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Abstract
Research "Semantics of Place in the play of “kharej-al-serb”by Mohammed Almagout" Using a descriptive-analytic method based on Farzan Sujoudi's theory, he
has studied the layered element of the place and has examined how it is related to
other symbolic levels. The semantic analysis of the place in the play is important in
that respect that Based on this method one can examine the explicit and implicit
function of the place element in identifying the hidden talents of the text and the
secondary concepts related to the cultural, political and economic values of society.
In addition, by presenting a new reading of the literary work, he expressed the
influence of this element in explaining the possibilities of textual creation and by
examining how it relates to other levels, it has played a role in shaping dramatic
discourse. The purpose of this study is to explain the most important Symptoms of
place and how they are organized, Describe the function of the cues mentioned in
the formation of text encryption systems such as scene, personality, conflict and
time. On the other hand, the impact of this system in place of the representations is
described. The purpose of this study is to answer the following questions: How has
the place code been linked to other markup levels? What characteristic and structural
components do these passwords have in the aforementioned play? The results of this
research indicate the place is formed in the form of a cryptocurrency layer
consisting of numerous surfaces and deep-level structures. This layer contributes
objectively and abstractly to the creation of dramatic discourse and the
representation of social cultural meanings, sometimes it manifests physically on
stage, sometimes its objective function is weakened and its mental aspects is
enhanced. It can be said that understanding and interpreting space as a semiotic
process is possible by studying how it correlates and interacts with the branding
layers in the play. There is interplay between location and other layers. On the one
hand, Place explicitly and implicitly promotes surfaces such as decor, light, sound,
and so on. On the other hand, those levels have a great impact on the organization
and selection of Place components.
Keywords: Layered Semiotics, Farzan Sojudi, place, Play, kharej-al-serb,
Mohammad al-Maghout.
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چکیده
این پژوهش با تکیه بر نقد نشانهشناسی و بر اساس نظریۀ فرزان سجودی به خوانش الیهای عنصر مکان پرداخته و
چگونگی ارتباط این عنصر را با دیگر سطوح نشانگانی بررسی کرده است .هدف از انجام این پژوهش آن است که
ضمن تبیین مهمترین نشانههای مکانی و نحوۀ سازماندهی آنها ،کارکرد نشانههای یادشده در شکلگیری نظامهای
رمزگانی متن از قبیل صحنه ،شخصیت ،کشمکش و زمان بیان شود و از سوی دیگر تأثیر نظامهای مذکور در بازنمود
سطح مکانی شرح داده شود .یافتههای تحقیق نشان میدهد که عنصر مکان بهعنوان یک نظام رمزگانی در شکلگیری
گفتمان این اثر نقش بسزایی دارد؛ همچنانکه در تنظیم حوادث روایی و آفرینش مضامین ساختاری آن از جایگاه
و یژهای برخوردار است .این عنصر در قالب یک الیۀ رمزگانی از سطوح روساختی و ژرفساختی متعددی تشکیل
شده است .این الیه بهصورت عینی و انتزاعی در آفرینش گفتمان نمایشی و بازنمایی معانی فرهنگی اجتماعی نقش
دارد؛ گاهی به شکل فیز یکی در صحنه تجلی مییابد ،گاهی کارکرد عینی آن تضعیف و جنبۀ ذهنیاش افزون
میشود .میتوان گفت درک و تفسیر مکان بهعنوان یک فرآیند نشانهشناختی از طریق مطالعۀ نحوۀ همبستگی و تعامل
آن با الیههای داللی موجود در نمایشنامه امکانپذیر است .میان مکان با الیههای دیگر ،ارتباطی متقابل وجود دارد.
ازسو یی مکان ،بهصورت صریح و ضمنی سبب پیشبرد سطوحی همچون دکور ،نور ،صوت و  ...میشود؛ از سوی
دیگر ،آن سطوح در ساماندهی وگز ینش مؤلفههای مکانی تأثیر بسزایی دارند .همچنین یافتههای پژوهش نشان
میدهد که در این متن ،میان مکان و دیگر الیههای نشانهای از قبیل صحنه ،شخصیت ،کشمکش و زمان همبستگی
متقابلی وجود دارد .همچنانکه رمزگان مکان با این الیهها ادغام شده و در پیشبرد آنها مؤثر است ،الیههای دیگر هم
بهطور صریح و ضمنی بر مکان داللت میکنند .در واقع این رمزگان بهواسطۀ تعامل با دیگر سطوح داللی به
رمزگشایی آن دسته از معانی ثانو یه و نهفتۀ موجود در متن میپردازد که مرتبط با ارزشهای فکری ،اخالقی و سیاسی
حاکم بر جامعه عربی هستند.
واژههای کلیدی :نشانهشناسی الیهای ،فرزان سجودی ،نمایشنامه ،مکان ،خارج السرب ،محمد الماغوط.
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.1مقدمه
نشانهشناسی از جمله رهیافتهای نو ین در نقد ادبی است که به مطالعۀ بازآفرینی و مؤلفههای
مربوط به آن میپردازد .در چارچوب دانش نشانهشناسی هر متن ادبی ،حاصل همزیستی نشانههای
بیشماری است که خوانش آنها به صورت منفک و مستقل از یکدیگر امکانپذیر نیست؛ بلکه در
نتیجۀ همبستگی و ترکیبشان با یکدیگر ،نظام درهمتنیدهای از سطوح و الیههای رمزگانی ایجاد
میشود .در واقع جهان نمایشی با تعامل سطوح نشانگانی شکل میگیرد .سجودی معتقد است
بهواسطۀ پیوند سازمانیافتۀ نشانهها ،شبکه گستردهای از الیههای داللی در اثر ادبی شکل میگیرد.
هریک از الیهها دارای ارتباط معناداری با دیگر سطوح است .در نتیجۀ همبستگی و تأثیرگذاری
الیهها بر یکدیگر ،مفاهیم مورد نظر متن حاصل میشود (سجودی.)۱۵۷ :۱۳۸۳ ،

نمایشنامه از جمله اجناس ادبی است که همواره به بازسازی حاالت ،حرکات و ارتباطات
انسان میپردازد و تصو یری تقلیدگونه از حقایق زندگی ارائه میدهد؛ بر این اساس ،یکی از
ابزارهای بازآفرینی به شمار میرود و میتواند بهعنوان یک نظام نشانهای بررسی شود .هریک از
عناصر نمایشی از قبیل مکان ،زمان ،گفتگو و  ...که به شیوۀ خاص خود به پیدایش معنای
نمایشنامه یاری میرساند ،دربردارندۀ نشانههای اصلی و فرعی بیشمار خواهد بود (أنوال:۲۰۱۱ ،
.)۱۷۲

