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Abstract 

Research "Semantics of Place in the play of “kharej-al-serb”by Mohammed Al-

magout" Using a descriptive-analytic method based on Farzan Sujoudi's theory, he 

has studied the layered element of the place and has examined how it is related to 

other symbolic levels. The semantic analysis of the place in the play is important in 

that respect that Based on this method one can examine the explicit and implicit 

function of the place element in identifying the hidden talents of the text and the 

secondary concepts related to the cultural, political and economic values of society. 

In addition, by presenting a new reading of the literary work, he expressed the 

influence of this element in explaining the possibilities of textual creation and by 

examining how it relates to other levels, it has played a role in shaping dramatic 

discourse. The purpose of this study is to explain the most important Symptoms of 

place and how they are organized, Describe the function of the cues mentioned in 

the formation of text encryption systems such as scene, personality, conflict and 

time. On the other hand, the impact of this system in place of the representations is 

described. The purpose of this study is to answer the following questions: How has 

the place code been linked to other markup levels? What characteristic and structural 

components do these passwords have in the aforementioned play? The results of this 

research indicate the   place is formed in the form of a cryptocurrency layer 

consisting of numerous surfaces and deep-level structures. This layer contributes 

objectively and abstractly to the creation of dramatic discourse and the 

representation of social cultural meanings, sometimes it manifests physically on 

stage, sometimes its objective function is weakened and its mental aspects is 

enhanced. It can be said that understanding and interpreting space as a semiotic 

process is possible by studying how it correlates and interacts with the branding 

layers in the play. There is interplay between location and other layers. On the one 

hand, Place explicitly and implicitly promotes surfaces such as decor, light, sound, 

and so on. On the other hand, those levels have a great impact on the organization 

and selection of Place components. 
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محمد  خارج السرب ۀشنامیدر نما مکان یا هیال  یشناس نشانه
 یفرزان سجود ۀیبه نظر  ینگاهبا  الماغوط

 فرییبایشهال شک
 ام نور یدانشگاه پاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 *یفیمحسن س
 کاشان دانشگاه یات عربیار گروه زبان و ادبیاستاد

 یوکیا ینجف یعل
 دانشگاه کاشان یات عربیزبان و ادبگروه ار یدانش

 (86تا  67)از ص 
 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 07/07/1398تاريخ دريافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 دهیچک
و مکان پرداخته عنصر  یا هیبه خوانش ال یفرزان سجودۀ ینظر بر اساس و یشناس ه بر نقد نشانهیبا تک پژوهشاین 

که  ستا آن ن پژوهشی. هدف از انجام ااست  دهکر یبررس یگر سطوح نشانگانیبا د عنصر را نیا ارتباط یچگونگ
 یها نظام یریگ شکلدر  ادشدهی یها نشانه کارکرد ها،آن یده سازمان ۀو نحو یمکان یها ن نشانهیتر ن مهمییضمن تب

ر بازنمود دمذکور  یها نظام  تأثیرگر ید یاز سو و دشوان یو زمان ب ، کشمکش تیل صحنه، شخصیاز قب متن یرمزگان
 یریگ در شکل ینظام رمزگان کیعنوان  مکان بهعنصر  که دهد یق نشان میتحق یها افتهی د.شو  شرح داده یمکان سطح

 گاهیجا آن از یساختار نیمضام نشیو آفر ییحوادث روا میدر تنظ که همچنان ؛دارد ییاثر  نقش بسزا نیگفتمان ا
ل یتشک یمتعدد یساخت ژرفو  یسطوح روساخت از یرمزگان ۀیالک یدر قالب این عنصر  برخوردار است.  یا  ژهیو

نقش   یاجتماع یفرهنگ یمعان ییبازنما و یشینش گفتمان نمایدر آفر یو انتزاع ینیصورت ع به هیالن ی. ااست شده 
اش افزون  یذهن ۀف و جنبیتضع  آن ینیکارکرد ع یابد، گاهی یم یدر صحنه تجل یکیزیبه شکل ف یگاه ؛دارد

تعامل  و یبستگهم ۀنحو ۀق مطالعیاز طر یشناخت نشانهند یک فرآی عنوان بهر مکان یگفت درک و تفس  توان ید. مشو یم
متقابل وجود دارد.  یارتباط ،گرید یها هیالان مکان با یم ر است.یپذ امکانشنامه یماموجود در ن یدالل یها هیالبا  آن
 یاز سو ؛شود یم  همچون دکور، نور، صوت و ... یسطوح شبردیسبب پ یو ضمن حیصر صورت به ،مکان ییسواز
پژوهش نشان  یها افتهین یهمچند. ندار ییبسزا تأثیر یمکان یها لفهؤنش میگزو یده ساماندر  آن سطوح ،گرید
 یزمان همبستگ ت، کشمکش ویشخص ل صحنه،یاز قب یا نشانه  یها هیگر الیان مکان و دیم ،ن متنیدر ا که دهد یم

گر هم ید یها هیال ،ثر استؤشبرد آنها میها ادغام شده و در پ هین الیکه رمزگان مکان با ا وجود دارد. همچنان یمتقابل
به  یداللگر سطوح یتعامل با د ۀواسط  ن رمزگان بهیکنند. در واقع ا یبر مکان داللت م یح و ضمنیصر طور به

 یاسیو س ی، اخالقیفکر یها پردازد که مرتبط با ارزش  یموجود در متن م ۀه و نهفتیثانو یمعان از آن دسته ییرمزگشا
 هستند. یحاکم بر جامعه عرب

 

 الماغوط. ، محمدخارج السربمکان، ، شنامهینمافرزان سجودی،  ،یا هیال یشناس نشانه: یدیکل یها واژه
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 مقدمه.1
 یها لفهؤو م ینیبازآفر ۀاست که به مطالع ین در نقد ادبینو یها افتیاز جمله ره یشناس نشانه

های نشانه زیستیحاصل هم ،هر متن ادبی یسشنا نشانه در چارچوب دانش پردازد. یمربوط به آن م
در بلکه  ؛ستیر نیپذ امکان و مستقل از یکدیگر منفک صورت  به آنها خوانشکه  استشماری بی

های رمزگانی ایجاد ای از سطوح و الیهتنیدهنظام درهم ،با یکدیگر و ترکیبشان  همبستگی ۀنتیج
معتقد است  یسجود .گیردشکل می تعامل سطوح نشانگانیشود. در واقع جهان نمایشی با می

 .ردیگ یمشکل  یدر اثر ادب یدالل یها هیاز ال یا گسترده  ، شبکهها نشانه ۀافتی انسازم وندیپ ۀواسط به
 یگذارتأثیرو  یهمبستگ ۀجیدر نت .ستگر سطوح ایبا د یارتباط معنادار یدارا ها هیال از کیهر
  .(۱۵۷ :۱۳۸۳، ی)سجود شود یحاصل م نظر متنمورد  میمفاه ،گریکدیبر  ها هیال

حاالت، حرکات و ارتباطات  یاست که همواره به بازساز یشنامه از جمله اجناس ادبینما
از  یکی  ،ن اساسیدهد؛ بر ا یمارائه  یق زندگیدگونه از حقایتقل یریو تصو پردازد یمانسان 
ک از یهر . شود یبررس یا ک نظام نشانهی عنوان بهتواند  یرود و م یمبه شمار  ینیبازآفر یابزارها
 یش معنایدایخاص خود به پ ۀوی... که به ش ل مکان، زمان، گفتگو ویاز قب یشینما عناصر

: ۲۰۱۱ أنوال،) شمار خواهد بود یب یو فرع یاصل یها نشانه ۀرساند، دربردارند یم یاریشنامه ینما
۱۷۲.) 

