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مقدمه 
بیان میئله، یئواالت، هدف و روش تةقیق

نمایشنامه، که است زندهای هنری قطعة نمایش،
شالودةنوشتاریآنراتشكیلمیدهد.متننمایشی،از
شخصیت، داستانی، طرح همچون بسیاری مولفههای
موسیقی،فضا،وحالت،زمانومكان،کنش،و...تشكیل
یافتهاستکهبهطورمعمولازدوطریق»دیالوگ«و

»توضیحاتصحنه«بهمخاطبمنتقلمیشوند.
همان به را دیالوگها معموالً کارگردانان اگرچه
صورتکهدرمتننمایشنامهآمده،حفظمیکنند،ولی
اکثرآنانبهتوضیحاتصحنهصرفاًبهمنزلةپیشنهادی
ازجانبنویسندهمینگرندتاامریالزامآور!بهعبارت
دیگر،کارگرداناندرمواجههبااینتوضیحات،خودرا
قائلبهآزادیعملخالقانهدرتعبیرنمایشنامهمیدانند.
که معتقدند نیز تئاتر نظریهپردازان و منتقدین برخی
توضیحاتصحنه،مطالبینامربوطوراهحلهاییموقت
هستندکهتنهاپیشازجانبخشیدنبهمتنتوسط

کارگردان،میتوانندمفیدواقعشوند.
است، شده بنا آن بر تحقیق این که اصلی نكتة
متون در صحنه توضیحات عملكرد و جایگاه بررسی
نمایشی)نمایشنامه(،ودرپیآنپاسخبهاینپرسش
استکه»شرحصحنه،بهعنوانبخشیازمتن،چهانواع
آیا و دارد، تولید( هدایت از غیر )به کارکردهایی و
آن از آسانی به نمایشنامه درجریانخوانش میتوان

چشمپوشیکرد؟«
بررسی پژوهش، این از منظور که جا آن از
نمایشی متون در صحنه شرح مختلف »کارکردها«ی
از یكی نشانهشناسی اینمهمکه به توجه با و است،
حوزههاییاستکهاساسآنبرکارکرداستواراست،
چهارچوبنظریانتخابشدهبرایاینپژوهش،نظریة
با آن تلفیق و ژنت۵، ژرار »ترامتنیت«4 نشانهشناسی
نظریاتمایكلایزاکاروف-نشانهشناسمعاصرآمریكایی-
دررابطهباخوانششرحصحنه)کهاوآنرا»دیداسكالیا«
دیگر، عبارت به است. آن گوناگون انواع و میخواند(
مقالةحاضر،درتحلیلژنتیشرحصحنه،ازگونهشناسی

وواژگانایزاکاروفاستفادهمیکند.
برایکاربستنظریهبرمتن،اینمقالهبررسیخود

نمایشنامهنویس ویلیامز، تنسی پردهای تک آثار بر را
آمریكایی،کهدرفاصلةسالهای1۹40-1۹70میالدی
بهنگارشدرآمدهودرسهمجموعهتحتعناوینبیست
تکپردهای نمایشنامههای و پنبه از پر واگن هفت و
سرزمین و ،)1۹4۸( آمریكایی7 بلوز ،)1۹4۵( دیگر۶
اژدها۸)1۹70(بهچاپرسیدهاند،متمرکزکردهاست.
انتخابویلیامز،بهدلیلشهرتایننمایشنامهنویس
او که آنچه ابداع نیز و تئاتریاش، نوآوریهای برای
ایدة است. »تئاترپالستیک«۹مینامید،صورتگرفته
سمبولیستها آرای از برگرفته -که پالستیک تئاتر
آثار در است- آن( معنای با سمبول تنیدگی )درهم
ویلیامز،نهتنهاازطریقاستفادهاززبانیشاعرانه،بلكه
)نورپردازی، صحنه عناصر مؤثر کاربرد واسطة به
ظاهر و لباس صحنه، وسائل و دکور موسیقی،
شخصیتها،پردةفرانماـابداعتكنیكیویلیامز-و...(

تحققمییابد.
کتابخانهای مطالعة باید را تحقیق روش چه اگر
نامید،امامتاسفانهتقریباًهیچیکازمنابعاصلیمورد
نیاز،درکتابخانههایعمومییاتخصصیموجودنبودهو
نگارندگانخودناگزیرازتهیةاکثرمنابعوترجمةآنها
بودهاند.بهعالوه،ازدیگرمشكالتیکهبرسرراهتحقیق
میساخت، دشوار تاحدی را آن و داشت قرار حاضر
پژوهشهایاندکیبودکهدررابطهباشرحصحنهدر
از تحقیق، این در است. گرفته نمایشیصورت متون
مطالعاتثبتشدهدرفضایمجازینیزکمکگرفته

شدهاست.
دراینمقاله،ابتدابرایفراهمآوردنمبانینظری
موردنیازبحثنگاهیاجمالیبهتعریف،پیشینهوانواع
این مطرح پژوهشگران نظرات نقطه و ترامتنیتشده
حوزهارایهشدهوپسازآنشیوةاستفادةتنسیویلیامز
ازشرحصحنهبرمبنایتحلیلیترامتنیمعرفیشده

است.

