دادگاه ميآورند ،جمالت «
و«

»

» تعامل صريح سن را با زمان نشان ميدهند اين جمالت داللت بر

دوراني ميکنند که شدت اندوه در آن ،دو کودک را به پيري زودر

دچار نمودهاست:

تشبيه کودکان به برف و آثارپا بر روي جادۀ برفي نيز تعامل سن با زمان را نشان
ميدهد لفظ «

» زمستان را که نماد کهنسالي است ،تداعي ميکند ردپا رمز گذر

زمان از گذشته به حال و آينده است (کوپر )1۱۱ :1۷۳۳ ،در اين متن نيز نشانۀ گذر عمر
و پيرشدن دو کودک است
پوشش
پوشش يک فضاي داللتي گسترده است که پس از حرکت و گفتگو سومين اليۀ
شخصيتپردازي بيروني را ايجاد ميکند اين رمزگان با تکيه بر سطوح نشانهاي
گوناگون همچون رنگ و جنس بر زمان داللت ميکند:
رنگ
در پتردۀ اول رنتگ سفتيد پيتراهن زن ختيالي نمايانگر ابديتت و تقتد

زمتان

است:
اين نوع لبا

همذات با لبا

فرشتگان پنداشته ميشود ،غالباً پوشش قديسهها و

راهبان در آئينهاي مذهبي است و زمان آئيني را نشان ميدهد
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جنس
جنس از ديگر اليههاي بيروني است که ارتباط تنگاتنگ شخصيتپردازي را با زمان
نشان ميدهد در سطر:
همنشيني واژهي «

» با «

» عالوه بر نامرغوب بودن جنس

لبا  ،ديرينگي آن را نيز نشان ميدهد اين نوع پوشش تصويرگر دوراني است که فقر
در آن اوج گرفتهاست در نگاه نمادين پارگي جامه گسستن از جهان مادي را نشان
ميدهد (کوپر )۱۷۷ :1۷۳۳ ،سطر مذکور نيز بهطور ضمني پاکدامني زن را بيان ميکند؛
بنابراين عبارت «

» در ژرفساخت کالم کارکردي فرازماني و فرامکاني دارد

متعلقات فردي
اليۀ متعلقات فردي که در قالب عناصري همچون عينک ،زيور آالت ،کيف دستي و
نشان داده ميشود ،هنگاميکه به عنوان جزئي از زمان بررسي شود ،ارزش نشانهاي
عظيم مييابد

از جمله متعلقات فردي موجود در اين اثر ميتوان به

ماشين غبارآلود نماينده وزارت صنعت اشاره نمود:
ماشين به دليل آنکه از دستاوردهاي تکنولوژي معاصر بهشمار ميرود ،نمايانگر
عصر حاضر و رمز گذر سريع زمان است و إسناد واژۀ

به

را ميتوان کنايه

از آلودگي و انحرافات موجود در اين عصر دانست
الیههاي دروني
اليههاي دروني به توصيف حاالت عاطفي و رواني شخصيتهاي نمايشنامه مي-
پردازند در اين بخش از پژوهش ،ارتباط برخي حاالت رواني از قبيل خودباختگي و
اراده با نظام زمان بررسي ميگردد
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خودباختگي
در پردۀ دوم ،مادربزرگ بهمنظور توصيف خودباختگي و ضعف اعتماد به نفس
همسرش ،از تشبيهات متعدد بهره ميگيرد:

نويسنده گاهي پدربزرگ را به مجسمهاي تشبيه ميکند که بدون هيچ حرکتي
روبروي نمايندۀ اداره کشاورزي ايستاده ،گاه او را گنجشک پيري ميداند که در گل-
نشان ميدهد شدت

والي افتاده در اين مقطع جملۀ

خودباختگي در برابر نماينده بهحدي رسيده که پيرمرد را در مکان خود ميخکوب و
دچار سکون مطلق ساختهاست اين بيتحرکي نيز ايستايي زمان را بيان ميکند؛ گويي
زمان براي پدربزرگ در همان لحظه ايستاده تا او تمامي توانمنديهاي دوران جواني
خود را از ياد ببرد
در سطرهاي مذکور عبارت