 شنامهینمادر  یدالل یها هیالن یتر یاصلاز  ،یاجتماع -یک رمزگان فرهنگی عنوان بهمکان 
 یا نشانه ۀینظام چندال، ن رمزگانیحضور ا واسطۀ به که ن باورندیشناسان بر ا نشانه رود. یشمار م  به
 و شود یف میتعر یبر اساس روابط مکان ،زیهرچش از یب یشینما متن و شود یتماشاگر ارائه م یبرا

 یشناخت ل نشانهیتحل .(۲۲: ۱۳۸۷ن، یاسل) افتی  ت اجرا نخواهدیگاه قابل چیه ،ن روابطیبدون وجود ا
ح یتوان کارکرد صر یم ،روش نیه بر ایتک ت است که بایاهم یاز آن جهت دارا شنامهینما درمکان 

 یها مرتبط با ارزش  ۀیم ثانویمفاه و متن ۀنهفت یاستعدادها ییرا در شناسا عنصر مکان یو ضمن
 اثرن از ینو یخوانش ۀبا ارائ توان ، مینیا بر  عالوه .کرد یبررس جامعه یو اقتصاد یاسی، سیفرهنگ

 سطوحبا  ارتباطش ۀویش یبا بررس نمود و انیب متن ییایزا امکانات نییتبدر  را ن عنصریا تأثیر، یادب
  .نشان داد یشیگفتمان نما یریگ در شکلرا آن  نقشگر، ید

 یفرزان سجود ۀیو بر اساس نظر یشناس ه بر نقد نشانهیتک با ن پژوهش آن است کهیا هدف از
معنا د یند بازتولیعملکرد نظام مکان در فرآ یچگونگ عنصر مکان پرداخته و یا هیبه خوانش ال

ت، کشمکش و یصحنه، شخص ۀیچهار البا  ن نظامیا و ارتباط تعامل ۀنحون یهمچن .ح شودیتشر
 عنوان به ارتباط مکان شود: دادهها پاسخ  ن پرسشیو به ا یبررس خارج السرب ۀشنامینما زمان در

است؟   چگونه صورت گرفته ،یسجود ۀیه بر نظریبا تک ینشانگان سطوحگر یبا د یرمزگان ۀیک الی
  است؟ یساختار یها خاص و مؤلفه یها یژگیچه و یادشده دارای ۀشنامیدر نما یانشانه ۀین الیا
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 یشناس نشانه ۀکه درباراست  ین کتب و مقاالتیتر از مهم یبرخ که شامل ن پژوهشیا ۀنیشیپ
 :است از  ، عبارتنگاشته شده یات عربیمکان در ادب

 و یشیشبرد متون نمایکه نقش و کارکرد عنصر مکان را در پ نةیبوطولة أم ۀنوشت (۲۰۱۶) 
» کند؛ ین مییرا تب آن یساخت ژرفو  ین سطوح برساختیهمچن

ة یالجامعة االسالم ۀله عماد النتشة در مجلیجم ۀنوشت (۲۰۱۶) «
و تعامل با زمان،  یمکان یها نشانه یح و ضمنیصر یها داللت یکه به بررس ةیللبحوث االنسان

 پردازد. یم سجن السجن ۀشنامینماها در  تیکنش و شخص
ند از: ا محمد الماغوط و آثار او نگاشته شده عبارتدربارۀ  که یمقاالتاز  یبرخ همچنین

که  یاز فاطمه قادر یداریات پایادب ۀیدر نشر (۱۳۸۹) «مقاومت در آثار محمد الماغوط یها جلوه»
» ؛پردازد یمسائل جهان عرب م بارۀرماغوط د یها دگاهید یان مظاهر مقاومت و معرفیبه ب

و  یمیفاطمه کر ۀنوشت ةیإضاءات نقد ۀدر فصلنام( ۱۳۹۳)« 
 .پردازد یگر آثار ماغوط میشنامه و دین رنگ در اشعار، نماینماد یها ل داللتیبه تحل یدین سیحس

مکان در آثار ماغوط  یشناخت ل نشانهیتحل دربارۀ یسندگان، تاکنون پژوهشیبر اساس کنکاش نو
 یها نشانه یاند با واکاو دهکرتالش  ین ضرورتینگارندگان با احساس چن ؛ لذااستانجام نشده 

 ینیب تازه از جهان یا و جلوه خارج السرب ۀشنامینهفته در نما یها تیاز قابل ینیابعاد نو ،یمکان
 ند.کنن ییماغوط را تب

 

  یشناس نشانه .۲
را  ن دانشیان یاسل کند. ید معنا را در جامعه مطالعه میتول یاست که چگونگ ی، علمیشناس نشانه

ان یارتباط م یکاربرد آنها برا یها و چگونگ که موضوع آن نشانه داند  یم یبشر از علوم یا اخهش
 واسطۀ بهاست که  یا دهیپدا ی عالمت ،نشانه گفت  توان یم .(۱۰: ۱۳۸۷) معناستها و انتقال  انسان
توانند در قالب  یها م نشانهد. شو  یم یشه تداعیدر اند یگریا محرک دیر یآن، تصو یر ذهنیتصو

 ییتنها بهگاه  چیهد به خاطر سپرد که آنها یبااما  ؛ا و ... ظاهر شوندیاصوات، حرکات، اش کلمات،
هوم موردنظر د تا معنا و مفنشو یبررس ینظام رمزگان ۀو محدود د در قلمرویبا بلکه ،دنندار ییمعنا

  .(۲۹:  ۲۰۰۸ )چندلر، دنکنرا منتقل 
است. اگرچه   یامروز یبه معنا یشناس نشانهرس آغازگر یپ ناند دوسوسور و چارلزیات فردینظر

 یمستقل و وجه یعلم ۀک شاخیرس به یاما با افکار و آراء پ ،دانند یراث سوسور میرا م ن دانشیا
ک یگر دارند، هریکدیکه با  ییها شمند با وجود شباهتین دو اندیات اینظر ل شد.یتبد یا رشته نیب

ک یخود  آراءدارد و در  تأکیدنشانه  یاعبر کارکرد اجتم . سوسورهستند یخاص یها یژگیو یدارا
 ؛(۱۱: ۲۰۰۸ابد، )ع مدلولست از اتحاد دال و ا ده که عبارتکرمطرح  نشانه یبرا یوجهدو یالگو
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 کرده است: یمعرف یوجه سه ییآن الگو یش دارد و براینشانه گرا یشتر به کارکرد منطقیرس بیاما پ
نشانه به آن ) موضوع (،شود یکه از نشانه حاصل م ییمعنا) ریتفس ،(ردیگ یکه نشانه به خود م یصورت)نمود 

 .(۲۲: ۲۰۱۱أنوال،) (دهد یارجاع م
 

 یسجود یاهیال  یشناسنشانه .3
ن در ینو یها افتیاز جمله ره و یشناس نظام نشانه یها ر شاخهیاز ز ،یا هیال یشناس نشانه یالگو

ک ی عنوان بهن الگو یا. است ده کرمطرح  ، آن رایفرزان سجود ،یرانیشناس ا زبان است که ینقد ادب
از  یل متون ادبیتحل یرا برا یاست و فرصت یکاربرد یشناس نشانه یساز نوع نهیزم ،یدگاه نظرید

فراهم  یو سطوح دالل یا نشانه یها ان نظامیه میو چندسو یتعامل ۀشنامه، در بستر رابطیجمله نما
ق از متن یدق یلیتحل یدر پرساخت رمزگان، زبان، گفتار و بافت یبا ز یا هیال یشناس نشانهآورد.  یم

جاد و یا یمتن یها هیها در قالب رمزگان، ال نشانه یه با خوانش گفتارین نظریاست. در چارچوب ا
، ن الگویبر اساس ا .(۱۵۹-۱۵۸: ۱۳۸۳، ی)سجود شود یل میبه متن تبد یهر نشانه در تعامل گفتمان

متفاوت  یها ها حاصل رمزگان هیال ک ازیکه هر متعدد خواهد بود یها هیال باز از یا شبکه ،متن
حضور  یمتن یها یدر تجلشود و  یم یتر تلق یگر اصلیسه با سطوح دیدر مقا از آنها یبرخ است؛

