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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 Al-

Ahdab, 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, 
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 ام نوريدانشگاه پ ،يات عربيار گروه زبان و ادبياستاد ،1فر ييبايشهال شک
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 12/11/2911تاریخ پذیرش:  21/11/2911تاریخ دریافت: 

 

 دهيچک
 از متن استت   قيدق يليتحل ارائۀ يدر پبافت  ر وساخت رمزگان، زبان، گفتاريا زب ياهيال يشناسنشانه

هتر   گردند ويم جاديا رمزگان، قالب در هانشانه يگفتار خوانش با  يمتن سطوح هين نظريدر چارچوب ا

ستا   ابتر   آن است که حاضرهدف از انجام پژوهش  د شويمل يتبدبه متن  يدر تعامل گفتمان شانهن

 شتود و  پرداختته « » ۀشنامينما در زمان ياهيال خوانشبه يشناسل نشانهيروش تحل

از  ياشتانه ن سطوح گريد با آنها و ارتباطشان يدهسازمان ۀ، نحويزمان يهاشانهن نيترمهمن ييضمن تب

 انيم دهديم نشان قيتحق يهاافتهي  رديگقرار يمورد واکاو ،کشمکش و مکانت، يل صحنه، شخصيقب

در محور  و حيصر صورتبه يگاه ن عنصريا  دارد وجود متقابل يارتباط گريد يهاهيال با زمانعنصر 

 نتور،  دکتور،  همچتون  يستطوح  شبرديپ سبب، ينيدر محور جانش و يضمن شکلبه ياهگو  ينينشهم

زمتان    دارنتد  ييبستزا  ريثأتت  يزمتان  يهالفهؤم نشيگز و يسامانده در سطوح آن  شوديم      و صدا

و با توجه بته   قيتحق يهاافتهيبر  هيبا تک  دارد يترکارکرد گسترهگر انواع زمان ينسبت به د ياچرخه

  شوديمجستجو  يجوامع عرب ياقتصاد ياسيس يهادر بحرانامر  نيا شهير ،نمت ينظام دالل ليتحل

 

 
 

 

    ،ياجتماع شنامۀينما ان،زم ،ياهياليشناسنشانه: هادواژهيکل
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 مقدمه

 عناصر يهمبستگ که به واسطۀمتعدد  يمتشکل از اجزا است يامجموعه ،شنامهينما

 ياجتماع يمعاند يبازتول به يشينما يهاتيشخص مخاطب با تعاملو  شيخو سازندۀ

 يهافرستنده ياست که از سو يمتعدد يهااميپ جموعه دربردارندۀمن يا پردازد يم

را در ذهن مخاطب  يم خاصيمفاهر گيکديها با اميپ بيترک  شوديگوناگون ارسال م

  (۳۷: 1۷۳۱ن،ي)اسل ارتباط است يهان شکليترياز غنشنامه ينما نيبنابرا؛ دکنيجاد ميا

ن علم يااست و  ياساس ک اصلي ارتباط ۀمسئل يشناسدر نشانه» ن باور است:ياالم بر ا

ن يبر ا (11: 1۷۳۱) «پردازديداللت و ارتباط م يندهايفرآ ۀمطالع به زيش از هر چيب

 شود يجستجو م يشناسشانهل نين تحلياديمسائل بن از ياريبس يشيآثار نما دراسا  

شمار به يشناسنشانهن ينو يکردهايکه از رو ياهيال يشناسنشانهدر چارچوب 

افته يسازمان يدر ارتباطاست که  يرمزگان سطوح از ينظام شنامهي، نماروديم

مان، مکان، صحنه ل زياز قب يک از عناصر متنيهر  کنديم را خلق يمختلف يهاداللت

 يرمزگان يهاهيال»معتقد است:  يسجود  شودينظر گرفته م در ياشانهن ۀيک اليو     

 از که يمتقابل ريثأت واسطۀ به و دنابييم تيموجود سطوح گريد با معنادار يتعامل در

   (1۷۱: 1۷۳۷) ندشويم ليتحل گرداللت نظام  کيدر قالب  رند،يپذيم گريکدي

 اصوالً  است يشينما گفتمان ارکان نيترمهم از يانشانه نظام يک عنوانبه زمان

 حضور ينوشتار شکلبه شينما متن اگر يحت دشوينم جاديا زمان از خارج يکنش چيه

ن، ياسل) شود فيتعر يزمان روابط از يبستر در کهد کنيمدا يپ اجرا تيقابل يهنگاميابد، 

 جهت آن از «» شنامۀينما در زمان شناختينشانه تحليل  (۱۱: 1۷۳۱

 يانزم يهانشانه بازنمود يچگونگ توانمي روش اين بر تکيه با که است اهميت داراي

 با و نمود ريتفس معنا توليد فرآيند در را هان نوع نشانهيا يضمن اي حيصر کارکرد و

 يشيگفتمان نما يگيرشکل در را آن ريتاث ديگر، هاياليه با زمان ارتباط ۀويش يبررس

  کرد نييتب

 ياهيال يشناسنشانه يه بر الگويبا تک ست کها هدف از انجام پژوهش حاضر آن

» شنامۀيم نهفتۀ موجود در نمايمفاهانتقال  و د معنايتولت يبلقادر  زماننقش 
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و  کشمکش ت،يشخص صحنه، ۀيال چهار با نظام نيا تعامل نحوۀ ن شده،ييتب «

  :شودداده ها پاسخپرسش نيا به و ح شدهيتشر شنامهينما اين در مکان

  است؟گرفته صورت چگونه يانشانه سطوح ديگر با زمان رمزگان ارتباط

 هايمؤلفه و خاص هايويژگي چه داراي مورد بحث نمايشنامۀ در رمزگان اين

 است؟  ساختاري

 

 پژوهش نةيشيپ

 عبارتست از:، شدهنوشته ياهيال يشناسنشانه ۀکه دربار ين مقاالتيتراز مهم يبرخ

زهرا از  «ينامتنيو ب يمتندرونم با توجه به روابط يقرآن کر ياهيال يشناسنشانه»

 يشناسبر مطالعات نشانه هيبا تک (1۷۳۷: 1۷قرآن شناخت، شماره ۀ ينشران )يمحقق

 است ل قرار دادهيرا مورد تحلم يقرآن کر ييسطوح معنا، ياهيال

محسن از « نيريش و خسرو ۀمنظوم ييمعنا نديفرآ در ياهيال يشناسنشانه خوانش»