رمز ناتواني و ضعف اعتماد بهنفس

است آغشته بودن پر و بال گنجشک به گِل ،مانع پرواز او ميشود واژۀ
بيانگر ايستايي است از اين رهگذر ،ثبوت زمان را بهتصوير ميکشد همچنين در ادامه
گفتگويي که ميان پيرزن و پيرمرد صورت گرفته ،ميتوان تعامل ميان دو نظام
شخصيتپردازي دروني و زمان را بهصورت مستقيم مشاهده نمود در جملۀ
مادربزرگ به مقايسۀ
حاالت رواني پيرمرد در زمان حال با گذشته ميپردازد در عبارت
با استفاده از قيد زماني
استمرار پايداري و ميزان استقامت پدربزرگ بيان شدهاست
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اراده
در فصل دوم ،آن هنگام که پيرمرد خطاب به همسرش ميگويد :اگر نسل جديد به-
حرکت درآيند ،جامعه بهسوي ابديت کوچ خواهد کرد ،ارتباط سطوح دروني نظام
شخصيت با زمان به صورت صريح محقق شدهاست:

عبارت

در جملۀ

» رمز ارادۀ استوار و تالش براي ايجاد تحوالت روحي است نشانۀ

از

آنجاکه به زمان نامحدود و پايان ناپذيري اطالق ميشود که رويدادها در آن همواره
بهجاودانگي و تقد

ختم ميشوند (ضيمران)11۳ :1۷۳۳ ،؛ در جملۀ ياد شده ،تصوير

فرازماني ترسيم ميکند
معتقد است نسل جديد در صورتي که داراي عزم راسخ باشند ،شرايط
ناگوار کنوني را تغيير داده و به کاميابي جاودان دست مييابند در جملۀ
رمز تالش براي ايجاد آمادگي روحي و صبر در
برابر مشکالت و عبارت

نيز نماد دوران سختي است در نگاه نويسنده

تشکيل جامعۀ آرماني بهواسطۀ توانمندي معنوي ،صبر و استقامت هنگام عبور از
روزها و مراحل بسيار دشوار زندگي ميسر خواهد شد
کارکرد کشمکش در زمان
رمزگان «کشمکش» به جدال دو شخصيت ،نيرو ،فکر يا عقيدۀ مخالف که بنيان
حوادث را ميآفرينند ،اطالق ميشود ميان اين رمزگان و زمان همبستگي دوسويهاي
وجود دارد در واقع نقطۀ اوج کشمکش شکل پيشرفته يک بحران ،در زمان حال است
که ريشههاي آن را بايد در گذشته جستجو نمود (

)
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در پردۀ اول هنگاميکه کفاش تصميم ميگيرد گنجشک را در خاک دفن کند،
کشمکشي ميتان او ،پيرمرد و کوتوله دربارۀ تعداد رودختانههاي دنيتا ايتجاد
متيشتود:

کفاش بر اين باور است که رودهاي اندکي در جهان وجود دارد؛ حال آنکه پيرمرد
و کوتوله معتقدند در ديگر نقاط دنيا به استثناي کشورهاي عربي نهرهاي زيادي در
زمين جريان دارند اگر گذر آب نماد حيات و حرکت زمان باشد در اصل کشمکش
ايجاد شده بر محور ايستايي يا پويايي زمان ميگردد به نظر کفاش سراسر جهان از
جمود زمان و بحران تکاملنيافتگي رنج ميبرد؛ اما دو شخصيت ديگر معتقد به پويايي
زمان در کشورهاي ديگر هستند و رنج ايستايي را منحصر به مناطق عربي ميدانند
وقتي اهالي روستا تصميم ميگيرند به علت طوالنيشدن دوران خشکسالي به
منطقه ديگري کوچ کنند ،پيرزن که براين باور است با آمدن نمايندۀ کشاورزي
مشکالت مربوط به بحران کمآبي حل ميشود:

(همان)1۳ :

» سعي در منصرف کردن

او با گفتن جمله «

بستگانش دارد در اين هنگام ،ميان او و پدربزرگ نوعي جدال لفظي در خصوص
زمان آمدن نماينده شکل ميگيرد پيرمرد برخالف همسرش معتقد است که آن فرد نه-
تنها امروز ظهر بلکه هرگز نخواهد آمد
در سطرهاي مذکور لفظ «

» رمز سعادتمندي و نشانۀ اميدواري پيرزن به يک

دگرگوني سازنده است؛ حال آنکه جمالت «

» را
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ميتوان کنايه از انتظار طوالني مدت براي تحقق امري بيهوده دانست اين جمالت
يأ

