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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. 

 
Keywords: Narratology, Narrative Time, Memory Play, Forgetting, Hermeneutics  

 
1. Corresponding Author. Email: zramin@ut.ac.ir 



 

____________________________ 
 zramin@ut.ac.ir        نویسنده مسئول      * 

 1400/ 02/ 21:  رش ی پذ   خ ی تار          1399/ 09/ 18:  افت ی در   خ ی تار 

          191-163، صص ( 1401تابستان ) ، شمارۀ دومپنجمدورۀ پنجاه و     مطالعات زبان و ترجمه 

 

پل   ادبی ۀیّنظر کید بر  أتام استوپارد با ت  انتقادیتقلیدهای در روایت  بررسی استعاری زمان

 ریکور 

 

 ات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران( پریسا پوینده )گروه زبان و ادبیّ 

 ( انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ات  و ادبیّ گروه زبان  )   *زهره رامین 

 

 چکیده

 یههتادهای روانتیشههت و تی کههه بههه آن م عقایهه  ،انسههان زمانمنههت ا هه   یهه  ذهن ازآنجاکههه

عههت زمههان  درک بُبنههابرای     کنههت نیهها زمانمنههت هسههتنت،روایهه  م آورد و  مهه   به خاطرکه  

 شههناخ  زنههت   یهه  درنهاو  هههای اوروای   ،ذههه  انسههانتر بههه شههناخ  عمیهه 

صههترت آفرینههت کههه او م متنهه  های نشههانهتفسههیر از طریهه   ایهه  مهههم .انجامههتم 

کههه از  ،نتیس معاصههر انیسیسهه نمایشههنامه ،ایهه  من،ههر، تههام ا ههتتپارد پههریرد. ازم 

قههرار کنههت، مههترد مطالعههه  های خههتد ا ههتفاده م های زمان  در جههه  بیههان انتیشهههبازی

حاف،ههه، بهها کنههار هههم   مۀنمایشههنا  در قالهه  او    انتقههادیتقسیههتهای  مۀ  نمایشههنا  ا  . رفته  

 آنههانهای ، بههه مفهههتم هنههر از دیههت اه یا هه و  هنههری-های ادبهه شخصههی   نهههادن 

در ایهه  . کنههت  م بازنمههایهههای متناق هه  را در برابههر ختاننههته پههردازد و  فتمانم 

در ن،ههر  رفتههه شههته ا هه   دوی دوبههه فتیتههها صههترتبههای مت ههاد پژوهش،  فتمان

کههه  ههاه داده شههته  خههتد در مقابسههه قههرار    «دییههریِ»هر مفهههتم  بهها مفهههتم    که  ای تنهبه

هههای پژوهشزمههان هسههتنت. بُعههتی از   ها و  ههاه متاتهه  فتههری یهها حت هه شخصههی   

و  رائ     و یهها عناصههر پههت برر هه  هتی هه   نههۀدر زمیبیشههتر  مرتبط با متضتع ایهه  مقالههه  

بهها دیههت اه زمههان  بههه یهه  و هیچ پردازی بههتده ا هه  شخصههی   از طریهه   پسههامترن

از طریهه   معنهها تفسههیر هههتپ پههژوهش حاضههرانههت. ایشههنامه ندرداختهبرر هه  ایهه  نم

 و  ا هه  هرمنههتتیت     رهیافهه  بههر مبنههای  در  ههطگ  فتمههان  زمههان    قهه  کههردنتس   یا تعار

  و ایههتنی  بُعههت زمههان  رر هه  ارایهه بههه ب «پههر ریتههتر روایهه » ۀی هه بهها کاربسهه  ن،ر

ۀ ی هه ا ههتناد بههر ن،ر نتیسههنته و بههاهههای بی هه   کیههت بههر تتنی أبا ت  ای  پژوهشپردازد.  م 
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بهها رو  از دیههت اه ریتههتر  «فرامتشهه  و حاف،ههه»مفهههتم  و نیهها «محاکههاتۀ  ان ههه»

ههها ن،م ب از خههی  را ن،ههم و  ههاختار  ،شنا ههانهکیفهه  و بهها رویتههرد روای  -تحسیسهه 

 ت.دهم  نشانو  برر   های زمان  ای  نمایشنامه  بازیو 

 ، هرمنتتی حاف،ه، فرامتش   مۀنمایشنا،  روای شنا  ، زمان روای   :هاواژهکلید 

 مهمقّد. 1

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

 الیهتی  عنتانبههشهتد در فرهنهم معاصهر  ربه ، حاف،هه   فتهه م   کهه  ا   تها جهای   شته

 ،1هههت  پیههتا کههرده ا هه  )وای یادبتدهههای فرهنیهه  تجس ههههها و  ههایر شههناخت  در متزهزیبا

کنهت، ا هتفاده کهه نتیسهنته بهرای روایه  دا هتان انتخها  م   ههای راه  یت  از   الباً  .(۲009

فاقههات  کههه در ، وقههایو و ات های دا ههتاندر انههی  . تههاریخ  ا هه -فرهنیهه  ،ههۀاز حاف

تهها در  د یههرقههرار م نتیسههنته بههرداری بهرهمههترد نادیهه  روی داده ا هه  دور یهها   رشههتۀ

یه   ۀاینتهه نتیسهنته از حاف،ه  ارائهه شهتد. متضهو یها ن،هر خاصه   زمان حا  نسب  به آنها

ا ههتفاده  -خههتاه خیههال  و خههتاه واقعهه - دا ههتان وقههایوبههاز ت کههردن راوی نمایشهه  بههرای 

ا ه  رده  متضهتع  در خهی  رونهت تهاریخ  و زمهان  تکییهر کهکرده نشانیر ای  ا   کهه  

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

 زمان به تفسیر و تعبیر هرمنتتیت  نیازمنت ا  . برحس 

مشهترک تجربهه   طتربههافهراد یه  فرهنهم قابهر درک هسهتنت و    تت هطکهه  وقهایو    ای 

  محاکههات قههرار او   ههطگدر  ،، فیسسههتپ معاصههر فرانسههتی۲از ن،ههر پههر ریتههترانت، شههته

قبهر از اینتهه بهه  هطگ تفسهیر ختاننهته بر هت ا ه  یه  روایه     معتقهت یرنت. ریتتر  م 

او  3«محاکههات ۀ ان ههه»کههه بههه  ن،ری هههایهه     ههطگ او کنههت. طهه  م نیهها دییههر را  ههطگ  دو

 ،جهههاناز کههه عههیوه بههر ادراک عینهه   انسههان ا هه مربههتب بههه ادراکههات  ،معههروپ ا هه 

همیهان فههم کهه  شهتدم ای و تجربیهات زیسهتهنسهب  بهه خهتد  نیها  شامر ادراکات ذهنه   

 
1  . Whitehead 

2. Paul Ricoeur 

3. mimesis 
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 عنتانبهههنهههت و نههام م  1«پیشههاپیتربنتی»مشههترک  از آن دارنههت. ریتههتر ایهه   ههطگ را 

مطههر   ،ثر ا هه ؤا بههرای فهههم  ههت ه مههام هها هه   ههطح  کههه هنههتز بههه روایهه  درنیامههته 

طههر  و روایهه  دا ههتان  ،ا هه  ن،ری هههبخههش ایهه   تههری مهم. در  ههطگ دوم کههه تکنههم 

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

های نمههادی  و یهها بُعههت زمههان   و دارای  ههاختار و خصههسنههت پیشههاپیتربنتی قههرار دار

و  روایهه  عناصههر ازاینتهههپسدر  ههطگ آخههر  ر ههنت.روایهه  شههتن م  بههه مرحسههۀنت، هسههت

یهه  اثههر را خسهه   3پیشاانیاشههت  روایهه  بهها یتههتییر ترکیهه  شههتنت و تمامیهه  و راویههانی 

متفهاوت و بها پیتنهت دنیهای مهت    ۀکردنت، ختاننهته بها دیهت پیشاانیاشهت  و تجربیهات زیسهت

از ن،هر ریتهتر در  هطگ محاکهات   کههعمهر خهتانش    پهردازد و، به تفسهیر م ختدبه دنیای  

بنههابرای   ؛(19۸3ریتههتر، ) پههریرددو انجههام م  وبهها پیتنههت محاکههات یهه   ههه قههرار دارد 

 نتع بهههکههه از  ههطگ پیشههاپیتربنتی تت ههط نتیسههنته  ههاینش و  های انتیشهههرویههتادها و 

در  ههطگ روایهه  بههه لحهها  متضههتع محاکههات  .آینههتشههتنت، بههه روایهه  درم تقسیههت م 

بهر و  تها بها فههم و برداشه  او    شهتهبهه ختاننهته منتقهر    و  دشهتم تقسیهت    هم  بنتیصترت

 های متن  به تفسیر درآیت.نشانه  ۀپای

بهه   تتج ههعمیه  و خهاب بها    ۀیه  تجربه  عنتانبهه  «ا هتعاره»جه  فهم و تفسیر مهت ،  

هرمنتتیهه  بههرای خسهه  فهههم  کهههازآنجای رود. کههار مهه ه مفهههتم آن از من،ههر پههر ریتههتر بهه

 اهم ی هه یم از ارتبههاب بههی  مفههاه،  رفتههه ا هه پههژوهش مههترد ا ههتفاده قههرار معنهها در ایهه  

بهتهر مفهاهیم ایه  از طریه  ا هتعاری انیاشهت    امهرایه     ،بنهابرای   ؛  برخهتردار ا ه خاص 

 ،بخش مههت  ای زینههآرایههه عنتانبهههر هه  ا هه . ا ههتعاره نههه بردرک و قابههر تر و عمیهه 

و ا هتعاره فهرم نهه بها  ،  روازایه .   یهردم مهترد ا هتفاده قهرار  و معنا    بسته برای انتقا  تجربه

 طترمعمت  بهه فهرم ا هتعاره .متاجهه هسهتیمیها مصهتاآ آن بستهه بها ارجهاع   ،آننه با معنهای  

ا ام هه ها اشهاره دارد،بهه شهباه   البهاً نیهامعنهای ا هتعاره و   یهردرا در ن،هر م  لف،ه ۀ جنبه

. (19۷۷ ریتههتر،) دانههتم  اهم ی هه  د واقعیههات بههارا بههرای تتصههید مجههت  مصههتاآریتههتر 

 
1. pre-figuration 

2. figuration 

3. narrativity 
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منطهه  زبههان بهها زنههت   و تجههار  مفههاهیم  کههه همههۀ شههتدم تتجیههه   تنهههای ایهه  نیههره 

مفههاهیم در  تهها آنچههه  ههاختار رایان در پهه  آن هسههتنت هماننههتقابههر بیههان نیسههتنت  روزمههره

بستههه همیشههه مفههاهیم  خههار   ،قالهه   ههاختارهای تترارشههتنته و قابههر تشههخیص بینجنههت

ا تهتان بهه آنهها ارجهاع داد ام هم ریتهتر معتقهت ا ه   ه  البت هزنت   وجتد دارنت کهه  ۀ  از حیط

 .(۲00۵،  1الیتفتتبه نقر از  )  بسته با زبان مجازی  ،عادی کیمنه با  

 «ا ههتعاره»و  «نمههاد»شههامر  خههاب طتربههها هه  ریتههتر ن،ر مههتردکههه زبههان مجههازی 

، نینجهتعهادی  زبهان لف،ه  قابهر انتقها  نباشهت و در کهیم    بهاکهه معنها    شرایط در    وا    

بههتی   تنههه کهه معناهههای جتیههتی  معنههای  باشهتشههمار ب های  هازیمرجههو شبیهتتانهت م 

انههی  فراینههتی »مبتنهه  بههر شهههتدی نا هههان  . از طریهه  ا ههتعاری انیاشههت  کشههد شههتنت

