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طعم گیالس نوشتت عبتاس ییارتتتمی و هملت
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اجتمتتاعی ،یتتن

و درالکتیت

تتترمار فرهنگتتی بتتا تتترمار اجتمتتاعی،

متت بتا فترامت اتت
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پستتادراماتی  ،تقابتتل عینیتت

بتتا هنیتت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

در خشتتون

نمتتادر را متتورد پرتتت

،تترار

میدهن و اثر را به متنی باز و تلطهناپذرر تب رل میینن

کلیدددواژهها :نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ،طعتتم گتتیالس ،هملتت

ماشتتی ،

عباس ییارتتمی ،هارنر مولر ،فرامت
 .۱مقدمه

شار مقارست دو اثتر ادبتی هملت

ماشتی اثتر هتارنر متولر و طعتم گتیالس اثتر عبتاس

ییارتتمی به نظر دور از هت باشت  ،امتا رنچته بته ارت مطالعت تطبیقتی انستجام میبخشت ،
نوپتتتا هنتتترِ مستتتتقل ۱در عرصتتت یشتتتای

دنبتتتال یتتتردن هورتتت

فرهنگیا،تصتتاد و اجتمتتاعی اتت

در ارت راتتتتا ،بارت توجتته داشت

با ،القشکنی از انواع ادبتی ،بته شتکل و م تتوا هنتر ماهیت
بتوانتت بتتا اجتترا پستت دراماتی

و تلدیتتت نمتتار

تتتترمارهها

یتته پس م رنیستتم

تتازه میبخشت تتا مخاطتق

و فتتیلم در صتت نه کضتتور بیشتتتر

داشته باش نوشتار ،در ار و گدتتار بته هتم میپیون نت تتا انستان پست م رن فرصتتی بترا

تتتندذ ه ت و بتتازنگر در روش تدکتتر و متتن ِ زن ت گی پی ت ا ین ت اگتتر همل ت

ماشتتی

ترگشتتتگیِ همل ت ِ امتتروز در میتتان ررزوهتتا از دت ت رفت انستتانی و خشتتون ِ وص ت
ناپتتذررِ تتتاختارها فرهنگتتی و اجتمتتاعی را بتتا ا،تبتتاس از هملتت ِ شکستتریر در جامعتت
مییشتان  ،طعتم گتیالس همتان تترس و وکشت ِ انستان از تدکتر

رلمان بته صت ن نمتار

،البی و زن گیِ ماشینی را در کوم ر
نمتتار

هملتت

دربتتارة متترد اتتت

شنر صنعتی ترتیم میین

ماشتتی  )۱۹77( 2بتته ،لتتم و یتتارگردانی هتتارنر متتولر ،بتتهطور خالصتته
یتته تتتالش دارد از اتتتارت ارتت ژولوة ها گونتتاگون همچتتون

یمونیستتم ،تتترمارهدار و فاشیستتم رهتتاری رابتت ارتت اثتترِ اجرام تتور دارا پتتن صتت ن
ا،تباتتی اتت

یته بهصتورت مینیمالیستتی رتتا موج گتوری تننتا عناصتر ترور اثتتر را در

یوتتتاهترر شتتکل نمتتار

میدهتت (نتتازرزاده یرمتتانی ،۱۳۸۱ ،ص  )42هملتت

اتدا،تتات هملتت ِ شکستتریر را بتته روزنمتتاری و تیییتتر میدهتت  ،چنانیتته شخصتتی

ماشتتی
اصتتلی

1. independent art
2. Hamletmachine
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نمار
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درگر بته دنبتال انتقتام از ،اتتل پت ر ختود نیست

بلکته شتاهان را خودیامته و نقطت

مقابتتل رزاد میدانتت (ورتمتتور ،۱۳۸6 ،ص  )۱۹ت گوریهتتا ِ بلنتت هملتت  ،مبتنتتی بتتر
زبتتان پیچیت ه ،رزاردهنت ه ،دارا صتتراک
اتدا،ات مختل

ل ت و هنجارشتتکنانه اتت  ،چنانیتته مدتتاهیم و

را به شتکل جررتانِ تتیالِ هت و نتامرتبب بیتان میینت تتا مخاطتق را بته

ت مل بیشتتر وادارد در صت ن تتوم ،فیلستوفانِ مُترده بتا یتتاب بتر تتر هملت
تتتریوب تدکتتر رزاد را نشتتان دهن ت (متتولر ،2000،ص  )2۱0همل ت

میزننت تتا

از بیتتتوجنی نستتب

به اوفیلیا اکساس پشتیمانی میینت و بترا همت رد لبتاس زنتان فاتت را بته تت میینت
هوراشتتیو

(متتولر ،2000 ،ص  )20۹او از رفتتتار مندع طلبانتت اطرافیتتان همچتتون دوتتتت

اکستتاس دلستترد و پتتوچی میینتت در صتت ن چنتتارم از تلور رتتون و رخچتتال ختتون
میرر و همل

بته اعتتراد در برابتر تتلط چارچوبهتا فکتر بتا تبتر تتر از تت ِ تته

چنتترة برجستتت ،تترن بیستتتم شتتامل متتاریذ ،لنتتی و متتاژو ج ت ا یتترده و در برابتتر اتتتارت
انستتان در دنیتتا ماشتتینی و هجم ت مصتتر
میین اوفیلیا بترخال
ر

هملت

یاالهتتا تتترمارهدار ص ت ن نمتتار

را تتترن

صت نه را تترن نمیینت و در صت ن پتنجم بتهعنوان نمتاد

زن معتترد فررتاد خشتم تتر میدهت در همتی کتال ،دو مت مور بتا روپتوش تتدی ،

دهان و دت

و پا او را میبن ن

طعتتتم گتتتیالس )۱۹۹7 ( ۱نوشتتتته و بتتته یتتتارگردانی عبتتتاس ییارتتتتتمی خشتتتون
اتتتارت فرهنگتتیِ انستتان در جامعتت ارتت ژولوةر

و

و دنیتتا تتترمارهدار را بتته یمتت

دوربتتی بتته تصتتورر مییش ت درکالییتته فتتیلم بتتا روار ت

متتوج و مینیمالیستتتی ،تصتتمیمِ

متترد میانستتال بتته نتتام ر،تتا ب ت رعی بتترا خودیشتتی را روار ت

میین ت (نانستتی،200۱ ،

ص  ،)۸2فاصتتلهها طتتوالنی متت تِ تتتکوت ،اتتتتداده از نابازرگرهتتا ،نبتتود ین هتتا
تتتینماری ،اتتتتداده از لنجتت م لتتی ،بتت اه

زبتتان و صتت نههتتا گمگشتتتگیِ شخصتتی

اصتتلی در میتتان شتتنر و کومتته، ،التتق فیلمهتتا هتتالیوود را بتته چتتال

مییشتتان و

مخاطق را رزار میدهت تقابتلِ طبیعت ِ روتتتاری بتا ماشتی رالتِ ختانبردار رتادرور نیتاز
بت رعی بتته فتترد اتت

تتتا در ازا دررافت

مبلیتی ،ابتتل توجتته ،بتتر رو بت نِ بیجتتان
1. Taste of Cherry
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درونِ گور یه خود در زرتر درخت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

گتیالس منیتا یترده ،ختان بررت د او ،صت دارد ،بتل

از تبت رل شت ن بتته انستتانِ ماشتتینی و رنت ِ بیشتتتر از زنت گی ارت ژولوةر  ،پتتذ از مصتتر
چن ت ر ،تترص ختتوابرور از ص ت ن زن ت گی ختتارد شتتود اثتتر در پتتن ص ت نه ،برختتورد
یتتارگر تتتتن بر  ،تتتترذ

بتت رعی بتتتا ردمهتتا متدتتتاوت را نشتتتان میدهتت  :نخستتت

پالتتتتی جمعی یتته بتتا وجتتود نیتتاز متتالی شتت ر بتتا بیتدتتاوتی پیشتتنناد بتت رعی را رد
میینت  ،تتترباز جتتوان نیت از پیشتتنناد او ترتتتی ه و فتترار میینت  ،تتترذ طلبت افیتتان او را
موعظتته میینتت  ،امتتا ب ت رعی ،تتانع نمیشتتود؛ در ننار ت
تعرر

یارمنتت متتوزة کیتتات وک ت

ماجرا خودیشی ختود و ارنکته چطتور «مت ة رت

بتتا

تتوت شتیرر متانع از رن شت »،

نظتتر ب ت رعی را بتته ختتود جلتتق میین ت در پارتتان ،زاور ت دوربتتی تیییتتر میین ت و پش ت
صتت ن فیلمبتتردار را نشتتان میدهتت  ،چنانیتته بتت رعی پتتذ از تتترر یردن رتت

شتتق

تتتخ ِ بتتارانی از گتتور بیتترون رمتت ه و در ینتتار یتتارگردان و گتتروه فیلمبتتردار تتتیگار
مییش
نظررتتت انسانشناتتتتیادبی پیتتتر بوردرتتتو ۱بیتتتانگر نقتتت
خودرگتتاهی ،میتتانِ جامعتته و تعت رل تتتاختار ،ت رت اتت

ادبیتتتاتِ مستتتتقل در ارجتتتاد
بتتر ارت اتتتاس نورستتن گان و

هنرمن ت ان یتته االتتق از ،شتتر متوتتتب جامعتته بتتر میررن ت در یشتتای
پاری دت

ا،شتتار باالدت ت

و

جامعته بتا اراژت درت گاهها هنتر ایرمیر تانه موجتق گستترش دگران رشتی،

پیونتت عنیتت

و هنیتت

و چتتال

بتتا تتتاختار یلیشتتها ،تت رت میشتتون بتتا اتتتتداده از

نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ،ارتبتتاد درالکتیتت

میتتان میتت ان ادبتتی بتتا میتت ان

ا،تصاد اجتماعی و می ان  ،رت در ار رثار بررتی ،رار میشود
چارچوب نظتر ارت پتژوه

بته دنبتال وجتود نشتانهها مشتترن هنتر مستتقل در دو

اثتتتر پستتت م رنِ منتختتتق از هتتتارنر متتتولر و عبتتتاس ییارتتتتتمی براتتتتاس نظررتتت
انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو اتت

فتترد اصتتلی بتتر رن اتت

یتته بتتا وجتتود تدتتاوت در

تتتب ِ اجتترا ،ارت دو نورستتن هیارگردان مطتترد در تتتطج جنتتانی ،دارا وجتتوه مشتتترن در
ارجتتاد رثتتار هستتتن یتته در ارتبتتاد تکتتورنی بتتا جامعت ختتود نوشتتته شت ه و ایرمیر تتانه،
1. theory of literary anthropology
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میتت انها ا،تصتتاد  ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی را نقتت مییننتت تختتیالتِ ادبتتی از و،تتارعِ
اجتمتتاعی گسستتتنی نیستت

و بتته دنبتتال چتتال

فرهنگتتی بتتا هژمتتونی  ،رتان ت در ارتت

راتتتتا ،نظرر ت بوردرتتو مبتنتتی بتتر ج اریناپتتذرر ِ نورستتن ه از شخصتتی ها ادبتتی ات ت

و

بر لت وم یتاربرد روش عینی هنتی بتهعنوان جتارگ ر روش صترفاذ هنتیِ مت گترا رتا روش
صتتترفاذ عینتتتیِ جامعتتتهگرا در نشانهشناتتتتی رثتتتار ادبتتتی منتختتتق ت ییتتت دارد در وا،تتتع،
ترگشتتتگی و ناتتتازگار ِ شخصتتی ها و نورستتن گان در هتتر دو اثتتر نشتتاندهن ة رورکتترد
انتقتتاد و مبتنتتی بتتر ارتبتتاد متقابتتل نشتتانهها متنتتی و نشتتانهها فرامتنتتی بتترا کدتت
اتتقالل در گاه هنر از تلط  ،رت ات
در ار ت راتتتتا ،ه ت