 به( 1۷۳۳: ۷۳، شماره يادب فارس يشناسمتن )مجلۀ ان،يقنبر نهيو سک يذوالفقار

 ماه و ديخورش ر،يش سنگ، درخت، آب، همچون ييهانشانه ياهيال خوانش

  استپرداخته

 ر اشاره نمود:يتوان به مقاالت زيم زمان شناسينشانه درخصوص

«

 هايداللت تبيين و زماني عناصر شناختينشانه تحليل به 

  استپرداخته  نوشته «» داستان در آن گوناگون

 يمحمد عبدالرحمن الجبرو از «»

 ديداري عناصر بر تکيه با را زماني هاينشانه کارکرد 

  اند نموده بررسينوشتۀ «» شنامۀينما در

 عبارتند از: شدهنگاشته آثار  دربارۀ که ييهاپژوهش نيترمهم از يبرخ

 م يمفاهکه  (1۷۳۱)

  است ل نمودهيرا تحل« » شنامۀين نمايو مضام
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مه ينع از

 است پرداخته  يگفتمان شعر يشناختورل منظيبه تحل (1۷۳۳) هيسعد

و اعظم  يمحمدصالح شريف عسکراز  » 

 علل و طنز گاهيجا (1۷۳۱: ۳شماره د) يگدليب

   استقرار داده يمورد واکاو «» شنامۀينما دررا  آن يريگشکل

به  (1۷۳۱) يترک يميفاطمه کر از « يهاشنامهيدر نما رمز و اسطوره»

» شنامۀين در سه نمايه کلمات نماديثانو يکشف معان

 است  پرداخته« 

 آثار در زمان شناختينشانه تحليل پيرامون پژوهشي تاکنون آنکه اسا  بر
 واکاوي با کهند ادهنمو تالش ضرورتي چنين احسا  با نگارندگان ،استنگرفته صورت

 و  نمايشنامۀ در نهفته هايقابليت از نويني بعادا زماني هاينشانه

 پژوهش نسبت به نياز يوجه تما  نمايند تبيين را بينيجهان از تازه ايجلوه

 يمنظورشناس» مقالۀ از جمله ،نگاشته شده آثار  رامونيکه پ يقاتيتحقر يسا

، يشاهحسن دهيو سع نژاديادياهلل صروحاز «  ۀشناميدر نما يضمن

با  پژوهش حاضر آن است کهدر  (1۷۳۳: ازدهمي، سال يات عربيمجله زبان و ادب)

نظام زمان  يگهمبست ۀنحو ،يرمزگان يهاهيدر قالب ال يمتن يهانشانه يبافتار ليتحل

ک يعنوان را به «»اثر و دادهقرار  يمورد بررس يداللسطوح  ريبا سا را

در  يضمن يمنظورشناس» ۀمقالدر  حال آنکهاست؛ نموده يمنسجم بررس يانظام نشانه

 گرفتنده ينادبا س و يگرا ۀينظر يبر مبناسندگان ينو«  شنامهينما

 يضمن يل معانيه تحلبمتن  يو بالغ يزبان يشگردها يدر برخ يارياصول هم

  اند پرداخته شنامهينما
 

 ياهیال يشناسنشانه

-به يشناسنشانه حوزۀدر  نينو يکردهايرو جمله ازکه  ياهيال يشناسنشانه يالگو

ه را ينظرن يااست  شده مطرح «يسجود فرزان» يرانيا شنا زبان توسط رود،يشمار م
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 شمار آورد به ييايتالينامور ا شمندياند «امبرتو اکو»آراء  افتۀيليتکمصورت  توانيم

در    اوهدورا مطرح نم «يارتباط يشناسنشانه» کرديکه رو است يافراد نياکو از نخست

قرار  ييداللت معنا ۀدر گستر يدارد که هر نشانه هنگام دينکته تاک نيشده بدادي يالگو

ها  با حضور رمزگان يارتباط يهاکنش يکه موضوع ارتباط باشد  تمام رديگيم

 ها استاز رمزگان يانظام گسترده يستيزدر واقع متن حاصل هم  ابندييم تيموجود
  (۷۱۷-۷۱۱: 1۷۳۱،ي)احمد

متون در  ۀگسترد ليتحل يرا برا نهيزم ينظر يکرديعنوان روبه ياهيال يشناسنشانه

  در آورديفراهم م يمتن يهاهيو ال يانشانه يهانظام نيب يتعامل يابستر رابطه

است که  ريپذانعطاف يطرح ياهر نظام نشانه يکارکرد واقع هينظر نيچارچوب ا

ها را در و کثرت داللت نشانه کنديم هيتوج يکاربرد اجتماع ۀزبان را در عرص ييايپو

 يکارکرد ارتباط ياهيال يشناسنشانه يعبارتهب ؛دهديمتفاوت پاسخ م يهاتيموقع

 رابطۀ تنه در ساح نديبيدر داللت م ليدخ يعدچند بُ يهااز منظر نظام اها رنشانه

 ( 1۷۱: 1۷۳۷،ي)سجودزبان و گفتار  يتک بعد

 نيدر ا ميبدان نظام کيرا  يادب اي يمتعدد اثر هنر يهااگر رمزگان يودجبه باور س

 يتمام  گوناگون خواهد بود يو سطوح دالل هاهيال يستيزحاصل هم متنصورت 

ر يسا که از يمتقابل ريثأت ۀواسطبهو  گر هستنديکديتنگاتنگ با  يارتباط يدارا اههيال

ل قرار يابند و مورد تحلييت ميموجودگر نظام داللت کي ، در قالبرنديپذيمها هيال

داشته باشد و  يشتريممکن است دوام ب تمتفاو طيدر شرا هاهيال يالبته برخ رند؛يگيم

 (  ۱۱۱-1۳۳: 1۷۳۷ ،يسجود) حساب شوند ترياصل هاهيال گرينسبت به د

 

 «» ةشنامینما ةخالص

 پس از فرار از زندان 1۳۱۷ سال در را «» ۀشنامينما 

  ف نمودي، تالکرديم يزندگ «» محلۀ واقع در يکوچک خانۀ در کهيهنگام

 «کردميم خم را سرم ديبا شهيهم که بود نيپائ يقدربه خانه آن سقف: »او ۀگفتبه

 خود حالت نيا از يريرپذيثأت با را اثر نيا عنوان يو  ()
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ن يترفقدان عدالت از برجسته خواهان، فقر ويسرکوب آزاد  (۷۱ :همان)است دهيبرگز