مکان بهعنوان یک رمزگان فرهنگی -اجتماعی ،از اصلیترین الیههای داللی در نمایشنامه
به شمار میرود .نشانهشناسان بر این باورند که بهواسطۀ حضور این رمزگان ،نظام چندالیۀ نشانهای
برای تماشاگر ارائه میشود و متن نمایشی بیش از هرچیز ،بر اساس روابط مکانی تعریف میشود و
بدون وجود این روابط ،هیچگاه قابلیت اجرا نخواهد یافت (اسلین .)۲۲ :۱۳۸۷ ،تحلیل نشانهشناختی
مکان در نمایشنامه از آن جهت دارای اهمیت است که با تکیه بر این روش ،میتوان کارکرد صریح
و ضمنی عنصر مکان را در شناسایی استعدادهای نهفتۀ متن و مفاهیم ثانو یۀ مرتبط با ارزشهای
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه بررسی کرد .عالوه بر این ،میتوان با ارائۀ خوانشی نو ین از اثر
ادبی ،تأثیر این عنصر را در تبیین امکانات زایایی متن بیان نمود و با بررسی شیوۀ ارتباطش با سطوح
دیگر ،نقش آن را در شکلگیری گفتمان نمایشی نشان داد.
هدف از این پژوهش آن است که با تکیه بر نقد نشانهشناسی و بر اساس نظریۀ فرزان سجودی
به خوانش الیهای عنصر مکان پرداخته و چگونگی عملکرد نظام مکان در فرآیند بازتولید معنا
تشریح شود .همچنین نحوۀ تعامل و ارتباط این نظام با چهار الیۀ صحنه ،شخصیت ،کشمکش و
زمان در نمایشنامۀ خارج السرب بررسی و به این پرسشها پاسخ دادهشود :ارتباط مکان بهعنوان
یک الیۀ رمزگانی با دیگر سطوح نشانگانی با تکیه بر نظریۀ سجودی ،چگونه صورت گرفته است؟
این الیۀ نشانهای در نمایشنامۀ یادشده دارای چه و یژگیهای خاص و مؤلفههای ساختاری است؟
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پیشینۀ این پژوهش که شامل برخی از مهمترین کتب و مقاالتی است که دربارۀ نشانهشناسی
مکان در ادبیات عربی نگاشته شده ،عبارت است از:
( )۲۰۱۶نوشتۀ بوطولة أمینة که نقش و کارکرد عنصر مکان را در پیشبرد متون نمایشی و

همچنین سطوح برساختی و ژرفساختی آن را تبیین میکند؛ «
» ()۲۰۱۶

نوشتۀ جمیله عماد النتشة در مجلۀ الجامعة االسالمیة

للبحوث االنسانیة که به بررسی داللتهای صریح و ضمنی نشانههای مکانی و تعامل با زمان،
کنش و شخصیتها در نمایشنامۀ سجن السجن میپردازد.
همچنین برخی از مقاالتی که دربارۀ محمد الماغوط و آثار او نگاشته شده عبارتاند از:
«جلوههای مقاومت در آثار محمد الماغوط» ( )۱۳۸۹در نشریۀ ادبیات پایداری از فاطمه قادری که

به بیان مظاهر مقاومت و معرفی دیدگاههای ماغوط دربارۀ مسائل جهان عرب میپردازد؛ «
» ( )۱۳۹۳در فصلنامۀ إضاءات نقدیة نوشتۀ فاطمه کریمی و
حسین سیدی به تحلیل داللتهای نمادین رنگ در اشعار ،نمایشنامه و دیگر آثار ماغوط میپردازد.
بر اساس کنکاش نو یسندگان ،تاکنون پژوهشی دربارۀ تحلیل نشانهشناختی مکان در آثار ماغوط
انجام نشده است؛ لذا نگارندگان با احساس چنین ضرورتی تالش کردهاند با واکاوی نشانههای
مکانی ،ابعاد نو ینی از قابلیتهای نهفته در نمایشنامۀ خارج السرب و جلوهای تازه از جهانبینی
ماغوط را تبیین کنند.
 .۲نشانهشناسی
نشانهشناسی ،علمی است که چگونگی تولید معنا را در جامعه مطالعه میکند .اسلین این دانش را
شاخهای از علوم بشری میداند که موضوع آن نشانهها و چگونگی کاربرد آنها برای ارتباط میان
انسانها و انتقال معناست ( .)۱۰ :۱۳۸۷میتوان گفت نشانه ،عالمت یا پدیدهای است که بهواسطۀ
تصو یر ذهنی آن ،تصو یر یا محرک دیگری در اندیشه تداعی میشود .نشانهها میتوانند در قالب
کلمات ،اصوات ،حرکات ،اشیا و  ...ظاهر شوند؛ اما باید به خاطر سپرد که آنها هیچگاه بهتنهایی
معنایی ندارند ،بلکه باید در قلمرو و محدودۀ نظام رمزگانی بررسی شوند تا معنا و مفهوم موردنظر
را منتقل کنند (چندلر.)۲۹ : ۲۰۰۸ ،

نظریات فردیناند دوسوسور و چارلز پیرس آغازگر نشانهشناسی به معنای امروزی است .اگرچه
این دانش را میراث سوسور میدانند ،اما با افکار و آراء پیرس به یک شاخۀ علمی مستقل و وجهی
بینرشتهای تبدیل شد .نظریات این دو اندیشمند با وجود شباهتهایی که با یکدیگر دارند ،هریک
دارای و یژگیهای خاصی هستند .سوسور بر کارکرد اجتماعی نشانه تأکید دارد و در آراء خود یک
الگوی دووجهی برای نشانه مطرح کرده که عبارت است از اتحاد دال و مدلول (عابد)۱۱ :۲۰۰۸ ،؛
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اما پیرس بیشتر به کارکرد منطقی نشانه گرایش دارد و برای آن الگو یی سهوجهی معرفی کرده است:
نمود (صورتی که نشانه به خود می گیرد) ،تفسیر (معنایی که از نشانه حاصل می شود) ،موضوع (نشانه به آن

ارجاع میدهد) (أنوال.)۲۲ :۲۰۱۱،
 .3نشانهشناسی الیهای سجودی
الگوی نشانهشناسی الیهای ،از زیر شاخههای نظام نشانهشناسی و از جمله رهیافتهای نو ین در
نقد ادبی است که زبانشناس ایرانی ،فرزان سجودی ،آن را مطرح کرده است .این الگو بهعنوان یک
دیدگاه نظری ،زمینهساز نوعی نشانهشناسی کاربردی است و فرصتی را برای تحلیل متون ادبی از
جمله نمایشنامه ،در بستر رابطۀ تعاملی و چندسو یه میان نظامهای نشانهای و سطوح داللی فراهم
میآورد .نشانهشناسی الیهای با زیرساخت رمزگان ،زبان ،گفتار و بافت در پی تحلیلی دقیق از متن
است .در چارچوب این نظریه با خوانش گفتاری نشانهها در قالب رمزگان ،الیههای متنی ایجاد و
هر نشانه در تعامل گفتمانی به متن تبدیل میشود (سجودی .)۱۵۹-۱۵۸ :۱۳۸۳ ،بر اساس این الگو،
متن ،شبکهای باز از الیههای متعدد خواهد بود که هریک از الیهها حاصل رمزگانهای متفاوت
است؛ برخی از آنها در مقایسه با سطوح دیگر اصلیتر تلقی میشود و در تجلیهای متنی حضور
ثابت دارد .الیهها دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگرند و بهواسطۀ تعامل و تأثیر متقابلی که از
یکدیگر میپذیرند ،در قالب متن و عینیت ناشی از یک نظام داللتگر تحقق مییابند و تفسیر
میشوند (همان.)۱۴۷-۱۴۶ :