چهارچوب نظری تةقیق
1.۲ترامتنیت:تعریفوپیشینه

ترامتنیت،»بهپرسشدرخصوصچگونگیرابطة
یکمتنبامتنهایدیگروبهطورکلیباغیرخود«
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)نامورمطلق،141:1۳۸۶(،میپردازد.بهبیاندیگر،هر
آنچهکهمتنرا»دررابطه)آشكاریاپنهان(بامتون
دیگر«)نجومیان،۲۵۹:1۳۸۸(قراردهدوسببتعالی

آنگرددرامیتوانترامتنیتخواند.
آنگونهکهنامورمطلقبیانمیدارد،ارتباطمتونبا
با که است اهمیتی حائز موضوعات از یكدیگر
ساختارگراییبازوپساساختارگرایی،نظرپژوهشگرانی
ریفاتر11، مایكل بارت10، روالن کریستیوا۹، ژولیا چون
تمرکز بهخودجلبکرد. را ژنت ژرار و ژنی1۲، لوران
مطالعاتیبرخیازاینمحققانبرخودمتن،برخیبر
مطالعات البته بود. مخاطب بر دیگر برخی و مؤلف،
زیرا نیست، بیستم بینامتنیتی،موضوعیمختصقرن
همانگونهکهگراهامآلن1۳درکتابخود،بینامتنیت14،
عنوانمیکند،ایناصطالح»ازدلتاریخپیچیدةنظریة
ادبیمعاصرسربرآورده...وجزدرصورتکسبدانشی
تاریخ،قابلدرکنخواهدبود«.)آلن، این درخصوص
1۹:1۳۸۵-۲0(اساساینپدیدهرامیتواندرنظریة
»مكالمه اصل و سوسور1۵ دو فردینان زبانشناسی

گری1۶«میخاییلباختین17یافت.

2. 2 انواع ترامتنیت
روابط مجموعة بازنوشتی1۸، الواح کتاب در ژنت،
ترامتنیرا،براساسنوعارتباطیکهیکمتنبامتن
بینامتنیت1۹، یعنی بزرگ؛ دستة پنج به دارد، دیگر
پیرامتنیت۲0،فرامتنیت۲1،سرمتنیت۲۲،وبیشمتنیت۲۳،
تقسیممیکندکهدرادامهبهاجمالبههریکازآنها

خواهیمپرداخت.

بینامتنیت
همانگونهکهذکرشد،بینامتنیتنزدژنتنسبت
بهبینامتنیتنزدکریستیوا،ازابعادمحدودتریبرخوردار
است.»برایژنت،رابطةبینامتنیوقتیشكلمیگیرد
کهیکمتندرمتندیگرحضورداشتهباشد.پساین
بیشتر« یا متن دو میان حضوری هم »رابطة رابطه،
است«.)نجومیان،۲۹۵:1۳۸۸(بهعبارتدیگر،»هرگاه
بخشیازیکمتن)متن1(،درمتندیگری)متن۲(
حضورداشتهباشد،رابطةمیانایندو،رابطةبینامتنی

محسوبمیشود«.)نامورمطلق،۸7:1۳۸۶(ژنت،بااین
توضیحاتمختصر،بینامتنیتخودرابهسهدستةبزرگ
و اعالمشده«،»غیرصریح و تقسیممیکند:»صریح

پنهانشده«،و»ضمنی«)همان:۸۸(.

بیش متنیت
»رابطةبیشمتنیرابطةتلفیقبایکمتنقبلییا
)نجومیان،۲۶0:1۳۸۸(.همانطورکه است« بعدی
ریچاردمكزی۲4مینویسد:»اینهامتونجدیدیهستند
که»روی«متونقدیمیتر»نوشتهمیشوند«ودعوت