    استف نمودهيتوص شنامهيمانن يا در که  است ينيمضام

 ياصل يهاتيشخص رمرد، کفاش، کوتوله، دانشجو، پدربزرگ و مادربزرگيپ 

دو  يدارا نخست فصل است ن شدهيفصل تدوچهار  ياثر دارا اينشنامه هستند  ينما

از  هايزندان  وندديپيوقوع مبه نشانيب زندانک ي اول در است  اتفاقات پردۀ پرده

انگر يب ياجتماع يايقضا در خصوص آنها سخنان و جامعه هستند مختلفاقشار 

ن يادوم از  ۀپرد است  رامونيجهان پ به نسبت خاصشان ينيبجهان و يحاالت روح

 و کفاش جز ،انيزندان  همۀ شوديآغاز م زندان در کيتار ياصحنهر يبا تصوفصل 

 پنجره در پرنده به هيشب ياليخ يزن ريناگهان تصو  اندرفته فرو يقيعم خواببه دانشجو

 پرواز کبارهي به دانشجو و کفاش با عيسر ييگفتگو از پس   آن زنشوديم آشکار

 يصدا با زين انيزندان ريسا کنديم هيگر بلند ييصدا با دانشجون هنگام يدر ا  کنديم

 زند يخيبرم او يزار

 انيروستائ از يجمعاست  ر نمودهيرا تصو ريبا يک روستاي دوم فصل در سندهينو

با او  يکشاورز اداره ۀندينما پس از ورودتا  اندافتهي حضور رانهيو يهاکلبه يجلو

فرسا طاقت يانتظار از پس انجامسر  نديمداوم روستا سخن بگو يخشکسال دربارۀ

  او سخنان  ديآيبه روستا م يکشاورز ادارۀ ندۀينما يجاع بهيسازمان صنا از يشخص

  شوديم آنان به اهانت موجب بلکهرساند ينم کشاورزانبه حال  يسود

 شخص همانن فصل يدر ا  افتديم اتفاق عيوس يقصر در سوم فصل حوادث

  کنديم حکومت شهردر  ريام عنوانبه ،بود يشنامه زندانيآغاز نما در که يکهنسال

ر که يام اند شده جمع يدادخواه منظوربه قصر يجلو انيروستائ از ياعده و کوتوله

از  مردم عامقتل دستور ،داده رييتغ يکل طوربه راف او يلط احساسات يسلطنت تخت

 کند يم صادر را خود کوتوله يميدوست قد جمله

-زانيآو چند شالق آن کوتاه سقف از که دادگاه سالندر  چهارم فصل يدادهايرو

شعار  روند ويابان ميبه خ اشو خانواده کفاش ن فصليادر دهد  يرخ م شده

کارگزاران  يانگارسهلبه اعتراض خود را له ين وسيبد تا ددهنيمسر را « 
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 يتيامن ن امر سبب کشمکش مامورانيا  نشان دهند يبحران خشکسال در مقابل يدولت

 س را برداشته ويپل ۀکه برگخانواده ن يا کودک دو سالۀ يريشود  هنگام درگيم با آنها

و  کفاش سرانجامرسد  يقتل مبه يتيمور امنأجرم اهانت به مبه  ،بردهدر دهان فرو 

 اعمال از خود آنکه با کفاش  شونديممحاکمه دادگاه  و در دهش ريدستگاش خانواده

و  همسراو،  اعدام حکم يو قاض شدهشناخته مجرم است، يشاک سيپل ناعادالنۀ

   کنديم صادر را گناهشيکودکان ب

 

 « » مةشنایزمان در نما ياهیال يشناسنشانه

 ليدلبه يشيزمان نما  همراه است ييبازنما يبا نوع شهيهم تيواقع يشناسدر نشانه

از ارتباط  يديو تقل دهدياز جهان را در برابر تماشاگر قرار م يثانو يريآنکه تصو

 يمتن هيال کيبه عنوان  توانديو م است ينيبازآفر ياز ابزارها يکي ند،يآفريم يانسان

است  ريپذامکان ينظام زمان هنگام ليتحل ياهيال يشناسنشانه بنابر اصولمطرح شود  

 نييمنظور تببهحاضر  پژوهشدر  د شو يبررس يمتن يهاهيالر يساتعامل آن با  ۀويکه ش

»شنامه ينما درنظام زمان  يهاهين الينخست پرکاربردتر مطالب، شتريهرچه ب

 ۀيالبا چهار  ن نظامياارتباط  يچگونگ رند سپسيگيقرار م يمورد بررس« 

 د  شويکشمکش و مکان مطالعه م ت،يصحنه، شخص يانشانه

 

  «» ةشنامیدر نما يزمان يهاهیال انواع

 يمتعدد از سطوح  يرمزگان نظامک يعنوان بهزمان « » شنامۀيدر نما

ل يدلبهاست  ل شدهيو     تشک ي، عاطفيفلسف ،يدستور ،ييروا، يهمچون مدور، خط

ق در ين تحقيموضوع ا ر سطوح بايش از سايب يو عاطف يخط مدور، يهاهيالآنکه 

و  اکتفا هيال سه نيا شرح بهد بود، نشنامه راهگشا خواهيل نمايو در تحل ارتباط هستند

  شوديم يخوددارر سطوح يل ساياز تحل

 
 



    نقد ادب معاصر عربي  201

 يازمان اسطوره ةیال

 داراي  استشده شناخته کيفي و ايچرخه ،مدور چون هايينام با يااسطوره زمان

 خصائص نيتربرجسته از ،پيونددمي پايانش به همواره آن آغاز و است دوراني حرکتي

 لوته،) نمود اشاره تقد  و پايانيبي ،ناپذيريسنجش، ايستايي تکرار، به توانمي آن

 ييبازگوبا   دارد ياکارکرد گسترده «» اثر رد زمان مدور  (1۷: 1۷۳۳

  تلرين و هناپلئو همچون يحاکمان اقدامات ييبازنما و هاتيشخص يميخاطرات قد

 باز حال به دوباره و روديم گذشته به شود،يم آغاز حال زمان ازدادها يف رويتوص

 انيجر ياچرخه شکل به خود يشرويپ درمتن  يير روايس حالتن يدر ا گردد؛يم

 :دشونيم يريناپذو دچار صفت سنجه شکسته درهم يزمان يدهايق ،ابدييم

 

 

 يزمان خط ةیال

 داراي  استشده شناخته اينامهگاه و نجومي عيني، چون هايينام با يزمان خط»