که از  یمتقابل تأثیرتعامل و  واسطۀ به و ندگریکدیبا  یرتباط تنگاتنگا یها دارا هی. الثابت دارد
ر یابند و تفسی یگر تحقق م ک نظام داللتیاز  یت ناشینی، در قالب متن و عرندیپذ یگر میکدی
  .(۱۴۷-۱۴۶: همان) شوند یم

 

 خارج السربشنامه ینما ۀخالص. 4
شنامه یمه در نماشنایمان ۀویبه ش ،ک پردهیدر  ۱۹۹۹را در  خارج السربنمایشنامۀ محمد الماغوط  

ع نابسامان اوضاف یبه توص یو تراژد یختن دو فن کمدیآم با درهم ن اثریاو در ا .دکرن یتدو
-یفرهنگ یها ارزش ی، نفیولتسران د یو خودکامگ یطلب سلطه .است  پرداخته یعرب یکشورها

 شنامهینما موضوعات مورد نقد اینن یتر عمدهاز  ،ختهیو مبارزان فره افراد آزاده و سرکوب یهنر
 ند.هست

 را ریشکسپ ت  یو ژولرومئو اثر  دارد یسع ن گروهی. ااست نخبهال گروه از یتیروا خارج السرب
 یاجراروند در  ،شود یوارد م به صحنه یزبان عرب یانجمن عال ۀندیمان که  یهنگام .کند ییبازنما

شور انگلستان را ک درنا ن قصر ورویا از  شیکه پ دکور د.یآ یبه وجود م یاساس تحوالت نامهشینما
 یرنگ و بو ،واریبر د نوشتن چند جمله وزباله  یها تکه ختنیاکنون با ر نمود، یم ریتصو
به صلح  یا لهیاختالفات قب  ،شود یجاد میا یاترییتغ هم  شنامهین نمایدر مضام .است  افتهی  یعرب

مورد  شینما ،شده تحوالت انجاموجود  با .دیآ یت فراهم میدواج رومئو و ژولامکان ازشده و   ختم
 هیعلرا  یا هسیکوشند دس یمگروه  یاعضا ،ن شکستیاز ا  پس .دریگ یاقبال تماشاگران قرار نم
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، که همواره مخالف اقدامات گروه و منتقد اعمال آنهاست شینما تیصن شخیتر یمحور ،عاطف
ور که به منظ کند یاز عاطف درخواست م اود. کن یم ییاجرا تیژولرا سه ین دسیا کنند. یطراح

پس  یاما ساعات ؛کنند یخودکش ،ریشکسپ متن در تی، همچون رومئو و ژولشیهنر نما یماندگار
 ،انیدر پا شود. یم بودن سم یو جعل تیژول ۀمتوجه خدع آید و میاطف به هوش ع ،دن سمیاز نوش

 خواند. یاستبداد فرام برابر در یمردیپا به را خود هموطنان و خیزد می پا   به سرافراز یسرباز همچون او
 

 رمزگان مکان. 5
 یساخت ژرفو  یسطوح روساخت تعامل متعدد و یها  رمزگان یستیز حاصل هم یشیمکان نما 

به  خط ودال بر حجم، شکل، بافت  یها  هنشان یهمبستگ ۀجیدر نتکه  یسطح روساختاست. 
آمدن  انیبه جر یست براا یا نهیپردازد، زم یمکان م ییایو ابعاد جغراف یف ساختار هندسیتوص

 یروساخت یها در امتداد نشانه یساخت ژرف حرکات اشخاص. سطح، گفتگو و ییروا یها کنش
 ن سطح خودیا ؛ادشده داردی یها جانبه با نشانه همه یارتباط و  (۲۰: ۲۰۰۷  ،یمیالدل)است  قرارگرفته

  .(۲۷)همان:  ل شده استیتشک دهیتن درهم و یا، پلکانیزا همچون یمتعدد یها هیاز ال
 

 ایاختار زاس .5-1
آن  یضمن یمعانو ، کل مکان ءذکر آن جز واسطۀ به که دشو یماز مکان ذکر  یجزئ ،ساختارن یدر ا 

اب در آن واقع یکه آس ییفضا ،خارج السربۀ شنامیدر نما .(۴۴: ۲۰۱۶نة، ی)أم شود  یدر ذهن تداع
 یم متعددیبر مفاه ن فضای. ااست ییروستا ۀگستردعت یطبا یمزرعه  کیاز  یجزء کوچکشده، 

  کند. یداللت من و ... ینخستبازگشت به سرشت ، یهمچون کمال، دگرگون
 

 یاختار پلکان.س5-۲
ن یا .کند یم ییخاص را بازنما ۀمنطقک ی مرحله،  به  مرحله ای یجیتدر صورت به یساختار پلکان

سنده ینو ،مثال؛ برای (۹۴تا:  ی، بيمیالدل) دهد یرا نشان م مکان ینیاختالف سطوح تکو ،ساختارنوع 
کند؛ نخست  یمف یش، محدودۀ اطراف آن را مرحله به مرحله توصیر سالن نمایش از تصویپ

ش یت از سالن نمایدر نها ،...و ، پل اول، پل دوم یکشاورز یها نیسپس زم ،شهر یشرق ۀیحاش
 یید شکوفایدرصدد آن است که بگو یساختار پلکان یریکارگ قت او با بهید. در حقیگو یمسخن 
 شود: یمفراوان حاصل  یو روح یجسم یها و با تحمل مشتقت یجیتدر صورت به یفرهنگ

(
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 دهیساختار در هم تن. 5-3
 یگاه رد ویگ یشکل مو مشابهت وجود دارد،  یان آنها هماهنگیب دو فضا که میگاه با ترک هین الیا

: ۲۰۱۶ نة،ی)أم شود یجاد می، اهستندگر یکدیدر تقابل با  یدالل که به لحاظ مجاورت دو مکان با

که  یا منطقهو  یشام یها باغ« »ۀ جمل. در (۴۹
و شکوه قدرت  داللت بر اند و رفتهباز به شمار  ییفضا هر دو است،  شدهدر آن واقع  ثالثه اهرام

اگرچه « » . در عبارتکنند ین میشیاعراب در عصور پ
متفاوت  شان کامالا ییمعنا ی، اما کارکردهاشوند یمکان بسته محسوب م یفروش طیلب ۀسالن و باج

گاه و یآزاد ۀنشان ،یوشفر طیبل ۀباج و و جهل است رمز اسارت ،سالن است.  .است یآ
و  ی، استعاریکنش ،ییمختلف روا یتواند کارکردها یم رمزگان مکانگفته شد، عالوه بر آنچه 

اساس  بر را مکان توان یم یکلطور به .دکن جادیا را یمتعدد ییمعنا یها نظام و باشد  داشته ییاستعال
 د.کر یبررس یو انتزاع ینیدر دو شکل ع شیکارکردها

 

 ینیعمکان  .5-4
دو امر تناسب و  واسطۀ به شود و میشناخته  یکیزیف و یصورهمچون  ییها با نام گونه مکان نیا

ت، یتوان به محدود یم ،آن یها یژگین ویتر برجسته از و کند یدا میپ تیموجود یجوار هم
ت یصحنه تقو یکیزیعد فهرچه ب  گفت   توان یمد. کربودن اشاره وستاریو ناپ ی، کنشیساختمند

 در ینیع مکان .(۳۷-۳۶: ۱۳۹۲، شعیری و رجبیان و یسقا حامد) ردیگ یمآن اوج  یشود، وجوه شناخت
وان و یا ن، راهرو، باغچه،یاتاق تمر .برخوردار است یا از بسامد گسترده خارج السرب ۀشنامینما
  .ن اثر هستندیموجود در ا یکیزیاز جمله اماکن ف ،یفروش طیبل ۀباج

 

 یمکان انتزاع .5-5 
مستقل از کنشگران و  شود و میشناخته  یو ذهن یلیتخ ،یمجاز  همچون ییها با نام یمکان انتزاع 