آفرینههت« کنههت و  ههاختاری جتیههت م م  کارید هه ا هه  کههه پیتربنههتی پیشههی  زبههان را 

ی هههامعنا و ا ههتعاره دربر یرنههتۀ بههه اعتقههاد ریتههتر، نمههاد(. 1۸0 .، ب1399)فرهمنههتپتر، 

، شههناخت روان  پنهههان هسههتنت و ح ههتر آنههها نههه در ذههه  یهها فرآینههتهای دو انههه و حت هه

و تشههخیص درک قابههر تعههامیت اجتمههاع  خههی  بستههه در کههنش انسههان  ا هه  کههه در 

 عنتانبههه ۲ا ههتتپارد ۀنمایشههنامبههه همههی  جههه  زمههان در . (19۸3ریتههتر، ) هسههتنت

در ایهه  نمایشههنامه  کهههازآنجای  د وشههتبرر هه  م تر درک معنههای عمیهه  ای جههه ا ههتعاره

در  هطگ  فتمهان  «زمهان  ۀا هتعار»ها و آثار نتیسهنت ان دییهر اشهاره شهته ا ه ،  به انتیشه

نمایهت تها تهتان  فه  ا هتعاره یرفیته  بهرای ختاننهته فهراهم م م   . یهردمت ن،ر قهرار م 

 .ترا خس  کنهای جتیتی  شباه  درواقوو  طتر دییری ببینت

شههته  متضههتع پیشههاروایت  بر ایههته عنتانبههه 3تقسیههتهای انتقههادی ۀنمایشههنامدر آنچههه 

 راشههمه  رفتههه ا هه . ایهه   رائ  پههس از دو جنههم جهههان  ، از  فتمههان پههت ا هه 

بهه   روایه   ۀحاف،همنتقهر شهته ا ه .    روایه ۀ  فرهنیه  بهه حاف،ه  ۀ فتمان از خی  حاف،ه

 ا هه  رویههتادهای شههامر عههادی ا هه  و  ۀمتفههاوت از حاف،هه ،(1999)4تعریههد میتهه  بهها  

 
1. Lightfoot 

2. Tom Stoppard 

3. Travesties 

4. Mieke Ball 
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کههه در  های انتیشهههبههتیه  ا هه  . تنههکههه رنههم و بههتی احسا ههات را نیهها بههه همههراه دار

 ۀریشههه در حاف،ههفههردی هههم باشههنت، ت اه دیهه صههترتبه  ا ههر حت ههانت ات مطههر  شههتهادبی هه

 ،شهتدکهار بهرده م ه  ای قبهر و بعهتی دارد و آنچهه در ههر زمهان بهههر انتیش  .جمع  دارنت

آن در زمههان حهها  و نقههش و  ههدس کههاربرد  شنا ههای یاب  تههاریخ  و فرهنیهه  بهها ریشههه

نتیسههنته  دورانزمههان حهها  کههه زمههان پههس از جنههم در ایهه  نمایشههنامه شههتد. م برر هه  

ای ا هه  کههه در آن آمهها  و امیههتهای ناشهه  از زمههان  رشههته ۀشههتد، آینههتمحسههت  م 

ا ههتعاری بههه  فتمههان   ای تنهههبهبنههابرای  زمهان حهها   ؛انتنشههته بههرآوردهرویهتادهای قبسهه  

بهها ای کههه حاف،ههه را رقههم زنههت.و ن،ههم بین  تتانههت رنیهه  از خههت دارد کههه م  هاشههار

، دهههتاق هه  را در مقابههر یتههتییر قههرار م تنهههای م فتمان ،رویههتادهای  رشههتهیههادآوری 

روایه  بهه ارمکهان   ۀرا در آینهتآشهت  اضهتاد  قهادر ا ه   تها نشهان دههت زبهان    ا    آنبر  

های های مختسههد بهها دیههت اهشخصههی    ههراردنکنارهماز  هههتپ .(۲00۲ ،1)دافهه  آورد

شههرایط ق ههاوت و  تههاهههر عقیههته ا هه   «دییههریِ»نههری متفههاوت، قههرار دادن در مقابههر هُ

 تری نسب  به زمان ختد انجام پریرد.تفسیر آن عقیته به شتر منصفانه

هههای زمههان  نتیسههنته و بهها ا ههتناد بههه مبههان  فتههری پههژوهش حاضههر، بهها تتیههه بههر بازی

روایهه  کههه در ن،ههم و  ههاختار های امیههت در خههی  ریتههتر در خصههتب وجههتد بارقههه

پههردازد کههه ا ههتتپارد متههأثر از  فتمههان عصههر خههتد شههتنت، بههه ایهه  متضههتع م متجسهه  م 

  فاصههسه دارد. ی راا هههتپ وی ایجههاد  فتمههان متفههاوت  ا هه  کههه بهها پههت ام هه ،بههتده ا هه 

 :ا  شر   ای  به  ت با بح  در ای  مترد برر   ختاهنت شت  که هم  های پر ش

 تههری مهمن،ههم و  ههاختار هسههتنت و  تۀدهنههای زمههان ، ارائههههایتنههه بازی .1

 نیرد کتام ا  ؟  م  ن،م زمان که ا تتپارد از آن من،ر به ب 

پیت ههت   رشههته، حهها  و آینههته ایجههاد امیههت ا هه  یهها همآیهها هههتپ او از به .2

 حسرت  رشته و یا تشتیش و نیران ؟

بخشهه  بههه در ن،م سیههتهای انتقههادیتق ۀنمایشههنامبُعههت زمههان  در  اهم ی هه ، دییرعبارتبههه

  یرد.ن،ام فتری عصر حاضر مترد برر   قرار م 

 
1. Duffy 
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 پژوهش پیشینۀ. 2

 فتمهههان و او بهههه  آثهههارانت، در مهههترد ا هههتتپارد ایههههار داشهههته منتقهههتی  از برخههه 

نتیسههان  . دوران نمایشنامها هه مههرتبط دوران وی  1«پههتا  ترئههات »ثر از أهای متههانتیشههه

نتاشهتنت   اعتقهادی بهه شهتته و حرمه  انسهانکهه    3و هارولهت پینتهر  ۲بِتِه همچتن  امتئر  

از  هه ای  در مقالهه  (19۸6)  4. مایتهر هینهتنو هتپ و ن،هام  بهرای ایه  دنیها قائهر نبتدنهت

نهام بهرده   ۵ردِدم شهِ و  ه  ا هتتپارد  پینتهر،  برانییا عصهر حاضهر یعنه   نتیس اهالشنامهنمایش

ههای ویژ  از ایه  نتیسهنت ان    هرکهتام  ا راهه  کههبهر ایه  عقیهته ا ه   آنهها    ۀو با مقایس

ه پسههامترن بهه تئههاترکههه از پیشههروان  بِتِهه از  رد پههای خههتد را دارنههت،  فردمنحصههربه ههبت  

انتههار آنههها  یرقابر ۀآثههار هههر  ههدر ا هه ،  پههتا  تئههاتر ههر  ههب   آیههت و تجس شههمار م 

نتیسهه  های تتنیته  نمایشنامهصههایه  بهتان معنهه  ا ه  کهه ا هتتپارد نیهها از مشخ  .ا ه 

از جمسهه بهه برخه  از ایه  فنهتن نمایشه     یادشهته  ۀمقاله  ۀنتیسهنت  .تأثیر پریرفته ا    بِتِ 

پیرنههم انههی   ،مثا  عنتانبههه. کنههتره م اشههاها شخصههی  مفههاهیم نههتی  پیرنههم، متالمههه و 

بهه شهتر نیها  شهتد؛ متالمهه  ای و نهه رونهت خطه  تعریهد م دایهره  صهترتبه  های دا تان

شههتد و هههای متههافیایت  نمایههان م منطهه  همههراه بهها جتکوار و ب هههای دیتانهههرحرف پُ

ههای  هتی  حها  درعی نفره کهه حس و حرکه  بهه شهتر دونفهره یها  ههی به هاشخصی  

 .(19۸6)هینتن،   ا   قابر تشخیص هستنتپریر  تباد  آنها  

خهههاب در  رطتبههههو ا هههتتپارد  هایدر نمایشهههنامه  طترکس بههههعناصهههر ذکهههر شهههته 

  ردعقهه های زمههان ، مشههاهته و برر هه  هسههتنت. وقفههه نیهها قابههر تقسیههتهای انتقههادی

پیرنهههم دا هههتان، وار و دایههرهپریر شهههتر بر شههه  درنتیجهههمتنههاو  او بهههه  رشهههته و 

و  رُزنترانتهههااز جمسهههه ا هههتتپارد  های دییهههر)در نمایشهههنامه دوتهههای های شخصهههی  

هههای  بهها هتی  (تقسیههتهای انتقههادیدر   )تایهای  هههشخصههی  ( و 6انههت یستنسههترن مرده

 
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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 (19۸6)هینههتن  ،وجتدبههاای  متکیههر و همچنههی  ضههعد حاف،ههه قابههر مشههاهته هسههتنت.

و  رنهم شهته ا ه در آثهار اخیهر ا هتتپارد کم  بِتِه ح هتر  کنهت کهه   یری م انی  نتیجه

ات هنههر،  یا هه  و ادبی هه ۀهای واقعهه  در عرصههشخصههی   راههه ا ههتتپارد بههه تمسههخر 

معنههادار و پایههان   بستههه ،انجامههتنم بههه پههتا   تنهانهههاو  روایهه  نهایتههاًا پههردازد، ام ههم 

مهرکتر   ۀ یری نتیسهنت  پهژوهش حاضهر نیها بها نتیجهه هیر کس ه  .به همهراه داردنیا  اخیق   

ارائهه شهته   زیسهتۀ  ۀبهه کاربردههای خهاب زمهان  و تجربه  تتج ههرا با     نخی  دارد و نتیجه

 دارد.در روای  بیان م 

انههت از   ا ههتتپارد اشههاره کردهی راقههی  نیهها بههه عههتم  ههرایش پههت برخهه  دییههر از محق 

 تئههاتر( کههه بههر ایهه  بههاور ا هه  دلیههر انحههراپ ا ههتتپارد از 19۸0) 1جمسههه پاتریشههیا  رینههر

  بههرای عمههر زدن ا هه  و ا ههر نتتاننههت معنههای ها در د هه  بهههشخصههی    قی ههپههتا  متف 

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

ر بههه عقینیهه  و  ههتتاننههت بهها تت بههه نیازهههای اخیقهه  و انسههان  نیسههتنت م  پا ههخیتی 

مهمهه  کههه وی بههه آن اشههاره  ۀحیههات دهنههت. نتتهه ۀعههاطف  خههتد ادامهه-پیتنههتهای اجتمههاع 

  هؤا   رایهان راه ر هیتن بهه پهتا  یعنه  عقهر و منطه  را زیهر کنت ای  ا ه  کهه پت م 

 ۲  ا ههتتپارد،  ابریههر رابینسههتن رایت اب بهها پههدر ارتبهها ام هه ؛(19۸0) رینههر،  برنههتم 

دانههت و م  منههتن،امطرحهه   ههاختار و های او را فاقههت ای پیرنههم دا ههتاندر مقالههه( 19۷۷)

ابتهتا   ای کهه تنههبه  دار ابهراز عقایهت متنهاقس هسهتنتعههته  ،صهرفاً  ،هاشخصی  معتقت ا    

عهت حهرپ دییهری ضهت شهتد و بم   ای بهر ضهت آن  فتههشتد؛  هدس عقیهتهبحث  آ از م 

 ر ههتمعنههاداری نم  ۀکنههت و بههه هههیچ نقطههادامههه پیههتا م  طههترهمی آن حههرپ قبسهه  و 

