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Abstract
Since the human mind is temporal, his/her thoughts and the incidents s/he remembers
from the past and narrates are temporally interpreted as well. Therefore,
understanding the temporal dimension of the narratives leads to a profound
recognition of both narratives and life which can be interpreted through textual signs.
From this viewpoint, the present paper attempts to engage critically with Tom
Stoppard, the contemporary British playwright who utilizes time-plays for
conveying his thoughts. This study intends to deal with the hows and whys of the
historical past in light of Paul Ricoeur’s narrative theory. Travesties, going under the
sub-genre of ‘memory play’, put prominent figures of politics and literature from
different times and places along with each other to reveal their outlooks by
representing opposed discourses regarding the definitions of art. To examine
temporality in the narrative, the genre of drama was chosen for the opposed
discourses as this genre offers the opportunity to represent binary dialogues in a
dialectic manner based on their spokesmen’s lived experiences. Thus, each concept
is pitted against its ‘other’, some of them have been characters, schools of thought,
or even dimensions of time. This openness to the ‘other’ points to morality, and
consequently, the order resides in the narrative that this study reflects. In this regard,
time is considered metaphorically to get a hermeneutic understanding of the
narrative. For this purpose, the time-plays are interpreted with a narratological
approach. Correlative is Ricoeur’s three phases of mimesis, memory, and forgetting,
and the related ‘narrative time’ theory.
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چکیده
ازآنجاکههه ذهنیه

انسههان زمانمنههت ا ه  ،عقایهتی کههه بههه آن م انتیشههت و رویههتادهای

که به خاطر مه آورد و روایه
بههه شههناخ

م کنههت نیهها زمانمنههت هسههتنت ،بنههابرای درک بُعههت زمههان

عمیهه تر ذههه انسههان ،روای هههای او و درنهایهه

شههناخ

زنههت

م انجامههت .ایهه مهههم از طریهه تفسههیر نشههانههای متنهه کههه او م آفرینههت صههترت
م پههریرد .از ایهه من،ههر ،تههام ا ههتتپارد ،نمایشههنامهنتیس معاصههر انیسیسهه  ،کههه از
بازیهای زمان در جهه
رفته ا

بیههان انتیشههههای خههتد ا ههتفاده م کنههت ،مههترد مطالعههه قههرار

 .نمایشههنامۀ تقسیههتهای انتقههادی او در قاله

نمایشههنامۀ حاف،ههه ،بهها کنههار هههم

نهههادن شخصههی های ادبهه -هنههری و یا هه  ،بههه مفهههتم هنههر از دیههت اههای آنههان
م پههردازد و فتمانهههای متناق هه را در برابههر ختاننههته بازنمههای م کنههت .در ایهه
پژوهش ،فتمانهای مت ههاد بهصههترت فتیتهههای دوبهههدو در ن،ههر رفتههه شههته ا ه
به تنهای که هر مفهههتم بهها مفهههتم «دییههریِ» خههتد در مقابسههه قههرار داده شههته کههه ههاه
شخصههی ها و ههاه متاتهه

فتههری یهها حتهه بُعههتی از زمههان هسههتنت .پژوهشهههای

مرتبط با متضتع ایه مقالههه بیشههتر در زمینههۀ برر ه هتیه
پسههامترن از طریهه شخصههی پردازی بههتده ا هه

و یهها عناصههر پههت رائ و

و هیچیهه

بهها دیههت اه زمههان بههه

برر هه ایهه نمایشههنامه ندرداختهانههت .هههتپ پههژوهش حاضههر تفسههیر معنهها از طریهه
ا تعاری تسقه کههردن زمههان در ههطگ فتمههان بههر مبنههای رهیافه
بهها کاربس ه

هرمنههتتیت ا ه

و

ن،ری هۀ «روای ه پههر ریتههتر» بههه برر ه ارای ه و ایههتنی بُعههت زمههان

م پردازد .ای پژوهش با تأکیههت بههر تتنی هههای بی ه نتیسههنته و بهها ا ههتناد بههر ن،ریهۀ
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« ههه انۀ محاکههات» و نیهها مفهههتم «فرامتشهه و حاف،ههه» از دیههت اه ریتههتر بهها رو
تحسیس ه -کیف ه و بهها رویتههرد روای شنا ههانه ،ن،ههم و ههاختار را از خههی ب ن،م ههها
و بازیهای زمان ای نمایشنامه برر
کلیدواژهها :روای شنا

و نشان م دهت.

 ،زمان روای  ،نمایشنامۀ حاف،ه ،فرامتش  ،هرمنتتی

 .1مق ّدمه

زمهان و یته از م،ههاهر آن یعنه حاف،ههه متضهتع بحه برانییا عصههر حاضهر برشههمرده
شته ا

تها جهای کهه فتهه م شهتد در فرهنهم معاصهر ربه  ،حاف،هه بههعنتان الیهتی

زیباشههناخت در متزهههها و ههایر یادبتدهههای فرهنی ه تجس ه پیههتا کههرده ا ه
 .)۲009الباً یت از راهههای کهه نتیسهنته بهرای روایه

دا هتان انتخها

(وای هههت،1

م کنهت ،ا هتفاده

از حاف،ههۀ فرهنیهه -تههاریخ ا هه  .در انههی دا ههتانهای  ،وقههایو و اتفاقههات کههه در
رشههتۀ دور یهها نادی ه
زمان حا نسب

روی داده ا ه

مههترد بهرهبههرداری نتیسههنته قههرار م یههرد تهها در

به آنها متضهو یها ن،هر خاصه ارائهه شهتد .اینتهه نتیسهنته از حاف،هۀ یه

راوی نمایشه بههرای بههاز ت کههردن وقههایو دا ههتان -خههتاه خیههال و خههتاه واقعه  -ا ههتفاده
کرده نشانیر ای ا

کهه متضهتع در خهی رونهت تهاریخ و زمهان تکییهر کهرده ا ه

و یهها در شههرپ تکییههر ختاهههت بههتد .درنتیجههۀ انههی دیههت اه و تتنیتهه  ،برر هه وقههایو
برحس

زمان به تفسیر و تعبیر هرمنتتیت نیازمنت ا

ای وقهایو کهه تت هط افهراد یه

.

فرهنهم قابهر درک هسهتنت و بههطتر مشهترک تجربهه

شههتهانت ،از ن،ههر پههر ریتههتر ،۲فیسسههتپ معاصههر فرانسههتی ،در ههطگ او محاکههات قههرار
م

یرنت .ریتتر معتقهت ا ه

یه

روایه

قبهر از اینتهه بهه هطگ تفسهیر ختاننهته بر هت

دو ههطگ دییههر را نیهها طه م کنههت .ههطگ او ایه ن،ریههه کههه بههه « ههه انۀ محاکههات» 3او
معههروپ ا ه  ،مربههتب بههه ادراکههات انسههان ا ه
شامر ادراکات ذهنه نیها نسهب

کههه عههیوه بههر ادراک عین ه از جهههان،

بهه خهتد و تجربیهات زیسهتهای م شهتد کهه همیهان فههم

1. Whitehead
2. Paul Ricoeur
3. mimesis
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ههطگ را «پیشههاپیتربنتی» 1نههام م نهههت و بهههعنتان

درنیامههته ا ه

ام ها بههرای فهههم ههت ه م هؤثر ا ه  ،مطههر

م کنههت .در ههطگ دوم کههه مهمتههری بخههش ایهه ن،ریههه ا هه  ،طههر و روایهه
شتر م

دا ههتان

یرد و «پیتربنهتی» ۲نامیهته م شهتد بهتی م همتن کهه تمهام طر ههای کهه در

پیشههاپیتربنتی قههرار دارنههت و دارای ههاختار و خصههس های نمههادی و یهها بُعههت زمههان
هسههتنت ،بههه مرحسههۀ روای ه
پیشاانیاشههت روایه

شههتن م ر ههنت .در ههطگ آخههر پسازاینتههه عناصههر روای ه و

بهها یتههتییر ترکیه

شههتنت و تمامیه

و راویههانی  3یه

اثههر را خسه

کردنت ،ختاننهته بها دیهت پیشاانیاشهت و تجربیهات زیسهتۀ متفهاوت و بها پیتنهت دنیهای مهت
به دنیای ختد ،به تفسهیر م پهردازد و عمهر خهتانش کهه از ن،هر ریتهتر در هطگ محاکهات
ههه قههرار دارد بهها پیتنههت محاکههات یهه

و دو انجههام م پههریرد (ریتههتر)19۸3 ،؛ بنههابرای

رویههتادها و انتیشههههای کههه از ههطگ پیشههاپیتربنتی تت ههط نتیسههنته ههاینش و بهههنتع
تقسیههت م شههتنت ،بههه روایهه

بههه لحهها

درم آینههت .متضههتع محاکههات در ههطگ روایهه

صترتبنتی هم تقسیهت م شهتد و بهه ختاننهته منتقهر شهته تها بها فههم و برداشه

او و بهر

پایۀ نشانههای متن به تفسیر درآیت.
جه

فهم و تفسیر مهت « ،ا هتعاره» بههعنتان یه

تجربهۀ عمیه و خهاب بها تتجهه بهه

مفهههتم آن از من،ههر پههر ریتههتر بهه کههار م ه رود .ازآنجای کههه فهههم هرمنتتی ه

بههرای خس ه

معنهها در ای ه پههژوهش مههترد ا ههتفاده قههرار رفتههه ا ه  ،ارتبههاب بههی مفههاهیم از اهمی ه
خاص برخهتردار ا ه ؛ بنهابرای  ،ایه امهر از طریه ا هتعاری انیاشهت ایه مفهاهیم بهتهر
و عمیهه تر قابههر درک و برر هه ا هه  .ا ههتعاره نههه بهههعنتان آرایهههای زینهه بخش مههت ،
بسته برای انتقا تجربه و معنا مهترد ا هتفاده قهرار م یهرد .ازایه رو ،نهه بها فهرم ا هتعاره و
نه با معنهای آن ،بستهه بها ارجهاع یها مصهتاآ آن متاجهه هسهتیم .فهرم ا هتعاره بههطترمعمت
جنبهۀ لف،ه را در ن،هر م یهرد و معنهای ا هتعاره نیها البهاً بهه شهباه ها اشهاره دارد ،امها
ریتههتر مصههتاآ را بههرای تتصههید مجههتد واقعیههات بهها اهمی ه

م دانههت (ریتههتر.)19۷۷ ،
1. pre-figuration
2. figuration
3. narrativity

برر
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ای ه نیههره ای تنههه تتجیههه م شههتد کههه همههۀ مفههاهیم و تجههار

زنههت

بهها منط ه زبههان

روزمههره قابههر بیههان نیسههتنت هماننههت آنچههه ههاختار رایان در پ ه آن هسههتنت تهها مفههاهیم در
قاله

ههاختارهای تترارشههتنته و قابههر تشههخیص بینجنههت ،بستههه همیشههه مفههاهیم خههار

از حیطۀ زنت

وجتد دارنت کهه البتهه ریتهتر معتقهت ا ه

م تهتان بهه آنهها ارجهاع داد امها

نه با کیم عادی ،بسته با زبان مجازی (به نقر از الیتفتت.)۲00۵ ،1
زبههان مجههازی کههه مههتردن،ر ریتههتر ا هه
ا