مطلق پدربزرگ را نسبت به بهبود شرايط نشان ميدهند

در گفتگويي که ميان قاضي و متهم دربارۀ تعيين مشخصات ظاهري طفل مقتول
صورت گرفته ،قاضي با استناد به مدارک ساختگي گمان ميکند که کودک در هنگام
مرگ دوسال داشته؛ اما متهم يقين دارد که فرزندش در آن زمان سه ساله بودهاست؛
بدين علت ميان آن دو شخصيت نوعي اختالف عقيدتي بهوجود ميآيد که زمان عامل
اصلي ايجاد آن است:
(همان)۷۳ :

نويسنده با ايجاد اين کشمکش از خودکامگي سران دولتي که بر اسا

سالئق

فردي به تحريف حقايق بديهي ميپردازند ،سخن به ميان آورده است
کارکرد مکان در زمان
گفتمان نمايشي هيچگاه بدون حضور مکان موجوديت نخواهد يافت اين رمزگان به-
واسطۀ ادغام با ديگر سطوح داللي از جمله زمان به بازتوليد معني ميپردازد پيوند
ميان زمان و مکان تا بدان حد ناگسستني است که برخي صاحب نظران همچون ليکاف
در اين خصوص گفتهاند« :زمان بر حسب مکان مفهومسازي ميشود و حرکت آن به-
واسطۀ مکان درک ميشود» (ليکاف)۱۷۷ :1۷۳۷ ،

بر اين باور است« :چنانچه

زمان را خطي فرض کنيم که کنشها بر آن واقع ميگردند ،مکان همواره بر اين خط
در اين

آشکار ميشود ،همراه آن است و آن را در برميگيرد»
بخش از پژوهش ارتباط زمان با دو فضاي باز و بسته مورد تحليل قرار ميگيرد
مکان باز
از برجستهترين مکانهاي باز موجود در اثر «
روستا و دشت اشاره نمود:

» ميتوان به شهر،

» اثر
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شهر و روستا
در فصل دوم آنجا که دانشجو به منظور توصيف شهر و روستا عبارات «
«

»و

» را بهکار گرفته ،ميتوان همبستگي صريح زمان و مکان را مشاهده

نمود:
در ترکيب

به

اسناد نشانۀ مکاني

داللت بر سردي

عواطف و فراموشي ارزشهاي اصيل فطري در وجود مردم شهرنشين ميکند در
عبارت

مجاورت واژۀ

با

بيانگر پاکي و صميميت

مردم روستايي است
دشت
از ديگر اماکن باز موجود در اين متن ميتوان به دشت اشاره نمود در پردۀ اول
هنگامي که زن خيالي پرندهنما از مأموريت مهم خود سخن ميگويد ،مجاورت الفاظ
«سهول» و «قارات» با واژگان «يوم» و«ساعۀ» تعامل زمان و مکان را در محور همنشيني
نشان ميدهد:
از سوي ديگر نشانۀ مکاني

بهدليل آنکه رمز يک جايگاه بهشتي است که

روزها در آن با شادماني و سرعت سپري ميشوند (شواليه و گربران)۱۷1 :1۷۳۱ ،؛
تداعيکنندۀ زمان عاطفي و رمز گذر سريع ايام است
مکان بسته
برخي از مهمترين اماکن بستۀ اين نمايشنامه عبارتند از :مغازه و خانه در اين بخش از
پژوهش ارتباط اين نوع اماکن با زمان بررسي ميشود
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مغازه
در پردۀ اول آنجا که کفاش به توصيف مغازۀ خود ميپردازد:
را بهکار بردهاست مغازۀ

 ،جملۀ

فضايي با ابعاد محدود و محلي براي آمد و رفت مردم است؛ از اينرو ابزاري براي
انتشار اخبار و نماد آگاهي بهشمار ميرود درختان هميشهسبز نشانگر پويايي زندگي،
خرمي و ماندگاري است (شواليه و گربران )1۳1 :1۷۳۱ ،تشبيه مغازه به جنگلي که در تمام
فصول پايدار و سرسبز است داللت بر حيات ،پويايي و نشاط دائمي آن دارد
خانه
در گفتگويي که ميان دانشجو و کفاش صورت گرفته مجاورت نشانه «بيت» با الفاظ
«خريف» و «بعيد» ارتباط مستقيم رمزگان مکان را با زمان نشان ميدهد:
در اين
سخن واژۀ
است نشانۀ