پتتژوه

پتتی

(بوردرو ،۱۹۹0 ،ص )۱56
رو ،رتتافت ارتبتتاد زرر ت

 ،ت رت ،در شتتعاع مشتتترن می ت ان هنتتر ِ همل ت

نشتتانههتتا ادبتتی بتتا

ماشتتی و طعتتم گتتیالس براتتتاس نظرر ت

انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ات ت

در کقیق ت  ،ت لیتتل مدتتاهیم ادبتتی و رورکتترد هنتتر

در ارتت رثتتار ،مبتنتتی بتتر شتتناخ

رونتت اتتتتقالل میتت ان هنتتر از تیاتتت ها یتتالن

فرهنگیاجتمتتتاعی و ا،تصتتتاد در جامعهشناتتتتیِ ادبیتتتات پستتت م رن اتتتت
م قتتت میبارس ت

در نتیجتتته

هم متتان مدتتاهیم متترتبب بتتا  ،ت رت را در ارتبتتاد تختتیالت شتتاعرانه بتتا

وا،عی هتتا اجتمتتاعی در می تان ار ت متتتون و جامع ت رنهتتا بتتهل اظ نشانهشناتتتی بررتتتی
ین ت چنانیتته تصتتاورر کتتایی از اختتتال

عمیتتت هن ترِ مدنتتومی بتتا رتتتانهها هتتالیوود ،

یتتاربرد زبتتان ادبتتی بتترا انتقتتاد از هرگونتته تتتلط فرهنگتتی ،تقابتتل بتتا ادبیتتات متعن ت رتتا
ارتت ژولوةر  ،عتت م وابستتتگی هنتتر نتتاب بتته تتترمارهها ا،تصتتاد و جتت اری از هرگونتته
مندع

تیاتی ات

برررن ت مو،عی ت

ارتبتتاطی ار ت رثتتار بتتا نیروهتتا اجتمتتاعی را میتتتوان براتتتاس نظرر ت

انسانشناتتتیادبی بوردرتتو بتته شتتکل ماتررکستتی از روابتتب پیچیتت ه و متییرهتتا متتاد و
هنی مشاه ه یترد یته بته درالکتیت
متتن

اثتر بتا میت انِ ،ت رت شتکل میدهنت در ارت راتتتا،

شخصتتی ها ،جارگتتاه اجتمتتاعی نورستتن گان مستتتقل ،رزاد مختتاطبی در تدستتیر

ار گونته رثتار و دور از هتر نتوع جنتتاد بنت

تیاتتی را میتتوان از متییرهتا اصتتلی در

چتتارچوب نظتتر مطالعتته کا تتر بهشتتمار رورد چنتتی رورکتترد هنتتر در هتتر دو اثتتر بتتا
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رورکتترد ادبتتی بوردرتتو در ت لیتتل شتترارب اجتمتتاعی و معرفتتی ،تت رت نمتتادر بتتهعنوان
عامتتل تتتلطه بتتر هنی ت

افتتراد همستتوری دارد ،چنانیتته او معتق ت ات ت

طبق ت بتتورةوا از

طررتتت رتتتانهها جمعتتی بتتهطور ایرمستتتقیم عامت متتردم را تستتلیم اعمتتال خشتتون

ختتود

مینمارتتت (یررمتتتی ،۱۳۸۹ ،ص  )۱5۹-۱5۸ارتتت نتتتوع خشتتتون  ،جستتتم را نشتتتانه
نمیگیتترد ،بلکتته در ناخودرگتتاهِ ه ت افتتراد ننادرنتته میشتتود (دورتیتته ،۱۳۸۱ ،ص  )2۳0و
با همداتتانی رنها به بازتولی تلطه میپردازد (فکوهی ،۱۳۸4 ،ص )۱52

در ار راتتا ،هملت

ماشتی و طعتم گتیالس تعررت

متدتاوتی از هنیت

و نقت

فترد

در جامعتتته اراژتتته میدهنتتت یتتته فراتتتتر از تننتتتاریِ انستتتان متتت رن ،بتتتر تتتتلطهناپذرر و
ترگشتتتگی او ت ییتت دارنتت (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )4۹-4۸در وا،تتع ،نطدتت
پس م رنیستتم در یشتت

ختتودِ اجتمتتاعی و ،القناپتتذرر ات ت

یتته بتتهجا توصتتیهها

ار ژولوةر  ،نیازمن گدتمتانِ شتناختی از ختود و کدت فردرتتی اتت
افتتراد جامعتته گتتره ختتورده اتتت
پسادراماتی

ت یی ت بتتر خودرگتتاهی مخاطتتق و یتتاربرد تکنی هتتا

بتهعنوان ابت ار ت ثیرگتذار فرهنگتی بتر میت ان ،ت رت را نمیتتوان در ارت رثتار

نادرت ه گرفت
و فرامتنی

یته بته کتررم تتارر

بنتتابرار پتتژوه

به ارتباد درالکتیت

کا تتر از جوانتتق مختلت

جامعهشناتتتی ،زرباریشناتتتی

هنتر مستتقل بتا ،ت رت ،تت ثیر رن در عت م بازتولیت مدتاهیم

اجتماعی و ارتباد تکورنی مت با فرامت در رثار منتخق میپردازد
 .۲پیشینة پژوهش

راد ،فارتتتیان و بامشتتکی ( )۱۳۹7براتتتاس مقارست تصتتاورر جنت

بتته مقارستته دو رمتتان

میپردازنتت دروا،تتع ،پژوهشتتگران از ادبیتتات تطبیقتتی بتتهعنوان راهتتی بتترا گررتت از
تعصتتبات ادبیتتات بتتومی و اتصتتال بتته تدکتتر رزاد ادبیتتات جنتتانی اتتتتداده مییننتت
نورستتن گان دو اثتتر بتتا یتتاربرد نگتتاه زنتتان ،نتتهتننا جنتت

بلکتته نبتترد ،تت رت را بتتهعنوان

پ ر ها اجتماعی در دو جامع متداوت مورد رتیقشناتی ،رار میدهن
کقتتی، ،ربتتان صتتباو و تتتاژبی نقنتت ر ( )۱۳۹7تقابتتل زنتتان بتتا ،تت رت اتتتتب اد را
بررتتتی میینن ت نشتتانهها اتتتتدادة اب ت ار از ب ت ن زنتتان توتتتب ار ت ژولوة مردتتتاالرانه
و بتته بنان ت اصتتالکات متتذهبی و اجتمتتاعی ت لیتتل میینن ت پژوهشتتگران بتته ار ت نتیجتته

۱6۳
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رتتتی هان یتته ب ت ن زن مص ت ام اعمتتال  ،ت رت تیاتتتی و اجتمتتاعی ات ت
جنسیتی نیازمن نگاه دگران رشانه به ماهی

زن ات

م مت یاشتتی ( )۱۳۸4بتتر ارت بتتاور اتت
موفقیتت
اوتتت

و رفتتع تبعتتی

یتته منتقت ان نظتترات مختلدتتی دربتتارة علت

زبتتان تتتینماری ییارتتتتمی دارنتت یتته منمتتترر رنهتتا شتتیوة روارتت ِ ایرخطتتی
او بتتهطور متتارپیچی بتته ،صتتهها و شخصتتی ها ن درتت

نکات کاشیه مت را بتا کتذ

رنهتا و بترانگیخت ینجکتاو مخاطتق بیتان میینت پارتان

فیلمهتتا نتیجتتهگیر ،طعتتی ن ت ارد و تتتب
اتتتتنباطی وا،عیت

میشتتود و بستتیار از

پارتتان بتتاز ،بتتا اتتتتداده اصتتل چن ت الرگی درن

را بتتر عنت ه مخاطتتق میگتتذارد ییارتتتتمی توانستتته بتتا نمتتار

عناصتتر

مشتتترن انستتانی همچتتون تختتیالت اعترا تتی ،تصتتاورر خستتتهینن ة زن ت گی شنرنشتتینی و
ت شات از چنرههتا خستته و تننتا ،چگتونگی ت میتل ،ت رت بتر افتراد در جوامتع بستته
و تتتنتی نشتتان دهتت در عتتی کتتال ،اتتتتداده از تکنی هتتا پستت دراماتی
ب اهتتهگوری بتتهجا فیلمنامتته رتتا دیوپتتاة ،اولورتت
نابازرگران او را مبتکر زبان ج ر
عقیقتتی ( )۱۳۹6معتقتت اتتت

بتتازرگر بتته شخصتتی

همچتتون

و اتتتتداده از

در تینما ارران میین
تتتب

رورد چنانیتته او بتتا اتتتتداده از درالکتیتت

ییارتتتتمی را میتتتوان پس نئورژالیستتم بهشتتمار
میتتان وا،عیتت

و خیتتال موفتتت میشتتود تتتا

وا،عی هتتا پننتتان در زنتت گی روزمتتره را تصتتورر ینتت او از تکنی هتتا فیلمبتتردار
همچون تب رل نماها بستته بته نماهتا بتاز بترا بیتان ارتبتاد متقابتل هنیت

بتا عینیت

در شخصتتی ها اتتتتداده میین ت در عتتی کتتال ،ییارتتتتمی مبتک ترِ وا،تتعگراری شتتاعرانه در
تتتینما ارتتران اتت

چنانیتته در طعتتم گتتیالس ،اتتتتداده از ب اهتتهگوری نابازرگرهتتا بتتهورژه

ل تت ر ر ِ شخصتتی ِ ر،تتا بتتا،ر بتتهعنوان نمتتاد از پیرخرابتتاتی متتورد اتتتتداده ،تترار
میگیتترد او یتته بتتهطور تصتتادفی در ارتت فتتیلم کضتتور پیتت ا میینتت النتتامبخ ِ لتت وم
بازگش ت

انستتان بتته عنصتتر طبیع ت ِ درون ختتود بتترا مبتتارزه بتتا زن ت گی ماشتتینی ات ت

ییارتتتتمی در ار ت اثتتر بتتا ع ت م روتتتوش چنتترة بازرگرهتتا و ع ت م اتتتتداده از ص ت اگذار ،
زاور متداوتی از وا،عی

ایررتانها را به نمار

میگذارد
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فررتت م ( )2007ازنتتار متتیدارد هتتارنر متتولر تتتعی دارد ا،شتتار پتتاری جامعتته را
مخاطتتق ختتود ،تترار ده ت تتتا بتتا ارجتتاد خودرگتتاهی در رنهتتا اثتتر ختتود را بتته ر ت

هنتتر

ت ثیرگتتذار تبتت رل نمارتت او بتتهعنوان چتتال برانگی ترر نمار نامتتهنورذ معاصتتر بتتا هتتر
ته ،ت رت مستتولی بتر رلمتان در دورههتا مختلت

شتامل هیتلترِ فاشیستتی ،یمونیست ها

و نظتتام تتترمارهدار در تقابتتل م ت اوم بتتود اگرچتته او شتتعار تیاتتتی نمیده ت و از گتتروه
تیاتی معینتی پیترو نمیینت  ،از زبتان هنتر بترا زرتر تترال بتردن اتتتیال ارزشهتا
 ،رت بر جامعه اتتداده مینمار
 .۳روش پژوهش