 آن در  شودمي تصور حوادث توالي نظام حسب بر که است ناپذيربرگشت جرياني

 ي  زمان خط(1۳۳ 1۷۳۳:شايگان،) «گردندمي تمثيالت جانشين اعداد کيفيت و جايگزين کميت

 شود:يشنامه مشاهده مينما يهاصلبه صورت پراکنده در تمام ف

   
و روستا  ياهال کنش هيکه بر پا ييروا يهارفتيپ يمنطق بيترتن سطرها يادر 

« » پدربزرگ در عبارات
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به گذشته  آنکهبدون متن در زمان حال،  يير روايآن است که س انگري، بصورت گرفته

 حال حرکت است در  ميمستق يخط ينده شود، بر رويا وارد آيبازگردد 

 

  يعاطفزمان  يهیال

ساخته و  ،شده شناخته زين يدرون و ينفسان ،يروان همچون ييهانام باکه  يزمان عاطف

 و محاسبه قابل شمارش يکيزيبر خالف زمان ف ،است يآدم اليخ يروين اختۀپرد

 اي يخوش ق به اعتباريدقا گذر يدر زمان عاطف» ن باور است:يبر ا ي  مکستين

 اندوه، و زمان عيسر گذشت احسا  ،يشادمان  دارد متفاوت يتمير لحظات يناخوش

ه از زمان ين اليا  (۷۱-۷۳: 1۷۳۳،يمک) «کنديم القا را آن حرکت بودن يو طوالن يکند

برخوردار  ين از کارکرد محدودتريشيپسطوح  مورد بحث نسبت به ۀشناميدر نما

 شکنجۀ يفرسات نجا که کوتوله از لحظات سخت و طاقآاول،    در پردۀاست

 توان مشاهده نمود: يزمان را م ن نوعي، اديگويسخن م يجسمان

 
 شده اسناد جملۀ ادي يدر سطرها حال آنکه ؛است ييايو پو يابر مظهر دگرگون

را ابر  ييمعنا يهاداللتعبارت به 

در از آن جهت که حرکت ابر  قتيحقدر   کنديان ميبآن را  ييستايا وارونه ساخته و

ا يسکون  ۀنشان توقف آن ق ويگذشت دقا کنندۀيتداع رد،يگيم ان صورتبستر زم

بر  که يضربات توان گفت شدت درد و رنجين اسا  ميبرا ؛حرکت زمان است يکند

زمان از  کنديگمان مد ال خويکه او در خاست  يحد بهوارد آمده کر کوتوله يپ

  د شونيم يسپر يلحظات به کند و ستادهيحرکت باز ا
 

 کارکرد عناصر صحنه در زمان

از  يدد رمزگانعمت يهاهيال ونديپ جۀيکه در نت است يارتباطع يوس ۀک شبکي صحنه

 يمعنادار يبستگهم يدارا يانشانه ن منبعيا  شوديجاد ميدکور، نور و صوت ا ليقب
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ن ييرا تع يشياثر نما يزمان محدودۀ خود يسطوح نشانگان واسطۀبه و با زمان است

 قيزمان از طر تعامل صحنه با ياز آنجا که بررس  کنديم

دکور،  ۀيسه ال زمان با ارتباط الزم است ،خواهد شدسر يآن م سازندۀ عناصرخوانش 

  ل گردديتحل صوت و نور
 

 زمان در دکور کارکرد

-به شينما يسکو در موجود يداريد عناصر يدهسازمان تيفيک ازست عبارتدکور 

 شدبا متن نظر مورد اهداف رندۀيدربرگ و گفتمان نوع با همگام که ياگونه

 و يعي، مناظر طبساختمان يمعمار سبک بر هيرمزگان با تکن يا 

 ۀسازند ياجزاۀشناميدر نما  کنديم ريتصو را يخاص خيتار هياثاث

و  يعيمناظر طب گروه دو درتوان يم زمان هستند با يارتباط تنگاتنگ يدارا که را دکور

 نمود: يبررسه ياثاث

 

 يعيطب مناظر

 نشانيب ييدر صحرا ناشناخته يف زندانيبه توص سندهينو ،نخست صحنۀ دستور در

انگر آن يب صحنه دستور نيا در يزمان عناصر حيصر ذکر از يخوددار  استپرداخته

 وهيش نيا يريکارگبه از هدف  استداده رخ يزمانيب در تيروا وارۀنقش که است

آن  يريکارگبهن يهمچن  است يعرب جوامع زيانگغم فرجام فيتوص از زيگر ييروا

 يابرها ده،يپر رنگ آسمانل يهستند از قب ييستايا انگريکه نما يعيعناصر طب دسته

 :دهدينشان م زمان ييستايا بر را دکور داللت دهيخشک نهر و يخاکستر

  
 ل آنکهيبه دلشود  يم اطالق سبز اي زرد به ليما يخاکستر رنگ به  کلمۀ

سماء شاحبۀ و » عبارت (1۱۳: 1۷۳۳ ،کوپر)  است ينابارورنماد  و يخنث يرنگ يخاکستر

   استدهيبه اوج رس يسالقحطکه  کنديف ميتوصرا از زمان  ياههبر «ۀيرماد وميغ
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ثبوت زمان  به باريخشک شدن جو «» ن در جملۀيهمچن

  اشاره دارد

است؛  ياساس يينمادگرا دو يدارا است يعرب يرمز کشورها که  واژه

 يني، زمپهناور يسطحنماد گر يد و ا زهد استياعتکاف  هياول يزيتمايب نشانۀ يکي

 کلمۀ  (1۷۷: 1۷۳۱ه و گربران،يشوال)  استات ياز ح يعار يجهان رمز و رانهيوخشک، 

همچون  يبا عبارات ينينشل هميبه دل، اد شدهيدر سطر 

را و مرگ  از سکنه  يخال اماکن

از   دهديرا نشان م زمان ثبوت و اتيح توقف هم يستين نوع هر، کنديم يتداع

 از جمله يبشر متعدد اقوام فريک يبرا ي، مکانخيتار طول در يعيعنصر طبن ياگر يد يسو

 يعرب يهانيسرزم يبرخ که  داردداللت بر آن مقطع متن ن يا است بوده لياسرائ يقوم بن

 به يسران دولت يتيکفايبه علت ب حاضر عصر در هيسورن، لبنان و ياز جمله: فلسط

  اندشده ليتبد استعمارگر يروهاينتوسط  يشهروندان عرب مجازات يبرا يامنطقه

   است يااسطوره زمان تجسم و خيتار تکرار انگريب توان گفت لفظ صحراين ميبنابرا

 