جسههته دار پههتا  زنههت   در خنههته در ایهه  نمایشههنامها هه   معتقههتاو  .(19۷۷)رابینسههتن، 

در آوری همچهتن جهتیس یها لنهی   هرانهت افهراد برجسهته و نهام-ها  شخصهی  شرایط    دادن

باعهه  از بههی  کههه فقههط بههه تمسههخر  ههرفت  جنههم  خصتصههاًو  -نمایشههنامه حاضههر باشههنت

 .(19۷۷)رابینستن،   ، متبستر شته ا  شتهشستار  رفت  تعتادی  

 
1. Patricia Greiner 

2. Gabriele Scott Robinson 
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عنصههری بههرای  عنتانبهههزمههان  پههر ریتههتر  ۀههها از ایههتهمچنههی  در برخهه  پژوهش

( در 139۷ت )نژادمحم ه  کهه  همچنهان  راوی/ نتیسهنته ا هتفاده شهته ا ه   ر یتن بهه هتی ه

 ۀنتشههت  شههت  شهبانهِ  در دا هتان زمهان تهها بحهران هتی ههۀ خهتد بهها عنهتان »از د ت هه ۀمقاله

پاتری  متدیهانت« بهه ایه  متضهتع پرداختهه ا ه . وجهته زمهان  مهترد بحه  یها در قاله  

ا  ذهه  تهاریخ  و باز شه  بهه  رشهته بهه  هب  جریهان  هی   صهترتبهزمان افعها  و یها  

انههت و از آن بههرای اح ههار وقههایو  رشههته بههرای نشههان دادن راوی مههترد برر هه  قههرار  رفته

سهته ا ه . همچنهی  بُعهت زمهان بها ه در دا هتان مهتد جُکهار رفتهه  یت بهو تخی   هامایهدرون

تتثیهر  صهترتبهیافتهه و بها بهت  نمهتدن زمهان حها  بهه  رشهته، وقهایو را   تسفی بُعت متان  

در پههژوهش حاضههر از عنصههر زمههان و ا ههتعاری  آنتهههحا  دهههت، و تکییههر یافتههه نشههان م 

   رایرو  از مههرز پههت خهه نهایتههاًقهه  کههردن آن بههرای ا ههتنتا  ن،ههم و  ههاختار روایهه  و تس 

های زمهان  در جهه  نیهر بهه  هاختار ، ایه  پهژوهش از نشهانه طترکس بههشهتد.  ا تفاده م 

 جتیت.روای  بهره م 

 طتربهههای کههه و مفههاهیم دو انهههنمایشههنامه  متنهه های بههه نشههانه تتج هههپههژوهش بهها ایهه  

تهأثیر رویهتادهای   نحهتۀبهازنیری  ، بهه  شهتنتقهرار داده م دیالتتیت  بها یتهتییر در تقابهر  

و در مههت  پههردازد. از خههی  تفسههیر ایهه  وقههایو م  دا ههتان بههر روایهه اجتمههاع  و تههاریخ  

تههاکنتن بههه آن  شههتهانجامهههای کههه پژوهش  فتمههان جتیههت برحسهه  تعبیههر ا ههتعاری زمههان

پهه  معاصههر زنههت   معنههای در  نهایتههاًو ن،ههم و  ههاختار در روایهه   وجههتد، بههه انههتندرداخته

ویسیههام وایسههت، اُ ههتار های تمسههخرآمیا فراوانهه  بههه  راههه ا ههتتپارد اشههاره. بههردخههتاهیم 

های درون شخصههی    لنههی  و حت ههوالدمیههر زارا، تریسههتان جههتیس، جیمهها شتسههدیر، 

 ا هه  آنایهه  پههژوهش بههر ا لبههاپ پتشههیتن و یههاهر آنههها دارد، ام هه ۀای یهها نحههتنمایشههنامه

در وضههعی   انسههان معاصههرپههتا  زنههت   و قههرار دادن   بازنمههای نشههان دهههت هههتپ،

 ههاختاری و تمسههخرها ، ب نیسهه . آنچههه از برجسههته کههردن پههتا زنههت   بیتتسیفهه  

انهت ههای مختسهد نشهان دادهکهه پژوهش   تنههآن، یها  تتان دریاف ، نهه در رونهت دا هتانم 

و   هرمنهتتیت فههم  کهه    دا هتانبستهه در انتههای    ها و پهتا   فتارشهان ا ه ،شخصی  در  

 شتد.ختاننته ا   آشتار م   ۀبه عهت آن  ۀادام
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 روش پژوهش. 3

هههای خههاب تتنی  یههری از بهها بهرههای متنهه  و نشههانه از طریهه  در ایهه  پههژوهش

بههه   های  ههاختاری و معنههایدو انههه نیههاهههای زبههان  و زمههان  و از جمسههه بازی نتیسههنته

 وا ههطۀبهکیفهه  و -بههه رو  تحسیسهه . ایهه  مهههم شههتده م پرداختهه روایهه معنههای تفسههیر 

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

بههر ا ههاپ ایهه  پههژوهش رو  تحقیهه  کیفهه  . کنههتمعناهههای جتیههت در یههر م   یریشههتر

ها تفسهیر نشهانه   یعنه  در  هطگ کیمه  پهریردشنا ه  صهترت م نشانه  یهاهای متنه   نشانه

های مههت  ارتبههاب مسههتقیم بهها تههاری  و مسههائر اینتههه نشههانه وا ههطۀبهشههتنت. همچنههی  م 

بین  دییههران را از طریهه  و درک جهههان انتمنتقههر شههتهاجتمههاع  دارنههت کههه از طریهه  زبههان 

از ایهه  طریهه  مههت نیهها  ههازنت، تعههامیت و بیههنش اجتمههاع  پههریر م درک تههاریخ  امتان

فهههم  از طریهه و  ههدس تعبیههر آن ها تفسههیر نشههانهبنههابرای  ابتههتا  ؛ یههردن،ههر قههرار م 

بههه  رشههته زمههان   ۀکههه نتیسههنته وقههایع  را از فاصههس زمههان .  یههردصههترت م هرمنتتیهه  

 ، هرمنههتتیت تعبیههردارد و فهههم ختاننههته نیهها بهها  هههاآورد، خههتد درکهه  از آنزمههان حهها  مهه 

آمیههاد، زمههان م درزمههان حهها    رشههته بهها  فتمههان تههاری  ازآنجاکهههکنههت و معنهها تتلیههت م 

کههه  معناهههای رو  ایهه  بنههابرای  بهها  ؛شههتدتتصههید م بههازتعرید و ا ههتعاری  ای تنهههبه

ت. نشههتم  انت از طریهه  ختاننههته دوبههاره تفسههیرپریرتت ههط نتیسههنته تفسههیر شههته قههبیً

 دانهتم ای  نیهروی زنهته  عنتانبههبهه ن،ر هاه پهر ریتهتر کهه ا هتعاره را    تتج هههمچنی  بها  

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

  بهها دیههت اهحاضههر ژوهش پهه ،(۲009 ،)دافهه  نیسهه  هههاقههادر بههه خسهه  آنروزمههره 

زمههان  ۀا ههتعارمههان   فتبههه برر هه  تههأثیر زمههان در روایهه   بههرای فهههم شنا ههانهروای 

 پردازد.م 
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 های پژوهشیافته. 4

زمهان ابتهتا بهه دو انهه  ۀدر ن،هر  هرفت  ا هتعارمه ارائهه شهت، بها  به آنچه در مقت   تتج هبا  

امتشهه  در تفسههیر ها و متاتهه  فتههری و  ههدس بههه نقههش حاف،ههه و فرشخصههی  قههرار دادن 

 شتد.محتر پرداخته م -هرمنتتی  ختاننته

 تقلیدهای انتقادی ۀنمایشنامدوگانه در  محورهای بررسی. 1. 4

های در اکثههر نمایشههنامه ایمایهههدرونای  تنهههبهکههه ا ههتتپارد  فنههتن بی هه  از جمسههه

، یته  1پهر دالنه  تنهه کهه ا ه . آن «دوتهای دو هانی  و »، تتنیه  کنهتا هتفاده م ختد  

های دوقسههت شخصههی   صههترتبهو ههانی  ا هه  ایهه  د مطههر  کههرده ،از مفسههری  ا ههتتپارد

 از جمسههه، ا ههتفاده از دو ههانی  زبههان  مثههر جنههاپ،  ههاختارهای تقههابس  ایآیینهههیهها 

 صههترتبهابههتاع  زبههان  خههارج  دییههر یهها  رمانتیهه  و کی ههی  و یهها ا ههتفاده از زبههان

 (.۲001  ،۲سه کِاز  نقهر  بهه  )  بازتهاب  از  هاختار  هبت  ا هتتپارد ا ه   ،با انیسیسه   زمانهم

ا ه  آن رفهو مشهتر های مت هادی کهه نتیسهنته در په   انتیشهه  رویهاروی ای  تتنی  بهه  

ت. همچنهی  همهان تردیهت و دو هانی  کنهدارد کمه  بسهیاری م   ههادر مهترد آن  ییا تردیهت

هههر دو روی مسههئسه نسههب  بههه  متاجههه شههتن بههاتهها بهها  شههتدایجههاد م فتههری در ختاننههته 

ه وجههه  از زمههان مربههتب بهه هابرر هه  دو انهههبههه همههی  دلیههر . نمایههت اقههتام آن تفسههیر

 .تفسیر شتنتآنها   فتمان شتنت تا از طری   م 

کههه هههتپ وجههتدی ای  فتههه ا هه  نتشههت  را زمههان  آ ههاز کههرده ا ههتتپارد در مصههاحبه

در جامعههه ابههراز ن،ههرات مسههتقیم بههر آن ا هه  و روحیههات خههتد را منا هه  بهها ایهه   تههأثر

 ،نیسه   تهأثرن،هر مسهتقیم در    اعهیمبنهابرای  معتقهت بهه    ؛(19۸1  ،3بینهت ) هالت نم   شرایط

 ارائههه شههته در ۀبراسههب  بههر انتیشهها هه  داشههته  خههتد اذعههان کههه وجههتدیبهها ا ام هه

هههای درپ ۀ  همههو حت هه کنههتنم   صههریح یری زنههت و متضههونم  خههتد هاینمایشههنامه

آیهت حهاک  از آن ا ه  ها برم آنچهه از نمهایش دو انهه،  بهردم    هؤا  زیهر  نیها  اخیق  را  
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ههر   مسهسم ا ه زیهرا    ؛بهردپه     بُعهت اخیقه  روایه تهتان بهه  م   هاکه بها برر ه  نشهانه

ا ههتنباب  انههی نت و رار ا هه  پیههام  را بههه دییههران بر ههاد و قههروایتهه  بُعههت اخیقهه  دار

ا هتتپارد مفهاهیم و ای  متضهتع نشهانیر عهتم تبعیه  از  فتمهان پهتا  ا ه .  شتد که  م 

 کههه زمههان کنههت. مطههر  م زمههان  دوران پههس از جنههم  ۀ سههترهای هنههری را در دیههت اه

در جتامههو  ایفااینههتهمانههته از دو جنههم جهههان  باعهه  یههأپ و ناامیههتی آثههار روانهه  باق 

کههه پیشههرف  ارا آشههتار ا هه  را ت پههت ابههر ادبی هه  تههأثیر کههه ای تنهههبه  شههته اروپههای

آزادی و بهتد   نتتانسهتهکهار  رفتهه شهته و  ه  هها انسهان بهدر جه  نهابتدی میسیتنعسم  بشر  

بههه مفههاهیم هنههر  بههرای او بههه ارمکههان آورد. در انههی  شههرایط ، ا ههتتپاردختشههبخت  