پتتژوه

کا تتر از روش توصتتیدی بتترا ت لیتتل م تتتوا مدنتتوم ،تت رت و اتتتتنباد

همینشتتی نشتتانهها متنتتی بتتا می ت ان اجتماعیا،تصتتاد و فرهنگتتی در همل ت

ماشتتی اثتتر

هتتارنر متتولر و طعتتم گتتیالس نوشتتت عبتتاس ییارتتتتمی در ،التتق پژوهشتتی تطبیقتتی اتتتتداده
مینمار بهعبارت درگتر ،روششناتتی مبتنتی بتر فرارنت تبت رل پیامهتا زبتانی و تصتاورر
ادبتتی بتته نگرشهتتا هنتتر و توصتتی
چتتال انگی داتتتتانی ات ت

وا،عی هتتا اجتمتتاعی در ارتبتتاد بتتا ص ت نهها

در ار ت راتتتتا ،مدنتتوم  ،ت رت بتتهعنوان برررن ت تتترمارههتتا

ا،تصتتاد اجتماعی و فرهنگتتی از نقتت

تاختارشتتکنان هنتتر و ادبیتتات تتت ثیر میپتتذررد،

(فکتتوهی ،۱۳۸4 ،ص  )۱46چنانیتته هملتت

و بتت رعی را میتتتوان نمتتاد شخصتتی هتتا

ت ثیرگتتذار هنتتر بهشتتماررورد یتته بتتهطور مستتتقل تتتاختارها بازتولیتت اجتمتتاعی را بتته
مییشن

چال

همچنتتی پتتژوه
مختل

کا تتر از روش نشانهشناتتتی الرتتها  ۱بتترا اتتتتخراد نشتتانهها

فرهنگتی ،اجتمتاعی و ا،تصتاد مترتبب بتا میت ان ،ت رت در رثتار منتختق اتتتداده

مینمار ب ر معنا یته ،نشتانهها متنتی چن بُعت

و بتههم پیوتتتهان و ارت پ رت ه نتهتننا

متتت را از چتتارچوب ،طعتتی-بستتته بهتتتو ر ت

اث ترِ پی ارشتتی-بتتاز تتتوم میده ت  ،بلکتته

ارتبتتاد متتتون مختلت

بتتا رکت رگر را تبیتتی میینت (تتتجود  ،۱۳۸۳ ،ص  )65-6۱بتترا

1. layer semiotics
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مثتتال ،همل ت

در هملتتت

۱65

در تتته بُع ت شخصتتی ِ شتتاه ادة متمتتول ،منتق ت اجتمتتاعی و منتق ت فرهنگتتی
ماشتتتی زتتتاهر میشتتتود و بتتته انتقتتتاد از تتتتاختارها تبعی

میپردازد شخصتی

بت رعی نیت در طعتم گتیالس نشتاندهن ة چتال
بتت رعی و هملتت

فرهنگیا،تصتتاد و اجتمتتاعی بتتا رکتت رگر اتتت

رمیتتت جامعتتته

و تعامتل نشتانههتا
هتتر دو نشتتاندهن ة

ترگشتتتگی و تتتالش انستتان پس ت م رن بتترا رهتتاری از چارچوبهتتا فرهنگیا،تصتتاد
و اجتماعیان ت بنتتابرار  ،نشتتانههتتا از تتته جنب ت یتتن
ین

اجتمتتاعی ،یتتن

زرباریشناتتتی و

فرامتنی بررتی میشود
از تتتتو درگتتتر ،روششناتتتتی ارتتت پتتتژوه  ،ابتتت ار بتتترا بررتتتتی نظررتتت

انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس ات ت

بوردرتتو دو ورژگتتی مشتتترن میتتان رثتتار مختل ت

بتتر ار ت اتتتاس،

ادبتتی و هنتتر را تبیتتی میین ت  :نخس ت ،

ایرمیر انه ۱بتودن ادبیتات نتاب؛ دوم ،همولتوة متت و میت ان رتا رابطت ناگسستتنی میتان
اثتتر و جامعتته بتتهعبارت د،یتتتتر ،بوردرتتو شتتاخص جامع ت م ت رن را تمتتار و چتتال
می ت انها مختل ت

میتتان

ادبتتی ،ا،تصتتاد  ،فرهنگتتی و اجتمتتاعی میدان ت یتته برررن ت رنهتتا بتته

 ،رت شکل میده در ارت راتتتا ،خصوصتی

متمتار میت ان ادبتی و هنتر نتاب بتا تتارر

می انها مو تع انتقتاد رنهاتت ؛ زرترا بتر ختال

منطتت ،ت رت بته دنبتال مندعت جوری

نیستن
خصوصتتی
عینی

درگتترِ ادبیتتات و هنتتر مستتتقل در ماهیتت

و،ارع اجتمتاعی اتت

ج اریناپتتذررِ تختتیالت ادبتتی از

مطتابت ارت رهیافت  ،بتی مو تع نورستن ه در میت ان تولیت

ادبتتی و مو تتعگیر ها بیانش ت ه در جنتتانِ رمتتان ،نتتوعی رابط ت تنتتازر وجتتود دارد یتته
رنهتتا را مکمتتل رکتت رگر میتتتازد در وا،تتع ،عمتتلِ نورستتن ه در میتت ان تولیتت ادبتتی از
منطقتتی تبعیتت

میینتت یتته ورژگیهتتا متتن ِ نورستتن ه و ،واعتت ِ میتت ان رن را درکتتته

میین ت متتن ِ نورستتن ه ،توانتتاری ادران درگرگون ت جنتتان را بتته او میده ت و نورستتن ه در
تتتار تعلیمتتات تتتخ  ،بتته متتن
تادهانگارانه اتت

زرباریشناتتتانها دت ت

میراب ت یتته در تقابتتل بتتا نگتتاهِ

در یُنتهِ نگتاه زرباریشناتتانه ،اتتتقاللِ وجتود اثتر نندتته اتت  ،کتال
1. disinterested
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میباشت بت ر ترتیق،

رنکتته نگتتاهِ تتتادهانگارانه بتته تترورتها و یاریردهتتا اثتتر معطتتو
تقابتتل هنتتر مستتتقل بتتا می ت ان  ،ت رت مبتنتتی بتتر اشتتکال مختل ت
ترمارهها ا،تصاد  ،اجتمتاعی و فرهنگتی اتت

درالکتی ت

اثتتر بتتا انتتواع

یته در ارت مقالته متورد ب تی و بررتتی

،رار میگیرد
در عی کتال ،اتتاس مقارست رثتار در ارت مطالعته ،مکتتق تطبیقتی رمررکاتت
ختتال

یته بتر

مکتتتق فرانستتو م ت ود بتته معیارهتتا ملیتتتی و تتتاررخی نمیباش ت ار ت مکتتتق

مبتنی بر درت گاه جنتانوطنی اتت

چنانیته دو ورژگتی منتم رن ،اعتقتاد بته رزاد مطلتت و

ع م وجود مرز تیاتتی و ،تومیتی بترا ادبیتات اتت

ارت گترار

وجود انستجام یمتتر در تقتارن متوارد متورد مقارسته ،فرصت
مقارست هتتر نتتوع تخیتتل ،مضتتمون ،گتترار

از ادبیتات تطبیقتی ،بتا

تبتادل نظتر بیشتتر را بترا

و متتوارد مشتتابه درگتتر در میتتان انتتواع مختل ت

ادبی و رثار هنر ارجاد میین (روت  ،۱۳۹7 ،ص )566-55۳
 .۴نتایج و بحث

نشانهشناتتتی مدنتتوم ،تت رت در همل ت

ماشتتی اثتتر هتتارنر متتولر و طعتتم گتتیالس اثتتر

عبتتاس ییارتتتتمی براتتتاس نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو در تتته م تتور بتتا هتتم
ارتباد معنیدار دارنت  :یتن
الگوهتتا روار ت

اجتمتاعی ،یتن

زرباریشناتتی و یتن

خطتتی پیتترو نمیینن ت و بتترخال

تتتب

فرامتنتی ارت رثتار از

م ت رن و یالتتتی  ،ارتبتتاد

می ان ادبی بتا عرصتههتا ا،تصتاد  ،تیاتتی و فلستدی را بته گونتها مطترد مییننت یته
پیتتام ،طعتتی و مشتتخص بتترا مخاطتتق نتت ارد (تتتل ن ،ور وتتتون و برویتتر ،20۱7 ،ص
 )۱۸۱ارت رورکتترد بتتا درت گاه تلدیقتتی بوردرتتو در همنشتتینی تتتاختارگراری بتتا انتقتتادگراری
همستتوری دارد ،چنانیتته تتتاختار گسستتته ،بُتترد انتقتتاد اثتتر را افتت ار
هنی ِ مخاطتق اجتازه میدهت تتا بتا اندکتان عناصتر دراماتیت

میدهتت و بتته

بته زرفیت هتا نندتته و

خودبازنگرانتت اثتتر برتتردازد (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )54-5۳تتتوةة اثتتر همچتتون
رثتتار برش ت

بتته تتتوةة جمعتتی و ت ثیرگتتذار بتتر جامعتته تب ت رل میشتتود (ر رم ،۱۳۹5 ،ص

 )۱7-۱۸جوانق مشترن نشانهها را میتوان چنی برشمرد:
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 .۱ .۴کنش اجتماعی

طعتتم گتتیالس و هملتت
مرزبن ت

ِ انتتواع مختل ت

ماشتتی از جملتته رثتتار پستتام رنی بهکستتاب میررنتت یتته

ادبتتی را نادر ت ه گرفتهان ت (در پرت ت  ،۱۳۹۳ ،ص  )4۸تتتا بلکتته

با اراژ هنر و ادبیات بته شتکل رت
نستتب

رورکترد چنت رتتانها  ،نمارتانگر ماهیت ِ مستتقل هنتر

بتته تتتلط ا،تصتتاد و هنجارهتتا اجتمتتاعی باشتتن (ترایتتور ،۱۹۸5 ،ص  )6ارتت

گونتته رثتتار تتم دارا بتتودن جنب ت تتتلبی یتته موجتتق تشتتکی گراری و ااتشتتاش فکتتر
اتت  ،دارا جنبت ارجتتابی و مثبت

نیت میباشتتن  ،چنانیتته درصت د نقت فرهنگتتی و کتتل

معضتتتالت ناشتتتی از م رنیتهانتتت (نظتتتر  ،۱۳۸5 ،ص  )۱۱7در ارتتت رورکتتترد هنتتتر
میتوان تقابل پسام رنیستم بتا تیاتت ها تترمارهدار را بته شتکل بتروز نگتاه بیطرفانت
انستتان جنانشتتمول در برابتتر منتتافع تتترمارهداران مشتتاه ه یتترد (هتتاچ  ،200۱ ،ص
)۱2۳-۱27
هنتتر نتتاب بخشتتی از تتترمار فرهنگتتی اتتت
انتقتتادات اجتمتتاعی اتتت
بتتر ختتال
کمارتت