 هياثاث

 يطراح در که هستند يياياش نيتربرجسته از نيچرک يهابالش و فرسوده يپتوها

: اندرفته کاربه اول پردۀ دکور

 

 ارتباط که دندهينشان م «»و  «» عباراتن پرده يدر ا

 پتو بيترکدر است  محقق شده ينينشدر محور همدکور و زمان 

 يگنيريدانگر يب که  واژۀ و روديشمار منماد غفلت به بوده، خواب کنندۀيتداع

 يئيبالش ش «» بيدر ترک  دهديرا نشان م غفلتمزمن بودن  ،است

 واژۀ؛ ه از فکر دانستيتوان آن را کنايم ن اسا يبر ا شودياست که سر بر آن نهاده م

گذشت زمان با  بالش يرا آلودگي؛ زکنديم يادآورياز زمان را بلند  يابرهه 
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 ينادرست يسنت افکار رمز اد شدهي عبارتگفت  توانيم بيترتني  بدشوديمحاصل 

  اندشده يفرسودگ دچار که است

 زمان در صوت کارکرد

 و صوت انيم است  ياشنامهينما هر در يارتباط منابع نيمهمتر از يکي يصوت سطح

 ،يطيمح ليقب از ييصدا نوع را هريدارد؛ ز وجود يمستحکم اريبس ونديپ زمان

 مضمون بامتناسب  يصداپرداز  رديگيم شکل زمان بستر در تنها يگفتار و ييقايموس

 صحنه عناصر از را نندهيب يريرپذيثأت زمان شده وبه  دنيبخشعمق سبب ،يشينما اثر

 ارتباط صوت و زمان با يبررس  ۀشناميدر نما  کنديم چندان دو

 يهاجلوه نام با که يطيمح يصداها  ر استيپذامکان يطيمح يصداهال يتحل

 و ايشا از برخاسته يصدا آوا،نام گوناگون انواع به غالباً ،شونديم شناخته زين يداريشن

   شونديم اطالق نباشد، يقيموس اي گفتار جنس از که يصوت هرگونه

 خود اعمال بر گواه را زييپا يهاگبر و فرزندان همسر، متهم که در پرده آخر آنجا

 باد يصدا شود،يم خواندهفرا يقاض محضر در شهادت يبرا زيپائ که زمان هر داند،يم

: رسديم گوش به يديشد

                
 يهيق بديحقا انگريب ۀکلم واست  ينابودرمز   واژۀ ن پردهيا در

 اي تيکل رمز سه از آنجا که عدد  اندشده يپردازعبارت بار سه ن دو واژهيا است 

 و زمان ونديپ ؛(۱۱: 1۷۳۳ کوپر،) کنديم امور انيپا و انيم آغاز، بر داللت است و تيحتم

در  گناه دارد کهيانسان بهزاران  عامقتلداللت بر  متن ضمن آنکهمقطع  نيدر ا صوت

 يشگيپو ستم يعدالتي، از باندجان خود را از دست داده يجه استبداد سران دولتينت

  ديگويز سخن ميحکام ن آشکار
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» در جمله« زقزقۀ» يآوانام يريکارگبهدر پردۀ اول 

اين زمان و صوت است   يانگر تعامل ضمنيب 

 از و دهديم سر يشادمان هنگام در که شوديم گفته گنجشگ يسرمست يصدا به واژه،

» يزمان ديق يريکارگبه نيهمچن  است يعاطف زمان ادآوري رهگذر نيا

توان يسخن من يان ايدر ب  است آن تحاالصوت و ت يفيکبر  زمان ريثتأ انگريب «

 يهاصوت و سرعت نت يريگکه غالباً با اوجسنده آوازيگفت به باور نو

شود و متناسب با دوران يسر داده م يام شادمانياتنها در  ،گنجشک همراه است ييآوا

-فيضع و ن سرعت آهنگشدکندموجب  يبت و ناکاميمص يست؛ بلکه روزهاياندوه ن

 شود يم پرنده يشدن اوج صدا

 

 کارکرد نور در زمان

 با هموارهآن  وجود ،داشته حضور صحنه در تا به امروز شينما شيدايپ زمان از نور

 و هيسا نور، توانيم علت نيبد ؛استشده يکيتار جاديا سبب شابيغ و بوده هيسا

 يهاکارکرد نينخستخلق زمان از   دانست حوزه کي در مشترک عناصراز  را يکيتار

 يهامشعل از هايرومو  فانو  از باز يفضا در هايوناني  استبوده ينورپرداز

 ييمعنا نظام کي عنوانبه امروزه نور  کردنديم استفاده شب دادننشان يبرا برافروخته

 آذر، ليخل و يعيشف) ستا يزمان تداخل و ، عمقبُعد جاديا در ياگسترده درکارک يدارا
1۷۳۳ :۷۱-۷۳ ) 
 رخ معترض افراد سرکوب خصوص در نگهبان و ريام انيم که يگفتارپاره در

  و  جمالت در تضاد جاديا با سندهينو است،داده

 :ديگويم سخن آن يظاهر يهاجلوه با مستبد يهاحکومت يدرون قيحقا يدوگانگ از

  



    نقد ادب معاصر عربي  211

پردازد که ين مطلب ميان اياد شده به بيبا استفاده از جمالت  قت يدر حق 

 درار متفاوت است  يآنها بس يدرونت يشه با  ماهيپستم يهادولت يرونيت بيهو

 يتداع را يدگرفتگيخورش دۀيپد روز ييروشنا در ديشد يکيتار وجود فوق عبارات

شوم و  يدادهايا روين يسهمگ يايوقوع بال ۀنشان يطور کلبه دهين پديا  کنديم

 در زمان و نوروند يپ  (1۷1 -1۷۱: 1۷۳۱ گربران، و هيشوال)  است دوره کي انيپا عالمت

 زيانگفرجام غم به ،صورت گرفته ياجتماع حاالت ييبا هدف بازنما گفتگو نيا

 نابود جور حکومت ديخورش طلوع با که است آن انگريب دارد و اشاره انيجومبارزه

مکرر  يپردازشنامه عبارتين مقطع نماي  در ارسديم فرا يکبختين زمان و خواهدشد

فقدان نور و استفاده از  ذکر الفاظ  ۀجمل

 يداريد يهاه بر جلوهيبا تک توان گفتيمدهد  يم را نشان يکيد تاريدرجات شد

استبداد،  ،ياسيل خفقان سياز قب يحاکم بر جوامع عرب ياجتماع يهابحران يبرخ

  اندشده فيتوصحکام  يعدالتيبو  يشگيپستم

 