 فتمههان همههی  بهها عههتم پیههروی از حههاک  از ایهه  ا هه  کههه  فتمههان هنههر پههردازد و ایهه  م 

پیت هتی  انتقهادی »نا  : تیهتم   (19۸3)  کهه ریتهتر  طهترآنزیهر    آورده ا ه  ر بهر    پتا 

 ،ایهه  نمایشههنامه جههه ازای  (.1۵۲)ب.  دهههت«خههتد را نشههان م  روایهه در پیت ههتی  

وضههعی  انسههان مههترن را  تِهه بِ ههامتئر کههه   تنهههآنا نههه ام هه ،آمیا ا هه تقسیههتی مسههخره

و بههه درک  در اینجههابستههه ختاننههته  ،کشههتبههه تصههتیر م بههتون هههیچ هههتپ و من،ههتری 

زوریهه  شهههر   دا ههتان هههم در متههان  ماننههت حت هه .شههتد ههتآ داده م  یترعمیهه تفسههیر 

ختاننهته بها بهه همهی  دلیهر  شهت.  طهرپ محسهت  م افتهت کهه در زمهان جنهم ب فاآ م ات 

تفسههیر معنهها و انتیشههه  در ایهه  نمایشههنامه بهههتتنیهه   فتیتهههای دیههالتتیت    یههری ازبهره

 .یابتد   م 

نههری ها و متاتهه  هُدیههت اه ۀمقابسههایهه  نمایشههنامه، های  ههاختاری  انهههیتهه  از دو

از  و هنههری ادبهه   یا هه ، شخصههی  ،  ههه تقسیههتهای انتقههادیدر ا هه . دو صههترت دوبهههبه

جتینههت تهها شههرک  م  دوتههای انت و در  فتیتهههای ه شههتهزمههان و متههان خههتد فراختانههت

 ههه  متعسهه  بههه شخصههی   ههه ایهه  برانییا خههتد را بههه نمههایش بیرارنههت. رات بحهه تفت هه

وله  بههتون  زمههانی فتههری آنهها در  ن،ر هاههسهتنت و مختسههد و زبهان فرهنههم کشهتر بها 

یته    عنتانبههایرلنهتی ا ه  و  جیمها جهتیس    ا ه .شهتر  رفتهه    تأثیر راری بر دییری

تریسههتان زارا  آیههت.بههه شههمار م  از پیشههیامان دا ههتان مههترنو ات انیسههیس ادبی هه از مفههاخر

و والدیمیهر لنهی  متته  دادائیسهم  از    هنهر  ضهتآنارشیسه   از پیشهیامان  و  ا ه     رومانیای 
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ۀ حاف،ههدر   فتیتههها یهه ا ۀیههکس  .ا هه رئالیسههم اجتمههاع  رو ههیه و طرفههتار  از انقیبیههتن

و   یههردشههتر م زوریهه  شهههر در و  191۷در زمههان  1کههارنههری هِنههام ه شخصهه  بهه

ها و نیهها شخصههی  از  ۲ایآیههت، تقسیههت مسههخرهنیهها برم  کههه از نههام نمایشههنامه طههترهمی 

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

تعصههبات مههرهب  و - کسمههات قصههار شههبیه وایسههت - دادائیسههم پتر ههاالری شبه» همچههتن

 )ا هههتتپارد،« روماتیسههم - اکسدر یتنیسهههم -  کتبیسههم - هههای جهههتیس و جتا   ههؤا  

را بههه  هههادر کنههار متاتهه  دییههر آن «ایسههم» پسههتنتآخههری   بهها آوردنکههه  (6۲ .ب ،19۷۵

 یری عقیههته و ایههتئتلت ی شههتر ای ازدوره ۀها« نشههاناز »ایسههم هرکههتام  یههرد.خره م  ههُ 

متنا هه  بهها هنههری عقایههت مختسههد   رجسههتها ههتعاری  مفهههتم  عنتانبههه  ا هه  کههه خاصهه  

جسههته دادن  اهم ی هه ب  ۀدهنتنشههان ،هاتمسههخر انههتاع ایهه  ایههتئتلت ی رو  دوران ا هه .

 هههای عقیههتت نامو مصههتاآ و دیتتههاتتری ارجههاع پ تقههت  ای تنهههبه درواقههوههها ا هه  و نام

م مفهههتیهه  کههه کس  ها هه نامپههتا  نیهها خههتد یتهه  از ایهه   تئههاتر و بههردم   ههؤا  را زیههر 

 .آوردآن بیرون م مستقیم    عنتاننمایشنامه را از زیر 

های و انتیشهههلنههی  و زارا های جههتیس، شخصههی  بهها از پههیش در ایهه  دا ههتان ختاننههته 

و بهه پها کردنهت ات،  یا ه  و هنهر ادبی ه  ۀدر عرصهدر نهتع خهتد انقیبه     هرکهتامکهه  آنها  

های دا ههتان شخصههی    حت ههو آشههنا ا هه  انههت خههتد مطههر  کرده ۀمبههاحث  کههه در زمانهه

ات واقعهه  تههاری  و ادبی هه هههایاز نامهههم در دا ههتان . خههتد را دارنههتهمههان ا ههام  واقعهه  

اُ ههتار وایسههت کههه پیرنههم ۀ نمایشههنامخیههال  های شخصههی  از و هههم  شههتد فتههه م  ههخ  

بخشه  از مطاله  پیشهاپیتربنتی ،  آشهنای ایه   .  ا ه   ذکهر شهته  آن ا ه   ۀدا تان بهر پایه

روایه    بهه  خهاب  ای تنههبهکهه در ایه  نمایشهنامه    تدههرا تشهتیر م ای  دا هتان  روای   

جههتیس بهها جیمهها  «هنههرهنربرای»متتهه   عنتانبههه ختاننههتهآنچههه  ،مثا  عنتانبههه. آینههتدرم 

ختاننههته از آن آ ههاه یهه   ههاختار وجههتد دارد و  در پیشههاپیتربنتی در حههت  ،دانههتم مههرتبط 

  متجس هجهتیس جیمها  ۀدر  فته تنهه ای در ایه  دا هتان    یعهات پیشهاروایت ایه  اط   .ا  
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ت کههه لههر خههتد  ۀدر میههان مردمههان زمانهها هه   بازیشههعبتههنرمنههت هماننههت » :دشههتم 

 .(6۲ ب. ،19۷۵ ا ههتتپارد،) «آوردبههرای آنههها بههه ارمکههان مهه هنههر  طریهه  ازجههاودانی  را 

از طریه    صهرفاً  ،ا ه  کهه زنهت   انسهاننتتهه  ایه      مت هم دیت اه هنر برای هنر    ،درواقو

معجهاه   عنتانبههکنهت و جاییهاه هنرمنهت هماننهت پیهامبری ا ه  کهه هنهر را  هنر معنا پیتا م 

 کنت.ف  م به زنت   انسان معر 

نیها دانهت  رای انقهی  مارکسیسهت  م کهه هنهر را ابهااری بهبه همی  نسب  دیت اه لنهی   

بخشهه    بههتر وازی، فههارا از فرد رایههات بایسههت  ادبی هه» شههتد:م  روایهه بههه ایهه  صههترت 

کهههه ا ههههم زار نیهههر (. ۸۵ .، ب19۷۵ا هههتتپارد، ) «از دلیهههر مشهههترک پرولتاریههها باشهههت

مت هیق  فا هت »  :بهه روایه  درآمهته ا ه   بهتی   تنههنیاه  بتبینانه و آنارشیسه  ا ه   

 کهار بهردهه  بهبهرای معناههای مت هاد    نیهاهها  شهتد. وا هبه ختم   رفته م نیا  زبان    ا   و

، 19۷۵ا هتتپارد، ) «شهتددر زمهان مها هنهر محسهت  م  ضهت هنهرشتنت. به همهی  دلیهر  م 

کههه )نیهها یعنهه  هِنههری کههار یهها راوی نمایشهه  دا ههتان  اصههس  شخصههی  خههتد (. 3۵ .ب

بههر ایهه   کارانهههمحاف،هرو و دیههت اه  میانههه بهها یرنههت( او شههتر م  ۀ فتیتههها در حاف،هه

 «کنههتدهههت، بستههه خههتد تت ههط جامعههه تکییههر م جامعههه را تکییههر نم  ،هنههر» عقیههته ا هه :

در دیههت اه جههتیس و زارا در تقههابس  دو انههه بهها یتههتییر  (.6۲ .، ب19۷۵ا ههتتپارد، )

ههم در تقابهر بها   راوی نمایشه ن،هر    نهایتهاًشهتنت و  بیهان م   ضهت هنهرهنر و  قال  هنربرای

و بهه ودیعهه هنرمنهت کسه  ا ه  کهه هنهر در ا» :بها ایه  م همتن یرد قرار م هر دوی آنها 

 ختب بههه وبههیشکمدییههران  کههاری را در مقایسههه بههاکههه قههادر ا هه  طتریهنهههاده شههته ب

یهه  بیههان بههرای فقههط وا ه  بایسههت  ایهه  باشههت کههه یهه  کههاربردی زبههان ۀنتتههدهههت. انجههام 

 ،19۷۵ ا ههتتپارد،) «کههار روده های دییههر بههخههاب و نههه حقههای  و ایههته ۀحقیقهه  یهها ایههت

 (.34 ب.

شههتد از از  ههطگ یهه  محاکههات بههه  ههطگ دو روایهه  م  هنههر  ماهی ههبنهابرای  آنچههه از 

 صههترتبها ام هه ؛انت یرهمامههان داشههته ۀهای زیسههتتجربههه یههرد کههه اشههمه م افههرادی  ر

و بههرای ختاننههته مسههیر تفسههیر را  نمایشهه  در تقابههر هسههتنت طترو بهههبهها یتههتییر  زمههانهم

دیههت اه  شخصههی  هههر  نمایشههنامه،   او  ۀدر صههحنکنههت. بههاز م در  ههطگ  ههه محاکههات 
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 ،مثا  عنتانبهه  .کنهت  م های شخصه  بازنمهایزمینههایهت و پیشنری خهتد را بهر ا هاپ عقهُ

انههتازد و م  در کههیه ، آنههها رازنههترا بههر  م از شتسههدیر   الهه ی هههاوا هزارا تمههام  

نمههادی   صههترتبه. ایهه  عمههر او آیههتبرتهها شههعری نههت از آن  دهههت ههدس آن را تتههان م 

. تهراو  کنهتیعنه  شهعر بایهت بهتون ختدآ هاه     ؛دههتاو را نشهان م   هنهری  ضهت  دیت اه

نهری ا ه  هُ ۀ هازد، تعامهر ایه  اههار انتیشها هتتپارد را م آنچه تمامی  پیرنهم دا هتان 

. آیهتدو بهه نمهایش درم و دوبهه  بنها شهته ا ه   ایهتئتلت یارتباب بهی  هنهر و  که در قال   

ایه  م همتن کهه   ا حها  را بهرای آینهته مهیها  هازد بهاخترد ت  رشته به زمان حا  پیتنت م 

در متضههو  هرکههتامو انههت  رفتهکههه در  رشههته شههتر را نتیسههنته پیشاانیاشهه  تجههارب  

 هازد و ایه  بها متقعیه  فعسه  مهرتبط م انت  بازنمهائ  شهته  ،های تهاریخ شخصهی  نری  هُ

 کنت.عمر، تفسیر آینته را فراهم م 

  هنههر بههه آن پرداختههه در ماهی هه فقههتان  ههاختارآنچههه از  ههاختار و  ،بهها ایهه  تفا ههیر

هنههر »و هههر دو در برابههر  «ضههت هنههر»متتهه   در برابههر «هنههربرایهنر»متتهه  یعنهه   شههتدم 

و  فهههمبههه  نهایتههاًدییههری ا هه  کههه  ایمایهههدرون ۀ، خههتد دو انهه«در خههتم  ایههتئتلت ی

کتابخانهه آ هاز   درصهترت نمهادی   به  نمهایشخهتد    شهتد.منجهر م و ن،هم  برداش   اختار  

 تههاری  و زمههان هسههتنت ای ازخههتد ا ههتعاره کهههههها کتا در آن   کههه محس هه ،شههتدم 

 همههی از طههرپ دییههر آنچههه در ابتههتای نمههایش در  .انههتمههن،م ایههتمان یافته صههترتبه

تت هط زارا ههای شهعر  افتهت، عمهر بهر  وا هفهاآ م ن،هام  هاختارمنت ات در    یعنه کتابخانه  

ا هه  ایهه   تتج ههجالهه   نتتههۀ و فقههتان  ههاختار ا ه . آنارشیسهما ه  و خههتد نمایههانیر 

بهه زبهان انیسیسه    در کنهار ههم قهرار  رفتهه وخهترده و نامرته ، وقته   ر ههای بکه وا ه

زبههان ههها بهها تسفهه  ا همههان وا هام هه ؛هسههتنتن،م نههامفهتم و بهه  ،کههامیً ،تنشههتختانههته م 

سیسهه  نههامفهتم  انی ، جمسههۀمثا  عنتانبههه .شههتنتم مفهههتم و  ههاختارمنت  ،کههامیً ،فرانسههتی

 :انتکسمات بتون معنا در کنار هم آورده شته و درآمتهبه ای  شتر  ها  وا ه از بر 

 “Ill raced alas whispers kill later nut east, ‘noon avuncular ill day Clara.” 