یتته مبتنتتی بتتر زبتتان تاختارشتتک و

(مقتت س جعدتتر  ،رعقتتوبی و یاردوتتت  ،۱۳۸6 ،ص  ) ۸6و

تتترمار ا،تصتتاد و اجتمتتاعی از ،تتوانی ان صتتار و منتتافع تبعی

رمیتت

نمیینتت (عیستتیون و توکیتت فام ،۱۳۹۱ ،ص  )77-76ارتبتتاد هنتتر و ،تت رت

در ارت رثتتار مبتنتتی بتتر تقابتتل متتن  ،عتتادتواره و تتتالرت افتتراد بتتا تتترمار نمتتادر اتت
(بوردرتتو ،۱۹۹۸ ،ص  )70بنتتابرار  ،هنتتر نتتاب بتتا تعمتتیم تتتالرت متدتتاوت ،زمینت مقاومت
در برابتتر بتتورةواز و ختترده بتتورةواز را فتتراهم متتیرورد (مقتت س جعدتتر  ،رعقتتوبی و
یاردوت  ،۱۳۸6 ،ص )7۹-7۸
بتته اعتقتتاد بوردرتتو میت ان ادبتتی تننتتا راه مقابلتته بتتا جنانیتتتاز ِ تتتلط تتترمار نمتتادر
اتت  ،چنانیتته ادبیتتات مستتتقل متتانع از ان صتتار اتتتتان اردها زبتتانی و اجتمتتاعی میشتتود
(ربتتتانی خوراتتتتگانی و خوشرمتتت
اجتمتتاعی و ،ابلیتت

 ،۱۳۸۸ ،ص  )۱5۹هنتتتر مستتتتقل دارا یتتتاریرد

ت ثیرگتتذار بتتر تتتاختار ،تت رت اتتت  ،چنانیتته عادتوارههتتا،

ب رنیات یوریننت ه ،تتالرت ت میلشت ه بتر جامعته رتا دویستا و ارزشهتا رارت در میتان

۱6۸
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ا،شتتار مختلتت

را متتورد پرتتت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

،تترار میدهتت و بتته جنانیتتتاز ِ ارزشهتتا رتتتانها

تمارلی نشان نمیده (بوردرو ،۱۹۹۱ ،ص )۳۸
هنتتر نتتاب بتتا اتکتتا بتتر هنرمنتت ان و نورستتن گان مستتتقل یتته بختت

،ابتتل تتتوجنی از

تتترمار فرهنگتتی را تشتتکیل میدهنتت  ،متمارتتل بتته فاصتتل درتت گاه هنتتر از ،تت رت و
برختتورد بیطرفانتته بتتا مستتاژل اجتمتتاعی اتت

چنانیتته بتترخال

درت گاه ا،تصتتاد-فرهنت

بتته برنامهگتتذار تیاتتت ها یتتالن فرهنگتتی نمیپتتردازد (گنجتتی و کیتت رران،۱۳۹۳ ،
ص  )۸۳-۸0ارتت رورکتترد متتت ثر از جارگتتاه میتتانی هنرمنتت ان نستتب
باالدت

و طبقت پاری دتت ِ جامعته اتت

در ننارت

بتته طبقتت مرفتتهِ

میت ان دتترتتی بته ابت ار توتتعه و
میتتان تتترمار فرهنگتتی و

نایتتامی عقالنیت

مت رن در توجتته بتته نیازهتتا فتترد بتته چتتال

ا،تصتتاد-فرهنتت

معنتتا میبخشتت (ممتتتاز ،۱۳۸۳ ،ص  )۱56هنتتر مستتتقل بتتی

از جنبتت

ا،تصتتاد متوجتته روشتتنگر و یلیشتتهزداری از مدتتاهیم فرهنگتتی اتتت

بتتهطور یتته

میتتتوان رن را بازارناپتتذرر و متتورد توجتته عال،من ت ان ختتاصِ می ت ان فرهن ت

بهشتتمار رورد

شتتکل تتتاختارزدا ،۱اتتتتقالل اج ت ا ِ زررتتتاختی ،2رهتتاری از ان صتتار متتت و یثرتگرار تی
(پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )57از ورژگیهتتا هنتتر مستتتقل اتتت

یتته بتتا انتقتتاد از

تمریتتت ،تتت رت ،بُتتت وارگی و زنتتت گی ماشتتتینی ،از ارزشهتتتا بتتتورةواز و تتتتلط
ارتتت ژولوةر

و تتتترمارهدار انتقتتتاد میینتتت ( ،لستتتدلی و میرخوشتتتخو ،۱۳۹6 ،ص

)۱0۳4

در ارتت راتتتتا ،طعتتم گتتیالس و هملتت

ماشتتی از رثتتار شتتاخص جنانیانتت یتته

تدکی ناپتتذرر ِ تتتوةه و ابتتژه در می ت ان هنتتر و تدستتیرها اجتمتتاعی و ا،تصتتاد را مطتترد
میینن ت (بتترگ  ،۱۹۹7 ،ص  )۱5۸هنتتر معنتتاگرا بتتا رورکتترد پستتام رن ،مرزبن ت
را تیییتتر میدهتت و بتتا کتتذ

هنتتر

فاصتتل تتتوةه از فضتتا «تتتوةة جمعتتی» را مطتترد میینتت

(طنتتتتور  ،۱۳۹۱ ،ص  )۸ارتبتتتتاد ناگسستتتتتنی هنرمنتتتت از منتقتتتت  ،نستتتتبی گراری،
رنارشیستتم ،رزاد ختتواهی ،چن ص ت اری ،تجربتتهگراری ،دور از ختتب مشتتی تیات تی ،ت یی ت
1. deconstructive form
2. infrastructural components
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بر ارتباد ناگسستتنی فترد از جامعته ،اتتتداده از زبتان مردمتی ،نادرت ه گترفت تلستلهمراتقِ
تاخ رافته ،توجه به اهمیت
طبیعتت

زنت گی ،درت گاه فراجنستیتی ،ان رشت بت ون مترز و ت ییت بتر

انستتانها از نشتتانهها یتتن

(بتترگ  ،۱۹۸6 ،ص

اجتمتتاعی در ارتت رثتتار اتتت

 )2۹در وا،تتع ،تصتتورر جامعتته در ار ت رثتتار بتته نمارشتتی ایرم ایتتاتی تب ت رل میشتتود یتته
بتتهجا تقلی ت و بازنمتتاریِ وا،عی هتتا عموم تاذ پذررفتتته ش ت ه ،بتته اجتترا پس ت دراماتی
کقارتِ نسبی و متکثترِ کاصتل از تعامتل تتوةه بتا ابتژه میپتردازد (پتورر ر ،تتخنور،۱۳۹4 ،
ص )54
همچنتتی بیتتان تتتالرت متدتتاوت شخصتتی ها بتتهعنوان بخشتتی از یتتن

اجتمتتاعی بتتا

نظرر ت انسانشناتتتیادبی بوردرتتو ارتبتتاد معنتتیدار نشتتان میده ت شخصتتی ها مختل ت
نمتتاد تقابتتل درتت گاهها مختلتت
چنانیتته متتن

هملت

ات

اجتمتتاعی ،فرهنگتتی و ا،تصتتاد در جامعتته هستتتن

هملتت  ،اوفیلیتتا و بتت رعی بیتتانگر روکیتت تمتتار طلبی هنرمنتت در جامعتته
بتا هجتو عادتوارههتا در برابتر میترا

پت ر و ،ت رت نمتادر عمتو ختود

ارستتتادگی میین ت و ازنتتار متتیدارد« :ا متتردم متتا بتتا شتتما چتته یتتردهارم؟» (متتولر،۱۳۹4 ،
ص  ) 75بتت رعی نیتت شخصتتیتی منتقتت اتتت

چنانیتته دا اتتهها روزمتترة زنتت گی را

ینتتار میگتتذارد و در جستتتجو طعتتم زنتت گی ،تتتن ها ،هنجارهتتا اجتمتتاعی و ،تتوانی
جتتار را عتتاج از درن معنتتا وجتتود میدان ت درعتتی کتال ،عملکتترد هتتر دو شخصتتی
اصتتلی بتتا نورسن گانشتتان رعنتتی متتولر (پتتیذ ،۱۹۹6 ،ص  )۱۸و ییارتتتتمی ( ییانیتتان،
 )۱۳۹5هومولتتوة نشتتان میدهت و رتتادرور ،ت رت تشتتخیص و ارستتتادگی هنرمنت مستتتقل
در برابر ارزشها عامهپسن ات

(پرتت )۱۳۸5 ،

تضتتاد تتترمار فرهنگتتی بتتا تتترمار نمتتادر و تتترمارهها ا،تصتتاد و اجتمتتاعی در

همل ت

ماشتتی و در طعتتم گتتیالس موجتتق شتتکلگیر درالکتی ت

میتتان می ت ان  ،ت رت و

میتت ان هنتتر میگتتردد بتت ر ترتیق ،درالکتیتت ِ ار ژالیستتتی هگتتل و درالکتیتت ِ ا،تصتتاد
متتاریذ در تو تتیج  ،ت رت بتته شتتکل متدتتاوتی از درالکتی ت

میتتان متتن

و تتتلیق فتترد بتتا

تتتاختارها اجتمتتاعی مطتترد میشتتود یتته از درتت گاه بوردرتتو میتوانتت تتتلط نمتتادر ِ
،تت رت را تیییتتر دهتت (جمشتتی

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص  )۱2تنتتا،

در تتتالرت و

۱70

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

عادتوارههتتا فتترد تتترمار فرهنگتتی را در برابتتر ثبتتات تتترمار ا،تصتتاد ،تترار میده ت

(بوردرتتو ،20۱0 ،ص  )256-25۱بتترا مثتتال ،همل ت

ماشتتی یویتتایوال را بتتهعنوان نمتتاد

تتترمارهدار مستتخره میینتت و تستتخیر فضتتا جامعتته بتتا انتتواع یتتاال تتترمارهدار را
نتتوعی اتتتتیال بتتر هت و فکتتر متتردم ،لمت اد میینت (فررت م  ،2007 ،ص  )۱4در مقابتتل
او بتتهطور نمتتادر لبتتاس زنتتان ،ربتتانی جامعتته را بتته تتت میینتت  ،در برابتتر اوفیلیتتا ابتتراز
پشیمانی میین و بتا تکتهیردن نمتادر بت ن شتاه تمارتل ختود بته تقستیم ،ت رت را نشتان
میده (مولر ،۱۳۸۹ ،ص )۳۱

رورکتترد رنارشیستتتی در همل ت
ع م تمارل به ثبات اجتماعی نیست
م

ود ینن ة ه بشر اتت

ماشتتی بتته معنتتا نادر ت ه گتترفت ت ت مالت فلستتدی رتتا
بلکته متولر تننتا بته دنبتال رهتاری جامعته از ،القهتا

او یته ختود پی تتر عضتو کت ب یمونیستم بتوده بتا توجته

به تجربت زنت گی در هتر دو بلتون شترم و اترب بته دگران رشتی و جتارگ رنی یمونیستم
و تتترمارهدار میان رشتت  ،چنانیتته متتولر معتقتت اتتت

متتردم از تتترمارهدار خستتته

خواهن ت شتت  ،همتتانطور یتته از توتیالیستتم خستتته شتت ن در نتیجتته ،هملتت

بتته شتتکل

نمتتادر تتتر از بت ن پیشتتگامان ارت ژولوة یمونیستتم همچتتون لنتتی  ،اتتتتالی و متتاژو ج ت ا
میین ین
تتتب

اجتماعی اثتر بته انتقتاد از ارت ژولوة خاتمته پیت ا نمیینت و متوجته انتقتاد از

زنت گی ماشتتینی اتت  ،چنانیتته انستتان در اواتتا زنت گی شتتنر تمارتتل ختتود بتته

ت متتل ،هنیتت

رزاد ،عشتتتورز بتته انستتانها درگتتر و طبیعتت

را از دتتت

میدهتت

(باریر ،20۱2 ،ص )40۱
همچنتتی نشتتانهها درالکتی ت

هنتتر بتتا می ت ان  ،ت رت در تننتتاری و تتترگردانی انستتانِ

مبتال به تدکر ماشتینی در طعتم گتیالس ،ابتل مشتاه ه اتت
طبیعتت ِ درون بتتا ،القهتتا خشتت
ننار ت