 زمان در يپردازتيشخص کارکرد

 لياز قب اجتماعي متعدد هايرمزگان از که است منسجم ياک نظام نشانهي شخص

ۀ رسان يک را توان آنيم  رديپذيم ريثتأ سياسي ديني و باورهاي ،يحاالت روح ،سن

 تعيين در هااليه اين از هريک  استشمار يب متني هاياليه حامل که دانست پويا

 کارکرد پژوهش حاضر در ( ) است تاثيرگذار زماني محدودۀ

    استصورت گرفته يو درون يرونيب يهاهيال ۀواسطبه زمان در يپردازتيشخص

 يرونيب يهاهیال

بخش  نيدر ا  شخص است يظاهر يهاو حاالت  يژگيو ،يرونيب يهيمقصود از ال

با  يمتعلقات فردسن، پوشش و  لياز قب يرونيسطوح ب يارتباط برخ از پژوهش

  گردديم ينظام زمان بررس
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  سن

 دردهد  ينشان م ر اشخاصب را م زمانير مستقياست که تاث ييهاسن از جمله رمزگان

 «» جمالت، آورنديم دادگاه سالن به را طفل دو که آنجا چهارم فصل

 برداللت جمالت ن ياد  ندهيسن را با زمان نشان م حيتعامل صر «» و

 :استنموده دچار زودر  يريپ به را کودک دو ،آن در اندوهشدت  که کننديم يدوران

 
را نشان ز تعامل سن با زمان ين يبرف جادۀ يرو بر آثارپا و برفبه  انه کودکيتشب

 گذر رمز ردپا کند يم يتداعاست،  يکهنسال نماد کهرا  زمستان «» لفظ  دهديم

 گذر عمر شانۀن زين ن متنيدر ا (1۱۱: 1۷۳۳ کوپر،) است ندهيآ و حال به گذشته از زمان

 است رشدن دو کودک يپو 

 

  پوشش

 ۀين اليپس از حرکت و گفتگو سوم گسترده است که يداللت يک فضايوشش پ

 ياه بر سطوح نشانهين رمزگان با تکيکند  ايجاد ميرا ا يرونيب يپردازتيشخص

 کند:يو جنس بر زمان داللت م گوناگون همچون رنگ

 

  رنگ

ان تزم د تو تق تتيابدانگر ينما ياليتخ زن راهنتيپ ديتگ سفترناول  پتردۀدر 

 :است

 
 و هاسهيقد پوشش غالباً شود،يم پنداشته فرشتگان لبا  با همذات لبا ن نوع يا

  دهديرا نشان م ينيآئ زمانو  است يمذهب يهانيآئ در راهبان
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 جنس

را با زمان  يپردازتياست که ارتباط تنگاتنگ شخص يرونيب يهاهيگر اليجنس از د

دهد  در سطر: ينشان م

 جنس بودن نامرغوب بر عالوه «» با «» يواژه ينينشهم 

 فقر کهاست  يرگر دورانيتصو پوشش نوع نيا  دهديم نشان زين را آن ينگيريد لبا ،

را نشان  يماد جهان از گسستن جامه يپارگ نينماد نگاه در  استاوج گرفته آن در

 ؛کنديم انيب را زن يپاکدامن يضمنطور به زين مذکور سطر  (۱۷۷: 1۷۳۳ کوپر،)دهد يم

  دارد يمکانراف و يفرازمان يکارکرد ساخت کالمدر ژرف «» عبارتن يبنابرا

 

  يفرد متعلقات

 و    يف دستيآالت، ک زيور عينک، همچون يعناصر قالب در که يفرد متعلقات ۀيال

 يانشانه ارزش شود، يبررس زمان از يجزئ عنوان به کهيهنگام شود،يم داده نشان

توان به ين اثر ميموجود در ا ياز جمله متعلقات فرد ابدييم ميعظ

: اشاره نمود صنعت وزارت ندهينما غبارآلود نيماش

 
 انگرينما رود،يم شماربه معاصر يتکنولوژ يدستاوردها از آنکه ليدل به نيماش

هيتوان کنايمرا به إسناد واژۀو  است زمان عيسر گذر رمز و حاضر عصر

 ن عصر دانست   يموجود در اانحرافات  و يآلودگ از

 

 يدرون يهاهیال

-يم شنامهينما يهاتيشخص يو روان يحاالت عاطفف يه توصب يدرون يهاهيال

و  يخودباختگ لياز قب يحاالت روان يبرخ ارتباط ،ن بخش از پژوهشيدر ا پردازند 

 گردد يم يبررسزمان  نظامبا  اراده
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 يخودباختگ

و ضعف اعتماد به نفس  يف خودباختگيمنظور توصدوم، مادربزرگ به ۀدر پرد

: رديگيهات متعدد بهره مياز تشب ،همسرش

 
 يچ حرکتيکه بدون هکند يه ميتشب ياپدربزرگ را به مجسمه يگاه سندهينو

-داند که در گليم يريگاه او را گنجشک پ ،ايستاده ياداره کشاورز ندۀينما يروبرو

شدت دهد ينشان م   ۀجمل مقطعن يدر ا  افتاده يالو

خکوب و يدر مکان خود مرمرد را يکه پ دهيرس يحدبه ندهيدر برابر نما يخودباختگ

 ييگو؛ کنديان ميرا بزمان  ييستايز اين يتحرکيب نيااست  دچار سکون مطلق ساخته

 يدوران جوان يهايتوانمند يتمام تا او ستادهيدر همان لحظه ا پدربزرگ ين برازما

اد ببرد يخود را از 

نفس اعتماد بهضعف و  يرمز ناتوان عبارت  مذکور يهادر سطر

  ۀواژ  شوديم او پرواز مانع ،گِل به گنجشک بال و پر بودن آغشته  است

ادامه ن در يهمچن کشديتصوير مرا به ثبوت زمان، ن رهگذرياز ااست  ييستايانگر ايب

دو نظام  ان يتوان تعامل ميمرمرد صورت گرفته، يرزن و پيان پيکه م ييگفتگو

   در جملۀم مشاهده نموديصورت مستقان را بهو زم يدرون يپردازتيشخص

 سۀيبه مقا مادربزرگ

در عبارت  پردازد يم گذشته رمرد در زمان حال بايپ يروانحاالت 

 يد زمانيبا استفاده از ق 

است دهان شيب پدربزرگ استقامت زانيو م يدارياستمرار پا
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 اراده