(Stoppard, 1975, p.15) 

 :به ای  صترت ا  ای  جمسه   فرانستی  تسف   اام 
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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) 

 شتد:در زبان انیسیس  ای  جمسه معنادار از آن ا تخرا  م   مجتداً

He lives in Switzerland because he is an artist. We have only art/ 

he declared. 

کنهت مها کنهت اهتن یه  هنرمنهت ا ه . او ایههار م ئیس زنهت   م او در  هت»  به معن 

های خهاب  انههمتازات یتهتییر از دومختسهد بهه  ایه  دو زبهانکهاربرد  .  «فقط هنهر داریهم

 جتیههت.خههتد از آن بهههره م  ۀدییههری ا هه  کههه ا ههتتپارد در جههه  شههتر دادن بههه انتیشهه

ر عههی  تد  هاختار دمعنا ه  و دییهری معنهابخش ا هه ، خهتد دا  بهر وجهاینتهه یته  ب 

تسههسط  فتمههان پههتا   ۀدر دوررا  ا ههتتپاردفتههری  ههاختاری ا هه  کههه محتههتای ب 

یههت تههتان بهها دپههت  و منفهه  ا هه ، م  یهه  مفهههتمبههتی  معنهها کههه ا ههر  ،دهههتتشههتیر م 

 .کرد  ا تخرا و  اختارمنت  از آن معنای مثب     یدییر

شهههری در  ،فاقههات دا ههتان انتخهها  شههته ا هه  زوریهه همچنههی ، متههان  کههه بههرای ات 

انتخها  ایه     .شهتطهرپ محسهت  م کهه در زمهان جنهم جههان  ب   کشتر  تئیس ا ه 

طرفه  ا او بها فاصهسه و ب ام ه  ،جنهم ا ه   ۀمشکتلی  ذهنه  ا هتتپارد بها مسهئس  ۀدهنتنشان

ا هه  کههه بههتده  ههتئیس کشههتری خههار  از دا ههتان و در دنیههای واقعهه ، نیههرد. بههه آن م 

بهها  انههت ولهه    کردهدر آنجهها زنههت جنههم جهههان در زمههان  جههتیس، لنههی  و زارا هههر  ههه

کههه در ا هه  متههان   ههتئیس شههتد انت. در دا ههتان  فتههه م نتاشههته یتههتییر تعامههر واقعهه 

   ختد هههتایانهبههها دق هههکهههه   جهههای ؛نیسههه طسب  و جنهههمجتئ  تیاهخبهههری از  ههه» آن

  شههتد. حت ههم حهس و مانههت اری کههه بقها    ؛ و جهایهای  تئیسهه  متاجهه هسههتیم هاع 

 ها را بهها  ههت  جههان شههنیت« ههاع  تههاکتی نههتاز تههتان صههتای  ت بهها نفسهه  عمیهه  م 

را  جنههم ضههتکههه ن،ر ههاه  جههه ازای ایهه  زمههان و متههان . (۲3 ب. ،19۷۵ )ا ههتتپارد،

 دورازبهههدربههاره جنههم ولهه  دو کنههت انتخهها  شههته ا هه  و  فتیتهههای دوبهههتههتاع  م 

ذکهاوت نیها همهراه بها ایاههای »   یهرد. زارا معتقهت ا ه :شهتر م   بافه در همهی   جنم  

هههای دییههر فقههط بههرای بازیدییههر بهها جنههم نههابتد شههته ا هه . افتخههار هههم مثههر زبان

و بههه همههی   «پر ههتانه بههت  شههته ا هه بههه  ههرودهای میه    و منههافو شخصهه کشتر شههای
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 .(3۵ .، ب19۷۵ا هههتتپارد، ) دانهههترا هنهههر زمهههان خهههتد م  ضهههت هنهههردلیهههر دیهههت اه 

هههای نفهه ، کنتههر  کانهها   ههتئا و د تر هه  بههه دالیههر بههروز جنههم را ااه او کهههدرحال 

رهای زیهر کشهتنیهروی ارزان   هرفت     د ه   بههتهر در بهازار بها  کاالی ارزان و فهرو   ران

در مقابههر او، هِنههری کههار یهها راوی دا ههتان معتقههت ا هه  جنههم امههری ، دانههتا ههتعمار م 

و همیشهه معیهار بهتهری  راه بهرای د  نیهه دار  ضروری ا   تها دنیها را بهرای هنرمنهتان امه 

. (۲3 .، ب19۷۵ا ههتتپارد، ) دانههتتشههخیص پیههروزی خههت  بههر بههت را آزادی هنرمنههتان م 

هههم و در آخههر  تبینههم جنههم  بههااو در همههی  جاییههاه، هنههر مههترن را دشههمن  هنرمنههتان 

بهرد کهه در زمهان روی صههحنه متضهتع م هحت  بهه پایهان م بها را خهتد ی جهت   فتیهتی

  خهتد را از صهحب  بهی  او و جهتیس پهیش آمهته بهتد. او  ارنسه  بهتدن  اهم ی    تئاتررفت   

روی  ایدر نقطههه آنیههادآوری  کنههت وم م خههتشههستار  ۀمسههئس متضههتع قهرمههان  جنههم بههه

 مجهتداًاینتهه  شهتد تها  کنهت و متضهتع فرامهت  م او دییهر یهاری نم   ۀکهه حاف،ه  دهتم 

 صحب  کنت.در دا تان  تاریخ  دییری    ۀمسئس در مترد

در ایهه  دا ههتان بههه آن  ایمایهههدرونفرمهه  و  صههترتبهای کههه از جمسههه مفههاهیم دو انههه

شههتد، مفهههتم زنههت   و زمههان ا هه . از همههان ابتههتای دا ههتان کههه راوی پرداختههه م 

اعتمهاد بهتدن زنهت   و زمانهه ههر دو اشهاره کنهت، بهه  یرقابرآوری م یهادنمایش   ع  در  

هها خهاطرات مه  هسهتنت؟ زنهت   آیها ای »   تیهت:ضهعید خهتد م   ۀکنت وقت  از حاف،هم 

. در اینجهها بهها متههرادپ قههرار دادن ایهه  دو مفهههتم (19 ب.) « ههتان مشهههتر هههمو زمانههه، دو

شههتد کههه زنههت   هههم  یرقابههر تعبیههر م   تنهههای ، جمسههه او دو هه  یتههتییر عنتانبههه

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

بنهابرای    ؛آینهتتکییهر و فناپهریری بهه شهمار م   م،ههرشهتنت، خهتد  زمان محست  م   جتهر

کههه مههرز بههی  واقعیهه  و خیهها  را در هههم شههتنت و اعتقههادات و  شههتدم  القههاختاننههته  بههه

در حقیقه  زنهت   همهان زمهان ا ه  و ههر   باورهای ختد را بهر مبنهای آنهها قهرار نتههت.

در اینتههه  .دشههتو محههت م  کنههتشههتد در  ههرر زمههان تکییههر م آنچههه بههه زنههت   مههرتبط م 

نمایشهه  درون نمههایش دییههر قههرار داده شههته ا هه  نیهها دلیههر همههی   تقسیههتهای انتقههادی
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برای محهت نشهتن آنچهه  رشهته ا ه ،  فتمهان آن در  فتمهان نمایشه  دییهر مسئسه ا  .  

 معنا شتد.  جتیتی  با  اختارزنت   بهتر   آن  شتد تا با واکاوی مجتدبتار برده م 

 شخصههی    برخههتردار ا هه ، خاصهه   اهم ی هه از مایشههنامه در ایهه  ندییههری کههه  ۀدو انهه

کهه ا هتتپارد   طترهمهان.  شهتدشهمرده م برزمهان     ۀدو انه  ونهری کهار ا ه   هِجتان و پیر  

و در قیههاپ بهها دییههری خههتد   ختب بهههکنههت کههه هههر قسههم  را وجههتد را دو قسههم  م 

یهه  واحههت  عنتانبهههریتههتر نیهها بههر مبنههای شههناخ  انسههان  ۀبتههاود، ا ههاپ تجربهه  فسسههف

در زمهان حها  یعنه  در هِنهری کهار  پیهر    شخصهی  .  (۲009  ههت،)وای   شتسته شهته ا ه 

 فتیتههها و تعههامیت بههی  اشههخاب دا ههتان یعنهه  بازتهها  قههرار دارد و  19۷4 هها  

  شههتر جنههم جهههان  او  زمههان 191۷او و در  هها   ۀزارا در خههاطرجههتیس، لنههی  و 

جههتان در نمایشههنامه دارد بر رفتههه از نقشهه   شخصههی   عنتانبهههنقشهه  کههه او  د. یههرم 

قههرن نههتزده  ۀ، نتیسههنتاثههر اُ ههتار وایسههت ارنسهه  بههتدن اهم ی هه  تئههاترواقعهه  ا هه  کههه در 

جیمهها جههتیس بههه او داده  در زمههان جنههم در  ههتئیس بههه کههار ردان  ات انیسههیس،ادبی هه

تقسیههتهای دارد در روایهه   تئههاتر  کههه او از آن خههاطرات  متازاتبههه. ایهه  نقههش شههتدم 

. شههتدنشههان داده م تتنیهه  نمههایش درون نمههایش  صههترتبهنیهها وجههتد دارد و  انتقههادی

کننههت کههه در آخههر بههه ایفههای نقههش م  دو زو ، ارنسهه  بههتدن اهم ی هه کمههتی  دا ههتاندر 

بها   ی آقایهانههاها و نقشداری ا همخنهته  طهرز  بهها در طهت  دا هتان  ام ه  ،ر هنتم   یتتییر

 کههه شههتدارائههه م  صههترتبتی ههها تعههتیس نقش دا ههتانشههتنت. یتههتییر عههت  م 

کههه عاشهه   تئنههتول  دخترعمههتی دو هه  جهه   نههامبههه  اصههس  دا ههتان شخصههی  

نههام ه های اجتمههاع  خههتد، بههرادری خیههال  بههفههرار از مسههؤولی ا هه ، بههرای  ا صههمیم 

 هازد. بها ایه  دا هتان  هاختی  کهه بهرادر  کارههای ناشایسهت  انجهام م ختد  ارنس  از  