 یکارکرد ؛ن خصائص آن استیتر یاساس از ییایو پو یوستگیپ، یابد. گستردگی یآنها معنا م تأثیر
ت ینقش ظرف یفایخود که همان ا ۀیاز مفهوم اول ،ز استیار ناچیبسآن  یماد ۀجنب و دارد یذهن
ن یا .(۳۸: همان) دکن یمحرکت  یمفهوم فضاشدگ یاست، خارج شده، به سو یشیعناصر نما یبرا

دار و ید ۀصحن، رفتهفروکه عاطف در افکار خود  شود یش مشاهده میآن بخش نما در نوع مکان
شدت مبهوت  عاطف را به که یالیخ ۀن صحنیا. کند یتصور مت را یو ژولرومئو  عاشقانه یگفتگو

 پاشد.  یمتلفن از هم فرو ین صدادیبا شن ود یپا ینم یرید است، خود ساخته
 

 خارج السرب ۀشنامیمکان در نما یا هیال  نظام. 6
به  یشیهمراه است، مکان نما ییبازنما یشه با نوعیت همی، واقعیشناس  نشانهم در یریاگر بپذ

ش در برابر تماشاگر قرار یها یدگیچیاز جهان را با تمام پ یو توهم یثانو یریتصوآنکه   لیدل
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 عنوان بهتواند  یم است و ینیبازآفر یاز ابزارها یکی ند،یآفر یم یاز ارتباط انسان یدیدهد و تقل یم
  یل نظام مکان هنگامیتحل ،یا هیال یشناس چارچوب دانش نشانه درمطرح شود.  یمتن ۀیک الی

ارتباط  ،ن پژوهشیشود. در ا یبررس گرید یمتن یها هیال آن با تعامل یکه  چگونگر است یپذ امکان
 شود. یمطالعه مت، کشمکش و زمان یشخصصحنه،  یا با چهار سطح نشانهمکان 

 

 مکان در صحنهکارکرد .6-1
 یگوناگون یها رمزگانو انسجام  یهمبستگ واسطۀ بهکه ست ا  گسترده یداللت یفضا کی صحنه

 ین فضایا عناصر نیتر یاز اساس  . مکانردیگ یشکل م...  ، حرکت ونور ،دکور ،یقیموس همچون
حرکت خود را که  ابندی یت اجرا میقابل یزمان صحنه، ۀسازند سطوحگر ید .رود یشمار م  به یداللت

 ده برسندیچیساده به پ یها از شکل آنها وند بایپ واسطۀ بهو  نندآغاز ک یمکان یها نشانه در بستر
، نور و یقیهمچون موس ییها با کمک رمزگان زین ها ن نوع نشانهیا ،گرید یاز سو .(۷: ۱۳۹۱ ،ی)عباس
برخوردار  یمضاعف ارزش از یا ک منبع نشانهی عنوان بهو  دنکن یدا میمعنا پدر ذهن مخاطب ...  

 (دکور، نور و صوت) یمتن ۀیسه ال لیتحل قیاز طرصحنه در مکان کارکرد ق حاضر ی. در تحقدنشو یم
  است. انجام شده

 

 کارکرد دکور در مکان.6-1-1
 یموجود در سکو یعناصر بصر یده سازمانن و یتکو ،ت تجسمیفیک ست ازا دکور عبارت

رمزگان  نیا .باشد متن اهداف مورد نظرۀ رندیدربرگ و ع گفتمانبا نو متناسبکه  یا گونه به ؛شینما
 .(۲-۱ :۲۰۱۶مان،ی)جعفرسل پردازد یممکان  یرامون به مستندسازیات مربوط به جهان پیم جزئیبا ترس

را  ییایط جغرافیوضوح مح رد، بهیگ یمننده قرار یب دیابزار صحنه در معرض د عنوان ههر آنچه ب
 یطراح دکور »اند: گفته ن دو رمزگانیوند مستحکم ایپ بارۀدر پژوهشگران یبرخ .کند یممشخص 

انواع متعدد   ادشدهی ۀشنامینما در .(۳ )همان: «است ییروا یدادهایمکان با رو یساز و همگام  یفن
 .دهد ینشان م دکور را با مکان یضمن م ویارتباط مستق ،هیو اثاث یعناصر ساختمان

و  در مرکز اتاق کنفرانس و در سمت راستواقع  یفروش طیبل ۀپنجر :یعناصر ساختمان( الف
 :اند به کار رفته اثر نیا در دکورکه  هستند یصر ساختمانعنا نیبارزتر از صحنه عمق

 .(۵: ۱۹۹۹)ماغوط،  
: ۱۳۸۲ ه،ی)گربران و شوال گریاء دیء به اشیک شیا عبور جوهر از ینماد تعامل  ،سمت راست

با عبارت « شباک»ۀ واژ ینینشهم ،نیبنابرا ؛نش روشنفکرانه استیو ب یآزاد رمز ،و پنجره (۳/۳۱۰
 ؛سنده به اجتماع استیخواهانه از نو یت افکار آزادیانگر هدایب «»

  صورت گرفته یک خط افقی یدهد ارتباط تماشاگران با پنجره در راستا ینشان م ،گرید  یاز سو
در کند.  یم  ر یجان را تصویساکن و فارغ از هرگونه ه یا ن نوع خط در دکور، جامعهیاست. وجود ا
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بر  داللت «»عبارت « » ۀجمل
 ۀسلط ملت را تحت کیاست که آحاد  ینماد قدرت مطلق ،مرکز رایز ؛کند یاستبداد حکومت م

 کنفرانس اتاق سطح فاختال انگریب «»ۀ شبه جمل .(۵/۲۱۸ :همان) آورد یمدرخود 
هر  آنکه  لیدل  به دارد. یسران دولت ییاشاره به گردهما« »و  استپنجره  با

 کند یمداللت مرگ  بر رود و یمعمل به شمار ایفکر  یبرا ینماد منف ،یعمق و گود نوع
از  نیهمچن ،ملت وحکومت  یدور از یطور ضمن بهصحنه با اتاق  اختالف سطح .(۴/۷۶۶:)همان

  .دیگو یم  سخن، آورد یرا فراهم ممرگ جامعه  موجباتکه  یرانگر دولتیاقدامات و
 توان به  یاند، م هشددمان صحنه استفاده یکه در چ یائین اشیتر از برجسته ه:یاثاث( ب

 یبر رو د اطرشینر و فرکر، فایهمچون شکسپ یر هنرمندانیو تصو در کنار بلند یها یگاریجاس
گاهانه یناکام نماد ،یگاریجاس د.کراشاره  وارید صفت  و استبار  انیز یها یسرگرماهتمام به  و  آ
؛ است یداریاستمرار و پا ۀنشانگونه خط  نیا کند، یم یادآوریرا  یا عمودیخط قائم « »

 .امور مخرب است یاپیانجام پس و أیانگر تداوم یب شدهادیصفت به  یگاریاسناد جاس ،نیبنابرا
 یگذرگاه رمز« »از آنجا که واژه « » ۀدر جمل نیهمچن
مجاورت  گفت  توان یم،  شده اشناخته واقعندو عالم شناخته و  ایمرحله ان دو یکه م است
 یفرهنگ یاجتماع داریاز رکود پا یدیجد ۀ، ورود اعراب را به مرحلیبا درب خروج یگاریجاس
 :کند یمر یتصو

 )ماغوط،
۱۹۹۹ :۵). 