-د بهياگر نسل جد د:يگويرمرد خطاب به همسرش ميهنگام که پآن  ،در فصل دوم

نظام  يارتباط سطوح درون ،ت کوچ خواهد کرديابد يسوجامعه به ،نديآحرکت در

 است:ح محقق شدهيت با زمان به صورت صريشخص

 
عبارت در جملۀ

از  نشانۀ  است يجاد تحوالت روحيا يتالش برا استوار و ارادۀرمز «

همواره  آندر  دادهايرو شود کهياطالق م يريپذنا انيپا نامحدود و زمانبهکه آنجا

 ريتصو ،اد شدهي در جملۀ ؛(11۳: 1۷۳۳، مرانيض)شونديم و تقد  ختم  يجاودانگبه

کند  يم ميترس يفرازمان

ط يشراعزم راسخ باشند،  يکه دارا يرتد در صويمعتقد است نسل جد

   در جملۀابندييم دست جاودان يابير داده و به کامييرا تغ يناگوار کنون

و صبر در  يروح يجاد آمادگيا يرمز تالش برا

سنده يدر نگاه نو است ينماد دوران سخت زين عبارت برابر مشکالت و

 هنگام عبور از ، صبر و استقامتيمعنو يتوانمند ۀواسطبه يآرمان ۀل جامعيتشک

 خواهد شد سر يم يزندگ دشوار اريروزها و مراحل بس

 زمان در کشمکش کارکرد

 بنيان که مخالف ۀديا عقي، فکر نيرو، شخصيت دو جدال به «کشمکش» رمزگان

 ياهيدوسو يهمبستگ ن رمزگان و زمانيان ايم  شودياطالق م آفرينند،مي را حوادث

 است حال زمان در ،بحران کي پيشرفته شکل کشمکش اوج نقطۀ واقع در  وجود دارد

   () نمود جستجو گذشته در ديبا را آن هايريشه که
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 کند، دفن خاک در را گنجشک رديگيم ميتصم کفاش کهيهنگام اول پردۀ در

 جادتيا اتيدن يهاانهترودخ تعداد دربارۀ کوتوله و رمرديپ او، انتيم يکشمکش

: ودتشيتم

 
 رمرديپ کهآن حال دارد؛ وجود جهان در ياندک يرودها که است باور نيا بر کفاش

 در ياديز ينهرها يعرب يکشورها ياستثنا به ايدن نقاط گريد در معتقدند کوتوله و

 کشمکش اصل در باشد زمان حرکت و اتيح نماد آب گذر اگر  دارند انيجر نيزم

 از جهان سراسر کفاش نظر به گردد يم زمان ييايپو اي ييستايا محور بر شده جاديا

 ييايپو به معتقد گريد تيشخص دو اما ؛برديم رنج يافتگينتکامل بحران و زمان جمود

 دانند يم يعرب مناطق به منحصر را ييستايا رنج و هستند گريد يکشورها در زمان

 به يخشکسال دوران شدنيطوالن علت به رنديگيم ميتصم روستا ياهال يوقت 

 يکشاورز ندۀينما آمدن با است باور نيبرا که رزنيپ کنند، کوچ يگريد منطقه

: شوديم حل يآبکم بحران به مربوط مشکالت

  (1۳ همان:)

 کردن منصرف در يسع «» جمله گفتن بااو  

 در خصوص يلفظ جدال ينوع پدربزرگ و او انيم ،هنگام نيا در  دارد بستگانش

-نه فرد آن که است معتقد همسرش برخالف رمرديپ  رديگيم شکل ندهينما آمدن زمان

  آمد نخواهد هرگز بلکه ظهر امروز تنها

 کي به رزنيپ يدواريام نشانۀ و يرمز سعادتمند «»لفظ  مذکور يسطرها در

 را «» جمالت کهحال آن ؛است سازنده يدگرگون
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 ن جمالتي  ادانست هودهيب يامر تحقق يبرا مدت يطوالن انتظار از هيکنا توانيم

   دهنديم نشان طيشرا بهبود به نسبت را پدربزرگ مطلق  أي

 مقتول طفل يظاهر مشخصات نييتع دربارۀ متهم و يقاض انيکه م ييدر گفتگو

 هنگام در کودک که کنديم گمان يساختگ مدارک به استناد با يقاض صورت گرفته،

 است؛بوده ساله سه زمان آن در فرزندش که دارد نيقي متهم اما ؛داشته دوسال مرگ

زمان عامل  که ديآيم وجودبه يدتيعق اختالف ينوع تيشخص دو آن انيم علت نيبد

: استجاد آن يا ياصل

 (۷۳ همان:)

 سالئق اسا  بر که يدولت سران يخودکامگ از کشمکش نيا جاديا با سندهينو

  است آورده انيم به سخن پردازند،يم يهيبد قيحقا فيتحر به يفرد

 

 زمان در مکان کارکرد

-به رمزگان نيا  افتي نخواهد تيموجود نمکا حضور بدون چگاهيه يشينما گفتمان

 ونديپ  پردازديم يمعن ديبازتول به انزم جمله از يدالل سطوح گريد با ادغام ۀواسط

 کافيل همچون نظران صاحب يبرخ که است يناگسستن حد بدان تا کانم و زمان انيم

-به آن حرکت و شوديم يسازمفهوم مکان حسب بر زمان: »اندگفته خصوص نيا در

 چنانچه: »است باور نيا بر   (۱۷۷: 1۷۳۷ کاف،يل) «شوديم درک مکان ۀواسط

 خط اين بر همواره مکان گردند،مي واقع آن بر هاکنش که کنيم فرض خطي را زمان

 نيا در  «گيردبرمي در را آن و است آن همراه ،شودمي آشکار

  رديگيم قرار ليتحل مورد بسته و باز يفضا دو با زمان ارتباط پژوهش از بخش

 

 باز مکان

 شهر، به توانيم «» اثر در موجود باز يهامکان نيتربرجسته از

 : نمود اشاره دشت و روستا
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  روستا و شهر

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

 مشاهده را مکان و زمان حيصر يهمبستگ توانيم کار گرفته،را به «»

: نمود

 