بهههطتر خههاب شههامر «نمههاد» و «ا ههتعاره»

و در شرایط کهه معنها بها زبهان لف،ه قابهر انتقها نباشهت و در کهیم عهادی نینجهت،

م تتانهت مرجههو شبیه هازیهای ب شههمار معنههای باشهت بههتی

تنههه کهه معناهههای جتیههتی

از طری ه ا ههتعاری انیاشههت کشههد شههتنت .انههی فراینههتی «مبتن ه بههر شهههتدی نا هههان
ا ه

کههه پیتربنههتی پیشههی زبههان را د ه کاری م کنههت و ههاختاری جتیههت م آفرینههت»

(فرهمنههتپتر ،1399 ،ب .)1۸0 .بههه اعتقههاد ریتههتر ،نمههاد و ا ههتعاره دربر یرنههتۀ معناهههای
دو انههه و حت ه پنهههان هسههتنت و ح ههتر آنههها نههه در ذه ه یهها فرآینههتهای روانشههناخت ،
بستههه در کههنش انسههان ا هه

کههه در خههی تعههامیت اجتمههاع قابههر درک و تشههخیص

هسههتنت (ریتههتر .)19۸3 ،بههه همههی جههه
ا ههتعارهای جه ه

زمههان در نمایشههنامۀ ا ههتتپارد ۲بهههعنتان

درک معنههای عمی ه تر برر ه م شههتد و ازآنجای کههه در ای ه نمایشههنامه

به انتیشهها و آثار نتیسهنت ان دییهر اشهاره شهته ا ه « ،ا هتعارۀ زمهان» در هطگ فتمهان
مت ن،ر قهرار م یهرد .م تهتان فه

ا هتعاره یرفیته بهرای ختاننهته فهراهم م نمایهت تها

طتر دییری ببینت و درواقو شباه های جتیتی را خس کنت.
آنچههه در نمایشههنامۀ تقسیههتهای انتقههادی 3بهههعنتان متضههتع پیشههاروایت بر ایههته شههته
ا هه  ،از فتمههان پههت رائ پههس از دو جنههم جهههان

راشههمه رفتههه ا هه  .ایهه

فتمان از خی حاف،هۀ فرهنیه بهه حاف،هۀ روایه منتقهر شهته ا ه  .حاف،هۀ روایه بهه
تعریههد میت ه بهها  ،)1999(4متفههاوت از حاف ،هۀ عههادی ا ه

و شههامر رویههتادهای ا ه
1. Lightfoot
2. Tom Stoppard
3. Travesties
4. Mieke Ball
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انتیشههههای کههه در

کههه رنههم و بههتی احسا ههات را نیهها بههه همههراه دارن هت .بههتیه ا ه

ادبیهات مطههر شههتهانت حته ا ههر بهصههترت دیهت اه فههردی هههم باشههنت ،ریشههه در حاف ،هۀ
جمع دارنت .هر انتیشهای قبهر و بعهتی دارد و آنچهه در ههر زمهان بهه کهار بهرده م شهتد،
بهها ریشهههیاب تههاریخ و فرهنیهه شنا ههای و ههدس کههاربرد و نقههش آن در زمههان حهها
برر ه م شههتد .در ای ه نمایشههنامه زمههان حهها کههه زمههان پههس از جنههم دوران نتیسههنته
محسههت

کههه در آن آمهها و امیههتهای ناشهه از

م شههتد ،آینههتۀ زمههان رشههتهای ا هه

رویهتادهای قبسه بههرآورده نشههتهانت؛ بنههابرای زمهان حهها به تنهههای ا ههتعاری بههه فتمههان
اشههاره دارد کههه م تتانههت رنیهه از خههت بین و ن،ههم را رقههم زنههت .حاف،هههای کههه بهها
یههادآوری رویههتادهای رشههته ،فتمانهههای متناق ه را در مقابههر یتههتییر قههرار م دهههت،
بر آن ا

تها نشهان دههت زبهان قهادر ا ه

بهه ارمکهان

آشهت اضهتاد را در آینهتۀ روایه

آورد (دافهه  .)۲00۲ ،1هههتپ از کنارهم ههراردن شخصههی های مختسههد بهها دیههت اههای
هُنههری متفههاوت ،قههرار دادن در مقابههر «دییههریِ» هههر عقیههته ا ه
تفسیر آن عقیته به شتر منصفانهتری نسب

تهها شههرایط ق ههاوت و

به زمان ختد انجام پریرد.

پههژوهش حاضههر ،بهها تتیههه بههر بازیهههای زمههان نتیسههنته و بهها ا ههتناد بههه مبههان فتههری
ریتههتر در خصههتب وجههتد بارقههههای امیههت در خههی روایهه

کههه در ن،ههم و ههاختار

متجس ه م شههتنت ،بههه ای ه متضههتع م پههردازد کههه ا ههتتپارد متههأثر از فتمههان عصههر خههتد
بههتده ا ه  ،امها هههتپ وی ایجههاد فتمههان متفههاوت ا ه
پر شهای که هم ت با بح

در ای مترد برر

کههه بهها پههت رای فاصههسه دارد.

ختاهنت شت به ای شر ا

:

 .1ایتنههه بازیهههای زمههان  ،ارائهدهنههتۀ ن،ههم و ههاختار هسههتنت و مهمتههری
زمان که ا تتپارد از آن من،ر به ب ن،م م نیرد کتام ا
 .2آیهها هههتپ او از بههمپیت ههت

؟

رشههته ،حهها و آینههته ایجههاد امیههت ا هه

یهها

حسرت رشته و یا تشتیش و نیران ؟
بهههعبارتدییر ،اهمی ه

بُعههت زمههان در نمایشههنامۀ تقسیههتهای انتقههادی در ن،مبخش ه بههه

ن،ام فتری عصر حاضر مترد برر

قرار م یرد.
1. Duffy

ا تعاری زمان در روای

برر
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 .2پیشینۀ پژوهش

برخه ه از منتقهههتی در مهههترد ا هههتتپارد ایههههار داشهههتهانت ،آثهههار او بهههه فتمهههان و
انتیشههههای متههأثر از «تئههاتر پههتا » 1دوران وی مههرتبط ا هه  .دوران نمایشنامهنتیسههان
همچتن امتئر بِتِه  ۲و هارولهت پینتهر 3کهه اعتقهادی بهه شهتته و حرمه

انسهان نتاشهتنت

و هتپ و ن،هام بهرای ایه دنیها قائهر نبتدنهت .مایتهر هینهتن )19۸6( 4در مقالههای از هه
نمایشنامهنتیس اهالشبرانییا عصهر حاضهر یعنه پینتهر ،ا هتتپارد و هم ِشه ِدرد ۵نهام بهرده
و با مقایسۀ آنهها بهر ایه عقیهته ا ه

کهه ا راهه هرکهتام از ایه نتیسهنت ان ویژ ههای

ههبت منحصههربهفرد خههتد را دارنههت ،رد پههای از بِتِه
شههمار م آیههت و تجس ههر ههب
ا ه  .ایه بهتان معنه ا ه
بِتِ

تأثیر پریرفته ا

کههه از پیشههروان تئههاتر پسههامترن بهه

تئههاتر پههتا ا ه  ،در آثههار هههر هۀ آنههها یرقابرانتههار
کهه ا هتتپارد نیهها از مشخصهههای تتنیته نمایشنامهنتیسه

 .نتیسهنتۀ مقالهۀ یادشهته بهه برخه از ایه فنهتن نمایشه از جمسهه

مفههاهیم نههتی پیرنههم ،متالمههه و شخصههی ها اشههاره م کنههت .بهههعنتانمثا  ،پیرنههم انههی
دا تانهای بهصهترت دایهرهای و نهه رونهت خطه تعریهد م شهتد؛ متالمهه نیها بهه شهتر
پُرحرف هههای دیتانهههوار و ب منطهه همههراه بهها جتکهههای متههافیایت نمایههان م شههتد و
شخصی های به حس و حرکه
آنها تباد پریر ا

بهه شهتر دونفهره یها ههنفره کهه درعی حها هتی ههای

قابر تشخیص هستنت (هینتن.)19۸6 ،

عناصهههر ذکهههر شهههته بههههطترکس در نمایشهههنامههای ا هههتتپارد و بههههطتر خهههاب در
تقسیههتهای انتقههادی نیهها قابههر مشههاهته و برر هه هسههتنت .وقفههههای زمههان  ،عقهه
متنههاو

رد

او بهههه رشهههته و درنتیجههه شهههتر بر شهه پریر و دایههرهوار پیرنهههم دا هههتان،

شخصهههی های دوتهههای (در نمایشهههنامههای دییهههر ا هههتتپارد از جمسهههه رُزنترانتههها و
یستنسههترن مردهانههت )6و شخصههی های هههتای (در تقسیههتهای انتقههادی) بهها هتی هههای
1. The Theater of the Absurd
2. Samuel Beckett
3. Harold Pinter
4. Michael Hinden
5. Sam Shepard
6. Rosencrantz and Guildenstern are Dead
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متکیههر و همچنههی ضههعد حاف،ههه قابههر مشههاهته هسههتنت .بههاای وجتد ،هینههتن ()19۸6
انی نتیجه یری م کنهت کهه ح هتر بِتِه

در آثهار اخیهر ا هتتپارد کمرنهم شهته ا ه

راههه ا ههتتپارد بههه تمسههخر شخصههی های واقعهه در عرصههۀ هنههر ،یا هه
م پههردازد ،امهها نهایتههاً روایهه

و

و ادبیههات

او نهههتنها بههه پههتا نم انجامههت ،بستههه پایههان معنههادار و

اخیق نیا به همهراه دارد .هیر کسه پهژوهش حاضهر نیها بها نتیجهه یری نتیسهنتۀ مهرکتر
نخی
در روای

دارد و نتیجه را با تتجهه بهه کاربردههای خهاب زمهان و تجربهۀ زیسهتۀ ارائهه شهته
بیان م دارد.