 .4خالصۀ نمایشنامه خارج السرب
محمد الماغوط نمایشنامۀ خارج السرب را در  ۱۹۹۹در یک پرده ،به شیوۀ نمایشنامه در نمایشنامه
تدو ین کرد .او در این اثر با درهمآمیختن دو فن کمدی و تراژدی به توصیف اوضاع نابسامان
کشورهای عربی پرداخته است .سلطهطلبی و خودکامگی سران دولتی ،نفی ارزشهای فرهنگی-
هنری و سرکوب افراد آزاده و مبارزان فرهیخته ،از عمدهترین موضوعات مورد نقد این نمایشنامه
هستند.
خارج السرب روایتی از گروه النخبه است .این گروه سعی دارد اثر رومئو و ژولیت شکسپیر را
بازنمایی کند .هنگامی که نمایندۀ انجمن عالی زبان عربی به صحنه وارد میشود ،در روند اجرای
نمایشنامه تحوالت اساسی به وجود میآید .دکور که پیش از این قصر ورونا در کشور انگلستان را
تصو یر مینمود ،اکنون با ریختن تکههای زباله و نوشتن چند جمله بر دیوار ،رنگ و بوی
عربی یافته است .در مضامین نمایشنامه هم تغییراتی ایجاد میشود ،اختالفات قبیلهای به صلح
ختم شده و امکان ازدواج رومئو و ژولیت فراهم میآید .با وجود تحوالت انجامشده ،نمایش مورد
اقبال تماشاگران قرار نمیگیرد .پس از این شکست ،اعضای گروه میکوشند دسیسهای را علیه
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عاطف ،محوریترین شخصیت نمایش که همواره مخالف اقدامات گروه و منتقد اعمال آنهاست،
طراحی کنند .این دسیسه را ژولیت اجرایی میکند .او از عاطف درخواست میکند که به منظور
ماندگاری هنر نمایش ،همچون رومئو و ژولیت در متن شکسپیر ،خودکشی کنند؛ اما ساعاتی پس
از نوشیدن سم ،عاطف به هوش میآید و متوجه خدعۀ ژولیت و جعلیبودن سم میشود .در پایان،
او همچون سربازی سرافراز به پا میخیزد و هموطنان خود را به پایمردی در برابر استبداد فرامیخواند.
 .5رمزگان مکان
مکان نمایشی حاصل همزیستی رمزگانهای متعدد و تعامل سطوح روساختی و ژرفساختی
است .سطح روساختی که در نتیجۀ همبستگی نشانههای دال بر حجم ،شکل ،بافت و خط به
توصیف ساختار هندسی و ابعاد جغرافیایی مکان میپردازد ،زمینهای است برای به جریانآمدن
کنشهای روایی ،گفتگو و حرکات اشخاص .سطح ژرفساختی در امتداد نشانههای روساختی
قرارگرفته است (الدلیمی )۲۰: ۲۰۰۷ ،و ارتباطی همهجانبه با نشانههای یادشده دارد؛ این سطح خود
از الیههای متعددی همچون زایا ،پلکانی و درهمتنیده تشکیل شده است (همان.)۲۷ :

 .1-5ساختار زایا

در این ساختار ،جزئی از مکان ذکر میشود که بهواسطۀ ذکر آن جزء ،کل مکان و معانی ضمنی آن
در ذهن تداعی شود (أمینة .)۴۴ :۲۰۱۶ ،در نمایشنامۀ خارج السرب ،فضایی که آسیاب در آن واقع
شده ،جزء کوچکی از یک مزرعه یا طبیعت گستردۀ روستایی است .این فضا بر مفاهیم متعددی
همچون کمال ،دگرگونی ،بازگشت به سرشت نخستین و  ...داللت میکند.
.۲-5ساختار پلکانی

ساختار پلکانی بهصورت تدریجی یا مرحله به مرحله ،یک منطقۀ خاص را بازنمایی میکند .این
نوع ساختار ،اختالف سطوح تکو ینی مکان را نشان میدهد (الدلیمي ،بیتا)۹۴ :؛ برای مثال ،نو یسنده
پیش از تصو یر سالن نمایش ،محدودۀ اطراف آن را مرحله به مرحله توصیف میکند؛ نخست
حاشیۀ شرقی شهر ،سپس زمینهای کشاورزی ،پل اول ،پل دوم و  ،...در نهایت از سالن نمایش
سخن میگو ید .در حقیقت او با بهکارگیری ساختار پلکانی درصدد آن است که بگو ید شکوفایی
فرهنگی بهصورت تدریجی و با تحمل مشتقتهای جسمی و روحی فراوان حاصل میشود:

(

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،3پاییز 73/ 1400

 .3-5ساختار در هم تنیده

این الیه گاه با ترکیب دو فضا که میان آنها هماهنگی و مشابهت وجود دارد ،شکل میگیرد و گاهی
با مجاورت دو مکان که به لحاظ داللی در تقابل با یکدیگر هستند ،ایجاد میشود (أمینة:۲۰۱۶ ،

 .)۴۹در جملۀ «

» باغهای شامی و منطقهای که

اهرام ثالثه در آن واقع شده است ،هر دو فضایی باز به شمار رفتهاند و داللت بر قدرت و شکوه
» اگرچه

اعراب در عصور پیشین میکنند .در عبارت «
ا
سالن و باجۀ بلیطفروشی مکان بسته محسوب میشوند ،اما کارکردهای معناییشان کامال متفاوت
است .سالن ،رمز اسارت و جهل است و باجۀ بلیطفروشی ،نشانۀ آزادی و آگاهی است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،رمزگان مکان میتواند کارکردهای مختلف روایی ،کنشی ،استعاری و
استعالیی داشته باشد و نظامهای معنایی متعددی را ایجاد کند .بهطورکلی میتوان مکان را بر اساس
کارکردهایش در دو شکل عینی و انتزاعی بررسی کرد.
 .4-5مکان عینی

اینگونه مکان با نامهایی همچون صوری و فیز یکی شناخته میشود و بهواسطۀ دو امر تناسب و
همجواری موجودیت پیدا میکند و از برجستهترین و یژگیهای آن ،میتوان به محدودیت،
ساختمندی ،کنشی و ناپیوستاربودن اشاره کرد .میتوان گفت هرچه بعد فیز یکی صحنه تقو یت
شود ،وجوه شناختی آن اوج میگیرد (حامد سقایان و شعیری و رجبی .)۳۷-۳۶ :۱۳۹۲ ،مکان عینی در