لستان، انگ  لیاز قب یخاص ناکما آنکه عالوه بر ،وارید شده بر نصب یها قاب عکسک از یهر
و  نامخاطب یختن حس هنردوستیبرانگ یبرا است یابزار ،کند یم یتداعرا  هیکا و سوریآمر

ر یسا نیماب یگاهیجادر  د اطرشیعکس فر شدن ختهیآو .یجاد تحوالت فرهنگیبه اآنها  یفراخوان
  .دهد یرا در مرکز توجه تماشاگران قرار م آن یهنر یو دستاوردها هیسور ،رت بزرگ یبا قاب ،ریتصاو

 

 کارکرد صدا در مکان.6-1-۲
 .دکن یرا القا م ینیمع ییایرافجغ ۀمنطق ،ها از سازها و نغمه یانواع خاص یریکارگ با به یپردازصدا

 یش ابعاد صحنه، دوری، افزایتجسم اماکن نامرئمتعدد خود امکان  یها تیه برقابلیبا تک نیهمچن
 و ییگرا واقعانگر یب صداشدت  اوج و گفت  توان یم. آورد یرا فراهم م یمنبع صوت یکیا نزدی

موجب   ساختن آن فیو ضع یصوت امواجر در ییحال آنکه هرگونه تغ، است ینیمکان ع ۀکنند میترس
. (۱۶: ۱۳۹۳ ،یو مختار یقیطر  ی)مصباح شود یم ینش مکان انتزاعیو آفر یر واقعیط غیآمدن شرادیپد
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 یو صداها یقیموس یدالل ۀیدو المکان با استفاده از  و صوتل ارتباط یادشده تحلی ۀشنامیدر نما
 :است صورت گرفته یطیمح

گونه هرمختلف و  یایبرخاسته از اش یصداآوا،  انواع گوناگون نام :یطیمح یصداها( الف
 یآوا سه نام یریکارگ به شود. یم  دهینام یطیمح ید، صدانباش یقیا موسیکه از جنس گفتار  یصوت

ت یژول وانیمقابل ا گاه که عاطف آن ،«» و« »، «»
 .دکن یر میرا تصو یانتزاع یمکان جنگ ینوع کند، یش رومئو را تجسم میافکار خودر  ستاده ویا

و  یسنت یکه با استفاده از ابزارها است یربع یکشورهاۀ کنند یتداع اسب ۀ هیر و شیشمش یصدا
 یردهاو دستاو یغرب یبه کشورها ،حال آنکه غرش گلوله ،شوند یمنبرد  ۀشرفته وارد صحنیرپیغ

دن به فضا، یت بخشینیعالوه بر ع ،یوجه مکانح یصرنکردن سنده با ذکرینو .مدرن آنها اشاره دارد
عرب در مقابله  یله به ناتوانیوس نیبدد تا کن یمم یننده را ترسیب ید و دسترسیخارج از د یا محدوده

 یبا عنصر صوت« » صفت ینینشهم واسطۀ به ،گرید یاز سو اشاره کند. با استعمار
  د:یگو یسخن م یروزیپ یایرو در تحقق وطنانش هم یاز ناکام« »

  .(۹: ۱۹۹۹، ماغوط) 
کشور  کند، یش را اعالم میآغاز نما ،ضربات بلند   یعاطف از پشت صحنه با صدا که  آنجا

 یسنت ،تئاتر یبه صدا درآوردن زنگ در ابتدارا یز ؛شود یم یادآوریآن در ذهن  یونان و رسوم هنری
گ یبراس یسوفوکول ن کشوریدر اآن را  است که . از (۳۷ :همان) دکر یگذار هیپا نندگانیکردن ب اهآ

به  یفراخوان عموم بودن یرعلنیغانگر ی، باز پشت صحنه ضربات یاپین پیطندن یشن ،گرید  یسو
  انعکاس صوت صورت واسطۀ بهن که یزم یآن بر رو یلرزش دکور و فروافتادن ابزارها. است مبارزه
گاه کند یم، داللت بر آن است گرفته  یکه در محافل دولت ین پوچیقوان ییشدن جامعه، نازا که با آ
 د، بر همگان آشکار خواهد شد:شو یب میتصو

 .(۳۸: همان) 
 یاسالم یورهابه کش یعود، دف و دونا همچون ییهاساز شیدایاز آنجا که پ: یقیموس (ب

هنگام  هاسازآن  نواختن است، یهیبد یاصل یعرب یقیآنها در موساز  یریگ شده و بهره  نسبت داده
 .کند یم یینماانه را بازیخاورمۀ حوز یکشورها ،ییایجغرافش، از لحاظ ینما ۀورود رومئو به صحن

به کشور  یطور ضمن به ،د اطرشیبه فر «» ۀاسناد واژ« »در عبارت 
 :کند یعود اشاره م یخیتار ۀنیشیمصر و پ
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.(77: همان)

 یبر مکان خود داللت ییمعنا ساخت ژرفدر  ادشدهیک از آالت یعالوه بر آنچه گفته شد، هر
رمز  ،نیدر ارتباط با زمویژه  به است، بهشت یعنی ،خلقتیۀ اول ۀنماد نقط« »کنند:  یخاص م

المزمار و المجوز  یآوا، است نیریزاز  نیبر عالم ییجدا ۀنشان« ». رود یشمار م  به آسمان
گفت   توان یم .(۴/۲۱۳: ۱۳۸۲،هی)گربران و شوال کند یعالم ملکوت اشاره م ن وینخست یها آب به

و  یحماس ۀیق روحیاز تلف ،متنمقطع  نیا در یو باد یا ، کوبهیزه یکنش سازها برهم
 د.یگو یسخن م یاسالم ییگرا یصوف

 آثار از انویپ یبا صدا یا هقطع ،شیدهد متناسب با متن نما یکه کارگردان دستور م یهنگام
 یقیموس است، یغرب ک سازیانو یپ از آنجا کهپخش شود،  «ک شوپنیفدر» ،یفرانسو ۀنوازند

 در انویپ کهآن با توجه بهن یهمچن .سازد یرا خاطر نشان مژه کشور فرانسه یو به ،اروپا ،آنبرگرفته از
 :ستا دربار حکام ادآوری یحیطور تلو هب متعلق به قشر مرفه جامعه بود، ش خودیدایپ زمان

  .(۲۸: همان) 
 

 مکان کارکرد نور در.6-1-3
ا خلق بخشد و ب ید میت جدیهو ها بدان ؛سزا داردب یسهم یمکان یها نشانه یریگ در شکلنور  

از  ینیمع یحتابش نور بر نوا .کند یرا خلق م ینینماد ی، معاندیجد تیهو مرتبط با یکینامید رموز
ن یهمچن ،ی، جداسازر مساحتیی، تغیساز امکان برجسته ،گریگرفتن نقاط ده قراریصحنه و در سا

 درز یمکان ن  .(۳۴-۳۳: ۱۳۹۳، یو سجود یاسد ی)بن آورد یگر را فراهم میدر مکان د یمکان تداخل
کدام نقطه از صحنه  در نکه نوریحسب ا. برگذار استتأثیر اریبس یپردازنور یم ضمنینش مفاهیآفر

 ازکردن چهره،  روشن یور از جلو بران .خواهد بود یمتفاوت یکاربردها ی، دارامنعکس شده باشد
ل ی)جم رود ی... به کار م و یحاالت منف انین به منظور بیاز دکور، از پائ گریک بازیتفک یپشت برا

 .(۱۴۱: ۲۰۰۲ محمد،
بر ستارگان  ماه و ی، نورافشانبپردازد او از بایتا به راز و ن دکنیم تیژول یرو به سو که رومئو آنجا

ر نقاط یسا ییگو؛ ستا وان صورت گرفتهیبر ا شتریو تمرکز هرچه ب یساز برجسته با هدف ،صحنه
وان یا ،«» ۀدر جمل است. سندهیصحنه خارج از اهتمام نو

 یگوهر با توجه به آنکهست و ماه یعروج عرفان ۀنشان ،شینما ۀین ناحیتر مرتفع عنوان به
  ،نیبنابرا ؛(۱۲۱: ۱۳۸۲، هیگربران و شوال)  ر دردناک بشر و مرگ اوستیادآور تقدی ،دارد شونده دگرگون
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 یاز سو ت است ویانگر قداست عشق رومئو و ژولیب ییاز سو ن جملهیدر ا مکان با نورارتباط 
 کند: یم آن عشاق زیانگ سرنوشت غمداللت بر  یطور ضمن به گرید

 (۴۱ :۱۹۹۹)ماغوط،  
فعل  .تندهس شینما یفضا یو آسمان یملکوتمفهوم بر  یتأکیدگان درخشان صحنه، ستار