برخ ه دییههر از محققههی نیهها بههه عههتم ههرایش پههت رای ا ههتتپارد اشههاره کردهانههت از
جمسههه پاتریشههیا رینههر )19۸0( 1کههه بههر ای ه بههاور ا ه
پههتا متفقی ه
زنههت

شخصههی ها در د ه

دلیههر انحههراپ ا ههتتپارد از تئههاتر

بههه عمههر زدن ا ه

و ا ههر نتتاننههت معنههای بههرای

بیابنههت ،حههتاقر در ایهه دنیههای پههت کههه در آن ههن های قههتیم قههادر بههه

پا ههخیتی بههه نیازهههای اخیقهه و انسههان نیسههتنت م تتاننههت بهها تت ههر بههه عقینیهه

و

پیتنههتهای اجتمههاع -عههاطف خههتد ادامهۀ حیههات دهنههت .نتتهۀ مهمه کههه وی بههه آن اشههاره
م کنت ای ا ه

کهه پت رایهان راه ر هیتن بهه پهتا یعنه عقهر و منطه را زیهر هؤا

م برنههت ( رینههر)19۸0 ،؛ امهها در ارتبههاب بهها پههت رای ا ههتتپارد ،ابریههر رابینسههتن

۲

( )19۷۷در مقالهههای پیرنههم دا ههتانهای او را فاقههت ههاختار و طرحهه ن،اممنههت م دانههت و
معتقت ا

شخصی ها ،صهرفاً ،عههتهدار ابهراز عقایهت متنهاقس هسهتنت به تنههای کهه ابتهتا

بحث آ از م شتد؛ هدس عقیهتهای بهر ضهت آن فتهه م شهتد و بعهت حهرپ دییهری ضهت
آن حههرپ قبسهه و همی طههتر ادامههه پیههتا م کنههت و بههه هههیچ نقطههۀ معنههاداری نم ر ههت
(رابینسههتن .)19۷۷ ،او معتقههت ا ه

در ای ه نمایشههنامه پههتا زنههت

در خنههتهدار جسههته

دادن شرایط شخصهی ها -هرانهت افهراد برجسهته و نهامآوری همچهتن جهتیس یها لنهی در
نمایشههنامه حاضههر باشههنت -و خصتص هاً بههه تمسههخر ههرفت جنههم کههه فقههط باع ه
رفت تعتادی شستار شته ،متبستر شته ا

از بههی

(رابینستن.)19۷۷ ،
1. Patricia Greiner
2. Gabriele Scott Robinson

ا تعاری زمان در روای

برر
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همچنههی در برخهه پژوهشههها از ایههتۀ زمههان پههر ریتههتر بهههعنتان عنصههری بههرای
ر یتن بهه هتیه

راوی /نتیسهنته ا هتفاده شهته ا ه

مقالهۀ خهتد بهها عنهتان «از د ت هۀ زمهان تهها بحهران هتیه
پاتری

همچنهان کهه نژادمحمهت ( )139۷در
در دا هتان شههت شهبانهِ نتشههتۀ

متدیهانت» بهه ایه متضهتع پرداختهه ا ه  .وجهته زمهان مهترد بحه

زمان افعها و یها بهصهترت تهاریخ و باز شه

بهه رشهته بهه هب

یها در قاله

جریهان هیا ذهه

راوی مههترد برر ه قههرار رفتهانههت و از آن بههرای اح ههار وقههایو رشههته بههرای نشههان دادن
درونمایهها و تخییت بهه کهار رفتهه در دا هتان مهتد جُسهته ا ه  .همچنهی بُعهت زمهان بها
بُعت متان تسفی یافتهه و بها بهت نمهتدن زمهان حها بهه رشهته ،وقهایو را بهصهترت تتثیهر
و تکییههر یافتههه نشههان م دهههت ،حا آنتههه در پههژوهش حاضههر از عنصههر زمههان و ا ههتعاری
تسقه کههردن آن بههرای ا ههتنتا ن،ههم و ههاختار روایه

و نهایتهاً خهرو از مههرز پههت رای

ا تفاده م شهتد .بههطترکس  ،ایه پهژوهش از نشهانههای زمهان در جهه
روای

نیهر بهه هاختار

بهره م جتیت.

ایه پههژوهش بهها تتجههه بههه نشههانههای متنه نمایشههنامه و مفههاهیم دو انهههای کههه بهههطتر
دیالتتیت بها یتهتییر در تقابهر قهرار داده م شهتنت ،بهه بهازنیری نحهتۀ تهأثیر رویهتادهای
اجتمههاع و تههاریخ بههر روایه

دا ههتان م پههردازد .از خههی تفسههیر ایه وقههایو در مههت و

تعبیههر ا ههتعاری زمههان برحسه

فتمههان جتیههت کههه پژوهشهههای انجامشههته تههاکنتن بههه آن

ندرداختهانههت ،بههه وجههتد ن،ههم و ههاختار در روایه

و نهایتهاً در معنههای زنههت

معاصههر په

خههتاهیم بههرد .راههه ا ههتتپارد اشههارههای تمسههخرآمیا فراوان ه بههه اُ ههتار وایسههت ،ویسیههام
شتسههدیر ،جیمهها جههتیس ،تریسههتان زارا ،والدمیههر لنههی و حتهه شخصههی های درون
نمایشههنامهای یهها نحههتۀ لبههاپ پتشههیتن و یههاهر آنههها دارد ،ام ها ای ه پههژوهش بههر آن ا ه
نشههان دهههت هههتپ ،بازنمههای پههتا زنههت
بیتتسیفهه زنههت

و قههرار دادن انسههان معاصههر در وضههعی

نیسهه  .آنچههه از برجسههته کههردن پههتا  ،ب

ههاختاری و تمسههخرها

م تتان دریاف  ،نهه در رونهت دا هتان ،یها آن تنهه کهه پژوهشههای مختسهد نشهان دادهانهت
در شخصی ها و پهتا
ادامۀ آن به عهتۀ ختاننته ا

فتارشهان ا ه  ،بستهه در انتههای دا هتان کهه فههم هرمنهتتیت و
آشتار م شتد.
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 .3روش پژوهش

در ایهه پههژوهش از طریهه نشههانههای متنهه و بهها بهره یههری از تتنی هههای خههاب
نتیسههنته از جمسههه بازیهههای زبههان و زمههان و نیهها دو انههههای ههاختاری و معنههای بههه
تفسههیر معنههای روای ه
رهیاف

هرمنتتی

پرداخت هه م شههتد .ای ه مهههم بههه رو

تحسیس ه -کیف ه و بهوا ههطۀ

بهرای درک معنها انجهام م شهتد کهه ههم ختاننهته و ههم نتیسهنته را در

شههتر یری معناهههای جتیههت در یههر م کنههت .رو

تحقیه کیفه ای ه پههژوهش بههر ا ههاپ

نشانههای متنه یها نشانهشنا ه صهترت م پهریرد یعنه در هطگ کیمه نشهانهها تفسهیر
م شههتنت .همچنههی بهوا ههطۀ اینتههه نشههانههای مههت ارتبههاب مسههتقیم بهها تههاری و مسههائر
اجتمههاع دارنههت کههه از طریه زبههان منتقههر شههتهانت و درک جهههانبین دییههران را از طری ه
درک تههاریخ امتانپههریر م

ههازنت ،تعههامیت و بیههنش اجتمههاع نیهها از ایهه طریهه مههت

ن،ههر قههرار م یههرد؛ بنههابرای ابتههتا تفسههیر نشههانهها و ههدس تعبیههر آن از طریهه فهههم
هرمنتتیه

صههترت م یههرد .زمههان کههه نتیسههنته وقههایع را از فاصههسۀ زمههان

رشههته بههه

زمههان حهها مه آورد ،خههتد درکه از آنههها دارد و فهههم ختاننههته نیهها بهها تعبیههر هرمنههتتیت ،
معنهها تتلیههت م کنههت و ازآنجاکههه فتمههان تههاری

رشههته بهها زمههان حهها درم آمیههاد ،زمههان

به تنهههای ا ههتعاری بههازتعرید و تتصههید م شههتد؛ بنههابرای بهها ای ه رو

معناهههای کههه

قههبیً تت ههط نتیسههنته تفسههیر شههتهانت از طریهه ختاننههته دوبههاره تفسههیرپریر م شههتنت.
همچنی بها تتجهه بهه ن،ر هاه پهر ریتهتر کهه ا هتعاره را بههعنتان نیهروی زنهتهای م دانهت
که باعه

بهه وجهتد آمهتن شهباه های جتیهت و معناههای بهتیو م شهتد کهه منطه زبهان

روزمههره قههادر بههه خسهه آنههها نیسهه

(دافهه  ،)۲009 ،پههژوهش حاضههر بهها دیههت اه

روای شنا ههانه بههرای فهههم تههأثیر زمههان در روایهه
م پردازد.

بههه برر هه

فتمههان ا ههتعارۀ زمههان

ا تعاری زمان در روای

برر
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 .4یافتههای پژوهش

با تتجه به آنچه در مقتمه ارائهه شهت ،بها در ن،هر هرفت ا هتعارۀ زمهان ابتهتا بهه دو انهه
قههرار دادن شخصههی ها و متاته
هرمنتتی

فتههری و ههدس بههه نقههش حاف،ههه و فرامتشه در تفسههیر

ختاننته-محتر پرداخته م شتد.

 .1 .4بررسی محورهای دوگانه در نمایشنامۀ تقلیدهای انتقادی

از جمسههه فنههتن بی هه کههه ا ههتتپارد به تنهههای درونمایهههای در اکثههر نمایشههنامههای
ختد ا هتفاده م کنهت ،تتنیه

«دو هانی و دوتهای » ا ه  .آن تنهه کهه پهر دالنه  ،1یته

از مفسههری ا ههتتپارد ،مطههر کههرده ا ه

ای ه دو ههانی بهصههترت شخصههی های دوقسههت

یهها آیینهههای ،ا ههتفاده از دو ههانی زبههان مثههر جنههاپ ،ههاختارهای تقههابس از جمسههه
رمانتی ه

و کی ههی

و یهها ا ههتفاده از زبههان خههارج دییههر یهها زبههان ابههتاع بهصههترت

همزمان با انیسیسه  ،بازتهاب از هاختار هبت ا هتتپارد ا ه
ای تتنی

(بهه نقهر از کِسه .)۲001 ،۲

بهه رویهاروی انتیشهههای مت هادی کهه نتیسهنته در په رفهو مشهتر آن ا ه

یا تردیهتی در مهترد آنهها دارد کمه

بسهیاری م کنهت .همچنهی همهان تردیهت و دو هانی

فتههری در ختاننههته ایجههاد م شههتد تهها بهها متاجههه شههتن بهها هههر دو روی مسههئسه نسههب

بههه

تفسههیر آن اقههتام نمایههت .بههه همههی دلیههر برر هه دو انهههها بههه وجههه از زمههان مربههتب
م شتنت تا از طری

فتمان آنها تفسیر شتنت.