ر،تا بت رعی در اثتر تعتارد

فکتتر  ،بتتهطور نمتتادر ،صتت خودیشتتی دارد در

فتتیلم بتتا رفتتت بتتازرگر بتته پشتت

دوربتتی خاتمتته میرابتت یتته منتقتت رمررکتتاری،

رزنبتتام ،۱ار ت صت نه را شتتاهکار تتتینماری و نشتتاندهن ة برتتتر در ت گاه هنتتر نستتب

بتته

ت تتوالت اجتمتتاعی ،لمتت اد میینتت (بنتتارلو ،۱۳7۹ ،ص  )۱۱2-۱۱۱ارتت اثتتر جتت ا از
1. Jonothan Rosenbum
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جرران اصتلی تتینما جنتان و در مقابتل هژمتونی تتینما هتالیوود ،ترار دارد چنانیته بتا
اتتتتقالل نستتبی در تولیتت و پختت  ،بتتر

ج رتت

را در تتتاررس تتتینما راتتاز میینتت

(نانستتی ،200۱ ،ص  )۹بتتهرام انتقادهتتا بتتهعمل رم ت ه از ییارتتتتمی دربتتارة ع ت م توجتته
بتته و،تتارع اجتمتتاعی او جامع ت جنتتانی را مبنتتا نگتترش ختتود ،تترار میده ت (اتتتالمی و
فرهادپور ،۱۳۸7 ،ص )۹5-۹0
طعم گتیالس ارتبتاد هنتر بتا ،ت رت را بته شتکل نام ستوس ،امتا بستیار عمیتت مطترد
میینت گدتمتتان بتتا شخصتتی ها گونتتاگون و از جملت طلبت افیتتانی نشتتاندهن ة برختتورد
می ت انها مختل ت
در ننار ت

ات ت

اجتمتتاعی ،ا،تصتتاد و فرهنگتتی و ارتبتتاد ناگسستتتنی رننتتا از رک ت رگر
نگتتاه هنتتر بتتا تکیتته بتتر عنصتتر طبیع ت

ماشتتینی را بتته چتتال
ت

مییشتتان و بتتا اتتتتداده از نقت

ت ثیر ،رار میده (در پرت

و تتتاده زرستتتی ،تتتلط تدکتتر

یتتاریرد فرهنگتتی ،میت ان ،ت رت را

و پرتت  ،۱۳۹۳ ،ص )4۹-4۸

بت ر ترتیق ،طعتتم گتتیالس و هملت

ماشتتی از نظتتر یتتن

اجتمتتاعی و یتتن

فرهنگتتی

دارا وجتتوه مشتتترن ،ابتتل توجهان ت تقابتتل هنتتر مدنتتومی بتتا هنتتر هتتالیوود (تجتتار )،
گتترار

بتته گتتذار اجتمتتاعی ،پورتتاری فرهنتت  ،دور از هنتتر عامهپستتن  ،دگران رشتتی،

ت لیل معنا عمقی یتالم ،دور از زنت گی ماشتینی ،چتال

بتا متر

و اهمیت

توجته بته

طبتتع درون ،جنب ت مجتتاز معنتتا و جوانتتق درونتتی زربتتاری در ار ت رثتتار مشتتاه ه میگتتردد
(یتتارتر ،2004 ،ص  )۱7-۱6در نتیجتته ت ییتت بتتر مدنتتوم و اهمیتت

ت تتوالت اجتمتتاعی

در ار ت رورکتترد هنتتر منجتتر بتته تیییتتر فتترم و زنتتور هنتتر پس ت دراماتی

میگتتردد یتته

میتوان الگوری برا تئاتر و تینما معناگرا در عصر پس م رن بهشمار رر
 .۲ .۴کنش زیباییشناختی

تاختار هملت
ات
تدکی ت

ماشتی و طعتم گتیالس مبتنتی بتر تصتاورر گسستته از خیتال و وا،عیت

یه با رکت رگر رابطت درالکتیت

دارنت بتهعبارت درگتر ،خیتال و وا،عیت

از رکت رگر

ناپذررنتت چنانیتته میتتتوان ارتت رثتتار را فراوا،عگرارانتته و بیتتانگر تقابتتل و تعامتتل

رور ت ادها گسستتته در متترز خودرگتتاهی و ناخودرگتتاهی بهشتتمار رورد (نتتازرزاده یرمتتانی
 ،۱۳۸5ص  )4۱۱عتت م انستتجام درونتتی و فتترم چن رتتتانها در ارتت رثتتار نشتتاندهن ة
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تدستیر وا،عیت
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و ارتبتاد رن بتا هت مختاطبی در الرتهها مختلت

براتتاس هنیت

جامعته اتت

و تخیتل افتتراد گونتاگون صتتورت میپتذررد چنانیتته هنتتر
وا،عی هتتا معلتتوم نیست

مدنتتومی از نظتتر زرباریشناتتتی بتته دنبتتال م ایتتات رتتا نمتتار

در وا،تتع ،ارتت رورکتترد هنتتر بتته دنبتتال رهتتاری تخیتتل از انقیتتاد نظتتام تتترمارهدار و
تبعی

(گی  ،۱۳۹0 ،ص )۱67

ها اجتماعی ات

در ارتت راتتتتا ،رورکتترد هنتتر مستتتقل بتتا اتتتتداده از تکنی هتتا پستتادراماتی
ترییق ن مار
در نمتتار

بتا فتیلم ،از بتی بتردن مترز میتان تماشتاگر و نمتار  ،اتتتداده از نابتازرگران
و اولورتت

بتتازرگر بتتر شخصتتی  ،بتتر تعامتتل خیتتال بتتا وا،عیتت

خودرگتتاهی در مخاطتتق تکیتته دارد رورکتترد پستتادراماتی
نمتتار

ماننتت

و ترایتتق

در ارتت رثتتار بهصتتورت ابتت ار

پستتام رن عمتتل میین ت و بتتهجا اراژ ت تصتتورر از وا،عی ت ِ پی تتتاخته ،دارا

رورکتترد انت اعتتی نستتب

بتته مستتاژل انستتانی و اجتمتتاعی ات ت

ب ر صتتورت ،تکنی هتتا

نتتور و صتت ا ،تاختارشتتکنی ،تمتتار بتتازرگر از شخصتتی  ،تعلیتتت مدتتاهیم ،ت گوریهتتا
طتوالنی و هجتو زنت گی ماشتینی ،مخاطتتق را از اندعتال و تستلیم در برابتر عقالنیت

کتتایم

بتتر رتتتانهها جمعتتی ختتارد میتتتازد و فرارنتت تدکتتر و گدتمتتان فعتتالِ مخاطتتق را بتتا
نادرتت ه گتترفت ،القهتتا پی تتتاخته و کضتتور مخاطتتق در صتت نه فتتراهم میتتتازد
(رراگتتا  ،20۱2 ،ص  )۱۳4متترز میتتان صت نه بتتا مخاطتتق م تتو میشتتود تتتا بیننت ه متتانعی
بتترا کضتتور تخیتتل ختتود در صت نه و اردتتا نقت

مترثر در پیشتتبرد اجتترا ن اشتتته باشت

رورکتتترد خواننتتت هم ور و عناصتتتر تمریتتت زدا مخاطتتتق را بهتتتتو پیونتتت گر رثتتتار
چن رتتتانها تتتوم میده ت یتته بتتهمعنا ندتتی ،ی ت و بن ت ،القهتتا هنتتر بتترا انتقتتال
مدتتاهیم از تتتو هنرمن ت میباش ت بنتتابرار  ،رورکتترد پستتادراماتی

بتتا اتتتتدادة هم متتان از

نمتتار  ،موتتتیقی ،فتتیلم ،تکنی هتتا درجیتتتال و متتت بتته خواننتت ه فرصتت
ارتبتتاد چن گانتت ج رتت

را تجربتته ینتت (بستتکاد  ،شتتیس منتت

میدهتت تتتا

و نتت اری ،۱۳۸۹ ،ص

)۱5-۱۸
ت ییتت تکنی هتتا پستتادراماتی

بتتر خودرگتتاهی مخاطتتق و ارتبتتاد میتتان خیتتال بتتا

وا،عی  ،مخاطتق را وادار میتتازد تتا گسست ها درون اثتر را بتا هنیت

ختود پتر ینت ،
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چنانیه تصاورر مختلت
اتتتت

۱7۳

همچتون معمتا ،م ترن تخیتل و هومولتوة میتان متت بتا جامعته

(دتتتتمون  ،20۱۱ ،ص  )۱4۸متتتن

مخاطتتتق ت تتت

تتتت ثیر هومولتتتوة متتتن

شخصتتتی ها و نورستتتن ه ،تتترار میگیتتترد و خودرگتتتاهی او را در برابتتتر هنجارهتتتا

اجتماعیا،تصتتاد و فرهنگتتی فعتتال میتتتازد بتترا مثتتال ،اولتتی اجتترا همل ت

ماشتتی

پتتذ از فروپاشتتی درتتوار بتترلی متتورد اتتتتقبال رلمانیهتتا ،تترار میگیتترد ،چنانیتته همل ت
بتتهعنوان نمتتاد رتت

شخصتتی

درنامیتت  ،م تت ودر ها اجتمتتاعی و زنتت گی ماشتتینی را

نمیپتتذررد و در برابتتر کایمیتت

توتیالیستتتی در رلمتتان بتته معتر تتان خیابتتانی مل تتت

میشتتود (متتولر ،۱۳۸۹ ،ص  ) 7۹همچنتتی اولتتی نمتتار
تن مخاطبی همتراه بتود یته ت ت

طعتتم گتتیالس بتتا واین هتتا

تت ثیر متن ِ بت رعی در چتال

بتا انبتوه تاخ وتتازها

در جامعتت صتتنعتی ،تترار داشتتتن  ،چنانیتته او بتتا تاختارشتتکنی از هنجارهتتا ا،تصتتاد و
اجتماعی از تخیتل و اکساتتات ختود همچتون تت اعی مت ة گتیالس و اکستاس تننتاری در
زرر باران برا رتی ن به خودرگاهی اتتداده میین
تقور

عنصر خیال نتهتننا بتا ت تول متن

شخصتی ها بلکته بتا افت ار

نسبیگراری در مخاطتق ارتبتاد میرابت درالکتیت

خیتال بتا وا،عیت

خودرگتاهی و

موجتق میگتردد تتا

مخاطتتق در فرارنتت گدتمتتانِ بیپارتتان بتتا درگتتر  ،بتته درن فراتتتر از ختتود دتتت

رابتت

(پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )4۸تتتوةه بیثبتتات میگتتردد و متترز تخیتتل بتتا وا،عیت

از

میان میرود تتا مخاطتق در تقابتل میت ان هنتر بتا میت ان ،ت رت بته درن بتاالتر از جنتان
اطرا

خود دتت

پیت ا ینت رورکترد هنتر مستتقل بتا شتالوده شتکنی از ارتبتاد ر طرفت

میان توةه-ابژه بته رابطت خیتال بتا وا،عیت
شخصی ها بر عن ة مخاطق اتت

معنتا تتازه میبخشت  ،چنانیته تدستیر متن

و ارتبتاد متقابتل میتان شخصتی

بتا مخاطتق بته ماننت

تتتوةه-ابتتژة گشتتتاور عمتتل میین ت (متتالوو  ،۱۳77 ،ص  )۱6مخاطتتق ،گسس ت
ابعاد مختل