انههتی  روز از ن،رههها ناپتیههت و  ،دهههت و او مجبههتر ا هه  بههه امههترات او ر ههیت   کنههتم 

په  بهه مهاجرای  ،اندو ه  جه ، آلجرنهاز طهرپ دییهر  شهت. رران  مشهکت  م به خت 

، کنههت تهها ن،ههر  یسههیس فهه  م خههتد را جههای ارنسهه  معر  بههرد ودر  یرواقعهه  جهه  م بههرا

  بیشهتری   و محبتبی هزیهرا ا هم ارنسه  جهرابی   را بهه خهتد جسه  کنهت  ،ختاهرزاده ج 

 بنها شههته ا هه پیرنههم  بههر پایهه همههی  دقیقهاًا ههتتپارد هههم دا هتان . در ن،هر  یسههیس  دارد
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در نمههایش درون نمههایش  )هِنههری کههار( تریسههتانو  )تریسههتان زارا( کههه جهه  صههترتبتی 

 ۀهای خیههال  در حاف،ههشخصههی  کههه  حهها  درعی ح ههتر دارنههت و  یسههیس  و  تئنههتول  

یعنهه   ؛هسههتنتنیهها وایسههت  ۀنمایشههنامهای واقعهه  شخصههی  بر رفتههه از  هسههتنت،هِنههری کههار 

آن ههم تت هط جیمها جهتیس در   تئهاتروایسهت وجهتد واقعه  دارد،    ۀنمایشهنامکهه    طترهمان

ا ههتتپارد هههم  ۀنمایشههنامآیههت و در ایهه  حههی ، در  ههتئیس در زمههان جنههم بههه اجههرا درم 

ای کههه مربههتب بههه پتشههه ،در ابتههتای نمههایشکننههت. ها ایفههای نقههش م شخصههی  ایهه  

ی  کههه در د هه  لنهه ۀ تئنههتول  ا هه  بهها پتشههد ههتیار  جههتیس و در اختیههار های نتشههته

اشههتباه  مههترد مطالعههه قههرار  طتربهههد و تت ههط دو طههرپ شههتجا م هجابهه یسههیس  ا هه  

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

 شتنت.به صاحبان اصس  ختد باز ردانته م   -تریستان زارا و هِنری کار-  تریستان

در اینجهها ایهه  ا هه  کههه دا ههتان بههر ا ههاپ متضههتع  ایهه  تقسیههت مسههخره مهههم  ۀنتتهه

 رود و ههر دو طهرپ کهه ایهتئتلت ی مت هادی بها دییهری دارد بها عقایهتاشتباه  پهیش مه 

 نمایشههنامهایهه  پیرنههم دا ههتان وایسههت در  ا ههتفاده ازحهها ،  شههتد.آشههنا م  «دییههری»

کارانهههه محاف،هوایسهههت رفتارههههای  نخسههه  در درجهههۀکهههه  شهههتدتتجیهههه م   تنهههه ای

در ایهه   داد و دوم اینتههها مههترد انتقههاد و تمسههخر قههرار مهه رزمههان خههتد  ویتتتریههای 

ر قهرار  رفتهه و مهترد تمسهخآنهها    «یِدییهر»  بها نشهان دادن  هاشخصهی  رفتار  نمایشنامه نیا  

ن،ههم هسههتنت، ن،مهه  از نههت  ۀزننههتوقههایو کههه برهمزمههان آن  ا ههتعاری، صههترتبه ههدس 

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

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

تجههار  ر ههت. نههت بههه پایههان م کم  کمهه ختاننههته کههه بههه ایجههاد ن،ههم جتیههت و درک آن 

ختسهههد در کنهههار یتهههتییر شهههتر ههههای مههههای رویهههتادها در زمانختدآ اه زیسهههته و 

در  ارنسه  بهتدن اهم ی ه واقعه   تئهاتراکهران تهتان بهه زمهان آنهها م  ۀاز جمسه  یرد کههم 

قههرن نههتزده نتشههته در کههه اُ ههتار وایسههت  ۀنمایشههناماصههر های وقههتع جنههم جهههان ،  هها  

بههه نیههار  درآمههته  19۷4در زمههان کههه ا ههتتپارد  حاضههر ۀنمایشههنام بههه طههترهمی شههته و 
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ا ههتعاری معنههای  طتربههزمههان خهتانش ختاننههته هها در ایهه  ختدآ اه  تمهام  اشهاره کههرد.

 شتد.کننت و ن،م جتیت خس  م مجتد پیتا م 

مههم دییهری هسهتنت کهه   ایمایههدرونزمهان  و  ۀ  دو انهنیها  مفاهیم حاف،هه و فرامتشه   

بههه جههه  کسیههتی کههه  بهههره بههرد عنتان نمتدهههای زمههان  جههه  تفسههیرز آنههها بهههتههتان ام 

 شتد.م   پرداختهبه آن   جتا انه طتربه ،بتدن مفهتم آن

 تقلیدهای انتقادی روایت نقش حافظه و فراموشی در. 2. 4

 انسههاناخیقهه   ۀخاطرآوری از ن،ههر ریتههتر، وییفههبهههحاف،ههه و  اهم ی هه یتهه  از دالیههر 

و یهها رفههو مشههتر آن آن  در جههه  آشههت  بهها رشههته  مباحهه و واکههاوی  بههاز تی بههرای 

 ای تنهههبهکههه  مههتاردیشههتد مسههائر حههر ناشههته و یهها زمههان باعهه  م  کهههازآنجای ا هه . 

بهه اعتقهاد ریتهتر انسهان    ۀانت بهه فرامتشه   هدرده شهتنت، وییفه یرمنصفانه جسته داده شته

تر ا ه . ریتهتر دلیهر اخیقه  یهادآوری جانبههتر و همهعمیه ری  یادآوری آنهها بهرای تفت ه

دانههت بههتی  م ههمتن کههه هههم  رشههته   دووجههه  م الی ههو آشههت  بهها  رشههته را یهه  فع 

)بههه  ای روشهه  و امیتوارانهههبههرای آینههته آیههتای فههراهم م زمینهههشههتد و هههم فرامههت  نم 

معاصهر   انسهان  ،ارتبهاب دارد  بها میهراگ  رشهتهکهه  بنهابرای  یهادآوری    ؛(۲009نقر از دافه ،  

 ههرانجام های ب وعههته هههای نههتاده وقت  دارد تهها وامهه  ا هه میههراگ ایهه   ۀکههه بازمانههترا 

 کههه یههادآوری، وییفههۀ  تنههههمانحهها  . (۲009دافهه ، ) فعهها  کنههت داًمجههت را  رشههته 

را بههه  انسههان معاصههروییفههه دارد کنههت، فرامتشهه  هههم را خاطرنشههان م  آمتزشهه -اخیقهه 

بهها  یههادآوری و فرامتشهه بااینتههه ورای خشههم و نفههرت  ههتآ دهههت. و بههه وادارد بخشههش 

دو روی یه  ا  ام ه   آورد کهه فرامهت  کنهتنمه   یهاد  انسهان بهه، یعنه   یتتییر همست نیستنت

یهادآوری( و فرامتشه  مشهتیت ناشه  از عمهر  ) ته هستنت. انهی  باز شهت  بهه  رشهته  

ایهه   کنههت.عطهها م  انسههانبههه  ههتی آینههته در جههه  رهنمههتن شههتن بهانههر ی بهتههری آن 

 ۀنمایشههنامدر روایهه  د، نشههان  هههم از زمههان دار حهها  درعی کههه  ایمایهههدرون ۀدو انهه

 .شتدکه به آن اشاره م   کنتنقش مهم  ایفا م   تقسیتهای انتقادی

 ۀدر  شهههته ا ههه ، وا  تقسیهههتهای انتقهههادیروایههه  ای کهههه در مهههت  آخهههری  وا ه

مه   هه »  شهتد:بیهان م یعنه  راوی نمایشه     اصهس   شخصهی  فرامتش  ا   کهه از زبهان  
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  اینتههه یهها انقیبهه  هسههت  یهها نیسههت  و . او در زوریهه  فههرا  ههرفتمدر زمههان جنههم ایهها را 

تهتان  هنرمنهت یه  هنرمنهتی یها ههر ایها دییهر. دوم اینتهه ا هر نم   حتماًا ر نیست  پس  

 .ب ،19۷۵ )ا ههتتپارد، «یهه  انقیبهه  هسههت  ...  ههتم  را فرامههت  کههردم احتمههااًلباشهه ، 

 شخصههی  خاطرآوری ایهه  کههه بههه طترهمههان. یابههتخاتمههه م  جههاهمی در  روایهه و  (9۸

دارد، فرامتشهه   اهم ی هه دا ههتان  ۀختاننههته بههه نتتهه تتج هههبههرای جسهه   نمایشههنامه  در او 

اصههت  خاطرآوردن بهها بهههدر ابتههتا  راوی نمایشهه ای ا هه . ویههژه اهم ی هه دارای  نیههاپایههان 

  هنههر های انتقههادی در مههترد ماهی ههدیههت اه نههریهای  یا هه ، ادبهه  و هُشخصههی  فتههری 

و  ههدس بهها فرامتشهه  خههتد در پایههان، ختاننههته را بههرای  ختانههتفرام بههه ذههه  ختاننههته را 

ختاننهته ۀ  بنهابرای   هتمی  ایهای کهه فرامهت  شهته بهه عههت  ؛ هراردم به خهتد واتفسیر  

در  هطگ  هتم  امتهان تفسهیر تت هط ختاننهتهایه  بهه یهاد بیهاورد.  او شهتد تها راشهته م 

خسه  »  دنبها    بههپهریرد کهه  صهترت م مهترن  هرمنتتیه     از طریه ریتهتر    از دیتمحاکات  

 ا ه  «کشهد معنهای پنههان در مهت » بر خهیپ هرمنتتیه  کی هی  کهه در په   «معنا  

از ن،ههر ریتههتر،  .(13۷0 )احمههتی، شههتدپ ا ههتفاده م و بیشههتر بههرای تفسههیر متههتن مقههت 

شهتد و بهر ایه  بهاور ا ه  کهه بهرای شهنیتن آنچهه هرمنتتی  از پایان دیهالت  شهروع م »

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

بههرای فهمهه  » بنههابرای ، ؛(40-41 .صههص ،13۸۸ )بهشههت ، «کههه مههت  پتیههت آورده ا هه 

بهشههت ، ) «دهههتتههر ضههروری ا هه  و ایهه  در حسقههه هرمنههتتیت  ر  م  تههر، فهههم جای کس 

 (.31  .ب  ،13۸۸

  یهردمهترد کهاو  قهرار م   خاطرآوریههتپ حاف،هه و بههایه  معنها ابتهتا    خسه برای  

های خاطرآوردن و مطههر  کههردن دیههت اهبهها بهههتهها دهههت را ارائههه م دیههت اه  انتقههادی  کههه

همههی  دیههت اه  وا ههطۀبهدهههت. کنههت و مههترد مباحثههه قههرار آنههها را واکههاوی  داًمجههت  ،هُنههری

 یههرد و تقسیههت مسههخره بههه خههتد م  ۀپههریرد و  تنههانتقههادی، روایهه  دا ههتان نیهها شههتر م 

جمههو ارائههه داده ا هه  انههی   صههترتبه  از عنههتان نمایشههنامه کههه ایهه  تقسیههت را حت هه

. ایهه  مههترد ن،ههر ا هه کههه انههت تقسیههت مسههخره در ابعههاد مختسههد  شههتد یری م نتیجههه

هههم از دالیههر بههروز جنههم و  ،اقعهه  و متاتهه  فتههری آنهههاهای وشخصههی  تقسیههتها هههم از 
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بههر  پههس. پریرنههتصههترت م  اُ ههتار وایسههت ۀنمایشههنام روایهه و هههم از عناصههر  تبعههات آن