ا ههتتپارد در مصههاحبهای فتههه ا ه

نتشههت را زمههان آ ههاز کههرده کههه هههتپ وجههتدی

تههأثر در جامعههه ابههراز ن،ههرات مسههتقیم بههر آن ا ه

و روحیههات خههتد را منا ه

بهها ای ه

شرایط نم بینهت ( هالت )19۸1 ،3؛ بنهابرای معتقهت بهه اعهیم ن،هر مسهتقیم در تهأثر نیسه ،
امهها بهها وجههتدی کههه خههتد اذعههان داشههته ا هه

براسههب بههر انتیشههۀ ارائههه شههته در

نمایشههنامههای خههتد نم زنههت و متضههو یری صههریح نم کنههت و حتهه همههۀ درپهههای
اخیق را نیها زیهر هؤا م بهرد ،آنچهه از نمهایش دو انههها برم آیهت حهاک از آن ا ه

1. Paul Delaney
2. Kelly
3. Gollob
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که بها برر ه نشهانهها م تهتان بهه بُعهت اخیقه روایه
روایت ه بُعههت اخیقهه دارد و قههرار ا هه

په بهرد؛ زیهرا مسهسم ا ه

ههر

پیههام را بههه دییههران بر ههانت و انههی ا ههتنباب

م شتد که ای متضهتع نشهانیر عهتم تبعیه

از فتمهان پهتا ا ه  .ا هتتپارد مفهاهیم و

دیههت اههای هنههری را در سههترۀ زمههان دوران پههس از جنههم مطههر م کنههت .زمههان کههه
آثههار روان ه باق مانههته از دو جنههم جهههان باع ه
اروپههای شههته به تنهههای کههه تههأثیر
عسم بشر در جه

یههأپ و ناامیههتی فااینههتهای در جتامههو

بههر ادبی هات پههت را آشههتار ا ه

اراکههه پیشههرف

نهابتدی میسیتنهها انسهان بهه کهار رفتهه شهته و نتتانسهته بهتد آزادی و

ختشههبخت بههرای او بههه ارمکههان آورد .در انههی شههرایط  ،ا ههتتپارد بههه مفههاهیم هنههر
م پههردازد و ایه حههاک از ایه ا ه
پتا

ر بهر آورده ا ه

کههه فتمههان هنههر بهها عههتم پیههروی از همههی

زیهر آنطهتر کهه ریتهتر ( )19۸3م

تیهت« :ناپیت هتی انتقهادی

در پیت ههتی روایهه خههتد را نشههان م دهههت» (ب .)1۵۲ .ازای جههه
تقسیههتی مسههخرهآمیا ا ه  ،ام ها نههه آن تنههه کههه ههامتئر بِتِ ه

فتمههان

وضههعی

ایهه نمایشههنامه،
انسههان مههترن را

بههتون هههیچ هههتپ و من،ههتری بههه تصههتیر م کشههت ،بستههه ختاننههته در اینجهها بههه درک و
تفسههیر عمی ه تری ههتآ داده م شههتد .حت ه دا ههتان هههم در متههان ماننههت شهههر زوری ه
اتفاآ م افتهت کهه در زمهان جنهم ب طهرپ محسهت
بهره یههری از تتنی ه
د

م شهت .بهه همهی دلیهر ختاننهته بها

فتیتهههای دیههالتتیت در ای ه نمایشههنامه بههه تفسههیر معنهها و انتیشههه

م یابت.
یتهه از دو انههههای ههاختاری ایهه نمایشههنامه ،مقابسههۀ دیههت اهها و متاتهه

بهصههترت دوبهههدو ا ه  .در تقسیههتهای انتقههادی ،ههه شخصههی

یا ه  ،ادبه و هنههری از

زمههان و متههان خههتد فراختانههته شههتهانت و در فتیتهههای دوتههای شههرک
تفت هرات بح ه برانییا خههتد را بههه نمههایش بیرارنههت .ای ه

هُنههری

ههه شخصههی

م جتینههت تهها
متعس ه بههه ههه

کشهتر بها فرهنههم و زبهان مختسههد هسهتنت و ن،ر هاه فتههری آنهها در ی زمههان وله بههتون
تأثیر راری بر دییری شهتر رفتهه ا ه  .جیمها جهتیس ایرلنهتی ا ه

و بههعنتان یته

از مفههاخر ادبی هات انیسههیس و از پیشههیامان دا ههتان مههترن بههه شههمار م آیههت .تریسههتان زارا
رومانیای ا ه

و از پیشهیامان آنارشیسه

ضهت هنهر از متته

دادائیسهم و والدیمیهر لنهی

ا تعاری زمان در روای

برر
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فتیتههها در حاف ،هۀ

از انقیبیههتن رو ههیه و طرفههتار رئالیسههم اجتمههاع ا ه  .کسی هۀ ای ه

شخصهه بههه نههام هِنههری کههار 1در زمههان  191۷و در شهههر زوریهه شههتر م یههرد و
همی طههتر کههه از نههام نمایشههنامه نیهها برم آیههت ،تقسیههت مسههخرهای ۲از شخصههی ها و نیهها
متات ه

فتههری آنههها ارائههه م شههتد .در جههای راوی نمایشهه اشههاره م کنههت بههه افتههاری

همچههتن «پتر ههاالری شبهدادائیسههم -کسمههات قصههار شههبیه وایسههت -تعصههبات مههرهب و
ههؤا و جتا هههای جهههتیس -کتبیسههم -اکسدر یتنیسهههم -روماتیسههم » (ا هههتتپارد،
 ،19۷۵ب )6۲ .کههه بهها آوردن آخههری پسههتنت «ایسههم» در کنههار متات ه
ُههخره م
خاصه ا ه

دییههر آنههها را بههه

یههرد .هرکههتام از «ایسههمها» نشههانۀ دورهای از شههتر یری عقیههته و ایههتئتلت ی
کههه بهههعنتان مفهههتم ا ههتعاری جسههته ر عقایههت مختسههد هنههری متنا ه

رو دوران ا هه  .تمسههخر انههتاع ایهه ایههتئتلت یها ،نشههاندهنتۀ ب اهمیهه
نامههها ا ه

بهها

جسههته دادن

و درواقههو به تنهههای تقههتپ و دیتتههاتتری ارجههاع و مصههتاآ نامهههای عقیههتت

را زیههر ههؤا م بههرد و تئههاتر پههتا نیهها خههتد یته از ای ه نامها ه

کههه کسیه

مفهههتم

نمایشنامه را از زیر عنتان مستقیم آن بیرون م آورد.
در ایه دا ههتان ختاننههته از پههیش بهها شخصههی های جههتیس ،لنههی و زارا و انتیشههههای
آنها کهه هرکهتام در نهتع خهتد انقیبه در عرصهۀ ادبیهات ،یا ه
مبههاحث کههه در زمانههۀ خههتد مطههر کردهانههت آشههنا ا هه

و هنهر بهه پها کردنهت و

و حتهه شخصههی های دا ههتان

همههان ا ههام واقع ه خههتد را دارنههت .در دا ههتان هههم از نامهههای واقع ه تههاری و ادبی هات
ههخ

فتههه م شههتد و هههم از شخصههی های خیههال نمایشههنامۀ اُ ههتار وایسههت کههه پیرنههم

دا تان بهر پایهۀ آن ا ه
روای

ذکهر شهته ا ه  .ایه آشهنای  ،بخشه از مطاله

ای دا هتان را تشهتیر م دههت کهه در ایه نمایشهنامه به تنههای خهاب بهه روایه

درم آینههت .بهههعنتانمثا  ،آنچههه ختاننههته بهههعنتان متت ه
مههرتبط م دانههت ،در پیشههاپیتربنتی در حههت یه
ا

پیشهاپیتربنتی

«هنربرایهنههر» بهها جیمهها جههتیس

ههاختار وجههتد دارد و ختاننههته از آن آ ههاه

 .ایه اطیعهات پیشهاروایت در ایه دا هتان ای تنهه در فتهۀ جیمها جهتیس متجسه

1. Henry Carr
2. travesty
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در میههان مردمههان زمانههۀ خههتد کههه لههرت

جههاودانی را از طری ه هنههر بههرای آنههها بههه ارمکههان م ه آورد» (ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب.)6۲ .
درواقو ،دیت اه هنر برای هنر مت هم ایه نتتهه ا ه

کهه زنهت

هنر معنا پیتا م کنهت و جاییهاه هنرمنهت هماننهت پیهامبری ا ه
به زنت

انسهان ،صهرفاً از طریه

کهه هنهر را بههعنتان معجهاه

انسان معرف م کنت.

به همی نسب

دیت اه لنهی کهه هنهر را ابهااری بهرای انقهی

بههه ایه صههترت روایه

مارکسیسهت م دانهت نیها

م شههتد« :ادبیهات بایسههت فههارا از فرد رایه بههتر وازی ،بخشه

از دلیهههر مشهههترک پرولتاریههها باشهههت» (ا هههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)۸۵ .نیهههر
نیاه بتبینانه و آنارشیسه
و زبان نیا به ختم

ا

ا ه

بهتی

تنهه بهه روایه

درآمهته ا ه « :مت هیق فا هت

رفته م شهتد .وا ههها نیها بهرای معناههای مت هاد بهه کهار بهرده

م شتنت .به همهی دلیهر ضهت هنهر در زمهان مها هنهر محسهت
ب .)3۵ .خههتد شخصههی

زارا ههههم کهههه

م شهتد» (ا هتتپارد،19۷۵ ،

اصههس دا ههتان یهها راوی نمایشهه یعنهه هِنههری کههار نیهها (کههه

فتیتههها در حاف،ههۀ او شههتر م

یرنههت) بهها دیههت اه میانهههرو و محاف،هکارانههه بههر ایهه

عقیههته ا ه « :هنههر ،جامعههه را تکییههر نم دهههت ،بستههه خههتد تت ههط جامعههه تکییههر م کنههت»
(ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)6۲ .دیههت اه جههتیس و زارا در تقههابس دو انههه بهها یتههتییر در
قال

هنربرایهنر و ضهت هنهر بیهان م شهتنت و نهایتهاً ن،هر راوی نمایشه ههم در تقابهر بها

هر دوی آنها قرار م یرد بها ایه م همتن« :هنرمنهت کسه ا ه
نهههاده شههته بهطتریکههه قههادر ا هه

کههاری را در مقایسههه بهها دییههران کموبههیش بهههختب

انجههام دهههت .نتتهۀ کههاربردی زبههان بایسههت ایه باشههت کههه یه
حقیق ه

کهه هنهر در او بهه ودیعهه
وا ه فقههط بههرای بیههان یه

یهها ایههتۀ خههاب و نههه حقههای و ایههتههای دییههر ب هه کههار رود» (ا ههتتپارد،19۷۵ ،

ب.)34 .
بنهابرای آنچههه از ماهیه

هنههر از ههطگ یه

محاکههات بههه ههطگ دو روایه

م شههتد از

افههرادی راشههمه م یههرد کههه تجربههههای زیسههتۀ یرهمامههان داشههتهانت؛ امهها بهصههترت
همزمههان بهها یتههتییر و بهههطتر نمایشه در تقابههر هسههتنت و بههرای ختاننههته مسههیر تفسههیر را
در ههطگ ههه محاکههات بههاز م کنههت .در صههحنۀ او نمایشههنامه ،هههر شخصههی

دیههت اه

ا تعاری زمان در روای

برر
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هُنری خهتد را بهر ا هاپ عقایهت و پیشزمینهههای شخصه بازنمهای م کنهت .بههعنتانمثا ،
م زنههت ،آنههها را در کههیه م انههتازد و

زارا تمههام وا ههههای الهه از شتسههدیر را بههر

ههدس آن را تتههان م دهههت تهها شههعری نههت از آن برآیههت .ایهه عمههر او بهصههترت نمههادی
دیت اه ضهت هنهری او را نشهان م دههت؛ یعنه شهعر بایهت بهتون ختدآ هاه تهراو
آنچه تمامی
که در قال

پیرنهم دا هتان ا هتتپارد را م

کنهت.

هازد ،تعامهر ایه اههار انتیشهۀ هُنهری ا ه

ارتباب بهی هنهر و ایهتئتلت ی بنها شهته ا ه

و دوبههدو بهه نمهایش درم آیهت.