اثتر همچتون تدتاوت خیتالِ شخصتی

در ننارتت

بتتا اتتتتداده از مجمتتوع تصتتاورر ،وا،عیتت

(پورر ر ،تخنور ،۱۳۹4 ،ص )54

میتتان

بتا دنیتا وا،عتی را در نظتر میگیترد و
نستتبی را در هتت ختتود میتتتازد
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اجرارتتی را جتتارگ ر بازنمتتاری وا،عیتت

میگردان ت و معنتتا در ت ت اوم گدتمتتان اجتمتتاعی بهصتتورت بتتاز و هم متتان رفرر ت ه میشتتود
وا،عیت

ماهیت

برتتتاخته ۱پیت ا میینت و بتته تلدیقتتی از عینیت

یتته بتته اعتقتتاد بوردرتتو الزم و مل ت وم رک رگرن ت (جمشتتی

تبت رل میشتتود

و هنیت

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص -۳

 )4اولور ت ِ متتت جتتا ختتود را بتته نتتورپرداز  ،کریتتات ب ت ن ،طراکتتی لبتتاس و ص ت نه،
اجتترا متدتتاوت بتتازرگران و اتتتتنباد گونتتاگون مختتاطبی میدهتت (پتتورر ر و تتتخنور،

 ،۱۳۹4ص  )5۱ب ر صتتورت اجتترا متدتتاوت از هملتت

ماشتتی نشتتاندهن ة اهمیتت

یتتن

زرباریشناتتتانه در اتتتتدادة هم متتان از تجربیتتات هنتتی و مو،عی ت

اتتت

اجتترا متدتتاوت مبتنتتی بتتر اتتتتراتژ ینشتتگران در رتتتی ن بتته رمتتالی اتتت

،طعیتت

نتت ارد (جمشتتی

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص  )۱۸-2۱از رتت

مینیمالیستتتی ،مکتتان و زمتتان نتتامعی و گستتترش در ت گاه درالوةرت

عملتتی بتتازرگران
یتته

تتتو ،صتت نهها

موجتتق خودمضتتمونی

اثتتر میگتتردد (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )6۳-5۸و از تتتو درگتتر ،واگشتتاری 2و
اندکتتان عناصتتر نمارشتتی منجتتر بتته خودان رشتتی ۳و رفتتع تتتوهم از وا،عی هتتا یلیشتتها
میگردد (پورر ر و تخنور ،۱۳۹4 ،ص )57
بنتتابرار عامتتل چتتال
تلدیت خیال بتا وا،عیت

ینشتتگران و شخصتتی ها پستت م رن بتتا عقالنیتت

و عت م تدکی پتذرر رنهتا از رکت رگر اتت

ایتتر ارستتتا و در یشتتای

تیییر شکل میدهت بترا مثتال ،هملت

گتاهی نقت

نیستت

چنانیتته تمتتارلی بتته اردتتا نق ت
عشتتوهگر و در ننار ت

رود رتت
نق ت

و در مو،عی هتتا

روشتندکر ،گتاه نقت

پشیمان ،تترذ لبتاس زن ت فتروش را بته تت یترده و در ننارت
چنانیتته در ابتتت ا نقتت

شخصتی ها،

برختتورد تخیتتل رزاد بتتا می ت انها ا،تصتتاد اجتماعی و فرهنگتتی

شتتکل متکثتتر بتتهخود میگیتترد بتتهعبارت درگتتر ،تتتوةه ثابتت
مختل

متن

متت رن،

ن ت ارد اوفیلیتتا نی ت چن ت نق ت

مجترم

بتازرگر را رهتا میینت
نمتتادر بتته عن ت ه دارد

زن ،ربتتانی را بتتاز میینتت  ،تتترذ نقتت

رتت

زن

زن بیت ار و معتر تی را میرفررن ت و از تتتابوت بیتترون میرر ت
1. constructed
2. Decomposition
3. Self-reflection
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تتتا  ،ت رت تخیتتل رزاد ختتواه و تمتتارالت فمینیستتتی ختتود را در برابتتر متتر

و یتتاالوارگی

زن در دنیا ترمارهدار نشان ده (پل ان  ،2004 ،ص )2۳6
یتتن
وا،عی ت

زرباریشتتناختی در طعتتم گتتیالس نیتت نشتتاندهن ة چتتال
تکهچستتبانی تصتتاورر متنتتا،

ات ت

بیپارتتان تخیتتل بتتا

 ،نشتتاندهن ة ابعتتاد متدتتاوت وا،عیتتتی ات ت

یه تننا در ه بینن ه به اجمتاع میرتت نگتاه خیرهیننت ة تتوةه بهتت رر بته نگتاه تتوةة
جمعتتی تب ت رل میشتتود چنانیتته ب ت رعی نشتتاندهن ة انستتان ترگشتتته در جامعتت صتتنعتی
ات ت

وا،عی ت

یتته در ننار ت

را در زربتتاری ر ت

تتتوت شتتیرر پی ت ا میین ت او در کوم ت

یالنشتتتنر ،شتتتاه تصتتتاورر طبیعتتت

در ینتتتار تاخ وتتتتازها اتتتولپیکر و تتتتکوت

درختتان در برابتر هیتتاهو شتنر اتت

یتته او را از اکستاس زنت گی تنتتی تتاخته اتت

ارتت صتت نهها مخاطتتق را بتته مقارستته وا متتیدارد تتتا در خصتتوص ترگشتتتگی و افتتول
انستتان در دنیتتا ماش تینی ت متتل یتترده و بیان رش ت تصتتورربردار ب ت ون بتترش ،اتتتتداده از
دوربتتی دتتتتی درجیتتتال ،بتتاز نابتتازرگران و صتت نهها مستتتن گونه ،نشتتاندهن ة تقابتتل
بتتا می ت ان هنتتر تجتتار ات ت  ،چنانیتته دوربتتی فضتتا ج ر ت

می ت ان فرهن ت

را بتترا

ارتباد گذشته بتا کتال و ررنت ه فتراهم متیرورد و ماننت چشتم تتوم پتذ از اتمتام داتتتان
متوجتته پشتت

صتت نه و خلتتت گدتمتتان اجتمتتاعی میتتان اثتتر بتتا وا،عی هتتا بیتترون از رن

میباش (در پرت

و پرتت  ،۱۳۹۳ ،ص )5۳

 .۳ .۴کنش فرامتنی

رنچتته هملتت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس را فراتتتر از میتت ان ادبتتی بهرکتت رگر متترتبب

میتتتازد ،عناصتتر فرهنگتتی مشتتترن در عصتتر پسام رنیستتم ات ت
ار رثتار صترفاذ متکتی بتر متت نیست
مختل ت

بتتهعبارت درگتتر ،تدستتیر

بلکته وجتوه مشتترن در ختارد از متت بته اشتکال

بینتتامتنی ،۱متتتون متتواز  ،2متتتون ارجتتاعی ،۳مو تتوع ارجتتاعی 4رتتا متتتون پیشتتی

5

1. intertextuality
2. paratextuality
3. metatextuality
4. architextuality
5. hypertextuality

۱76

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

رنهتتا را بتته رکتت رگر متترتبب میتتتازد (ر ر ،۱۳۹5 ،ص  )20در ارتت راتتتتا ،تصتتاورر
همچون مقابله بتا زنت گی ماشتینی ،گدتمتان انتقتاد  ،رنت از تتلطهگر  ،جنتانوطنی ،بیتان
تمتتار ات اجتمتتاعی ،تخیتتل رزاد ،تتترس از متتر  ،تتترگردانی ،انتت وا هنرمنتت  ،گستتترش
چن ت فرهنگی ،نق ت

عم ت ة خیتتال در پیشتتبرد وا،عیتتات و ت یی ت بتتر خودرگتتاهی از جملتته

چال ها مشتترن عصتر پسام رنیستم در ارت رثتار اتت

ارت عناصتر را میتتوان اتتاس

هنر مستقل و متت ثر از گستترش تقابتل میت ان فرهنگتی بتا میت ان ا،تصتاد و از میتان رفتت
عقالنی ِ واک در م رنیسم بهشمار رورد (یات  ،2000 ،ص )27

از تتتو درگر ،عناصتتر فرامتنتتی در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس از اصتتول مشتتترن

همچتتون بیطرفتتی ،تکتتور و پورتتاری برختتوردار اتتت

یتته بتتا نظررتت انسانشناتتتیادبی

بوردرتو همختتوانی دارد برار اتتتاس ،بوردرتو بتتر تتتاختار و یتاریرد مستتتقل هنتتر در میت ان
ادبتتی ت ییتت میینتت و رن را دارا خصوصتتیاتی میدانتت یتته میتوانتت همچتتون اهرمتتی
متترثر در تع ت رل می ت ان  ،ت رت عمتتل ین ت (پرتتتت  )۱۳۸5 ،در وا،تتع ،بوردرتتو بتترخال
فویتتو ،دررت ا ،لیوتتتار و بودررتتار نگتتاه م روتتتانه بتته امکتتان تعت رل تتتلط ،ت رت نت ارد او
نق ت

نمتتادر را ،ابتتل

ین گتترانِ می ت ان ادبتتی در انتقتتاد از نگتتاه یارر ماگونتته بتته فرهن ت

توجتته میدانتت (بوتتتچتی ،2006 ،ص  )۱5-۱۱در ارتت خصتتوص عناصتتر فرامتنتتی بتته
شرد زرر ،ابل توجه ات :
نخس

عنصر بیار ی ۱رتا بیطرفتی در میت ان ادبتی موجتق میشتود هنتر مستتقل بته

تدکتترات رنارشیستتتی و تاختارشتتکنی از چتتارچوب عقتتلگراری تمارتتل داشتتته باشتتن (
میتت ان ا،تصتتاد

شتتنباز  ،۱۳۹۱ ،ص  )۱۳۹۱بتتهعبارت درگتتر ،میتت ان ادبتتی بتتر ختتال

جنب ت مندع طلبانتته ن ت ارد ،بلکتته بتتا اتکتتا بتتر تتترمار فرهنگتتی و خودرگتتاهی نستتب
ارزشهتتا هنتتر  ،تبعی

بتته

هتتا موجتتود در می ت ان  ،ت رت را مطتترد میین ت بتترا مثتتال،

اوفیلیا در ص ن پتنجم هملت

ماشتی بتا ل ت ایسررتیونیستتی بته تتتار

از کتذ تندتر،

1. disinterestedness

نشانهشناتی تطبیقی مدنوم « ،رت» در طعم گیالسِ

طییتتان و متتر
 )4۱6هملتت

۱77

میپتتردازد و یلیت تمتتار ات جنستتی را م کتتوم میینت (بتتاریر ،20۱2 ،ص
نیتت در صتت ن اول بتته صتتراک

میدهتت او در تتتخنان

از رتت

روابتتب اشتترافی

ارتت ژولوة ختتاص پیتترو نمیینتت  ،چنانیتته تمتتام

ررزو او مل تتت شتت ن بتته رات طبیعتت

و پنتتاهجوری در اجتت ا بتت ن ختتود اتتت

همچنتتی بت رعی در طعتتم گتتیالس شخصتتیتی پیچیت ه اتت
ر

یتته نمیتتتوان تدکتترات

ارت ژولوة ختاص م ت ود یترد او فترد تترگردان اتت

و در ننتتاد طبیعتت

را متتورد انتقتتاد ،تترار

یته پنتاه ختود را در متر

جستتتجو میینتت انتقتتاد از درتت گاه ان صتتار و النتتام از ،تتوانی

بیطرفان طبیعت  ،او را بته تتو رت

نگتاه جنتانی بترا گتذار از زنت گی مت رن و رفتت

بتته تتتو زن ت گی روتتانشتتینی پیشتتام رن تتتوم میده ت یتته بتتر اهمی ت
تب

زن گی ت یی دارد (شیس من
دوم ،فرامتنی ت

اتت

را بتته

خودرگتتاهی در

و پورجعدر ،۱۳۸۱ ،ص )۳۱

در هنتتر مستتتقل مبتنتتی بتتر ماهی ت

تکتتورنی فرهن ت

بتتر ار اتتتاس ،دتتتتاوردها فرهنگتتی و هنتتر متعلتتت بتته رت

در پس م رنیستتم
فرهنت  ،زبتتان و رتتا

متتت ختتاص نیستتتن بلکتته نشتتاندهن ة همینشتتی و تعامتتل درتت گاهها هنتتر  ،ادبتتی،
ا،تصتتاد و اجتمتتاعی در نقتتاد مختلتت