 یگونه نورپرداز نیا ؛است  صورت گرفتهن یاز باال به پائ اا میمستق نور تابش دهد یم  نشان «تسقط»
رومئو  یروشن، جداساز هیسا د جایاهدف از  جاد شود.یا یروشن هیدر صحنه ساشود که  یباعث م
ل ی)جم در آن حضور دارد گر نامبردهیاست که باز یبه مکان دنیبخش عمق و سر  پشت یاز فضا
 .است شده ر یشکل ملموس تصو به او یروح یتعال لهیوس نیبدقت یحق در. (۱۴۱: ۲۰۰۲ محمد،

 

 در مکان یپرداز  تیکارکرد شخص .6-۲
و  یدرون یها هیکه با استفاده از ال شمار آورد  سجم بهمن یا نظام نشانه کیتوان  یرا م شخص 
است،  یانسان انجام کنش یبرا یبافت ،مکان از آنجا که د.پرداز یمط یمح ییبه بازنماخود  یرونیب

 م خاصیمفاه یدارا یشینما یفضا یریشع  به گفته .کند یدا نمیعنا پمت یگاه بدون شخص چیه
 گریبا باز یختگیتعامل و آم ۀجین فضا در نتیاست. ا یادراک و یحس ،یشناخت انسان ،یعاطف

، یاجتماع گاهیو جا ن سطحییتع در یقش مهمن زین مکان .(۲۳۲: ۱۳۹۱ ،یریشع) شود یحاصل م
 ت روابطیفینوع و ک ،یو حاالت روان یدئولوژیبازنمود ابا  و ها دارد تیشخص یو فرهنگ یاقتصاد

 دهد. یرا نشان م
و  یرونیب   یها هیو مکان با استفاده از ال  تیل روابط دو نظام شخصیتحل حاضر در پژوهش

 یو اجتماع یت ظاهریست که موقعیی اها نشانه ۀرندیدربرگ یرونیسطح ب .است شده انجام  یدرون
 است. یعاطفو  یشناخت روان یها شامل رمزگان یدرون سطح ند.ک یمف یشخص را توص

 

 یرونیب یها هیال  .6-۲-1
 کرد:و شغل اشاره  پوشش، یتوان به متعلقات فرد یه مین الیا یها از جمله رمزگان

جاد یرا ا یرونیب یپرداز تین بعد شخصیپس از حرکت و گفتگو سوم پوشش: پوشش( الف
 ،ی)فردون پردازد یمکان م ینیآفربه بازطرح  رنگ و، جنسل یاز قب یمتعدد عناصر واسطۀ بهد و کن یم
کند و از  یمابراز  یلونیناراهن یدن پیخود را به پوش یرومئو ناخرسند که یهنگام (.۱۰:تا یب

انگر ید، انتخاب جنس لباس، بیگو یمسخن  یشمیدار و ابر اش به پوشاک مارک یدلبستگ
 یهفتگ و بازار یفروش از کهنه یکیپالست ۀجام دیخرو انتساب او به  قشر مرفه است.  ییگرا تجمل

دار به  کند، حال آنکه پوشاک مارک یان میدست ب یشهر و افراد تهۀ ین نوع پوشش را با حاشیارتباط ا
دارد. ع اشاره یوس یها عت و تاکستانیبه طب یشمیابر ۀپارچن شهر و ینش عیانا ایافته ی مناطق توسعه

رومئو با « »جمالت  در ن،یعالوه بر ا
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فرودست  ۀو او را از طبق کند را مشخص می عاطف یاستفاده از جنس شلوار مکان اجتماع
 داند: یم

 )ماغوط، 
۱۹۹۹ :۳۱).                 

ف یک نک،یهمچون ادکلن، ع یکه در قالب عناصر یمتعلقات فرد ۀیال :یمتعلقات فرد( ب
 عنوان بهکه  یژه هنگامیو به .متعدد است یدالل یکارکردها یشود، دارا یداده م نشان و ... یدست
 آشکارا هیالن یا ۀدهند لیعناصر تشک ابد.ی یم میعظ یا ارزش نشانه شود، یاز مکان بررس یجزئ

 صورت گرفته کننده هیتهت و یان ژولیکه م یگفتار در پاره .هستندگاه اشخاص یو جا مرتبه یایگو
آن متعلق به  ۀحیکه را یخالص عطر یداریدرخواست خر بها و ورآالت کمیز ۀیته اعتراض به ،است

» ۀجمل در نیهمچن .اشراف است ۀت به طبقیتعلق ژول ۀنشان ،ا هجدهم باشدیقرن پانزدهم 
ۀ لیقب به «»و  «» ۀدادن دو واژ بتسن «

له در یز آن قبیگر به منزلت ناچید یکند و از سو یم یرا تداع ینیصحرانش ییاز سو« »
  جامعه اشاره دارد.

-۳۰: همان) 
۳۱). 

تصورات شود،  یسرزده وارد صحنه م صورت به یعرب انجمن ۀندیگاه که نما آن :شغل( ج
نگار  ند که او روزنامها ن گمانیا بر یبرخرد. یگ یگران شکل میدر ذهن باز او ۀحرف دربارۀ یگوناگون

ارتباط  نوع تصوراتن یا دانند. یا نظارت بر خواروبار میات یمور مالأگر او را مید یا است و عده
 :کند یان میب و ... یاتیاداره امور مالسازمان مطبوعات،  همچون یبا اماکن را شغل

 .(۴۳: همان)
توسعه و  یسازمان عال»نش ین گزیهمچندر آغاز کالم عاطف،  «» ۀاستفاده از واژ

نده در آن مشغول به کار است، داللت بر آن دارد یکه نما ینهاد عنوان به« یعربیۀ شنامین نمایتدو
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 ۀکارگردان دربار یاپیپ یها سنده است. پرسشیمورد اهتمام نو امورر یش از سایب یفرهنگ مسائلکه 
به ، «ةیلجنة امن»و  «عةیلجنة مبا»، «لجنة متابعة»ل یقباز  یسسات گوناگونؤم در ندهینما تیعضو
 کند. یت میحاکم بر جامعه حکاخفقان ماغوط نسبت به  یاز اضطراب درون ینحو

کارگردان ان یآنها در سالن، م یپراکندگ ۀت تماشاگران و نحویکه درباره هو ش یدرآن مقطع نما  
نشان اول  فیرد یها یصندلدر  ییتاجران مواد غذا حضور ،ردیگ یصورت م ییگفتگونده یو نما

در  یشتریقدرت ببرخودار باشد،  یبرتر یو اجتماع یاقتصاد تیموقعهرچه فرد از  که دهد یم
شتر خواهد یب یشیمان نمات او در گفتیزان عاملیم ،به همان نسبتتصاحب مکان خواهد داشت و 

که در  گر آن استانیب ،ن مقطعیدر ا دال بر شغل یتیشخص و یمکان یها ب نشانهیترکدر واقع . بود
که از مهارت  ردیگ یقرار م یار افراد مرفهیشود و در اخت یز فروخته میناچ یاضر هنر به بهاعصر ح

   ند:نیستآن برخواردار  یشناخت ییبایاصول ز درک یو تخصص الزم برا

 .(۴۴: )همان 
 

 یدرون یها هیال  .6-۲-۲
 رنابهنجا یپرداز ایو رو یمعنو جمودل یاز قب یحاالت روان یه به تعامل مکان با برخین الیدر ا

 :شود یپرداخته م
و جمود  در تعامل با جهان خارج اعراب یان ناکامیب برای ماغوط :یود معنوکو ر  انزوا( الف

 ۀبه کوچ «الحارة». است  گرفته کار  را به «» عبارتآنان  یاخالق
نوع ن یاست. از آنجا که ا ابعاد محدود یداراشود که  یاطالق م یعرض ار کمیرگاه بسا گذی یمیقد

 ۀذکرشده، واژ ۀدر جمل .کند یم انزوا برداللت ، استشمار  رتباط افراد انگشتا ۀگذرگاه واسط
» جمالت ۀلیوس به ن واژهیا یمعنو اتیخصوصاست.  یعرب یه از کشورهایکنا« »

 گفت لفظ توان یم. است شده ان یب «
اگر  با طبقات بهشت ارتباط دارد،کند که  یماشاره  روحاز تکامل  یا  به مرحله« »
م، در سطوح باالتر نماد امر متفکرانه، یبدان یعت وحشیرا رمز کشت و زرع در مقابل طب لفظ نیا

گاه نظم  .کند یم یر و سلوک عرفانیز داللت بر سین «الشرفة». (۴۹-۴۸: ۱۳۷۹ )کوپر، است یوآ
دهد که  یو نشان م سازد یم دگرگون را کامالا  آن دو  ییمعناداللت  ،وانیباغچه و ازباله بر  دنیپاش
گاهو  ینظم یخودجوش بدون تعقل، ب امور ،اتیاز معنو یدور  یکارکردها ترینیاز اساس یناآ

 است.ت یکلمه ب یشناخت روان
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-۴۵: ۱۹۹۴، )ماغوط
۴۶). 