رشته به زمان حا پیتنت م خترد تا حها را بهرای آینهته مهیها هازد بها ایه م همتن کهه
نتیسههنته پیشاانیاشهه

تجههارب را کههه در رشههته شههتر رفتهانههت و هرکههتام در متضههو

هُنری شخصهی های تهاریخ  ،بازنمهائ شهتهانت بها متقعیه

فعسه مهرتبط م

هازد و ایه

عمر ،تفسیر آینته را فراهم م کنت.
بهها ایهه تفا ههیر ،آنچههه از ههاختار و فقههتان ههاختار در ماهیهه
م شههتد یعنه متته
در خههتم
برداش

«هنربرایهنههر» در برابههر متته

هنههر بههه آن پرداختههه

«ضههت هنههر» و هههر دو در برابههر «هنههر

ایههتئتلت ی» ،خههتد دو ان هۀ درونمایهههای دییههری ا ه

کههه نهایت هاً بههه فهههم و

اختار و ن،هم منجهر م شهتد .خهتد نمهایش بهصهترت نمهادی در کتابخانهه آ هاز

م شههتد ،محسهه کههه در آن کتا ههها کههه خههتد ا ههتعارهای از تههاری و زمههان هسههتنت
بهصههترت مههن،م ایههتمان یافتهانههت .از طههرپ دییههر آنچههه در ابتههتای نمههایش در همههی
کتابخانه یعنه در ن،هام هاختارمنت اتفهاآ م افتهت ،عمهر بهر
ا ه

وا هههای شهعر تت هط زارا

و خههتد نمایههانیر آنارشیسهم و فقههتان ههاختار ا ه  .نتتههۀ جاله

تتجهه ایه ا ه

که وا هههای بر خهترده و نامرته  ،وقته در کنهار ههم قهرار رفتهه و بهه زبهان انیسیسه
ختانههته م شههتنت ،کههامیً ،نههامفهتم و بهه ن،م هسههتنت؛ امهها همههان وا هههها بهها تسفهه زبههان
فرانسههتی ،کههامیً ،مفهههتم و ههاختارمنت م شههتنت .بهههعنتانمثا  ،جمسههۀ انیسیسه نههامفهتم
از بر

وا هها به ای شتر درآمته و کسمات بتون معنا در کنار هم آورده شتهانت:

”“Ill raced alas whispers kill later nut east, ‘noon avuncular ill day Clara.
)(Stoppard, 1975, p.15

اما تسف فرانستی ای جمسه به ای صترت ا

:
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“Il reste en Suisse parce qu'il est un artiste. 'Nous n'avons que l'art/
)il declara.” (Delaney, 1991, p. 63

مجتداً در زبان انیسیس ای جمسه معنادار از آن ا تخرا م شتد:
He lives in Switzerland because he is an artist. We have only art/
he declared.

م کنهت اهتن یه

به معن «او در هتئیس زنهت

هنرمنهت ا ه  .او ایههار م کنهت مها

فقط هنهر داریهم» .کهاربرد ایه دو زبهان مختسهد بههمتازات یتهتییر از دو انهههای خهاب
دییههری ا ه

کههه ا ههتتپارد در جهه

اینتهه یته ب معنا ه
ب

ههاختاری ا هه

شههتر دادن بههه انتیشهۀ خههتد از آن بهههره م جتیههت.

و دییهری معنهابخش ا ه  ،خهتد دا بهر وجهتد هاختار در عههی
کههه محتههتای فتههری ا ههتتپارد را در دورۀ تسههسط فتمههان پههتا

تشههتیر م دهههت ،بههتی معنهها کههه ا ههر ی ه
دییری از آن معنای مثب

مفهههتم پههت و منف ه ا ه  ،م تههتان بهها دیههت

و اختارمنت ا تخرا کرد.

همچنههی  ،متههان کههه بههرای اتفاقههات دا ههتان انتخهها

زوری ه  ،شهههری در

شههته ا ه

م شهت .ایه انتخها

کشتر تئیس ا ه

کهه در زمهان جنهم جههان ب طهرپ محسهت

نشاندهنتۀ مشکتلی

ذهنه ا هتتپارد بها مسهئسۀ جنهم ا ه  ،امها او بها فاصهسه و ب طرفه

بههه آن م نیههرد .خههار از دا ههتان و در دنیههای واقع ه  ،ههتئیس کشههتری بههتده ا ه
جههتیس ،لنههی و زارا هههر ههه در زمههان جنههم جهههان در آنجهها زنههت

کههه

کردهانههت ول ه بهها

یتههتییر تعامههر واقعه نتاشههتهانت .در دا ههتان فتههه م شههتد ههتئیس متههان ا ه
آن «خبهههری از ههتیاهجتئ و جنهههمطسب نیسهه ؛ جهههای کهههه بههها دقهه

کههه در

ختد هههتایانه

هاع های تئیسه متاجهه هسههتیم؛ و جهای کههه بقها و مانههت اری حهس م شههتد .حته
بهها نفسه عمیه م تههتان صههتای ت نههتاز تی تههاک ههاع ها را بهها ههت
(ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)۲3 .ایهه زمههان و متههان ازای جههه
تههتاع م کنههت انتخهها
جنم در همهی بافه

شههته ا هه
شهتر م

جههان شههنیت»

کههه ن،ر ههاه ضههت جنههم را

و فتیتهههای دوبهههدو دربههاره جنههم ولهه بهههدوراز

یهرد .زارا معتقهت ا ه « :ذکهاوت نیها همهراه بها ایاههای

دییههر بهها جنههم نههابتد شههته ا هه  .افتخههار هههم مثههر زبانبازیهههای دییههر فقههط بههرای
کشتر شههای و منههافو شخصه بههه ههرودهای میه پر ههتانه بههت شههته ا ه » و بههه همههی

ا تعاری زمان در روای

برر
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دلیهههر دیهههت اه ضهههت هنهههر را هنهههر زمهههان خهههتد م دانهههت (ا هههتتپارد ،19۷۵ ،ب.)3۵ .
درحال کههه او دالیههر بههروز جنههم را ااههههای نف ه  ،کنتههر کانهها
رانتهر در بهازار بها بهه د ه

کاالی ارزان و فهرو

ههتئا و د تر ه بههه

هرفت نیهروی ارزان کشهترهای زیهر

ا ههتعمار م دانههت ،در مقابههر او ،هِنههری کههار یهها راوی دا ههتان معتقههت ا هه
ضروری ا

جنههم امههری

تها دنیها را بهرای هنرمنهتان امه نیهه دارد و همیشهه معیهار بهتهری راه بهرای

تشههخیص پیههروزی خههت

بههر بههت را آزادی هنرمنههتان م دانههت (ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب.)۲3 .

او در همههی جاییههاه ،هنههر مههترن را دشههمن هنرمنههتان بهها جنههم م بین هت و در آخههر هههم
فتیهتی جهتی خهتد را بها متضهتع م هحت بهه پایهان م بهرد کهه در زمهان روی صههحنه

رفت تئاتر اهمی

ارنسه

بهتدن بهی او و جهتیس پهیش آمهته بهتد .او صهحب

خهتد را از

متضههتع قهرمههان جنههم بههه مسههئسۀ شههستار خههتم م کنههت و یههادآوری آن در نقطهههای روی
م دهت کهه حاف،هۀ او دییهر یهاری نم کنهت و متضهتع فرامهت
در مترد مسئسۀ تاریخ دییری در دا تان صحب

م شهتد تها اینتهه مجهتداً

کنت.

از جمسههه مفههاهیم دو انهههای کههه بهصههترت فرمه و درونمایهههای در ایه دا ههتان بههه آن
پرداختههه م شههتد ،مفهههتم زنههت
نمایش

و زمههان ا هه  .از همههان ابتههتای دا ههتان کههه راوی

ع در یهادآوری م کنهت ،بهه یرقابراعتمهاد بهتدن زنهت

م کنت وقت از حاف،هۀ ضهعید خهتد م

و زمانهه ههر دو اشهاره

تیهت« :آیها ای هها خهاطرات مه هسهتنت؟ زنهت

و زمانههه ،دو ههتان مشهههتر هههم» (ب .)19 .در اینجهها بهها متههرادپ قههرار دادن ای ه دو مفهههتم
بهههعنتان دو هه
اعتماد ا

یتههتییر ،جمسههه او ای تنههه تعبیههر م شههتد کههه زنههت

هههم یرقابههر

هماننت روز هار کهه تهاری و حاف،هه تجس هر آن هسهتنت .تهاری و حاف،هه کهه

جتهر زمان محست

م شهتنت ،خهتد م،ههر تکییهر و فناپهریری بهه شهمار م آینهت؛ بنهابرای

بههه ختاننههته القهها م شههتد کههه مههرز بههی واقعی ه

و خیهها را در هههم شههتنت و اعتقههادات و

باورهای ختد را بهر مبنهای آنهها قهرار نتههت .در حقیقه
آنچههه بههه زنههت

زنهت

همهان زمهان ا ه

و ههر

مههرتبط م شههتد در ههرر زمههان تکییههر م کنههت و محههت م شههتد .اینتههه در

تقسیههتهای انتقههادی نمایش ه درون نمههایش دییههر قههرار داده شههته ا ه

نیهها دلیههر همههی
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 .برای محهت نشهتن آنچهه رشهته ا ه  ،فتمهان آن در فتمهان نمایشه دییهر

بتار برده م شتد تا با واکاوی مجتد آن زنت

بهتر با اختار جتیتی معنا شتد.

دو انهۀ دییههری کههه در ایه نمایشههنامه از اهمیه
جتان و پیر هِنهری کهار ا ه
وجههتد را دو قسههم

خاصه برخههتردار ا ه  ،شخصههی

و دو انهۀ زمهان برشهمرده م شهتد .همهانطتر کهه ا هتتپارد
را بهههختب و در قیههاپ بهها دییههری خههتد

م کنههت کههه هههر قسههم

بتههاود ،ا ههاپ تجربه فسسههفۀ ریتههتر نیهها بههر مبنههای شههناخ
(وای ههت .)۲009 ،شخصهی

شتسته شهته ا ه

هها  19۷4قههرار دارد و بازتهها

انسههان بهههعنتان یه

واحههت

پیهر هِنهری کهار در زمهان حها یعنه در

فتیتههها و تعههامیت بههی اشههخاب دا ههتان یعنهه

جههتیس ،لنههی و زارا در خههاطرۀ او و در هها  191۷زمههان جنههم جهههان او شههتر
م

یههرد .نقشهه کههه او بهههعنتان شخصههی

کههه در تئههاتر اهمیه

واقعه ا ه

ارنسه

جههتان در نمایشههنامه دارد بر رفتههه از نقشهه
بههتدن اثههر اُ ههتار وایسههت ،نتیسههنتۀ قههرن نههتزده

ادبیههات انیسههیس ،در زمههان جنههم در ههتئیس بههه کههار ردان جیمهها جههتیس بههه او داده
م شههتد .ایهه نقههش بهههمتازات خههاطرات کههه او از آن تئههاتر دارد در روایهه
انتقههادی نیهها وجههتد دارد و بهصههترت تتنیهه

در دا ههتان کمههتی اهمی ه

ارنس ه

تقسیههتهای

نمههایش درون نمههایش نشههان داده م شههتد.