نمایشنامۀ خارج السرب از بسامد گستردهای برخوردار است .اتاق تمرین ،راهرو ،باغچه ،ایوان و
باجۀ بلیطفروشی ،از جمله اماکن فیز یکی موجود در این اثر هستند.
 .5-5مکان انتزاعی

مکان انتزاعی با نامهایی همچون مجازی ،تخیلی و ذهنی شناخته میشود و مستقل از کنشگران و
تأثیر آنها معنا مییابد .گستردگی ،پیوستگی و پو یایی از اساسیترین خصائص آن است؛ کارکردی
ذهنی دارد و جنبۀ مادی آن بسیار ناچیز است ،از مفهوم اولیۀ خود که همان ایفای نقش ظرفیت
برای عناصر نمایشی است ،خارج شده ،به سوی مفهوم فضاشدگی حرکت میکند (همان .)۳۸ :این
نوع مکان در آن بخش نمایش مشاهده میشود که عاطف در افکار خود فرورفته ،صحنۀ دیدار و
گفتگوی عاشقانه رومئو و ژولیت را تصور میکند .این صحنۀ خیالی که عاطف را بهشدت مبهوت
خود ساخته است ،دیری نمیپاید و با شنیدن صدای تلفن از هم فرومیپاشد.

 .6نظام الیهای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب
اگر بپذیریم در نشانهشناسی ،واقعیت همیشه با نوعی بازنمایی همراه است ،مکان نمایشی به
دلیل آنکه تصو یری ثانوی و توهمی از جهان را با تمام پیچیدگیهایش در برابر تماشاگر قرار
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میدهد و تقلیدی از ارتباط انسانی میآفریند ،یکی از ابزارهای بازآفرینی است و میتواند بهعنوان
یک الیۀ متنی مطرح شود .در چارچوب دانش نشانهشناسی الیهای ،تحلیل نظام مکان هنگامی
امکانپذیر است که چگونگی تعامل آن با الیههای متنی دیگر بررسی شود .در این پژوهش ،ارتباط
مکان با چهار سطح نشانهای صحنه ،شخصیت ،کشمکش و زمان مطالعه میشود.
.1-6کارکرد صحنه در مکان

صحنه یک فضای داللتی گسترده است که بهواسطۀ همبستگی و انسجام رمزگانهای گوناگونی
همچون موسیقی ،دکور ،نور ،حرکت و  ...شکل میگیرد .مکان از اساسیترین عناصر این فضای
داللتی به شمار میرود .دیگر سطوح سازندۀ صحنه ،زمانی قابلیت اجرا مییابند که حرکت خود را
در بستر نشانههای مکانی آغاز کنند و بهواسطۀ پیوند با آنها از شکلهای ساده به پیچیده برسند
(عباسی .)۷ :۱۳۹۱ ،از سوی دیگر ،این نوع نشانهها نیز با کمک رمزگانهایی همچون موسیقی ،نور و
 ...در ذهن مخاطب معنا پیدا میکنند و بهعنوان یک منبع نشانهای از ارزش مضاعفی برخوردار
میشوند .در تحقیق حاضر کارکرد صحنه در مکان از طریق تحلیل سه الیۀ متنی (دکور ،نور و صوت)

انجام شده است.
.1-1-6کارکرد دکور در مکان

دکور عبارت است از کیفیت تجسم ،تکو ین و سازماندهی عناصر بصری موجود در سکوی
نمایش؛ بهگونهای که متناسب با نوع گفتمان و دربرگیرندۀ اهداف مورد نظر متن باشد .این رمزگان
با ترسیم جزئیات مربوط به جهان پیرامون به مستندسازی مکان میپردازد (جعفرسلیمان.)۲-۱ :۲۰۱۶،

هر آنچه بهعنوان ابزار صحنه در معرض دید بیننده قرار میگیرد ،بهوضوح محیط جغرافیایی را
مشخص میکند .برخی پژوهشگران دربارۀ پیوند مستحکم این دو رمزگان گفتهاند«:دکور طراحی
فنی و همگامسازی مکان با رو یدادهای روایی است» (همان .)۳ :در نمایشنامۀ یادشده انواع متعدد
عناصر ساختمانی و اثاثیه ،ارتباط مستقیم و ضمنی دکور را با مکان نشان میدهد.
الف) عناصر ساختمانی :پنجرۀ بلیطفروشی واقع در سمت راست و اتاق کنفرانس در مرکز و
عمق صحنه از بارزترین عناصر ساختمانی هستند که در دکور این اثر به کار رفتهاند:
(ماغوط.)۵ :۱۹۹۹ ،
سمت راست ،نماد تعامل یا عبور جوهر از یک شیء به اشیاء دیگر (گربران و شوالیه:۱۳۸۲ ،

 )۳۱۰/۳و پنجره ،رمز آزادی و بینش روشنفکرانه است؛ بنابراین ،همنشینی واژۀ «شباک» با عبارت
«

» بیانگر هدایت افکار آزادیخواهانه از نو یسنده به اجتماع است؛

از سوی دیگر ،نشان میدهد ارتباط تماشاگران با پنجره در راستای یک خط افقی صورت گرفته
است .وجود این نوع خط در دکور ،جامعهای ساکن و فارغ از هرگونه هیجان را تصو یر میکند .در
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» عبارت «

جملۀ «

» داللت بر

استبداد حکومت میکند؛ زیرا مرکز ،نماد قدرت مطلقی است که آحاد یک ملت را تحت سلطۀ
خود درمیآورد (همان .)۲۱۸/۵ :شبه جملۀ «
با پنجره است و «

» بیانگر اختالف سطح اتاق کنفرانس

» اشاره به گردهمایی سران دولتی دارد .به دلیل آنکه هر

نوع عمق و گودی ،نماد منفی برای فکر یا عمل به شمارمیرود و بر مرگ داللت میکند
(همان .)۷۶۶/۴:اختالف سطح صحنه با اتاق بهطور ضمنی از دوری حکومت و ملت ،همچنین از
اقدامات و یرانگر دولتی که موجبات مرگ جامعه را فراهم میآورد ،سخن میگو ید.
ب) اثاثیه :از برجستهترین اشیائی که در چیدمان صحنه استفاده شدهاند ،میتوان به
جاسیگاریهای بلند کنار در و تصو یر هنرمندانی همچون شکسپیر ،فاکنر و فرید اطرش بر روی
دیوار اشاره کرد .جاسیگاری ،نماد ناکامی آگاهانه و اهتمام به سرگرمیهای زیانبار است و صفت
«

» خط قائم یا عمودی را یادآوری میکند ،اینگونه خط نشانۀ استمرار و پایداری است؛

بنابراین ،اسناد جاسیگاری به صفت یادشده بیانگر تداوم یأس و انجام پیاپی امور مخرب است.
همچنین در جملۀ «

» از آنجا که واژه «

» رمز گذرگاهی

است که میان دو مرحله یا دو عالم شناخته و ناشناخته واقع شده ،میتوان گفت مجاورت
جاسیگاری با درب خروجی ،ورود اعراب را به مرحلۀ جدیدی از رکود پایدار اجتماعی فرهنگی
تصو یر میکند:
(ماغوط،