 هابههه نا فتهههتههتان م هرمنتتیهه   فهمهه بهها  های مههت ،نشههانه خسهه  شههته ازا ههاپ روایهه  

  تیههت:جنههم م  . آنجهها کههه زارا در  فتیههت بهها هِنههری کههار از منطهه  نتاشههت کههرداشههاره 

و هِنهری کهار کهه در اینجها   «نیسه   متهتاو    و معسهتل  بهه یُمه  جنهم دییهر  عس هۀ  رابط»

ا هه  اههتن جنههم  ایهه   یرمنطقهه » کنههت کهههپیههر ا هه ، در جههتا  او بههه کنایههه اشههاره م 

ۀ ا همهام دالیهر اهه بهتده ا ه  ام هآیهت. مه  فرامهت  کهردهم   وجهتد  بهختد بنا به دالیس   

 نت در زمان خهتد ثبه  شهته ا ه . ایهای در مهترد بسژیه  کتاه  دلیهر   صترتبهآنها  

کههردم مهه  فتههر م » کنههت:و زارا اشههاره م ( 3۲. ، ب19۷۵ا ههتتپارد، ) «در هه  ا هه ؟

از روایههه   . آنچهههه در ایههه  قطعهههه(33 .، ب19۷۵ا هههتتپارد، ) «ا ههه  بهههتدهصربسهههتان 

دالیهر اینتهه یها کنهت، کهه در زمهان حها  ایههار ن،هر م ا   که راوی پیهر  دارد ای   اهم ی  

ثبه  نشهته ا ه    در هت به   وقتع جنم را فرامت  کهرده ا ه  و یها برخه  از آنهها حت ه

از کشهتر و یها    آ هاز شهته ا ه از صربسهتان  دالیهر و بهروز جنهم  و مشخص نیسه  آیها  

  جنههم و جسههته دادن ماهی هه اهم ی هه نشههانیر ب در اینجهها شهه  راوی بسژیهه   بنههابرای  فرامت

کنهت، م  بیهاندالیر آن ا  . آنچه از خهی  ایه   فتیهت کهه راوی در مهترد وقهایو  رشهته 

شههتد  ههرار از  رشههته و  فتمههان پههتا  پههس از جنههم ا هه  و  ههاخت  آینههته ا ههتنباب م 

 .باشتبر مبنای زمان حا  که فارا و پاک از مشتیت  رشته  

ا هه  و از آن نتیسههنته قطههه دیههت اه و ق ههاوت بههتون  ههر  ن ،بنههابرای  زمههان حهها  

در راوی نمایشهه   کهههیام هنآینههته دارد.   ههتیبهشههتد کههه رو ا ههتنباب امیههت و ن،مهه  م 

شهتد  تنهه تعبیهر م نتیسهنته ای   ن،ر هاه هتم  را فرامهت  کهردم،     تیهتم پایان روای   

شههتد و ایهه  بههتان ایجههاد م  1بستههه حههس پایههان ،کههه پایههان  بههرای دا ههتان وجههتد نههتارد

شههتد و خههتد بههه تفسههیر معنا هه  کههه ختاننههته از ایهه  قسههم  در روایهه   هههیم م 

بهه زمههان حها  کهه بها مسههائر  رشهته آشهنا شهته و آن را حههر  تتج ههرا بها پهردازد و آن م 

آینههته » کههه ریتههتر معتقههت ا هه ، طترهمههاننیههرد. کههرده ا هه  بهها امیههت بههه آینههته م 

 
1. ‘the sense of an ending’ 
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از تتلههت تهها مههر  او  1«زمههان انسههان » روازایهه و  « یری اصههس  آرزوی انسههان ا هه جههه 

. (1991 ،3)والههته کنههتانتههها رهنمههتن م   ههتیبهاو را  ۲«زمههان کیهههان »برشهه  از  عنتانبههه

ا هه  کههه  هههای ن،م ب آیههت کههه برآینههت تمههام ن،مهه  بههه وجههتد م  بهها یری ایهه  جههه 

ا هه .  کههرده معطههتپآن  بهههختاننههته را ن،ههر  ،4«هههادر زمان »در ن،ههر  ههرفت  بهها  نتیسههنته

نههتع  آورد و آن، شههته فههراهم مهه ت فرام ۀ، ختاننههته یرفهه  بههرای نتتههدر پایههان روایهه 

شهتد یها هنرمنهت هسهت  یها انقیبه  و ا هر وقته   فتهه م ر بهتون  هر  ا ه  یعنه   تفت 

 صهرفاًیها    فتهری،  یه  متته هنرمنت نیست  پهس یه  انقیبه  هسهت  بهتان معنا ه  کهه  

 بتههتانا ههر فههارا از آن ا هه . بسههته بههه شههرایط زمههان ، یهها ایههتئتلت ی  و یهها ا هه  نههری هُ

ا ه  کهه در آن هنرمنهت در ههر   وضهعیت ،   رفه یافتهه در ن،هر  ایه    تم  بهرای    وضعی 

در معنههای  یا هه  آن و ایهه  بههتان  لاومههاًشههتد امهها نههه شههرایط  یهه  انقیبهه  محسههت  م 

 ر، دنیا را تتان نختاهت داد.ایا جا انقیب  در تفت معنا   که هیچ

 گفتمان  در سطحزمان  ۀاستعار. 3. 4

 درقابههر تتضههیگ ا هه  و ریتههتر   هرمنههتتیت رهیافهه کههه بهها ا ههتناد بههر  مهمهه  عنصههر

در  ههطگ نههه در  ههطگ کسمههه بستههه ا ههتعاره کههاربرد ، کههار رفتهههه تحسیههر ایهه  پههژوهش بهه

زبههان را بههه  قصههت دارنههتمعتقههت ا هه  کههار  ههاختار رایان کههه  فتمههان ا هه . ریتههتر 

های بههتون ارجههاع بیرونهه  تقسیههر دهنههت بیهههتده ا هه  اههتن زبههان فقههط  یسههتم  از نشههانه

تتانههت م  . زبههان(۲016 )هنرمنههت،خههتد نیسهه   ۀهای بسههته در ارخهه یسههتم  از نشههانه

قههادر بههه  انسههانزنههت   یعنهه  آنجهها کههه  ۀخههار  از حیطهه  صههترت مجههازی بههه مفههاهیمبه

را   ا هتعارهمهنش اصهس   »  اشهاره داشهته باشهت. ریتهتر  نیها   سهنیبا کیم لف،ه   تقسیت از آن  

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

بهه )  «کنهتهرمنتتیه  ههتای  م   ۀمسهئساقانهه از مفههتم واقعیه  مها را بهه قسه   بتیو و خس 

ریتههتر بههه  ن،ر ههاهارتبههاب هرمنتتیهه  و ا ههتعاره از . (11 .ب ،1391 ،معی بابهه  از نقههر

 
1. human time 

2. cosmic time 

3. Valdés 

4. diachronic 
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نیسهه ، بستههه بههرعتس ا ههتعاره هسههت   ۀپایهه ،شههباه » شههتد کهههایهه  صههترت تتجیههه م 

 ۀبههر پایهه(. 1۲ ، ب.1391معی ، بابهه ) «ه ا هه های بههالقت هسههت  شههباه  ۀپایهه ،ا ههتعاره

 درونشههتد و ایهه  راههه  ا هه  بههه   م ، نیههاه مهها از جهههان بههه کههر متحههت ایهه  تتجیههه

ارنسهه   اهم ی هه  ۀنمایشههنام کههه از قالهه  پیرنههم تقسیههتهای انتقههادی ۀنمایشههنام هرمنتتیهه .
و   دورویه کهه همهان    خهاب ایه  نمایشهنامه را  یمعنها  ۀشهبت  تنهانهها  ،    بهره برده  بتدن

ههای  فتمهان  را ههم ویژ  بستهه  بهه همهراه دارد  دو انی  بهرای ر هیتن بهه ههتپ ا ه   

آنههها در  دورویهه ها و کههنش شخصههی  همههان  هههاینامزمههان  کههه کنههت. بههه ذههه  متبههادر م 

 یهرد، ایهنش  فتمهان  شهتد و در روایه  جتیهت جهای م کهار بهرده م ه  ای  نمایشهنامه به

 ، فهههم جتیههتی از آنروایهه پیههتا کههرده و بههر ا ههاپ ایههنش جتیههت  «1زمههان هم» ویژ هه 

های پتشههه کههههنیام بنههابرای   ؛شههتد کههه ا هتعاری هسههتنتا ههتنباب م  هههااشهخاب و کنش

بهها  فتمههان مت ههاد خههتد آشههنا  هرکههتامشههتنت، جا م هجههتیس و لنههی  بهها یتههتییر جابهه

ا هتعاری دا  بهر ایه  ا ه  کهه   صهترتبهدهنهت  ت و دو انی  که از خهتد نشهان م نشتم 

زمهان و   ۀ  ذاته   فتمهان بهر پایهاهتن ماهی ه  یابهتم هر ایته بها  هرر زمهان امتهان تکییهر  

تتانههت م  مطههر  شههتههای شخصههی  از  هرکههتاممعاصههر از  خههتانش متههان خههاب ا هه .

 آنچهههماننههت ه دقیقههاً ،کنههتع م آنههها دفههاۀ کههه از همهه حهها  درعی متفههاوت باشههت  کههامیً

بر رفتههه از  تقسیههتهای انتقههادیایههنش جتیههت روایهه  معنههای . داده ا هه انجههام  نتیسههنته

بههه هنیههام بر ردانههتن قابههر تفسههیر ا هه  کههه وایسههت بههه ایهه  صههترت ۀ نمایشههنام فتمههان 

مت هاد بها مطاله  پتشهه دارنهت در مهترد  یعقایهت هرکهتامزارا و هِنری کهار کهه ، از  هاپتشه

 بسهیار خهت  نتشهته شهته بهتد»  نهت: تیدر جهتا  م آنهها  شهتد و  آنها پر یته م محتتای  

وقتهه   کهههدرحال . (۷6 ب.، 19۷۵ا ههتتپارد، ) «رمکههای داشهه و  ههب  عههال  و مطالهه  پُ

هنهههر و هنهههر بهههرای هنربرای در مهههترد نتیسهههنت ان آن مطالههه  و متاتههه  آنهههها یعنههه 

 «بسههیار ماخههرپ و  یرقابههر ختانههتن بههتد» دهنههت:پر ههنت جههتا  م ایههتئتلت ی از آنههها م 

آنههها فقههط ن،رشههان را در مههترد مههت  ارائههه ،   در حالهه  او  .(۷6 ب.، 19۷۵ا ههتتپارد، )

فتهری آنهها ارائهه   خهطنسهب  بهه جهتیس و لنهی  و  را  دادنت و در حاله  دوم دیت اهشهان  

 
1. synchronic 
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ای  دیت اه دو انه کهه بها  هب  ویهژه نتیسهنته منتقهر شهته ا ه ، دا  بهر تکییهرات .  کردنت

 ، او  . در حالهه کنههتم  تکییههرتفتههری بههر ا ههاپ  فتمههان ا هه  کههه خههتد بهها  ههرر زمههان 

دارد و در حاله  دوم حها   زمهان  بها  فتمهان    زمهان همایهارن،ر در مهترد متنه  ا ه  کهه  

از  دییههر ا هه . درزمههان ایهه  ایهارن،رههها در مههترد متنهه  ا هه  کههه از  فتمههان  دییههر 

در  کههه  یههردمبنهها قههرار م بههر ایهه   ، تفسههیر ختاننههتهو انههه قههرار دادن ایهه  دو  فتمههاند

ههای تهاریخ  احیها  هردد. ن،م اینش جتیهت، ت هادها برایهته شهتنت و تهأثیر ن،هم در ب 

تتانههت هههم عههال  و هههم ماخههرپ باشههت و تشههخیص نم  شههخصمتتهه  و یهها  ،یهه  مفهههتم

کننهته وابسهته ا ه  کهه ایتنهه بهر ا هاپ ایهتمان جتیهت در روایه  آن به بینش دریاف 

 معنای آن را تفسیر کنت.