رمز وطن و کلمۀ

بر اسا

نظام داللي متن ،نماد ويراني

» هم که در روساخت کالم دوري افراد آگاه و آزاديخواهان را از

خانه بيان ميکند ،در سطوح ژرف ساختي به نداشتن قدرت يا امکانات کافي براي
نجات سرزمين اشاره دارد بنابراين ميتوان گفت سطر
بهطور ضمني بيانگر نابودي جوامع عربي است
نويسند معتقد است با وجود آنکه سرزمينهاي عربي در حال ويراني هستند،
ساکنين آنها در غفلت کامل بهسر برده و به سرگرميهاي ناچيز اهتمام گزيدهاند
نتيجهگيري
 1نتايج پژوهش نشان ميدهد درک زمان بهعنوان يک فرآيند نشانهشناختي از طريق
خوانش ديگر سطوح متني از قبيل صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان امکانپذير
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است ميان زمان با سطوح يادشده نوعي ارتباط دوسويه وجود دارد از سويي زمان در
پيشبرد صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان نقش بسزايي دارد و از سوي ديگر اين
سطوح در ساماندهي و گزينش نظام زمان تاثيرگذار هستند گاه ارتباط زمان با اليه-
هاي مورد بحث در محور همنشيني با ذکر مؤلفههاي زماني و مکاني صورت گرفته،
گاهي در محور جانشيني بهواسطۀ حذف مؤلفههاي مذکور محقق شدهاست
 ۱بر اسا

نتايج تحقيق ،نظام زمان در نمايشنامه «

» داراي سطوح

متعدد رمزگاني همچون مدور ،خطي و عاطفي است در اثر مورد بحث اليۀ مدور
داراي کارکرد گستردهاي است نويسنده با بهکارگيري اين اليه به آفرينش آن دسته
معاني ثانويهاي ميپردازد که مرتبط با بحرانهاي سياسي اجتماعي حاکم بر کشورهاي
عربي هستند سطوح خطي و عاطفي بهصورت پراکنده در متن نمايشنامه مشاهده
ميشوند
منابع و مآخذ
احمدي ،بابک1۷۳۱( ،ش) ،ساختار تاویل متن ،تهران :مرکز
اسلين ،مارتين1۷۳۱( ،ش) ،دنياي درام ،مترجم :محمد شهبا ،تهران :بنياد سينمايي فارابي
االم،کر1۷۳۱( ،ش) ،نشانهشناسي تئاتر و درام ،فرزان سجودي ،تهران :قطره
سجودي ،فرزان1۷۳۷( ،ش) ،نشانهشناسي کاربردي ،تهران :قصه
شايگان ،داريوش (1۷۳۳ش) آفرینش افقها (منتخباتي از آثار) ،تهران :فرزان روز
شفيعي ،اسماعيل و جليل خليل آذر1۷۳۳ (،ش)« ،بررسي نسبت نور ،سايه و تاريکي با تئاتر در قبل و
بعد از آدولف آپيا» ،نشریه هنرهاي زیبا -هنرهاي نمایشي و موسيقي ،دوره  ،۱شماره  :۷1صص-۷۱
.۷۷
شواليه ،ژان و آلن گربران (1۷۳۱ش) فرهنگ نمادها ،مترجم :سودابه فضايلي ،تهران :جيحون
ضيمران ،محمد1۷۳۳( ،ش) ،گذار از جهان اسطوره به فلسفه ،تهران :هرمس
کوپر ،جي سي1۷۳۳( ،ش) ،فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ،مليحه کرباسيان :تهران :فرشاد
لوته ،ياکوب1۷۳۳( ،ش) ،مقدمهاي بر روایت در ادبيات و سينما ،ترجمه اميد نيک فرجام تهران:
مينوي
ليکاف ،جرج1۷۳۷( ،ش) ،نظریه استعاره معاصر ،مترجم :فرزان سجودي ،تهران :سوره مهر

 211نقد ادب معاصر عربي
مکي ،ابراهيم1۷۳۳( ،ش) ،مقدمه بر فيلمنامهنویسي و کالبد شناسي یک فيلمنامه ،تهران :سروش

ۀ
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