دنیتتا بتتا رکتت رگر میباشتت در ارتت خصتتوص

نمیتتتوان روابتتب بتتازِ ا،تباتتتی میتتان متتتون ادبتتی گونتتاگون را نادرت ه گرفت

(ةنت ،۱۹۹7 ،

ص  )xix-5چنانیه پسام رنیستم مترز میتانِ متت بتا دنیتا بیترون را م تو میینت  ،نقت
عتتامالن اجتمتتاعی و عادتوارههتتا در تشتتکیل هنجارهتتا ثاب ت

و تتتاخ

 ،ت رت را متتورد

انتقاد ،رار میده و بته میت ان ادبتی در جامعته یتاریرد مستتقل میبخشت (مورت ککمت ،
 ،۱۳۹2ص  )۱6۹-۱6۸ار گونته ارتبتاد اثتر بتا و،تارع و تتارر متتون ،م وررت
فرامت منتقل میین تا ا،تباس و تیییر روار

رن را بته

جارگ ر داتتانپرداز شود

ار رورته در تبتادالت فرهنگتی موجتق تعمیتت نگتاه ادبتی نستب
تتترمارهها نمتتادر میگتتردد ،چنانیتته بوردرتتو بتته چتتال

بته میت ان ،ت رت و

هنتتر مستتتقل در تقتتاطع ،ت رت،

میتان تترمار فرهنگتی و تترمار ا،تصتاد بتاور دارد بته اعتقتاد او هنتر نتاب در تعتتامالت
جنتتانی و گتتذار از جامع ت مب ت بتته جامع ت پیشتترفته نق ت

اتاتتتی دارد؛ زرتترا ختتود ،ر ت

می ت ان مستتتقل در تعامتتل بتتا تتتاختارها اجتمتتاعی و ارزشهتتا فرهنگتتی بهشتتمار میرر ت

۱7۸

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

(بوتتتچتی ،2006 ،ص  )۱7در وا،تتع ،هنتتر نتتاب بتتا دا اتتهها جامعتته ،اتتتتع اد ،زرفی ت ِ
شناخ

و شتیوة عمتل مناتتق در جامعته ارتبتاد مستتقیم پیت ا میینت چنانیته مبتنتی بتر

عقل مُردن ات

و نه مُردن برا عقل (بارنگانی و یازمی ،۱۳۸۹ ،ص )۹

در ارت راتتتا ،فرامتنیت
بهصتتورت رتت

انستان پستام رن در هملت

هورت

تتتوةة انستتانی ین منتت مطتترد میینتت (بابتتاری ،بیتتتا) هملتت

انسان پسام رنی ات

تخ خود را با فعل ما تی «مت هملت
فرامتنتتتی در روارتتت

صتت ا

یه در برابتر هجمت زنت گی ماشتینی بتهطور صتررج لتق بته اعتتراد

میگشتتار ؛ زرتترا نمیتوانتت هماننتت هملتت
اتتتت

شکستتریر ،شتتاه ادة جتت ا از جامعتته باشتت او
بتودم» راتاز میینت یته از ابتت ا نشتان ت توالت

(متتتولر ،۱۳۸۹ ،ص  ) 26او بتتته زود مستتتاژل درون ،صتتتر

السینور را با رخت ادها فرهنگتی رلمتان ،ترن بیستتم و ترنوشت
زلم رفته بتر رنهتا بته دتت
نیست

ماشتی و طعتم گتیالس را

و ادعتتاری بتترا شتتناخ

متردم پیونت میزنت و از

شتاهِ پت ر گالرته میینت او درگتر رت

اومانیست ِ یمتالگرا

جنتتان ن ت ارد ،امتتا از نگرانتتی ختتود دربتتارة از میتتان رفتتت

رزاد ِ انسان در عصر م رنیتته و تبت رل شت ن انستانها بته ماشتی تتخ میگورت (بتاریر،
 ،20۱2ص  )402همچنتتتی بتتت رعی در طعتتتم گتتتیالس ت تتتوالت رتتت

تتتتوةة انستتتانی

ین منتت را در جستتتجو رزاد و درن لتتذت زنتت گی نشتتان میدهتت باوجودرنکتته اثتتر
ادعتتاری بتتر درن اتتتتعالری از انستتانی
شتتنر ،اشتتاع اتتتتعارها اتتت

ن ت ارد ،تصتتمیم ب ت رعی بتترا خودیشتتی در کوم ت

در فرامتنیتت

اثتتر یتته بتتر تعتتارد خودبیگتتانگی در میتتان

شتتنرون ان دنیتتا پستت م رن بتتا خودرگتتاهی و گررتت رنهتتا از زنتت گی ماشتتینی بهتتتو
طبیع

درون ت یی دارد

توم ،عنصتر پورتاری در فرامتنیت

بتا توتتع درت گاه درالوةرت

در هنتر مستتقل ارتبتاد

دارد تتتاختار بتتاز در ار ت رثتتار ،هستیشناتتتی و مدتتاهیم ت متتل برانگی ت همچتتون متتر
،تت رت را بتته چتتال

مییشتت تتتا جنبتتهها نندتتته در وا،عیتت

 ،20۱7ص  )۱0۸-۱0۳در وا،تتع ،ارتت جنبتته از فرامتنیتت
مختلتت

و

را رشتتکار تتتازد (اتتتتم،

متوجتته ارتبتتاد درنامیتت

انتتواع

رثتتار ادبیهنتتر مستتتقل بتتا رکتت رگر در تراتتتر دنیتتا و در برابتتر اتتتتیال

ارزشهتتا نمتتادر ا،تصتتاد و اجتمتتاعی اتتت

چنانیتته هنتتر نتتاب بتته دنبتتال بتترروردن

نشانهشناتی تطبیقی مدنوم « ،رت» در طعم گیالسِ

خوات ت

۱7۹

مخاطتتق ،تسلیبخشتتی و رتتا اراژ ت هنتتر عامهپستتن نیس ت  ،بلکتته بتته اعتقتتاد پیتتر

بوردرتتو از جتتنذ مستتتقل و دارا طبقهبنتت

(بوتتتچتی ،2006 ،ص -۱0

داخلتتی اتتت

 )۱۱بتهعبارت درگتتر ،ارت رورکتترد هنتر ایتتر نخبتتهگرا و مولت میت انی اتت

یتته تتم

دارا بتتودن ،واعتت نستتبتاذ مستتتقل از زرباریشناتتتی ایراتتتطورها برختتوردار اتتت

و بتتا

تارر رثار هنر و اجتماعی ارتباد ناگسستنی دارد
ب ر صتتورت ،نشانهشناتتتی روار ت

در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس بیتتانگر  ،ت رت

هنتر در واةگونتتتاز زبتتان رتتتانه و تاختارشتتکنی از وا،عیتات یلیشتتها اتت
بتتهجا انتقتتال پیتتام ،بتتر اتتتتداده از فضتتا گدتمتتان و چتتال
دارنت هتتر دو اثتتر متتر

در ت گاهها مختل ت

ت یی ت

تتتوةة فتترد را مطتترد مییننت و متترز میتتان هنتتر و جامعتته را از

میتتان بتتر میدارن ت تتتا شتترارب تراةر ت

انستتان پستتام رن را نشتتان دهن ت چنانیتته داتتتتان

شخصتتی ها از داتتتتان زن ت گی روزانتت متتردم جتت ا نیس ت
 ،۱۳۹4ص  )۳۳-۳2هملت

ارت رثتتار

داتتتتان ختود را روارت

(کستت زاده نیتتر و اتتتالمی،

نمیینت بلکته تقابتتل درت گاه هنتتر بتتا

درتت گاه تیاتتتتم اران ،فیلستتوفان و شتترارب اجتمتتاعی را بهتصتتورر مییشتتان در کالییتته
توانتتاری تیییتتر تتتلط تتترمارهدار و مندعتت طلبی رارتت در جامعتته را نیتت دارد (بتتتل،
 ،20۱2ص  )۱۳-۱2او بتته فکتتر اراژتت رتت

نمتتار

اشتترافی بتترا دربتتار نیستت  ،بلکتته

تتترجیج میدهتت در میتتان متتردم در خیابانهتتا رلمتتان ت صتت ینتت (متتولر ،۱۳۸۹ ،ص
 )۳2همچنتتی تصتتاورر درکتتتاتور در تلور رونهتتا بتت ون صتت ا نشتتاندهن ة خنثتتی بتتودن
زبان رتانهها جمعی و یلمات یلیشه ن د اوت
طعم گتیالس نیت بتا رورکترد هنتر بته بررتتی شترارب انستان پستام رن و درالوةرستمِ
میان طبقات مختلت

جامعته متیپتردازد در وا،تع ،ییارتتتمی بتا شتو طبعی فلستدی تقابتل

در گاه ب رعی بتا درت گاه مرتتوم در جامعته دربتارة تتوةة متر

را نشتان میدهت (رزنبتام

و تتتعی وفا ،۱۳۹6 ،ص  )57خودیشتتی در ار ت اثتتر تتتابعِ اصتلِ عت مِ ،طعیت
ینتتاری نستتب

بتته مدتتاهیم تتتلطهناپذرر ات ت

و دارا بتتار

چنانیتته مخاطتتق را وامتتیدارد تتتا بتتا نگتتاه

متدتتتاوت بتتته هنجارهتتتا اجتمتتتاعی بنگتتترد (متتتالوو  ،۱۳77 ،ص  )۱2بنتتتابرار  ،او
بهصتتورت تتتمبولی

میمیتترد و بهوتتتیل تتتربازان تشتتییع میشتتود ،در کتتالی یتته نمتتار

۱۸0

مطالعات زبان و ترجمه

ایتتر نتظتتره و ایررتتتمی گپوگد ت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

گتتیالس نشتتاندهن ة تیییتتر

تتتربازان در زرتتر درخ ت

زاورتت درتت داتتتتان بهتتتو درتت گاه هنتتر دلختتواه یتتارگردان اتتت

همچتتون هملت

ماشتتی از دارتترة صت ن نمتتار

مخاطبتتان رنهتتا را متوجتته لتتذت طبیعتت

در انتنتتا بتت رعی

ختتارد میشتتود تتتا بتتا تیییتتر زاورتته نگتتاه

در هنجتتارگرر

از اتتتلوب زنتت گی ماشتتینی

بنمار
 .۵نتیجهگیری

مطالعتت تطبیقتتی نشتتانهها ،تت رت در هملتت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس نشتتاندهن ة

روابتتب پیچی ت ة می ت ان ادبتتی بتتا انتتواع تتترمارهها فرهنگتتی ،ا،تصتتاد و اجتمتتاعی ات ت
ار ت رثتتار تتم برختتوردار از ،تتوانی نستتبی مستتتقل بتتا اتتتتداده از ین هتتا اجتمتتاعی،
مییشتتن تقابتتل متتن