 هاایهتئتلت یها، شخصهی   هراردن   ههم  کنهارکهه ختاننهته بها    ییهت، ایهنش جتدرواقو

یابههت، هههای مجههاا و نههامرتبط بههتان د هه  م زمانههها و دورهاز متفههاوت  ۀتجههار  زیسههتو 

ایههتمان  کههه در شههتد. آیههت و تفسههیر م م  وجههتد بههه اوبهر ا ههاپ پیرنههم یهها طههر  کسهه  

 بههه ن،ههرتمسههخرآمیا  مخصتصههاًو هههتپ ب  و ن،مبهه  کههامیًشههتد، بازنمههائ  م  نامهنمایشهه

ا ههر  آنتهههحا  آن هسههتنت،  نشههانیرپسههامترن  رای پههت کههه عناصههر   تنههههمانآینههت م 

تمسهخری کهه از شهتد. ای رهنمهتن م بهه ن،هم نهفتههاز من،هر دییهری دیهته شهتد،   هرکتام

در نمایشههنامه بههه آن پرداختههه شههته ا هه ، از نههتع انتقههادی ا هه  کههه  مختسههدجهههات 

یهها  شخصههی   کنههت. در نمایشههنامه بههه هههیچم ر و بینشهه  عمیهه  ننههته را وادار بههه تفت ههختا

در من،هر حتهم ختاننهته نشهان   صهراحتاًعطها نشهته ا ه  کهه آن را     ای امتیاز خاصه  عقیته

قابهر    های متنه  و کیمه  و از طریه  تفسهیر هرمنهتتیتبها نشهانهایه  تمهایا  دهت ولهیت   

بیننههت، م  یتدههارای ن  کههه نمایشههنامه را فاقههت طههر  و قههامحق بههر خههیپ د ههتیاب  ا هه . 

جتا انههه در  صههترتبهدا ههتان  عناصههر  ا ههتنتا  ن،ههم و  ههاختار، جههه در ایهه  پههژوهش 

 نهتاده ا هه نشهان  تتج ههتفتیه  شههته زمهان  های بههه  هاح  صهرفاًو نشهته ن،هر  رفتهه 

و هههتپ ثههابت   شههتها ههتنتا  از آن پراکنههته هههای  ن،مهه  و هتی ب  اههتن در ایهه  صههترت

عناصههری کههه در جاییههاه و زمههان اصههس  خههتد دارای معنهها و  ههاختار  دهههت.ارائههه نم 
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یابنههت ا ههتعاری نیهها در جاییههاه و زمههان »دییههری« نیهها معنههای جتیههت م  صههترتبههسههتنت، 

  یرنت.پتا  فاصسه م   تئاترو از ای  من،ر دارای هتپ شته و از  

 گیرینتیجهبحث و . 5

تتانههت نم  عههادی روزمههرهزبههان  شههتد کههه یری م انههی  نتیجههه شههتهمطر مباحهه  از 

باشهت اهتن همیشهه بهیش از یه  معنهای واحهت را پیشهنهاد   الهاام دریافه  مفهاهیم  تنهایبه

همیشهه نیهاز بهه تفسهیر   روازایه و    تتانت بیش از یه  خهتانش داشهته باشهتم نیا  کنت و  م 

پههر ریتههتر کههه ا ههتعاره را در  ههطگ ادبهه   ۀن،ری هه ایهه  پههژوهش بهها ا ههتناد بههر . دردارد

شهان داده ، ن یهرد فتمان برای ارجاعهات  کهه در کهیم عهادی قابهر بیهان نیسهتنت در ن،هر م 

نتارنهت ههم     کهه بها یتهتییر ارتبهاط  فردمنحصهربهههای فتهری  اطتر اشخاب بها ن،ام  شت

ریتههتر پههر بههر  ههاختار فتههری دییههران تأثیر ههرار هسههتنت. همچنههی  روایهه  کههه از دیههت 

ات و وجه  عینی ههای  ههه تنههها هه ، بهو هههم از دنیههای ذهنهه  از دنیههای عینهه  هههم  یتقسیههت

 بنهابرای  ههم ا هتعاره و  ؛ت شهایم   ختاننهتهدر برابهر  همراه بها معنهای ا هتعاری  ات را  ذهنی 

در   ت.نهکنبهاز م ختاننهته    در برابهر بیهنش  «دیهتن  دییهر»  ایای تهازه بهرهم روایه  دریچهه

بیههنش عمیهه  در ختاننههته بهها ایجههاد ایهه  دیههتن  دییههر یهها ایهه  پههژوهش نشههان داده شههت 

هرمنتتیه  مهترن یها تفسهیر ختاننهته بهر ا هاپ ارجاعهات و اشهارات متنه    فهما تفاده از  

ههها تری  ایهه  تتنی . از جمسههه شههاخصپههریر ا هه امتانهههای بی هه  نتیسههنته و تتنی 

در شههتد، دو انههه قههرار دادن مفههاهیم محسههت  م  ا ههتتپارد ههاختار  ههبت   نتع بهههکههه 

و ههر متته    شخصهی  نهته در ههر  ختانکهه    ا ه و ارتباب دیهالتتیت  آنهها  مقابر یتتییر  

شههتد و آن را مههترد ق ههاوت قههرار آن نیهها متاجههه م  فتههری، بهها مفهههتم مت ههاد و دییههریِ

 دهت.م 

یتهه  از کههه ریتههتر نشههان داد  «روایهه زمههان » ۀن،ری هه کار یریبهههبهها ایهه  پههژوهش 

بهها مثبهه  قسمههتاد کههردن تبعههات  فرامتشهه حاف،ههه/  زمههان  یعنهه های مهههم دو انههه

حاف،ههه و فرامتشهه   ارتبههاب دارد.ن،ههم و  ههاختار  ۀارائهه درنتیجهههو  رویههتادهای  رشههته

در تقابههر زمههان  قههرار  تقسیههتهای انتقههادی ۀنمایشههنامدر روایهه  ا ههتعاری  ای تنهههبه
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دالیههر بههروز رنههم نمههتدن و کمفرامتشهه   من،تربهههیههادآوری  رشههته  بهها یرنههت تهها م 

پهتا    تئهاترات کهه همهان  و یته  از تهأثیرات آن بهر ادبی ه  -جنهم  خصتصهاً-  مشتیت آن

 هاختاری در روایه  ن،مه  و ب ن،هم و  هاختار در عهی  ب   بنهابرای   ؛شهتنتتفسهیر  ،  ا  

ت و بها ا هتعاری و نشهان داده شهزمهان  حاف،هه و فرامتشه  تفسهیر    ای  نمایشنامه بها تقابهر

 ،ارنسهه  بههتدن اهم ی هه  فتمههان روایهه   مبنههایقهه  کههردن  فتمههان ایهه  روایهه  بههر تس 

حهاک  از امیهت و ن،هم    رایه اخیآها بهر ا هاپ  شخصهی    کهنشاُ هتار وایسهت،    ۀنمایشنام

انههی  ا ههتنباب  های انتقههادیتقسیههتاز ایههنش جتیههت عناصههر زمههان  در  .شههتنتپریر تفسههیر

کههه معاصههری  وی بههه آن پایبنههت بتدنههت    رای ههتتپارد از اههارات  زمههان  پههت کههه ا شههت

 یری از ایهه  تقابههر زمههان  نتیجههه. کههرده ا هه فاصههسه  رفتههه و  ههاختار و امیههت را القهها 

ای دارد زمههان حهها  ا هه  اراکههه ویههژه اهم ی هه زمههان  کههه بههرای ا ههتتپارد وجههه شههتد م 

رویههتادهای ، جههه ازای از طریهه  حاف،ههه قابههر د تر هه  ا هه  و  صههرفاًزمههان  رشههته 

انت همچهتن نقهش مهمه  داشهته  در پتیهتآوردن آنههان  رشته و همچنهی  اشخاصه  کهه  زما

خترنههت کننههت و بهها آن پیتنههت م آفرینهه  م در زمههان حهها  نقش مجههتداًای  فتمههان  ا ههتعاره

 .نشان دهنت  هماننت   یر  تا واقعی  زنت   را که همان  اختار ا   با وجه شباهت ِ

ای صهترت نشهانهبهدیهت خهتد را    ۀاز آن نقطه  نتیسنمایشهنامهمبنهای زمهان  کهه  بنابرای   

ای متفهاوت آن آینهته ۀدر معر  ختاننت ان قهرار داده ا ه ، زمهان حها  ا ه  کهه بهر پایه

 ۀتفسههیر و تر ههیم شههتد. بههر خههیپ آنچههه دربههارختاننههت ان تر از پههیش در مقابههر و روشهه 

 یههری از جمسههه بهره   رایاو در ارتبههاب بهها پههت  هه   ههبت  های ا ههتتپارد و ویژنمایشههنامه

دار بهتدن و نیها خنهتهمنطقه  در نقهر رویهتادها  و پیرنهم  طهر     فقهتان  ،از  فتیتهای پت 

  ههرایش او بههه  ههم  خههرو  از ایهه  مههرز  فتههه شههت،ها شخصههی   فتیتههها و وضههعی  

 ردهههای عق ن،هم و امیههت در  هاختار روایه  نشهان داده شههت.  راهه کهه  صهترت ارائهۀبه

های دا هههتان ۀشهههتهای شناختهوار پیرنهههم نمایشهههنامه از نشهههانهزمهههان  و شهههتر دایهههره

ا با فههم هرمنهتتیت  پایهان دا هتان کهه از دیهت ریتهتر ههم از مهت  قابهر پسامترن هستنت، ام 

نتیسهنته در     و ههر دوی اینهها بها ردپهای انتیشهۀمحتر ا ها تخرا  ا   و ههم ختاننهته

 شتد.در مت  به ا تنتا  معنادار و اخیق  ختم م   های منتر قال  نشانه
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 نامهکتاب

نشهر   )جست دوم(. تهران، ایران:  شهتن  و هرمنتتی  هاختار و تأویر مت : شهالتده  (.13۷0احمتی،  . )

 مرکا.

 .۲6-۷(، ۲0)۵، نقت ادب پر ریتتر.   ۀ(. ا تعاره و پیرنم در انتیش1391باب  معی ، م. )

(، 6)۲، نقت ادب ادب .    ۀتیق  هرمنتتی  فسسههف  و ن،ری   ۀ(. مت : نقط13۸۸بهشههت ، م.، و داوری، ز. )

۲۵-۵۲   .   
ه )برر ه  آرای پر ریتتر (. ا هتعاره و آفرینش معنا در  هخ  شهاعران1399فرهمنتپتر، پ.، و زیار، م. )

، مطهالعهات زبهان و ترجمههاثر آلفرددو وین .    بخت تیره  ۀبها تتیهه بر اتهامه   زنهته  ۀا هههتعهاردر کتها   

۵3(۲ ،)1۷9-۲0۷. 

نتشهتۀ پاتری  متدیانت.     شهت ِ شهبانه(. از د ت ۀ زمان تا بحران هتی  در دا هتان  139۷نژادمحمت، و. )

 .14۸-1۲۷(،  3)۵1، مطالعات زبان و ترجمه

. تهران، ایران: نشهر و  فتمان  ا هتعاره، ختد،  هیا ه    ۀهای پر ریتتر دربارانتیشهه(.  139۵هنرمنت، پ. )
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