.)۵ :۱۹۹۹

هریک از قاب عکسهای نصبشده بر دیوار ،عالوه بر آنکه اماکن خاصی از قبیل انگلستان،
آمریکا و سوریه را تداعی میکند ،ابزاری است برای برانگیختن حس هنردوستی مخاطبان و
فراخوانی آنها به ایجاد تحوالت فرهنگی .آو یختهشدن عکس فرید اطرش در جایگاهی مابین سایر
تصاو یر ،با قابی بزرگتر ،سوریه و دستاوردهای هنری آن را در مرکز توجه تماشاگران قرار میدهد.
.۲-1-6کارکرد صدا در مکان

صداپردازی با بهکارگیری انواع خاصی از سازها و نغمهها ،منطقۀ جغرافیایی معینی را القا میکند.
همچنین با تکیه برقابلیتهای متعدد خود امکان تجسم اماکن نامرئی ،افزایش ابعاد صحنه ،دوری
یا نزدیکی منبع صوتی را فراهم میآورد .میتوان گفت اوج و شدت صدا بیانگر واقعگرایی و
ترسیمکنندۀ مکان عینی است ،حال آنکه هرگونه تغییر در امواج صوتی و ضعیفساختن آن موجب
پدیدآمدن شرایط غیر واقعی و آفرینش مکان انتزاعی میشود (مصباحی طریقی و مختاری.)۱۶ :۱۳۹۳ ،
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در نمایشنامۀ یادشده تحلیل ارتباط صوت و مکان با استفاده از دو الیۀ داللی موسیقی و صداهای
محیطی صورت گرفتهاست:
الف) صداهای محیطی :انواع گوناگون نامآوا ،صدای برخاسته از اشیای مختلف و هرگونه
صوتی که از جنس گفتار یا موسیقی نباشد ،صدای محیطی نامیده میشود .بهکارگیری سه نامآوای
»« ،

«

»و«

» ،آنگاه که عاطف مقابل ایوان ژولیت

ایستاده و در افکار خو یش رومئو را تجسم میکند ،نوعی مکان جنگی انتزاعی را تصو یر میکند.
صدای شمشیر و شیهۀ اسب تداعیکنندۀ کشورهای عربی است که با استفاده از ابزارهای سنتی و
غیرپیشرفته وارد صحنۀ نبرد میشوند ،حال آنکه غرش گلوله ،به کشورهای غربی و دستاوردهای
مدرن آنها اشاره دارد .نو یسنده با ذکرنکردن صریح وجه مکانی ،عالوه بر عینیت بخشیدن به فضا،
محدودهای خارج از دید و دسترسی بیننده را ترسیم میکند تا بدینوسیله به ناتوانی عرب در مقابله
با استعمار اشاره کند .از سوی دیگر ،بهواسطۀ همنشینی صفت «
«

» با عنصر صوتی

» از ناکامی هموطنانش در تحقق رو یای پیروزی سخن میگو ید:

(ماغوط.)۹ :۱۹۹۹ ،

آنجا که عاطف از پشت صحنه با صدای بلند ضربات ،آغاز نمایش را اعالم میکند ،کشور
یونان و رسوم هنری آن در ذهن یادآوری میشود؛ زیرا به صدا درآوردن زنگ در ابتدای تئاتر ،سنتی
است که آن را در این کشور سوفوکولیس برای آگاهکردن بینندگان پایهگذاری کرد (همان .)۳۷ :از
سوی دیگر ،شنیدن طنین پیاپی ضربات از پشت صحنه ،بیانگر غیرعلنی بودن فراخوان عمومی به
مبارزه است .لرزش دکور و فروافتادن ابزارهای آن بر روی زمین که بهواسطۀ انعکاس صوت صورت
گرفته است ،داللت بر آن میکند که با آگاهشدن جامعه ،نازایی قوانین پوچی که در محافل دولتی
تصو یب میشود ،بر همگان آشکار خواهد شد:
(همان.)۳۸ :

ب) موسیقی :از آنجا که پیدایش سازهایی همچون عود ،دف و دونای به کشورهای اسالمی
نسبت داده شده و بهرهگیری از آنها در موسیقی عربی اصلی بدیهی است ،نواختن آن سازها هنگام
ورود رومئو به صحنۀ نمایش ،از لحاظ جغرافیایی ،کشورهای حوزۀ خاورمیانه را بازنمایی میکند.
در عبارت «

» اسناد واژۀ «

مصر و پیشینۀ تاریخی عود اشاره میکند:

» به فرید اطرش ،بهطور ضمنی به کشور
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(همان.)77 :

عالوه بر آنچه گفته شد ،هریک از آالت یادشده در ژرفساخت معنایی خود داللت بر مکانی
خاص میکنند« :

» نماد نقطۀ اولیۀ خلقت ،یعنی بهشت است ،بهویژه در ارتباط با زمین ،رمز

آسمان به شمار میرود« .

» نشانۀ جدایی عالم برین از زیرین است ،آوای المزمار و المجوز

به آبهای نخستین و عالم ملکوت اشاره میکند (گربران و شوالیه .)۲۱۳/۴ :۱۳۸۲،میتوان گفت
برهمکنش سازهای زهی ،کوبهای و بادی در این مقطع متن ،از تلفیق روحیۀ حماسی و
صوفیگرایی اسالمی سخن میگو ید.
هنگامیکه کارگردان دستور میدهد متناسب با متن نمایش ،قطعهای با صدای پیانو از آثار
نوازندۀ فرانسوی« ،فدریک شوپن» پخش شود ،از آنجا که پیانو یک ساز غربی است ،موسیقی
برگرفته ازآن ،اروپا ،بهو یژه کشور فرانسه را خاطر نشان میسازد .همچنین با توجه به آنکه پیانو در
زمان پیدایش خود متعلق به قشر مرفه جامعه بود ،بهطور تلو یحی یادآور دربار حکام است:
(همان.)۲۸ :
.3-1-6کارکرد نور در مکان

نور در شکلگیری نشانههای مکانی سهمی بسزا دارد؛ بدانها هو یت جدید میبخشد و با خلق
رموز دینامیکی مرتبط با هو یت جدید ،معانی نمادینی را خلق میکند .تابش نور بر نواحی معینی از
صحنه و در سایه قرارگرفتن نقاط دیگر ،امکان برجستهسازی ،تغییر مساحت ،جداسازی ،همچنین
تداخل مکانی در مکان دیگر را فراهم میآورد (بنیاسدی و سجودی .)۳۴-۳۳ :۱۳۹۳ ،مکان نیز در
آفرینش مفاهیم ضمنی نورپردازی بسیار تأثیرگذار است .برحسب اینکه نور در کدام نقطه از صحنه
منعکس شده باشد ،دارای کاربردهای متفاوتی خواهد بود .نور از جلو برای روشنکردن چهره ،از
پشت برای تفکیک بازیگر از دکور ،از پائین به منظور بیان حاالت منفی و  ...به کار میرود (جمیل