زرباریشناتتتی و فرامتنتتی هژمتتونی میتت ان ،تت رت را بتته چتتال

نورسن ه و شخصتی ها داتتتان بتا تتالرت هنتر هتالیوود  ،تماشتاچی را بتهعنوان انستانی
ین منتت و خودرگتتاه متتورد خطتتاب ،تترار میدهتت و بتته تاختارشتتکنی از هنجارهتتا
اجتمتتاعی و ا،تصتتاد دعتتوت میینتت همچنتتی تقابتتل درتت گاهها و عتت م نتیجتتهگیر
صتتررج در ارتت رثتتار از خصوصتتیات هنتتر مستتتقل بهشتتمار میررتت ؛ زرتترا عتت م ،ضتتاوت
دربتتارة برتتتر ارزشهتتا منجتتر بتته تاختارشتتکنی از تمتتار ات تتتاختاررافته در هتت
مخاطق میگتردد در ارت رورکترد هملت

و بت رعی از ،التق شخصتی

داتتتانی ختارد و

به گدتگو مستقیم بتا مخاطتق میپردازنت تتا مترز تتاختگی میتان هنتر و جامعته برداشتته
شتتود اتتتتداده از تکنی هتتا رزار دهن ت ة نتتور ،ص ت ا ،گستتیختگی متتت همتتراه بتتا یتتالة و
درالو ها خشت همچتون شتون ،خودرگتاهی مخاطتق را ت ررت
کضتتور در صتت نه میدهتت اصتتول نمتتار
ارتتت ژولوةر

در ننارتتت

فرهنتتت

پستت دراماتی

بتتا ت ییتت بتتر گسستت ها

صتتتنعتی مبتنتتتی بتتتر تولیتتت و گستتتترش هنی هتتتا

پی تاخته را زرر ترال میبترد متت در ارت رثتار شتکل ثابت
اتتت

و بته مخاطتق کتذ

نت ارد و تننتا نقطت راتاز

بتترا ا،تبتتاس مستتاژل مشتتترن و گدتمتتان میتتان فرهن هتتا تتتاختار بتتاز و امکتتان

تدستتیر رزاد ،در ننار ت

اثتتر را از م ت ودة متتت ختتارد یتترده و بتته امتتر نام ت ود و ایتتر
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،ابل تتلطه تبت رل میینت  ،چنانیته هملت

۱۸۱

و بت رعی را میتتوان شتنرون انِ جنتانی میت ان

ادبی بهشمار رورد
کتابنامه
ر ر ،ا ( )۱۳۹5ت لیلی بر نظررات ترامتنی

ةنتی پژوه ها نق ادبی و تب

شنا تی-۱۱ ،)24(7 ،

۳۱

ر رم ،م ( )۱۳۹5برر تی مدنوم توةه و بازتاب رن در شیوة اجراری بر ش  :پروةة عملی یارگردانی
نمار

نگنبان (پاراننام منتشر نش ة یارشناتی ارش ) دانشگاه تربی

م رس ،تنران ،ارران

اتالمی ،م  ،و فرهادپور ،م ( )۱۳۸7پاررذ-تنران :تینما عباس ییارتتمی تنران :فرهن

باباری ،پ (بیتا) بی متنی

صبا

در نمار نام مادر نوشته برتول برش  .برگرفته از
http://anthropology.ir/article/29504.html

بارنگانی ،ب  ،و یازمی ،ع ( )۱۳۸۹بررتتتتی مبانی تئورر

فرهن

مدنوم تتتترمار فرهن

فصتتتلنام بر

2۱-۸ ،)24( ،

بسکاد  ،م  ،شیس من

 ،ع  ،و ن اری ،ا ( )۱۳۸۹ورژگیها پسام رن در هنر چن رتانها

یتاب ماه

هنر۱۹-۱2 ،)۱42(۱۳ ،
بنارلو ،ع ( )۱۳7۹عباس ییارتتمی تنران :نوروز هنر

بوتتتتچتی ،ر ( )2006پژوه

بوردرو در زمین ادبیات زمینه ها ،تتتتنم ها و نگرش ها ترجم ررش

کس پور تنران :ترجمان
پرتت  ،ش ( ۳0 ،۱۳۸5د ) نظرر انسانشناتی ادبی پیر بوردرو برگرفته از
http://anthropology.ir/article/2029.html

پورر ر ،ر  ،و تخنور ،د ( )۱۳۹4چیستی و چراری شخصی پرداز پسادراماتی

در فضا رتتانها

تئاتر معاصر نق زبان و ادبیات خارجی77-45 ،)۱5(۱۱ ،
جمشی

ها ،و  ،و پرتت  ،ش ( )۱۳۸6درالکتی

من

و می ان در نظرر عمل بوردرو فصلنام علوم

اجتماعی۳0-۱ ،)۳2( ،
ک س زاده نیر  ،م  ،و ا تالمی ،ر ( )۱۳۹4ه ستی شنا تی پ سام رن در دا تتان «م دانلی یل ه ستم»
براتاس نظرر براران م هیل ادبیات پارتی معاصر42-25 ،)۱6(4 ،
کقی ،س ، ،ربان صباو ،م و تاژبی نقن ر  ،ز ( )۱۳۹7انقیاد و  ،رت ب ن زنانه در رمان ترگذ ش
ن رمه نوشت مارگارت اتوود مطالعات زبان و ترجمه۱26-۱04 ،)۳(5۱ ،

۱۸2
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دورتیه ،ة ( )۱۳۸۱پیر بوردرو انسانشناس ،جامعهشناس نام انسانشناتی225-2۳7 ،۱ ،
در پر ت  ،م  ،و شنبا ،م ( )۱۳۹۳ت ورلها فل سدی از تینما ییار تتمی با ت یی بر رراء ةان لون
نانسی مطالعات میان رشتها در رتانه و فرهن 62-45 ،)7(4 ،
راد ،ر  ،و فارتیان ،م  ،و بامشکی ،س ( )۱۳۹7بررتی تطبیقی تصورر جن

جنانی در رمانها خون

درگران و تووشون مطالعات زبان و ترجمه2۹-2 ،)۳(5۱ ،
ربانی خورا تگانی ،ع  ،و خوشرم

 ،م ( )۱۳۸۸مق مها بر جامعه شنا تی زبان پیر بوردرو ف صلنام

مطالعات فرهنگی و ارتباطات۱۸6-۱55 ،)۱6(5 ،
رزنبام ،د  ،و تعی وفا ،م ( )۱۳۹6عباس ییارتتمی تنران :چشمه
( )۱۳۸۳ن شانه شنا تی الرها و یاربرد رن در ت لیل مت هنر

تجود ،

همان رشی نشانهشناتی هنر (ص  )74-5۹به هم

شتتنباز  ،ر ( )۱۳۹۱فرارن تب رل همل

فرزان تجود

مجموعه مقاالت اولی

تنران :فرهنگستان هنر

به ماشتتی بازخوانی ا،تباس هارنر مولر از ورلیام شتتکستتریر.

برگرفته از
http://anthropology.ir/article/13172.html

شتتتیس من

 ،ع  ،و پورجعدر ،م ( )۱۳۸۱بررتتتتی علل اتتتتتقبال منتق ان اربی از فیلم ها عباس

ییارتتمی فصلنام م رس هنر4۱-25 ،)2(۱ ،
طنور  ،ن ( )۱۳۹۱ورکتور برگم  :پاران نظررهپرداز هنر فصلنام ییمیا هنر2۱-7 ،)5(۱ ،
عقیقی ،س ( )۱۳۹6چ شمان ازها متییر :برر تی تطبیقی مولدهها م ستن و دا تتانی در رثار عباس
ییارتتمی ارران نام 26-7 ،)4(2 ،

عیستتیون  ،ل  ،و توکی فام ،م ( )۱۳۹۱فمینیستتم پستتام رن و ت ول در مدنوم دمویراتتتی ت قیقات
کقوم خصوصی و ییدر (دانشنامه کقوم و تیات )۸6-6۱ ،)۱7(۸ ،
فکوهی ،ن ( )۱۳۸4پیر بوردرو :پرتتتمان دان

و روشتتندکر

فصتتلنام علوم اجتماعی-۱4۱ ،)۱(2 ،

۱6۱
و هنر در

 ،ل سدلی ،م  ،و میرخو شخو ،ر ( )۱۳۹6هنر و تیا ت  :زمینهها تعامل و تقابل تیا ت
پس م رنیسم فصلنام تیات ۱04۳-۱025 ،)4(47 ،

یررمی ،م ( )۱۳۸۹علوم اجتماعی :ان رشتتته اجتماعی پیر بوردرو مجل فرهن

پژوه

دانشتتتگاه

با،رالعلوم۱60-۱۳7 ،)7(2 ،
ییانیان ،ر ( ۱۸ ،۱۳۹5شنررور) هیچ چی پننانی ن اررم/ییارتتمی پرچم ار ات

برگرفته از

https://www.isna.ir/news/95011805944

۱۸۳
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گنجی ،م و کی رران ،ا ( )۱۳۹۳ترمار فرهنگی و ا،تصاد فرهن

(با تایی بر نظررهها پیر بوردرو و

تراتبی) فصلنام راهبرد ۹7-77 ،)72(2۳
گی  ،ن ( )۱۳۹0مایذ وبر و نظرر پستتام رن :ج ال عقل و افستتون ترجم م مود مق س تنران:
روزنه
مالوو  ،ل ( )۱۳77ا صل ع م ،طعی

ییار تتمی (نگاهی به رثار ییار تتمی) ترجم شاپور عظیمی

فارابی ۱7-۱0 ،)4(7 ،
م م یاشی ،ص ( )۱۳۸4بررتی تطبیقی مولدهها زرباریشناتی در هنر تنتی و ورژگیها تینما
ییارتتمی یتاب ماه هنر6۱-4۸ ،40 ،
مق سجعدر  ،م  ،رعقوبی ،ع و یاردو ت  ،م ( )۱۳۸6بوردرو و جامعه شنا تی ادبیات ادبپژوهی،
۹4-77 ،)2(۱
ممتاز،

( )۱۳۸۳معرفی مدنوم طبقه از در گاه بوردرو پژوهشتتنام علوم انستتانی-۱4۹ ،)42-4۱( ،

۱60

ماشی

مولر ،ه ( )۱۳۸۹همل

ترجم ناصر کسینی منر تنران :گروه تئاتر

مولر ،ه ( )۱۳۹4تهگانه :هرایلذ  ،5ماژوزر ،همل
مور ککم  ،ن ( )۱۳۹2دررم

ماشی

ترجم ناصر کسینی منر تنران :روزبنان.

بر رورکرد روششتتتناختی پیر بوردرو به مدنوم تتتترمار فرهنگی

جامعهپژوهی فرهنگی۱7۸-۱55 ،)۱(4 ،
نازرزاده یرمانی،

( )۱۳۸۱یمینهگراری (مینیمالیستتتم) در هنر نمار

مجله هنرها نمارشتتتی،۳ ،

4۳-۱0
نازرزاده یرمانی،

( )۱۳۸5دررم

نانسی ،ة ( )200۱ب اه

به نمارشنامهشناتی تنران :تم .

فیلم ترجم با،ر پرهام ،برویسل :اروةوارت

نظر  ،ع ( )۱۳۸5پسام رنیسم و هور

تیاتی فصلنام مطالعات ملی۱۳6-۱۱6 ،)۳(7 ،

ورتمور ،د ( )۱۳۸6تئاتر پس م رن ترجم صم چینی فروشان تنران :نمار .
روت ،

( )۱۳۹7دررم
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