 يسرد بر داللت  به  يمکان ۀنشان اسناد  بيترک در

در   کنديم نيشهرنش مردم وجود در يفطر لياص يهاارزش يفراموش و عواطف

 تيميصمو  يپاک انگريب  با  واژۀ مجاورت عبارت 

 است  ييروستا مردم

 

 دشت

  در پردۀ اول نمود اشاره دشت به توانيم متن نيا در موجود باز اماکن گريد از

مجاورت الفاظ  ،ديگويمهم خود سخن م تينما از مأمورپرنده ياليزن خکه  يهنگام

 ينينشدر محور همرا تعامل زمان و مکان « ساعۀ»و «ومي»با واژگان « قارات»و « سهول»

 :دهدينشان م

   

 که است يبهشت گاهيجا کيل آنکه رمز يدلبه  يمکان نشانۀ گريد ياز سو

 ؛(۱۷1: 1۷۳۱ گربران، ه ويشوال) شونديم يسپر سرعت و يشادمان با آن در روزها

 ام استيع ايسرگذر  و رمز يزمان عاطف کنندۀيتداع

 

  بسته مکان

ن بخش از ي  در اخانه و مغازه: از عبارتند شنامهين نمايا بستۀ اماکن نيترمهم از يبرخ

 شود يم ين نوع اماکن با زمان بررسيپژوهش ارتباط ا
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  مغازه

 پردازد:يف مغازۀ خود ميآنجا که کفاش به توص اول پردۀ در

 

 مغازۀ  استبرده کاربه را  جملۀ، 

 يبرا يابزار رونيا از ؛است مردم رفت و آمد يبرا يمحل و محدود ابعاد با ييفضا

، يزندگ يياينشانگر پوسبز شهيدرختان هم  روديشمار مبه يآگاه نماد و اخبار انتشار

 تمام در که يجنگل به مغازه هيتشب  (1۳1: 1۷۳۱، ه و گربراني)شوال است يماندگارو  يخرم

 دارد  آن يدائمو نشاط  ييايات، پويح بر داللت است و سرسبز داريپا فصول

 

 خانه

با الفاظ  «تيب»مجاورت نشانه  ان دانشجو و کفاش صورت گرفتهيکه م ييدر گفتگو

 :دهديرمزگان مکان را با زمان نشان م ميارتباط مستق «ديبع»و  «فيخر»

ن يدر ا 

 يرانيونماد  ،متن يبر اسا  نظام دالل  کلمۀ رمز وطن و  واژۀ سخن

از  را خواهانيافراد آگاه و آزاد يروساخت کالم دورکه در  هم «نشانۀاست  

 يبرا يت کافا امکانايبه نداشتن قدرت  يدر سطوح ژرف ساخت ،کنديان ميخانه ب

 توان گفت سطريمن يبنابرا  اشاره دارد  نينجات سرزم

 است  يجوامع عرب ينابود انگريب يطور ضمنبه 

هستند،  يرانيدر حال و يعرب يهانيد آنکه سرزموبا وجسند معتقد است ينو 

 اند دهيز اهتمام گزيناچ يهايسر برده و به سرگرمن آنها در غفلت کامل بهيساکن

 

 يريگجهينت

 قيطر از يشناختنشانه نديفرآ کي عنوانبه زمان درک دهديم نشان پژوهش جيتا  ن1

 ريپذامکان مکان و کشمکش ت،يشخص صحنه، ليقب از يمتن سطوح گريد خوانش
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زمان در  يياز سو  دارد وجود هيدوسو ارتباط ينوع شدهادي سطوح با زمان انيم  است

 نياگر يد يدارد و از سو ييکشمکش و مکان نقش بسزا ت،يشخص شبرد صحنه،يپ

-هيزمان با ال ارتباطگاه رگذار هستند  ياثنش نظام زمان تيو گز يدهدر سامان سطوح

 ،صورت گرفته يو مکان يزمان يهابا ذکر مؤلفه ينينشهم محور در مورد بحث يها

   استشده محقق مذکور يهاحذف مؤلفه واسطۀبه ينيجانش محور در يگاه

 سطوح يدارا «» شنامهينما در زمان نظام ،قيتحق جينتا اسا  بر  ۱

 مدور ۀيال مورد بحث اثر در است  يعاطف و يخط مدور، همچون يرمزگان متعدد

  دسته آن نشيآفر بهه ين اليا يريکارگبه با سندهينو  است ياگسترده کارکرد يدارا

 يکشورها بر حاکم ياجتماع ياسيس يهابحران با مرتبط که پردازديم ياهيثانو يمعان

 مشاهده شنامهينما متن در پراکنده صورتبه يعاطف و يخط سطوح  هستند يعرب

   شونديم

 

 منابع و مآخذ

  ، تهران: مرکز ساختار تاویل متن ،(ش1۷۳۱) ،احمدي، بابک

   يفاراب يينمايس اديبن: تهران شهبا، محمدمترجم:  ،درام يايدن ،(ش1۷۳۱) ن،يمارت ن،ياسل

   قطره: تهران ،يسجود فرزان ،درام و تئاتر يشناسنشانه ،(ش1۷۳۱) االم،کر،

   قصه: تهران ،کاربردي شناسينشانه ،(ش1۷۳۷) فرزان، سجودي،

     روز فرزان: تهران ،(آثار از منتخباتي) هاافق آفرینش(  ش1۷۳۳) داريوش شايگان،

 و قبل در تئاتر با يکيتار و هيسا نور، نسبت يبررس» ،(ش1۷۳۳) آذر، ليخل ليجل و لياسماع ،يعيشف

-۷۱: صص۷1 شماره، ۱دوره  ،يقيموس و يشینما يهنرها -بایز يهنرها هینشر ،«ايآپ آدولف از بعد

۷۷. 

   جيحون: تهران فضايلي، سودابهمترجم:  ،نمادها فرهنگ(  ش1۷۳۱) گربران آلن و ژان شواليه،

 هرمس تهران:، گذار از جهان اسطوره به فلسفه(، ش1۷۳۳) محمد، مران،يض

   فرشاد:  تهران: کرباسيان مليحه ،سنتي هاينماد مصور فرهنگ ،(ش1۷۳۳) سي، جي کوپر،

: تهران  فرجام نيک اميد ترجمه ،سينما و ادبيات در روایت بر ايمقدمه ،(ش1۷۳۳)، ياکوب لوته،

  مينوي

  مهر سوره: تهران ،يسجود فرزان مترجم: ،معاصر استعاره هینظر ،(ش1۷۳۷) جرج، کاف،يل
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