»د:یگو یخطاب به عاطف مرا  که مدام مکر  آن صحنه در: نابهنجار یپرداز  ایرو ( ب
ن دو نماد یا .دانست از آسمان توان مجاز یرا مره و ستا ماه ،«

 یها برداشت ی، به سوگرفته از آن تئاحساسات نشو  یاء مادیاش ۀاز گسترادشده ی ۀدر جمل
در  تیکه واقع کنند یداللت م یافتنینا ستالت دیتخ ینوع بر  و حرکت یو عواطف فرد یانتزاع

  یاپردازیانگر رویستن به آسمان بینگر یاپیدرخواست پ ،نیبنابرا ؛ار ناقص استیسه با آن بسیمقا
 یزشتهرگونه از  یو عار یک عشق آرمانی ۀشیاند ،قیگرفتن حقانظرکه بدون در مدام است ۀمارگونیب

م یترس با ،متفاوت با مدام دارد کامالا  یتیعاطف که شخص ،گرید ی. از سوپروراند یم در ذهنرا 
» ۀجمل د. دریگو یخود سخن م ییگرا از واقع امروز جهان یقیحقۀ چهر

در  یل انسانیاص یها ارزش یات و فراموشیبر مرگ معنو ،بودن آسمان از ستاره یخال «
 کند: یم داللت یجوامع کنون

  .(۸۱ )همان:
 

 کارکرد کشمکش در مکان.6-3
نند، یآفر یان حوادث را میمخالف که بن یرویا نیت یکشمکش در اصطالح به جدال دو شخص 

به  ؛دیآ یمسپس فرود  و ،ردیگ یاوج م ،شود می از نقطه عدم تعادل آغاز ن رمزگانیا .کند یمداللت 
از  یا رهی، مقصد و زنجأمبد از .(۱۶۲: ۱۹۸۵ ،ة)حماد است ینزول -یصعودر یس یدارا یعبارت
از . است شده ل ی، تشکدنده یوند میپ انیپا را به آغاز ۀنقطکه  جهات گوناگون ها و مکان

نش مکان دارد. نزاع یبسزا در آفر ینقش ه بر انواع متعدد خودیز با تکین کشمکش ،گرید  یسو
 یرپردازیکه امکان تصو پردازد یم ییبه تجسم فضا یزبان یها از نشانه یدر قالب نظام یگفتار

اطق صحنه به من یبند میتقس یعامل اساس یکیزیکشمکش ف و در صحنه وجود ندارد آن ینیع
   .(۸۴)همان:  است مشخص

مه ا حوینکه در مرکز یش، اینما محل عاطف و کارگردان در انتخاب انیش میاز نما یر مقطعد
 یاجتماع عنوان بهشهر  به باور عاطف. است شده جاد یا یدتیعق تضاد ینوع شود، شهر واقع

ن یبد ؛ستا یاز تحوالت اجتماع یرایکانون بس ،خاص یها با رفتارها و هنجارها گسترده از انسان
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 شیکه کارگردان معتقد است نماآن ش خواهد داشت. حالینما یم در تعالیعظ یتأثیر ،علت
مستلزم  یل هنریاص میرا درک مفاهیز؛ شهر اجرا شود یواهیعت و به دور از هیدر طب دیبا یم

را به  یانسان یواال یها ارزش یتمام است، شهر یساناضت نفین و ریبازگشت به سرشت نخست
  :دارد یبا آثار هنر  یقیعم ییناهمگرا است و  دهیابتذال کش

، انبار به وانیال یتبد جاد شود،یا یراتییدمان صحنه تغیدهد در چ ینده دستور میکه نما یهنگام
و در  یمکان یاز تقابل نمادها ییدر روساخت معنا ،راهنیپو کفن به ز مذاکره یمتابوت به 

رومئو و شنامه ین نمایف مضامینده در تحریکارگردان و نما یدتیعق کشمکشاز  یساخت دالل ژرف
، ستا یعشق آسمان ۀنشان« »متن،  ییروا یبر اساس کارکردها. دیگو یسخن م تیژول

 یاز نظر دالل بوده و ینیشود، نماد عشق زم ین منازل واقع میریدر طبقات ز غالباا  که « »
از  ؛هستند ن و مرگیریجهان ز رمز« »و « »الفاظ  رد.یگ یدر تقابل با شرفة قرار م

ا و یکه بر دن خواهد بود «»و « » یم ضمنیتضاد با مفاهم آنها ییناکارکرد مع ،رو نیا
 متنم یمفاه انیشود م یموجب م صحنه یفضا یساز دگرگون ،بین ترتیبدکنند.  یمات داللت یح

، یبه عشق ماد یعشق معنو؛ یعنی دشوجاد یا یدوگانگ ندهین مورد نظر نمایمضامبا  ریشکسپ
  :دشو یمات بدل یهجران به وصال و مرگ به ح

  .(۵۸-۵۳: ۱۹۹۹ماغوط، ) 
مربوط به  یها د با چشمان بسته کاربرگیگو یم گرانیباز نده خطاب بهیکه نما جاآن نیهمچن 
نوار ابوان ابوماهر و یکه م یگفتار پارهدر  ند،کنآن گفتگو  دربارۀبنگرند و  را ش اختالفاتیدایپ علل

و  «»و الفاظ « » و «» کیدور و نزد یمکان یدهایق یریکارگ به ،ردیگ یصورت م
ان یا پای آغاز ۀاهتمام به نقط بارۀدر تیآن دو شخص یکشمکش لفظ از ،در ظاهر کالم «»

بر  ییجو سلطهو ت ین سطح عاملییتع یبرارا  آنان جدال ،باطناما در  ؛دیگو یسخن م اختالفات
 یها شهیخاستگاه و ربه ک ینزد یمکان یها شاخص یریکارگ با به ماهرأبو .دهد یم نشان یگرید
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 آنان یام دشمنج و فرجینتابه  دور ۀبا استفاده از اسم اشار نوارأبو وتوجه دارد له یدو قب یریدرگ
  :کند می تیعنا

 .(۶۸-۶۵: همان) 
 

 کارکرد زمان در مکان .6-4
ادغام با  واسطۀ بهن رمزگان یا افت.یت نخواهد یموجود اه بدون حضور زمانگ چیه یشیماگفتمان ن

زمان و مکان تا بدان  انیوند میپردازد.  پ یم یعند میبه بازتول  ،از جمله مکان ،یگر سطوح داللید
 اند: ن خصوص گفتهیدر ا زا قاسمیسنظران همچون  صاحب یکه برخ است یق و ناگسستنیحد  عم

ن خط یگردند، مکان همواره بر ا یها بر آن واقع م م که کنشیفرض کن یچنانچه زمان را خط»
اصطالح طرح ن یهمچن (.۱۰۲: ۱۹۸۵)« ردیگ یبرمشود، همراه آن است و آن را در یآشکار م

در آثار  آنهاک یتفکبودن عنصر و دشواردو ن یا یانگر تعامل درون ذاتین بیتوسط باخت «»
 :است یهنر