محمد.)۱۴۱ :۲۰۰۲ ،
آنجا که رومئو رو به سوی ژولیت میکند تا به راز و نیاز با او بپردازد ،نورافشانی ماه و ستارگان بر
صحنه ،با هدف برجستهسازی و تمرکز هرچه بیشتر بر ایوان صورت گرفتهاست؛ گو یی سایر نقاط
صحنه خارج از اهتمام نو یسنده است .در جملۀ «

» ،ایوان

بهعنوان مرتفعترین ناحیۀ نمایش ،نشانۀ عروج عرفانیست و ماه با توجه به آنکه گوهری
دگرگونشونده دارد ،یادآور تقدیر دردناک بشر و مرگ اوست (گربران و شوالیه)۱۲۱ :۱۳۸۲ ،؛ بنابراین،
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ارتباط نور با مکان در این جمله از سو یی بیانگر قداست عشق رومئو و ژولیت است و از سوی
دیگر بهطور ضمنی داللت بر سرنوشت غمانگیز آن عشاق میکند:
(ماغوط)۴۱ :۱۹۹۹ ،

ستارگان درخشان صحنه ،تأکیدی بر مفهوم ملکوتی و آسمانی فضای نمایش هستند .فعل
ا
«تسقط» نشان میدهد تابش نور مستقیما از باال به پائین صورت گرفته است؛ اینگونه نورپردازی
باعث میشود که در صحنه سایهروشنی ایجاد شود .هدف از ایجاد سایهروشن ،جداسازی رومئو
از فضای پشت سر و عمقبخشیدن به مکانی است که بازیگر نامبرده در آن حضور دارد (جمیل

محمد .)۱۴۱ :۲۰۰۲ ،در حقیقت بدینوسیله تعالی روحی او به شکل ملموس تصو یر شده است.
 .۲-6کارکرد شخصیتپردازی در مکان

شخص را میتوان یک نظام نشانهای منسجم به شمار آورد که با استفاده از الیههای درونی و
بیرونی خود به بازنمایی محیط میپردازد .از آنجا که مکان ،بافتی برای انجام کنش انسانی است،
هیچگاه بدون شخصیت معنا پیدا نمیکند .به گفته شعیری فضای نمایشی دارای مفاهیم خاص
عاطفی ،انسانشناختی ،حسی و ادراکی است .این فضا در نتیجۀ تعامل و آمیختگی با بازیگر
حاصل میشود (شعیری .)۲۳۲ :۱۳۹۱ ،مکان نیز نقش مهمی در تعیین سطح و جایگاه اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی شخصیتها دارد و با بازنمود ایدئولوژی و حاالت روانی ،نوع و کیفیت روابط
را نشان میدهد.
در پژوهش حاضر تحلیل روابط دو نظام شخصیت و مکان با استفاده از الیههای بیرونی و
درونی انجام شده است .سطح بیرونی دربرگیرندۀ نشانههایی است که موقعیت ظاهری و اجتماعی
شخص را توصیف میکند .سطح درونی شامل رمزگانهای روانشناختی و عاطفی است.
 .1-۲-6الیههای بیرونی

از جمله رمزگانهای این الیه میتوان به متعلقات فردی ،پوشش و شغل اشاره کرد:
الف) پوشش :پوشش پس از حرکت و گفتگو سومین بعد شخصیتپردازی بیرونی را ایجاد
میکند و بهواسطۀ عناصر متعددی از قبیل جنس ،رنگ و طرح به بازآفرینی مکان میپردازد (فردونی،

بیتا .)۱۰:هنگامیکه رومئو ناخرسندی خود را به پوشیدن پیراهن نایلونی ابراز میکند و از
دلبستگیاش به پوشاک مارکدار و ابریشمی سخن میگو ید ،انتخاب جنس لباس ،بیانگر
تجملگرایی و انتساب او به قشر مرفه است .خرید جامۀ پالستیکی از کهنهفروشی و بازار هفتگی
ارتباط این نوع پوشش را با حاشیۀ شهر و افراد تهیدست بیان میکند ،حال آنکه پوشاک مارکدار به
مناطق توسعهیافته یا اعیاننشین شهر و پارچۀ ابریشمی به طبیعت و تاکستانهای وسیع اشاره دارد.
عالوه بر این ،در جمالت «

» رومئو با
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استفاده از جنس شلوار مکان اجتماعی عاطف را مشخص میکند و او را از طبقۀ فرودست
میداند:

(ماغوط،
.)۳۱ :۱۹۹۹

ب) متعلقات فردی :الیۀ متعلقات فردی که در قالب عناصری همچون ادکلن ،عینک ،کیف
دستی و  ...نشان داده میشود ،دارای کارکردهای داللی متعدد است .بهو یژه هنگامیکه بهعنوان
جزئی از مکان بررسی شود ،ارزش نشانهای عظیم مییابد .عناصر تشکیلدهندۀ این الیه آشکارا
گو یای مرتبه و جایگاه اشخاص هستند .در پارهگفتاری که میان ژولیت و تهیهکننده صورت گرفته
است ،اعتراض به تهیۀ زیورآالت کمبها و درخواست خریداری عطر خالصی که رایحۀ آن متعلق به
قرن پانزدهم یا هجدهم باشد ،نشانۀ تعلق ژولیت به طبقۀ اشراف است .همچنین در جملۀ «
» نسبتدادن دو واژۀ «
«

»و«

» به قبیلۀ

» از سو یی صحرانشینی را تداعی میکند و از سوی دیگر به منزلت ناچیز آن قبیله در

جامعه اشاره دارد.

(همان-۳۰ :
.)۳۱

ج) شغل :آنگاه که نمایندۀ انجمن عربی بهصورت سرزده وارد صحنه میشود ،تصورات
گوناگونی دربارۀ حرفۀ او در ذهن بازیگران شکل میگیرد .برخی بر این گماناند که او روزنامهنگار
است و عدهای دیگر او را مأمور مالیات یا نظارت بر خواروبار میدانند .این نوع تصورات ارتباط
شغل را با اماکنی همچون سازمان مطبوعات ،اداره امور مالیاتی و  ...بیان میکند:

(همان.)۴۳ :