بههتدن ،دو زو ایفههای نقههش م کننههت کههه در آخههر بههه

یتتییر م ر هنت ،امها در طهت دا هتان بهه طهرز خنهتهداری ا همها و نقشههای آقایهان بها
یتههتییر عههت
شخصههی
صههمیم ا
ارنس

م شههتنت .دا ههتان تعههتیس نقشههها بتی صههترت ارائههه م شههتد کههه

اصههس دا ههتان بههه نههام جهه

کههه عاشهه

ا ه  ،بههرای فههرار از مسههؤولی های اجتمههاع خههتد ،بههرادری خیههال ب هه نههام

از ختد م

هازد .بها ایه دا هتان هاختی کهه بهرادر

م دهههت و او مجبههتر ا ه
به خت

تئنههتول دخترعمههتی دو هه

بههه امههترات او ر ههیت

کارههای ناشایسهت انجهام

کنههت ،انههتی روز از ن،رههها ناپتیههت و

رران مشهکت م شهت .از طهرپ دییهر دو ه

جه  ،آلجرنهان ،په بهه مهاجرای

م بههرد و خههتد را جههای ارنسه

معرفه م کنههت تهها ن،ههر یسههیس ،

بههرادر یرواقعه جه

ختاهرزاده ج  ،را بهه خهتد جسه

کنهت زیهرا ا هم ارنسه

جهرابی

و محبتبیه

بیشهتری

در ن،هر یسههیس دارد .دا هتان ا ههتتپارد هههم دقیقهاً بههر پایهه همههی پیرنههم بنها شههته ا ه

برر
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(تریسههتان زارا) و تریسههتان (هِنههری کههار) در نمههایش درون نمههایش

ح ههتر دارنههت و یسههیس و تئنههتول درعی حهها کههه شخصههی های خیههال در حاف،ههۀ
هِنههری کههار هسههتنت ،بر رفتههه از شخصههی های واقعه نمایشههنامۀ وایسههت نیهها هسههتنت؛ یعنه
همانطتر کهه نمایشهنامۀ وایسهت وجهتد واقعه دارد ،تئهاتر آن ههم تت هط جیمها جهتیس در
ههتئیس در زمههان جنههم بههه اجههرا درم آیههت و در ای ه حههی  ،در نمایشههنامۀ ا ههتتپارد هههم
ایهه شخصههی ها ایفههای نقههش م کننههت .در ابتههتای نمههایش ،پتشهههای کههه مربههتب بههه
نتشههتههای جههتیس و در اختیههار د ههتیار
یسههیس ا ه
م

تئنههتول ا ه

بهها پتشهۀ لنهی کههه در د ه

جاب ههجا م شههتد و تت ههط دو طههرپ بهههطتر اشههتباه مههترد مطالعههه قههرار

یهههرد و در انتههههای دا هههتان بههها بهههرمی شهههتن هتی ههههای واقعههه جههه

و

تریستان -تریستان زارا و هِنری کار -به صاحبان اصس ختد باز ردانته م شتنت.
نتت هۀ مهههم ای ه تقسیههت مسههخره در اینجهها ای ه ا ه

کههه دا ههتان بههر ا ههاپ متضههتع

اشتباه پهیش مه رود و ههر دو طهرپ کهه ایهتئتلت ی مت هادی بها دییهری دارد بها عقایهت
«دییههری» آشههنا م شههتد .حهها  ،ا ههتفاده از پیرنههم دا ههتان وایسههت در ایهه نمایشههنامه
ای تنهههه تتجیهههه م شهههتد کهههه در درجهههۀ نخسه ه

وایسهههت رفتارههههای محاف،هکارانهههه

ویتتتریههای زمههان خههتد را مههترد انتقههاد و تمسههخر قههرار مهه داد و دوم اینتههه در ایهه
نمایشنامه نیا رفتار شخصهی ها بها نشهان دادن «دییهریِ» آنهها مهترد تمسهخر قهرار رفتهه و
ههدس بهصههترت ا ههتعاری ،زمههان آن وقههایو کههه برهمزننههتۀ ن،ههم هسههتنت ،ن،مهه از نههت
م

ههازنت .در ن،ههم و ههاختار جتیههت ،دا ههتان خس ه م شههتد کههه برآینههت انههتی زمههان

متفاوت و پراکنته ا

کهه تت هط نتیسهنته آ هاز شهته و بها پیتربنهتی و تفسهیر ا هتعاری

ختاننههته کههه بههه ایجههاد ن،ههم جتیههت و درک آن کم ه

م کنههت بههه پایههان م ر ههت .تجههار

زیسهههته و ختدآ اه ههههای رویهههتادها در زمانههههای مختسهههد در کنهههار یتهههتییر شهههتر

م یرد کهه از جمسهۀ آنهها م تهتان بهه زمهان اکهران تئهاتر واقعه اهمیه

ارنسه

بهتدن در

هها های وقههتع جنههم جهههان  ،اصههر نمایشههنامۀ اُ ههتار وایسههت کههه در قههرن نههتزده نتشههته
شههته و همی طههتر بههه نمایشههنامۀ حاضههر ا ههتتپارد کههه در زمههان  19۷4بههه نیههار

درآمههته
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اشهاره کههرد .تمهام ایه ختدآ اه هها در زمههان خهتانش ختاننههته بههطتر ا ههتعاری معنههای
مجتد پیتا م کننت و ن،م جتیت خس م شتد.
مفاهیم حاف،هه و فرامتشه نیها دو انهۀ زمهان و درونمایههای مههم دییهری هسهتنت کهه
م تههتان از آنههها بهههعنتان نمتدهههای زمههان جهه

تفسههیر بهههره بههرد کههه بههه جهه

کسیههتی

بتدن مفهتم آن ،بهطتر جتا انه به آن پرداخته م شتد.
 .2 .4نقش حافظه و فراموشی در روایت تقلیدهای انتقادی

یته از دالیههر اهمیه

حاف،ههه و بهههخاطرآوری از ن،ههر ریتههتر ،وییفهۀ اخیقه انسههان

بههرای بههاز تی و واکههاوی مباح ه
ا ه  .ازآنجای کههه زمههان باعه

رشههته در جه ه

آشههت بهها آن و یهها رفههو مشههتر آن

م شههتد مسههائر حههر ناشههته و یهها مههتاردی کههه به تنهههای

یرمنصفانه جسته داده شتهانت بهه فرامتشه

هدرده شهتنت ،وییفهۀ انسهان بهه اعتقهاد ریتهتر

یادآوری آنهها بهرای تفتهری عمیه تر و همهجانبههتر ا ه  .ریتهتر دلیهر اخیقه یهادآوری
و آشههت بهها رشههته را یهه
فرامههت

فعالیهه

دووجههه م دانههت بههتی م ههمتن کههه هههم رشههته

نم شههتد و هههم زمینهههای فههراهم م آیههت بههرای آینههتهای روش ه و امیتوارانههه (بههه

نقر از دافه )۲009 ،؛ بنهابرای یهادآوری کهه بها میهراگ رشهته ارتبهاب دارد ،انسهان معاصهر
را کههه بازمانههتۀ ای ه میههراگ ا ه

وام ه دارد تهها قت هههای نههتاده و وعههتههای ب

ههرانجام

رشههته را مجههتداً فعهها کنههت (دافهه  .)۲009 ،حهها همان تنههه کههه یههادآوری ،وییفههۀ
اخیق ه -آمتزش ه را خاطرنشههان م کنههت ،فرامتش ه هههم وییفههه دارد انسههان معاصههر را بههه
بخشههش وادارد و بههه ورای خشههم و نفههرت ههتآ دهههت .بااینتههه یههادآوری و فرامتش ه بهها
یتتییر همست نیستنت ،یعنه انسهان بهه یهاد نمه آورد کهه فرامهت

کنهت امها دو روی یه

ته هستنت .انهی باز شهت بهه رشهته (عمهر یهادآوری) و فرامتشه مشهتیت ناشه از
آن انههر ی بهتههری در جه ه

رهنمههتن شههتن به ههتی آینههته بههه انسههان عطهها م کنههت .ای ه

دو انههۀ درونمایهههای کههه درعی حهها نشههان هههم از زمههان دارد ،در روایهه

نمایشههنامۀ

تقسیتهای انتقادی نقش مهم ایفا م کنت که به آن اشاره م شتد.
آخهههری وا های کهههه در مهههت روایه ه
فرامتش ا

کهه از زبهان شخصهی

تقسیهههتهای انتقهههادی در شهههته ا ه ه  ،وا ۀ

اصهس یعنه راوی نمایشه بیهان م شهتد« :مه

هه

ا تعاری زمان در روای

برر
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ایهها را در زمههان جنههم در زوریه فههرا ههرفتم .او اینتههه یهها انقیبه هسههت یهها نیسههت و
ا ر نیست پس حتماً یه
باش ه  ،احتمهها ًال ی ه
 )9۸و روایهه

هنرمنهتی یها ههر ایها دییهر .دوم اینتهه ا هر نم تهتان هنرمنهت

انقیب ه هسههت  ...ههتم را فرامههت

کههردم» (ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب.

در همی جهها خاتمههه م یابههت .همههانطتر کههه بهههخاطرآوری ایهه شخصههی

در او نمایشههنامه بههرای جسهه
پایههان نیهها دارای اهمی ه

تتجههه ختاننههته بههه نتتههۀ دا ههتان اهمیهه

دارد ،فرامتشهه

ویههژهای ا ه  .راوی نمایش ه در ابتههتا بهها بهههخاطرآوردن اصههت

فتههری شخصههی های یا ه  ،ادب ه و هُنههری دیههت اههای انتقههادی در مههترد ماهی ه

هنههر

را بههه ذهه ختاننههته فرام ختانههت و ههدس بهها فرامتشه خههتد در پایههان ،ختاننههته را بههرای
تفسیر به خهتد وام

هرارد؛ بنهابرای

هتمی ایهای کهه فرامهت

شهته بهه عههتۀ ختاننهته

راشهته م شهتد تها او بهه یهاد بیهاورد .ایه امتهان تفسهیر تت هط ختاننهته در هطگ هتم
محاکات از دیت ریتهتر از طریه هرمنتتیه
معنا

» بر خهیپ هرمنتتیه

کی هی

مهترن صهترت م پهریرد کهه بهه دنبها «خسه
کهه در په «کشهد معنهای پنههان در مهت » ا ه

و بیشههتر بههرای تفسههیر متههتن مقههتپ ا ههتفاده م شههتد (احمههتی .)13۷0 ،از ن،ههر ریتههتر،
«هرمنتتی
مت م

از پایان دیهالت

شهروع م شهتد و بهر ایه بهاور ا ه

کهه بهرای شهنیتن آنچهه

تیت ،بههجای فه و تی ب وا هطه بها آن ،بایهت در مسهیر معتهتپ قهتم برداشه

کههه مههت پتیههت آورده ا هه » (بهشههت  ،13۸۸ ،صههص)40-41 .؛ بنههابرای « ،بههرای فهمهه
کس تههر ،فهههم جای تههر ضههروری ا ه