 « » ۀواژبا « »«»«» ۀسه نشان ینیهمنش ،نخست ۀصحندستوردر 
 دهد. ینشان م تیرومئو و ژول یاحساسات درون ییبازنما یدر راستا را زمان و مکان میمستق تعامل

 هدف از روند، یمطلق به شمار م یرمز تعال یکیو تار یاهیشب، س یدر فرهنگ عرفاناز آنجا که 
خلق  نیهمچن یمعنو عارفانه و یفضا ینوع نشیآفر ،وانیک بر ایتار یها هیبا سا یر شبیتصو
ه یسنده با تکی. در واقع نوباشدعشاق  ۀانیمخف یگفتگو ده است که متناسب بایچیپرازآلود و  یمکان

جاد یقرار گرفته، ا یکیمخاطب نسبت به آنچه در تار ۀشیدر اند ،شب یبر کارکرد ابهام و ناشناختگ
 :ده استکرق یتعل

 .(۷: ۱۹۹۹ ،)الماغوط 
جهان عرب را  یاسیس یآشفتگ ،یخیمکان تاران زمان و یم یجاد همبستگیبا ا ماغوطن یهمچن

از حال به قرن هفدهم و  ،یزمان یختن مرزهایآم همدر با کشد. او یر میدر عصر حاضر به تصو
را که  ی، اختالفاتتیرومئو و ژول ۀشنامینما یها تا با استفاده از داللت شود یکشور انگلستان وارد م

ر یس گریبار د ان کند. سپسیب است،  وجود داشته یعرب یها نیسرزمان یکنون در م رباز تایاز د
در مصر و  یو عباس یعصر امو ، یعنیخیکند و به اعماق تار یدادها را دچار گسست میرو یعیطب

پس از آن قرار دهد.  آنها یدر تقابل با اوضاع کنونرا  آن کشورهان یشیپگردد تا شکوه  یبازم هیسور
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جنگ و  یر شورویاتحاد جماه یشود و با ذکر فروپاش یکم میو ستیوارد قرن باز گذشته  ،ناگاه به
 د:یگو یسخن م ۱۹۹۱ت در یو کو و اختالفات عراق یقلمرو عثمان ۀیفارس از تجز  جیخل

 .(۱۰ همان:) 
 

   جهی. نت7
 یفرزان سجود یاهیال یشناسنشانهۀ یبر اساس نظر خارج السرب ۀشنامینما یل و بررسیتحل

ن یگفتمان ا یریگ در شکل یا ضمنی اا میمستق یک نظام رمزگانی عنوان بهمکان  هانگر آن است کیب
 یا  ژهیگاه ویآن از  جا ین ساختارینش مضامیو آفر ییم حوادث روایدارد و در تنظ ییاثر  نقش بسزا

 ست. ا برخوردار
 یساخت ژرفو  یسطوح روساخت یستیزهم ۀجیبحث در نتمورد شنامۀ یدر نمان رمزگان یا
از  یکیزیاماکن ف ریق حجم، اشکال و خطوط به تصویاز طر یروساخت یها هیاست. ال ل شدهیتشک

دربردارندۀ  یساخت ژرف یها هیپردازند. ال  یموان، راهروها و ... یل اتاق کنفرانس، باغچه، ایقب
موجود در جوامع  یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیس یها هستند که مرتبط با بحران یا م نهفتهیمفاه
، نی، اشغال فلسطیع عربیۀ قلمرو وسیتوان به تجز یم مین مفاهین ایتر است. از مهم یعرب

 د.کراشاره  یسران دولت یو خودکامگ یاقتصاد-یکود فرهنگر ،یعرب یاختالفات کشورها
با مکان دارند.  یناگسستن یوندیپ ،ل دکور، صوت و نوریقبشنامه عناصر صحنه از ین نمایدر ا

حاکم بر جوامع  یو فرهنگ یاسیس یفضا ینیه به بازآفریو اثاث یعناصر ساختمان واسطۀ بهدکور 
 یکشورها ،یقیانواع آالت موس و یطیمح یصداها یریکارگ با به یصوتپردازد. سطح  یم یعرب
بازتاب نور با هدف  ینورپردازۀ یال کند. در یم یرا تداع ییاروپا یها نیو سرزم یعرب

طور ضمنی عشق  به ،معناییساخت ژرفسطوح در  یکیجاد تاریامکان و  یساز برجسته
 کند.بیان میوطن  را بهخواهان  یآزاد

در قالب پوشش،  یرونیب یها لفهؤاست. م یو درون یرونیت متشکل از سطوح بیۀ شخصیال
 یدهند. سطوح درون یک از اشخاص را نشان میهر یگاه اجتماعیجا غالباا  ،و شغل یفرد  متعلقات

 یمکان یها ه بر نسبتیها هستند. شدت و عمق عواطف با تک تیشخص یانگر عواطف روحینما
 یاز تقابل فرهنگبوده و  یدتیا عقی یاز نوع  گفتار . نظام کشمکش غالباا است شده ان یب

مکان و زمان  ی. همبستگکندیت میحکاحکام  از استبداد ییق معنایعم یهاهیها و در ال تیشخص
 یفروپاشل یاز قب یموجود در جوامع عرب یاسیس یها و بحران یان عواطف روحیبا هدف ب اغلب

 .است صورت گرفته یاسالمۀ قلمرو گسترد



 85/ 1400، پاییز 3، شمارۀ 13ادب عربی، سال  

 منابع
 .یفاراب یینمایس ادیبن ،محمد شهبا، تهرانترجمه ، درام یایدن(، 1387) نین، مارتیاسل

کیدران با یمکان در تئاتر معاصر ا یشناس نشانه»(، ۱۳۹۳) یم و فرزان سجودی، نسیاسد یبن ، «ندرالیس یبر اجرا تأ
 .۳۸-۲۳صص ،۱۱ ، شیقیو موس یشینما یهنرها

 للترجمة.ة یالعربة المنظم ،روتیبطالل وهبة،  ة، ترجمةیائیمیأسس الس (،۲۰۰۸) الیچندلر، دان
در کانال  یمکان  ۀاستحال یبررس»(، ۱۳۹۲)حمید رضا شعیری و محمدفرزان رجبی و  یمهد ان،یسقاحامد

 .۴۶-۳۵، صص ۶ش ،یقیو موس یشینما یهنرها ،«یمعناشناخت نشانه کردیرو لیکانال کم شنامهینما
. 

 .قصه ،، تهرانیکاربرد یشناس نشانه(، ۱۳۸۳) فرزان، یسجود
 یشیاند ن همی، مقاالت هفتم«د معناید و تهدیمکان و نقش آن در تول یشناس نوع»(، ۱۳۹۱) ، محمدرضایریشع

                                                                               . ۱۱۷-۹۷صص  ،یشناس نشانه
 .نییدار القرو ،، المغرباتیائیمیالس یمباحث ف (،۲۰۰۸) دیعبدالحمعابد، 

 .سخن ،، تهرانفضا و مکان یشناس نشانه(، ۱۳۹۱) ی، علیعباس

 

-۴۲۹صص ،۴و ۳شماره ، ادبیات پایداری،«های مقاومت در آثار محمد الماغوطجلوه»(، 1389قادری، فاطمه )
۴۵۳.                                                                                                          

. 

 فرشاد. ،تهران، انیحه کرباسیمل ۀترجم، یسنت یها فرهنگ مصور نماد (،۱۳۷۹) ی.سیکوپر، ج
 حون.یج ،، تهرانیلیسودابه فضا ۀترجم ،۳/۴/۵ج،فرهنگ نمادها (،۱۳۸۵) هیگربران، آلن و ژان شوال

ر بر یتصو شناسانه صوت و ییبایز یها تعامل ارزش یبررس» (،۱۳۹۳) یو فرهاد مختار نیری، شیقیطر یمصباح
      .۲۲-۱۳صص ،۹، شیا مطالعات رسانه ،«مخاطب
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