استفاده از واژۀ «

» در آغاز کالم عاطف ،همچنین گز ینش «سازمان عالی توسعه و

تدو ین نمایشنامیۀ عربی» بهعنوان نهادی که نماینده در آن مشغول به کار است ،داللت بر آن دارد
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که مسائل فرهنگی بیش از سایر امور مورد اهتمام نو یسنده است .پرسشهای پیاپی کارگردان دربارۀ
عضو یت نماینده در مؤسسات گوناگونی از قبیل «لجنة متابعة»« ،لجنة مبایعة» و «لجنة امنیة» ،به
نحوی از اضطراب درونی ماغوط نسبت به خفقان حاکم بر جامعه حکایت میکند.
درآن مقطع نمایش که درباره هو یت تماشاگران و نحوۀ پراکندگی آنها در سالن ،میان کارگردان
و نماینده گفتگو یی صورت میگیرد ،حضور تاجران مواد غذایی در صندلیهای ردیف اول نشان
میدهد که هرچه فرد از موقعیت اقتصادی و اجتماعی برتری برخودار باشد ،قدرت بیشتری در
تصاحب مکان خواهد داشت و به همان نسبت ،میزان عاملیت او در گفتمان نمایشی بیشتر خواهد
بود .در واقع ترکیب نشانههای مکانی و شخصیتی دال بر شغل در این مقطع ،بیانگر آن است که در
عصر حاضر هنر به بهای ناچیز فروخته میشود و در اختیار افراد مرفهی قرار میگیرد که از مهارت
و تخصص الزم برای درک اصول زیباییشناختی آن برخواردار نیستند:
(همان.)۴۴ :

 .۲-۲-6الیههای درونی
در این الیه به تعامل مکان با برخی حاالت روانی از قبیل جمود معنوی و رو یاپردازی نابهنجار
پرداخته میشود:
الف) انزوا و رکود معنوی :ماغوط برای بیان ناکامی اعراب در تعامل با جهان خارج و جمود
اخالقی آنان عبارت «

» را به کار گرفته است« .الحارة» به کوچۀ

قدیمی یا گذرگاه بسیار کمعرضی اطالق میشود که دارای ابعاد محدود است .از آنجا که این نوع
گذرگاه واسطۀ ارتباط افراد انگشتشمار است ،داللت بر انزوا میکند .در جملۀ ذکرشده ،واژۀ
«

» کنایه از کشورهای عربی است .خصوصیات معنوی این واژه بهوسیلۀ جمالت «
» بیان شده است .میتوانگفت لفظ

«

» به مرحلهای از تکامل روح اشاره میکند که با طبقات بهشت ارتباط دارد ،اگر

این لفظ را رمز کشت و زرع در مقابل طبیعت وحشی بدانیم ،در سطوح باالتر نماد امر متفکرانه،
نظم وآگاهی است (کوپر« .)۴۹-۴۸ :۱۳۷۹ ،الشرفة» نیز داللت بر سیر و سلوک عرفانی میکند.
ا
پاشیدن زباله بر باغچه و ایوان ،داللت معنایی آن دو را کامال دگرگون میسازد و نشان میدهد که
دوری از معنو یات ،امور خودجوش بدون تعقل ،بینظمی و ناآگاهی از اساسیترین کارکردهای
روانشناختی کلمه بیت است.
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(ماغوط-۴۵ :۱۹۹۴ ،
.)۴۶

ب) رو یاپردازی نابهنجار :در آن صحنه که مدام مکر را خطاب به عاطف میگو ید«:
» ،ماه و ستاره را میتوان مجاز از آسمان دانست .این دو نماد
در جملۀ یادشده از گسترۀ اشیاء مادی و احساسات نشئتگرفته از آن ،به سوی برداشتهای
انتزاعی و عواطف فردی حرکت و بر نوعی تخیالت دستنایافتنی داللت میکنند که واقعیت در
مقایسه با آن بسیار ناقص است؛ بنابراین ،درخواست پیاپی نگریستن به آسمان بیانگر رو یاپردازی
بیمارگونۀ مدام است که بدون درنظرگرفتن حقایق ،اندیشۀ یک عشق آرمانی و عاری از هرگونه زشتی
ا
را در ذهن میپروراند .از سوی دیگر ،عاطف که شخصیتی کامال متفاوت با مدام دارد ،با ترسیم
چهرۀ حقیقی جهان امروز از واقعگرایی خود سخن میگو ید .در جملۀ «
» خالیبودن آسمان از ستاره ،بر مرگ معنو یات و فراموشی ارزشهای اصیل انسانی در
جوامع کنونی داللت میکند:

(همان.)۸۱ :

.3-6کارکرد کشمکش در مکان

کشمکش در اصطالح به جدال دو شخصیت یا نیروی مخالف که بنیان حوادث را میآفرینند،
داللت میکند .این رمزگان از نقطه عدم تعادل آغاز میشود ،اوج میگیرد ،و سپس فرود میآید؛ به
عبارتی دارای سیر صعودی -نزولی است (حمادة .)۱۶۲ :۱۹۸۵ ،از مبدأ ،مقصد و زنجیرهای از
مکانها و جهات گوناگون که نقطۀ آغاز را به پایان پیوند میدهند ،تشکیل شده است .از
سوی دیگر ،کشمکش نیز با تکیه بر انواع متعدد خود نقشی بسزا در آفرینش مکان دارد .نزاع
گفتاری در قالب نظامی از نشانههای زبانی به تجسم فضایی میپردازد که امکان تصو یرپردازی
عینی آن در صحنه وجود ندارد و کشمکش فیز یکی عامل اساسی تقسیمبندی صحنه به مناطق
مشخص است (همان.)۸۴ :

در مقطعی از نمایش میان عاطف و کارگردان در انتخاب محل نمایش ،اینکه در مرکز یا حومه
شهر واقع شود ،نوعی تضاد عقیدتی ایجاد شده است .به باور عاطف شهر بهعنوان اجتماعی
گسترده از انسانها با رفتارها و هنجارهای خاص ،کانون بسیاری از تحوالت اجتماعی است؛ بدین
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علت ،تأثیری عظیم در تعالی نمایش خواهد داشت .حال آنکه کارگردان معتقد است نمایش
میباید در طبیعت و به دور از هیاهوی شهر اجرا شود؛ زیرا درک مفاهیم اصیل هنری مستلزم
بازگشت به سرشت نخستین و ریاضت نفسانی است ،شهر تمامی ارزشهای واالی انسانی را به
ابتذال کشیده است و ناهمگرایی عمیقی با آثار هنری دارد:

هنگامی که نماینده دستور میدهد در چیدمان صحنه تغییراتی ایجاد شود ،تبدیل ایوان به انبار،
تابوت به میز مذاکره و کفن به پیراهن ،در روساخت معنایی از تقابل نمادهای مکانی و در
ژرفساخت داللی از کشمکش عقیدتی کارگردان و نماینده در تحریف مضامین نمایشنامه رومئو و
» نشانۀ عشق آسمانی است،

ژولیت سخن میگو ید .بر اساس کارکردهای روایی متن« ،
ا
» که غالبا در طبقات زیرین منازل واقع میشود ،نماد عشق زمینی بوده و از نظر داللی
«
»و«

» رمز جهان زیرین و مرگ هستند؛ از

در تقابل با شرفة قرار میگیرد .الفاظ «

اینرو ،کارکرد معنایی آنها متضاد با مفاهیم ضمنی «

» خواهد بود که بر دنیا و

»و«

حیات داللت میکنند .بدین ترتیب ،دگرگونسازی فضای صحنه موجب میشود میان مفاهیم متن
شکسپیر با مضامین مورد نظر نماینده دوگانگی ایجاد شود؛ یعنی عشق معنوی به عشق مادی،
هجران به وصال و مرگ به حیات بدل میشود:

(ماغوط.)۵۸-۵۳ :۱۹۹۹ ،

همچنین آنجا که نماینده خطاب به بازیگران میگو ید با چشمان بسته کاربرگهای مربوط به
علل پیدایش اختالفات را بنگرند و دربارۀ آن گفتگو کنند ،در پارهگفتاری که میان ابوماهر و ابونوار
صورت میگیرد ،بهکارگیری قیدهای مکانی دور و نزدیک « » و «
«

» و الفاظ «

»و

» در ظاهر کالم ،از کشمکش لفظی آن دو شخصیت دربارۀ اهتمام به نقطۀ آغاز یا پایان

اختالفات سخن میگو ید؛ اما در باطن ،جدال آنان را برای تعیین سطح عاملیت و سلطهجو یی بر
دیگری نشان میدهد .أبوماهر با بهکارگیری شاخصهای مکانی نزدیک به خاستگاه و ریشههای
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درگیری دو قبیله توجه دارد و أبونوار با استفاده از اسم اشارۀ دور به نتایج و فرجام دشمنی آنان
عنایت میکند:

(همان.)۶۸-۶۵ :

 .4-6کارکرد زمان در مکان

گفتمان نمایشی هیچگاه بدون حضور زمان موجودیت نخواهد یافت .این رمزگان بهواسطۀ ادغام با
دیگر سطوح داللی ،از جمله مکان ،به بازتولید معنی میپردازد .پیوند میان زمان و مکان تا بدان
حد عمیق و ناگسستنی است که برخی صاحبنظران همچون سیزا قاسم در این خصوص گفتهاند:
«چنانچه زمان را خطی فرض کنیم که کنشها بر آن واقع میگردند ،مکان همواره بر این خط
آشکار میشود ،همراه آن است و آن را دربرمیگیرد» ( .)۱۰۲ :۱۹۸۵همچنین طرح اصطالح
«

» توسط باختین بیانگر تعامل درون ذاتی این دو عنصر و دشواربودن تفکیک آنها در آثار

هنری است:
در دستورصحنۀ نخست ،همنشینی سه نشانۀ «

» «

» «

» با واژۀ «

»

تعامل مستقیم زمان و مکان را در راستای بازنمایی احساسات درونی رومئو و ژولیت نشان میدهد.
از آنجا که در فرهنگ عرفانی شب ،سیاهی و تاریکی رمز تعالی مطلق به شمار میروند ،هدف از
تصو یر شبی با سایههای تاریک بر ایوان ،آفرینش نوعی فضای عارفانه و معنوی همچنین خلق
مکانی رازآلود و پیچیده است که متناسب با گفتگوی مخفیانۀ عشاق باشد .در واقع نو یسنده با تکیه
بر کارکرد ابهام و ناشناختگی شب ،در اندیشۀ مخاطب نسبت به آنچه در تاریکی قرار گرفته ،ایجاد
تعلیق کرده است:
(الماغوط.)۷ :۱۹۹۹ ،

همچنین ماغوط با ایجاد همبستگی میان زمان و مکان تاریخی ،آشفتگی سیاسی جهان عرب را
در عصر حاضر به تصو یر میکشد .او با درهمآمیختن مرزهای زمانی ،از حال به قرن هفدهم و
کشور انگلستان وارد میشود تا با استفاده از داللتهای نمایشنامۀ رومئو و ژولیت ،اختالفاتی را که
از دیرباز تا کنون در میان سرزمینهای عربی وجود داشته است ،بیان کند .سپس بار دیگر سیر
طبیعی رو یدادها را دچار گسست میکند و به اعماق تاریخ ،یعنی عصر اموی و عباسی در مصر و
سوریه بازمیگردد تا شکوه پیشین آن کشورها را در تقابل با اوضاع کنونی آنها قرار دهد .پس از آن
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بهناگاه ،از گذشته وارد قرن بیستو یکم میشود و با ذکر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ
خلیج فارس از تجز یۀ قلمرو عثمانی و اختالفات عراق و کو یت در  ۱۹۹۱سخن میگو ید:

(همان.)۱۰ :

 .7نتیجه
تحلیل و بررسی نمایشنامۀ خارج السرب بر اساس نظریۀ نشانهشناسی الیهای فرزان سجودی
ا
بیانگر آن است که مکان بهعنوان یک نظام رمزگانی مستقیما یا ضمنی در شکلگیری گفتمان این
اثر نقش بسزایی دارد و در تنظیم حوادث روایی و آفرینش مضامین ساختاری آن از جایگاه و یژهای
برخوردار است.
این رمزگان در نمایشنامۀ مورد بحث در نتیجۀ همزیستی سطوح روساختی و ژرفساختی
تشکیل شده است .الیههای روساختی از طریق حجم ،اشکال و خطوط به تصو یر اماکن فیز یکی از
قبیل اتاق کنفرانس ،باغچه ،ایوان ،راهروها و  ...میپردازند .الیههای ژرفساختی دربردارندۀ
مفاهیم نهفتهای هستند که مرتبط با بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی موجود در جوامع
عربی است .از مهمترین این مفاهیم میتوان به تجز یۀ قلمرو وسیع عربی ،اشغال فلسطین،
اختالفات کشورهای عربی ،رکود فرهنگی-اقتصادی و خودکامگی سران دولتی اشاره کرد.
در این نمایشنامه عناصر صحنه از قبیل دکور ،صوت و نور ،پیوندی ناگسستنی با مکان دارند.
دکور بهواسطۀ عناصر ساختمانی و اثاثیه به بازآفرینی فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر جوامع
عربی میپردازد .سطح صوتی با بهکارگیری صداهای محیطی و انواع آالت موسیقی ،کشورهای
عربی و سرزمینهای اروپایی را تداعی میکند .در الیۀ نورپردازی بازتاب نور با هدف
برجستهسازی مکان و ایجاد تاریکی در سطوح ژرفساخت معنایی ،بهطور ضمنی عشق
آزادیخواهان را به وطن بیان میکند.
الیۀ شخصیت متشکل از سطوح بیرونی و درونی است .مؤلفههای بیرونی در قالب پوشش،
ا
متعلقات فردی و شغل ،غالبا جایگاه اجتماعی هریک از اشخاص را نشان میدهند .سطوح درونی
نمایانگر عواطف روحی شخصیتها هستند .شدت و عمق عواطف با تکیه بر نسبتهای مکانی
ا
بیان شده است .نظام کشمکش غالبا از نوع گفتاری یا عقیدتی بوده و از تقابل فرهنگی
شخصیتها و در الیههای عمیق معنایی از استبداد حکام حکایت میکند .همبستگی مکان و زمان
اغلب با هدف بیان عواطف روحی و بحرانهای سیاسی موجود در جوامع عربی از قبیل فروپاشی
قلمرو گستردۀ اسالمی صورت گرفته است.
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