و ایه در حسقههه هرمنههتتیت ر م دهههت» (بهشههت ،

 ،13۸۸ب.)31 .
برای خسه ایه معنها ابتهتا ههتپ حاف،هه و بههخاطرآوری مهترد کهاو

قهرار م یهرد

کههه دیههت اه انتقههادی را ارائههه م دهههت تهها بهها بهههخاطرآوردن و مطههر کههردن دیههت اههای
هُنههری ،مجههتداً آنههها را واکههاوی کنههت و مههترد مباحثههه قههرار دهههت .بهوا ههطۀ همههی دیههت اه
انتقههادی ،روای ه

دا ههتان نیهها شههتر م پههریرد و تنهۀ تقسیههت مسههخره بههه خههتد م

حتهه از عنههتان نمایشههنامه کههه ایهه تقسیههت را بهصههترت جمههو ارائههه داده ا هه

یههرد و
انههی

نتیجههه یری م شههتد کههه انههت تقسیههت مسههخره در ابعههاد مختسههد مههترد ن،ههر ا هه  .ایهه
تقسیههتها هههم از شخصههی های واقعه و متاته

فتههری آنههها ،هههم از دالیههر بههروز جنههم و
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تبعههات آن و هههم از عناصههر روای ه نمایشههنامۀ اُ ههتار وایسههت صههترت م پریرنههت .پههس بههر
خس ه شههته از نشههانههای مههت  ،بهها فهم ه هرمنتتیه

ا ههاپ روایه

م تههتان بههه نا فتهههها

اشههاره کههرد .آنجهها کههه زارا در فتیههت بهها هِنههری کههار از منطهه نتاشههت جنههم م
«رابطۀ عسه

و معسهتل بهه یُمه جنهم دییهر متهتاو نیسه » و هِنهری کهار کهه در اینجها

پیههر ا ه  ،در جههتا

او بههه کنایههه اشههاره م کنههت کههه «ایه

ختد بنا به دالیس به وجهتد م آیهت .مه فرامهت
آنها بهصترت نت در زمان خهتد ثبه
در هه

تیههت:

یرمنطقه ا ه

اههتن جنههم

کهردهام دالیهر اهه بهتده ا ه

شهته ا ه  .ایهای در مهترد بسژیه

امها همهۀ

کتاه

دلیهر

ا هه ؟» (ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب )3۲ .و زارا اشههاره م کنههت« :مهه فتههر م کههردم

صربسهههتان بهههتده ا هه » (ا هههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)33 .آنچهههه در ایهه قطعهههه از روایهه
اهمی

که راوی پیهر کهه در زمهان حها ایههار ن،هر م کنهت ،یها اینتهه دالیهر

دارد ای ا

وقتع جنم را فرامت
و مشخص نیسه
بسژیه

کهرده ا ه

و یها برخه از آنهها حته بهدر هت ثبه

آیها دالیهر و بهروز جنهم از صربسهتان آ هاز شهته ا ه

بنههابرای فرامتشه راوی در اینجهها نشههانیر ب اهمیه
 .آنچه از خهی ایه

دالیر آن ا

نشهته ا ه
و یها از کشهتر

جسههته دادن ماهیه

جنههم و

فتیهت کهه راوی در مهترد وقهایو رشهته بیهان م کنهت،

ا ههتنباب م شههتد ههرار از رشههته و فتمههان پههتا پههس از جنههم ا ه

و ههاخت آینههته

بر مبنای زمان حا که فارا و پاک از مشتیت رشته باشت.
بنههابرای زمههان حهها  ،نقطههه دیههت اه و ق ههاوت بههتون ههر

نتیسههنته ا ه

و از آن

ا ههتنباب امیههت و ن،م ه م شههتد کههه رو به ههتی آینههته دارد .هنیام کههه راوی نمایش ه در
پایان روای

م

تیهت هتم را فرامهت

کهردم ،ن،ر هاه نتیسهنته ای تنهه تعبیهر م شهتد

کههه پایههان بههرای دا ههتان وجههتد نههتارد ،بستههه حههس پایههان 1ایجههاد م شههتد و ای ه بههتان
معنا هه

کههه ختاننههته از ایهه قسههم

در روایهه

هههیم م شههتد و خههتد بههه تفسههیر

م پهردازد و آن را بها تتجهه بهه زمههان حها کهه بها مسههائر رشهته آشهنا شهته و آن را حههر
کههرده ا هه

بهها امیههت بههه آینههته م نیههرد .همههانطتر کههه ریتههتر معتقههت ا هه « ،آینههته

’1. ‘the sense of an ending

ا تعاری زمان در روای

برر

جه ه
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یری اصههس آرزوی انسههان ا ه » و ازای ه رو «زمههان انسههان » 1از تتلههت تهها مههر

او

بهههعنتان برش ه از «زمههان کیهههان » ۲او را به ههتی انتههها رهنمههتن م کنههت (والههته.)1991 ،3
یری بهها ن،م ه بههه وجههتد م آیههت کههه برآینههت تمههام ب ن،م هههای ا ه

ای ه جه ه

کههه

نتیسههنته بهها در ن،ههر ههرفت «در زمان ههها» ،4ن،ههر ختاننههته را بههه آن معطههتپ کههرده ا ه .
در پایههان روای ه  ،ختاننههته یرف ه بههرای نتت هۀ فرامت شههته فههراهم م ه آورد و آن ،نههتع
تفتر بهتون هر

ا ه

هنرمنت نیست پهس یه
هُنههری ا ه
وضعی

انقیبه هسهت بهتان معنا ه

یهها ایههتئتلت ی

کهه یه

متته

فتهری ،یها صهرفاً

و یهها بسههته بههه شههرایط زمههان  ،فههارا از آن ا ه  .ا ههر بتههتان

تم بهرای ایه یافتهه در ن،هر رفه  ،وضهعیت ا ه

شههرایط یه
معنا

یعنه وقته

فتهه م شهتد یها هنرمنهت هسهت یها انقیبه و ا هر

انقیبه محسههت

کهه در آن هنرمنهت در ههر

م شههتد امهها نههه لاومهاً در معنههای یا ه آن و ایه بههتان

که هیچایا جا انقیب در تفتر ،دنیا را تتان نختاهت داد.

 .3 .4استعارۀ زمان در سطح گفتمان

عنصههر مهمه کههه بهها ا ههتناد بههر رهیافه

هرمنههتتیت ریتههتر قابههر تتضههیگ ا ه

و در

تحسیههر ای ه پههژوهش ب هه کههار رفتههه ،کههاربرد ا ههتعاره نههه در ههطگ کسمههه بستههه در ههطگ
فتمههان ا هه  .ریتههتر معتقههت ا هه

کههار ههاختار رایان کههه قصههت دارنههت زبههان را بههه

یسههتم از نشههانههای بههتون ارجههاع بیرونه تقسیههر دهنههت بیهههتده ا ه

اههتن زبههان فقههط

یسههتم از نشههانههای بسههته در ارخههۀ خههتد نیسهه

(هنرمنههت .)۲016 ،زبههان م تتانههت

بهصههترت مجههازی بههه مفههاهیم خههار از حیط هۀ زنههت

یعن ه آنجهها کههه انسههان قههادر بههه

تقسیت از آن با کیم لف،ه نیسه
بههه انههتمعنای

نیها اشهاره داشهته باشهت .ریتهتر «مهنش اصهس ا هتعاره را

فتمههان ربههط م دهههت؛ بنههابرای  ،ا ههتعاره بهها مطههر کههردن تتصههید تههازه،

بتیو و خساقانهه از مفههتم واقعیه

مها را بهه قسه

مسهئسۀ هرمنتتیه

نقههر از بابهه معی  ،1391 ،ب .)11 .ارتبههاب هرمنتتیهه

ههتای

م کنهت» (بهه

و ا ههتعاره از ن،ر ههاه ریتههتر بههه
1. human time
2. cosmic time
3. Valdés
4. diachronic

186

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

ای ه صههترت تتجیههه م شههتد کههه «شههباه  ،پای هۀ هسههت ا ههتعاره نیس ه  ،بستههه بههرعتس
ا ههتعاره ،پایههۀ هسههت شههباه های بههالقته ا هه » (بابهه معی  ،1391 ،ب .)1۲ .بههر پایههۀ
ایهه تتجیههه ،نیههاه مهها از جهههان بههه کههر متحههت م شههتد و ایهه راههه ا هه
هرمنتتی ه  .نمایشههنامۀ تقسیههتهای انتقههادی کههه از قال ه
بتدن بهره برده ا

پیرنههم نمایشههنامۀ اهمی ه

بههه درون

ارنس ه

 ،نههتنها شهبتۀ معنهای خهاب ایه نمایشهنامه را کهه همهان دورویه و

دو انی بهرای ر هیتن بهه ههتپ ا ه

بهه همهراه دارد بستهه ویژ

ههای فتمهان را ههم

بههه ذهه متبههادر م کنههت .زمههان کههه نامهههای همههان شخصههی ها و کههنش دورویه آنههها در
ای نمایشهنامه بهه کهار بهرده م شهتد و در روایه

جتیهت جهای م

یهرد ،ایهنش فتمهان

ویژ ه «همزمههان  »1پیههتا کههرده و بههر ا ههاپ ایههنش جتیههت روای ه  ،فهههم جتیههتی از آن
اشهخاب و کنشههها ا ههتنباب م شههتد کههه ا هتعاری هسههتنت؛ بنههابرای هنیام کههه پتشههههای
جههتیس و لنههی بهها یتههتییر جابهههجا م شههتنت ،هرکههتام بهها فتمههان مت ههاد خههتد آشههنا
م شتنت و دو انی که از خهتد نشهان م دهنهت بهصهترت ا هتعاری دا بهر ایه ا ه
هر ایته بها هرر زمهان امتهان تکییهر م یابهت اهتن ماهیه

ذاته

کهه

فتمهان بهر پایهۀ زمهان و

متههان خههاب ا ه  .خههتانش معاصههر از هرکههتام از شخصههی های مطههر شههته م تتانههت
کههامیً متفههاوت باشههت درعی حهها کههه از همههۀ آنههها دفههاع م کنههت ،دقیقههاً هماننههت آنچههه
نتیسههنته انجههام داده ا ه  .معنههای ایههنش جتیههت روای ه

تقسیههتهای انتقههادی بر رفتههه از

فتمههان نمایشههنامۀ وایسههت بههه ای ه صههترت قابههر تفسههیر ا ه

کههه بههه هنیههام بر ردانههتن

پتشهها ،از زارا و هِنری کهار کهه هرکهتام عقایهتی مت هاد بها مطاله
محتتای آنها پر یته م شهتد و آنهها در جهتا
و ههب

عههال و مطال ه

م تینهت« :بسهیار خهت

نتشهته شهته بهتد

پُرمکههای داش ه » (ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)۷6 .درحال کههه وقت ه

در مهههترد نتیسهههنت ان آن مطاله ه

و متاته ه

ایههتئتلت ی از آنههها م پر ههنت جههتا
(ا ههتتپارد ،19۷۵ ،ب .)۷6 .در حالهه
دادنت و در حاله

پتشهه دارنهت در مهترد

آنهههها یعنه ه هنربرایهنهههر و هنهههر بهههرای

م دهنههت« :بسههیار ماخههرپ و یرقابههر ختانههتن بههتد»
او  ،آنههها فقههط ن،رشههان را در مههترد مههت ارائههه

دوم دیت اهشهان را نسهب

بهه جهتیس و لنهی و خهط فتهری آنهها ارائهه
1. synchronic

برر

ا تعاری زمان در روای
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کردنت .ای دیت اه دو انه کهه بها هب
تفتههری بههر ا ههاپ فتمههان ا ه
ایهارن،ر در مهترد متنه ا ه

ویهژه نتیسهنته منتقهر شهته ا ه  ،دا بهر تکییهرات

کههه خههتد بهها ههرر زمههان تکییههر م کنههت .در حال ه

او ،

کهه همزمهان بها فتمهان زمهان حها دارد و در حاله

دوم

ایهه ایهارن،رههها در مههترد متنهه ا هه

کههه از فتمههان دییههر درزمههان دییههر ا هه  .از

دو انههه قههرار دادن ایهه دو فتمههان ،تفسههیر ختاننههته بههر ایهه مبنهها قههرار م یههرد کههه در
اینش جتیهت ،ت هادها برایهته شهتنت و تهأثیر ن،هم در ب ن،م ههای تهاریخ احیها هردد.
یه

مفهههتم ،متته

و یهها شههخص نم تتانههت هههم عههال و هههم ماخههرپ باشههت و تشههخیص

آن به بینش دریاف کننهته وابسهته ا ه

کهه ایتنهه بهر ا هاپ ایهتمان جتیهت در روایه

معنای آن را تفسیر کنت.
درواقو ،ایهنش جتیهتی کهه ختاننهته بها کنهار ههم هراردن شخصهی ها ،ایهتئتلت یها
و تجههار

زیسههتۀ متفههاوت از دورهههها و زمانهههای مجههاا و نههامرتبط بههتان د ه

م یابههت،

بهر ا ههاپ پیرنههم یهها طههر کسه او بههه وجههتد م آیههت و تفسههیر م شههتد .ایههتمان کههه در
نمایش هنامه بازنمههائ م شههتد ،کههامیً ب ه ن،م و ب هههتپ و مخصتص هاً تمسههخرآمیا بههه ن،ههر
م آینههت همان تنههه کههه عناصههر پههت رای پسههامترن نشههانیر آن هسههتنت ،حا آنتههه ا ههر
هرکتام از من،هر دییهری دیهته شهتد ،بهه ن،هم نهفتههای رهنمهتن م شهتد .تمسهخری کهه از
جهههات مختسههد در نمایشههنامه بههه آن پرداختههه شههته ا هه  ،از نههتع انتقههادی ا هه

کههه

ختاننههته را وادار بههه تفت هر و بینش ه عمی ه م کنههت .در نمایشههنامه بههه هههیچ شخصههی

یهها

عقیتهای امتیاز خاصه عطها نشهته ا ه

کهه آن را صهراحتاً در من،هر حتهم ختاننهته نشهان

دهت ولهیت ایه تمهایا بها نشهانههای متنه و کیمه و از طریه تفسهیر هرمنهتتیت قابهر
د ههتیاب ا ه  .بههر خههیپ محققههان کههه نمایشههنامه را فاقههت طههر و یتدههارای م بیننههت،
در ای ه پههژوهش جه ه

ا ههتنتا ن،ههم و ههاختار ،عناصههر دا ههتان بهصههترت جتا انههه در

ن،هر رفتهه نشهته و صهرفاً بههه هاح های زمهان تفتیه

شههته تتجهه نشهان نهتاده ا ه

اههتن در ایه صههترت ب ن،مه و هتی هههای پراکنههته از آن ا ههتنتا شههته و هههتپ ثههابت
ارائههه نم دهههت .عناصههری کههه در جاییههاه و زمههان اصههس خههتد دارای معنهها و ههاختار
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هسههتنت ،بهصههترت ا ههتعاری نیهها در جاییههاه و زمههان «دییههری» نیهها معنههای جتیههت م یابنههت
و از ای من،ر دارای هتپ شته و از تئاتر پتا فاصسه م

یرنت.

 .5بحث و نتیجهگیری

از مباح ه

مطر شههته انههی نتیجههه یری م شههتد کههه زبههان عههادی روزمههره نم تتانههت

بهتنهای الهاام دریافه

مفهاهیم باشهت اهتن همیشهه بهیش از یه

م کنت و نیا م تتانت بیش از یه

معنهای واحهت را پیشهنهاد

خهتانش داشهته باشهت و ازایه رو همیشهه نیهاز بهه تفسهیر

دارد .در ایهه پههژوهش بهها ا ههتناد بههر ن،ریههۀ ادبهه پههر ریتههتر کههه ا ههتعاره را در ههطگ
فتمان برای ارجاعهات کهه در کهیم عهادی قابهر بیهان نیسهتنت در ن،هر م یهرد ،نشهان داده
شت اطتر اشخاب بها ن،امههای فتهری منحصهربهفرد کهه بها یتهتییر ارتبهاط ههم نتارنهت
بههر ههاختار فتههری دییههران تأثیر ههرار هسههتنت .همچنههی روای ه

کههه از دیههت پههر ریتههتر

تقسیههتی هههم از دنیههای عینه و هههم از دنیههای ذهنه ا ه  ،به تنهههای هههوجه عینیهات و
ذهنیات را همراه بها معنهای ا هتعاری در برابهر ختاننهته م شهایت؛ بنهابرای ههم ا هتعاره و
هم روایه

دریچههای تهازه بهرای «دیهتن دییهر» در برابهر بیهنش ختاننهته بهاز م کننهت .در

ای ه پههژوهش نشههان داده شههت ای ه دیههتن دییههر یهها ایجههاد بیههنش عمی ه در ختاننههته بهها
ا تفاده از فهم هرمنتتیه

مهترن یها تفسهیر ختاننهته بهر ا هاپ ارجاعهات و اشهارات متنه

و تتنی هههای بی هه نتیسههنته امتانپههریر ا هه  .از جمسههه شههاخصتری ایهه تتنی ههها
کههه بهههنتع

ههاختار ههبت ا ههتتپارد محسههت

مقابر یتتییر و ارتباب دیهالتتیت آنهها ا ه

م شههتد ،دو انههه قههرار دادن مفههاهیم در

کهه ختاننهته در ههر شخصهی

و ههر متته

فتههری ،بهها مفهههتم مت ههاد و دییههریِ آن نیهها متاجههه م شههتد و آن را مههترد ق ههاوت قههرار
م دهت.
ایهه پههژوهش بهها بهههکار یری ن،ریههۀ «زمههان روایهه » ریتههتر نشههان داد کههه یتهه از
دو انههههای مهههم زمههان یعنهه حاف،ههه /فرامتشهه بهها مثبهه

قسمههتاد کههردن تبعههات

رویههتادهای رشههته و درنتیجههه ارائههۀ ن،ههم و ههاختار ارتبههاب دارد .حاف،ههه و فرامتشهه
به تنهههای ا ههتعاری در روایهه

نمایشههنامۀ تقسیههتهای انتقههادی در تقابههر زمههان قههرار
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یرنههت تهها بهها یههادآوری رشههته بهههمن،تر فرامتشهه و کمرنههم نمههتدن دالیههر بههروز

مشتیت آن -خصتصهاً جنهم -و یته از تهأثیرات آن بهر ادبیهات کهه همهان تئهاتر پهتا
 ،تفسهیر شهتنت؛ بنهابرای ن،هم و هاختار در عهی ب ن،مه و ب

ا

هاختاری در روایه

ای نمایشنامه بها تقابهر زمهان حاف،هه و فرامتشه تفسهیر و نشهان داده شهت و بها ا هتعاری
بههر مبنههای فتمههان روایهه

تسقهه کههردن فتمههان ایهه روایهه

اهمیهه

ارنسهه

بههتدن،

نمایشنامۀ اُ هتار وایسهت ،کهنش شخصهی ها بهر ا هاپ اخیآ رایه حهاک از امیهت و ن،هم
تفسههیرپریر شههتنت .از ایههنش جتیههت عناصههر زمههان در تقسیههتهای انتقههادی انههی ا ههتنباب
شههت کههه ا ههتتپارد از اههارات

زمههان پههت رای کههه معاصههری وی بههه آن پایبنههت بتدنههت

فاصههسه رفتههه و ههاختار و امیههت را القهها کههرده ا هه  .از ایهه تقابههر زمههان نتیجههه یری
م شههتد وجههه زمههان کههه بههرای ا ههتتپارد اهمی ه

ویههژهای دارد زمههان حهها ا ه

زمههان رشههته صههرفاً از طریهه حاف،ههه قابههر د تر هه ا هه

اراکههه

و ازای جههه  ،رویههتادهای

زمان رشته و همچنهی اشخاصه کهه در پتیهتآوردن آنهها نقهش مهمه داشهتهانت همچهتن
ا ههتعارهای فتمههان مجههتداً در زمههان حهها نقشآفرینه م کننههت و بهها آن پیتنههت م خترنههت
تا واقعی

زنت

را که همان اختار ا

با وجه شباهت ِ یر هماننت نشان دهنت.

بنابرای مبنهای زمهان کهه نمایشهنامهنتیس از آن نقطهۀ دیهت خهتد را بهصهترت نشهانهای
در معر

ختاننت ان قهرار داده ا ه  ،زمهان حها ا ه

کهه بهر پایهۀ آن آینهتهای متفهاوت

و روشه تر از پههیش در مقابههر ختاننههت ان تفسههیر و تر ههیم شههتد .بههر خههیپ آنچههه دربههارۀ
نمایشههنامههای ا ههتتپارد و ویژ ه

ههبت او در ارتبههاب بهها پههت رای از جمسههه بهره یههری

از فتیتهای پت  ،فقهتان طهر و پیرنهم منطقه در نقهر رویهتادها و نیها خنهتهدار بهتدن
فتیتههها و وضههعی

شخصههی ها فتههه شههت ،ههرایش او بههه ههم

بهصهترت ارائهۀ ن،هم و امیههت در هاختار روایه

خههرو از ای ه مههرز

نشهان داده شههت .راهه کهه عق

ردهههای

زمهههان و شهههتر دایهههرهوار پیرنهههم نمایشهههنامه از نشهههانههای شناختهشهههتۀ دا هههتانهای
پسامترن هستنت ،اما با فههم هرمنهتتیت پایهان دا هتان کهه از دیهت ریتهتر ههم از مهت قابهر
ا تخرا ا
قال

و ههم ختاننهتهمحتر ا ه

و ههر دوی اینهها بها ردپهای انتیشهۀ نتیسهنته در

نشانههای منتر در مت به ا تنتا معنادار و اخیق ختم م شتد.
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 .حتزۀ مترد عیقه ایشان نقت
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