بهنوعیخوانشدوگانهمیکنند«.)همان(
به بینامتنیت، همانند نیز متنیت بیش که آن با
این اما میپردازد، هنری یا ادبی متن دو میان رابطة
رابطهدربیشمتنیت،»نهبراساسهمحضوری،کهبر
شده بنا )۹4 :1۳۸۶ )نامورمطلق، برگرفتگی« اساس
است.بهعبارتدیگر،آنچهدربیشمتنیتموردتوجه
قرارمیگیرد،تأثیرالهامبخشیکمتندرخلقمتنی
دیگراست،نهحضورآن!ژنتدرکتابالواحبازنوشتی،
بیشازهرگونةدیگری،بهبیشمتنیتپرداختهاست.
ژنت،درتعریفبیشمتنیتمینویسد:»هررابطهایکه
موجبپیوندمیانیکمتن)B Hypertext(،بایکمتن
پیشین)A Hypotext(باشد،چنانکهاینپیوندازنوع

تفسیرینباشد«.)همان:۹۵(
اساس بر متنیت بیش شد، گفته که همانگونه
برگرفتگیبناشدهاست.بهبیانژنت،رابطةبرگرفتگی،
خودبهدودستةکلی»تقلید۲۵«و»تراگونگی۲۶«تقسیم
یایک متنیتمیتواند بیش معناکه این به میشود.
یک یا و پارودی۲7(، )همچون دگرگونساز عملیات
عملیاتتقلیدی)همچونپاستیش۲۸(ازیکپیشمتن

باشد.

پیرامتنیت
دستةسومازمناسباتتعالیدهندةمتن،مناسبتی
استدیریابتروناروشنترکهژنتآنرا»پیرامتنیت«
مینامد.ژنتکتابدیگرخود،پیرامتنها۲۹،راتماماًبه
اینموضوعاختصاصمیدهد.چنانکهژنتمیگوید،
یکمتن،بهندرتبهطورعریانوجودداردوهموارهدر
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پوششیازمتنوارههاییاستکهآنرابهطورمستقیم
اینمتون،کههمانند برگرفتهاند. یاغیرمستقیمدر
ماهواره،متناصلیرادربرمیگیرند،»پیرامتن«نامیده
میشوند.بهگفتةژنت،پیرامتنهاهمچونآستانههای
متنهستندکهبرایورودبهجهانمتنبایدازآنهاگذر
کرد.اوپیرامتنرامنطقهاینامعینیابینابینمیداند
که»نهدردروناستونهدربیرون:هردواست؛در
آستانهاست؛بهایندلیلکهدراصلشایدوجودآن
)۲۶۲ :1۳۸۸ )نجومیان، است«. آن محل به وابسته
نجومیان،اینفضایآستانهایرا»شكلدهندةفضای
متناصلی«)همان(میشناسدوبهنقلازژنتمیگوید:
بیشازیکحدیامرزمسدود،پیرامتندرواقعیک
یک در جا به بورخس۳0 که لغتی ـ یا است، آستانه
مقدمهاستفادهکرد-یک»داالن«استکهاینامكان
رابههمهعرضهمیکندکهیاداخلآنشویویابهآن
پشتکنیوبازگردی.»منطقةنامشخصی«بینبیرون
ودروناست،منطقهایبدونهیچمرزمحكموسختی
درسمتدرون)بهسویمتن(یاسمتبیرونی)بهسوی
لوژون۳1، فیلیپ گفتة به متن(، دربارة جهان گفتمان
متنچاپشده »از یاحاشیههایی لبههایی آستانهها،
هستندکهدرعملتمامخوانشفردراازمتنکنترل

میکنند«.)همان:۲۶۳-۲۶۲(
پسپیرامتنهمزمانمستقلووابستهاستوشامل
تمامیآنچیزهاییمیشودکهمیانکتابوخواننده
قرارمیگیرد.بهگفتةژنت،»پیرامتنهاتولیداتیهستند
کههرگزنمیدانیمآیابایدآنرابخشیازمتنتلقی
کنیمیانه،امادرهرصورتآنرادربرگرفتهوتداوم
میبخشندوبهبیاندقیقتر،آنرامعرفیمیکنند«.
)نامورمطلق،۹0:1۳۸۶(اینوضعیتبینابینیهممتن

وهمنامتن،ازویژگیهایپیرامتنهااست.
همچون بسیاری گونههای و انواع دارای پیرامتن
تقدیمنامه، آغازین۳۲، بازگویة عنوان، زیر عنوان،
پوستر یادداشت،طرحرویجلد،مصاحبه، پیشگفتار،
دسته دو به را پیرامتنها ژنت، میباشد. ... و تبلیغی
و میکند تقسیم متن« »درون و متن« »برون کلی:
درون و متنیت برون از جمعی حاصل را پیرامتنیت

متنیتمیداند.

هرامتنیت
فرامتن،بنابهتعریفژنت،متنیاستکهتفسیریا
نقش واقع در و میدهد ارائه دیگر متنی بر را نقدی
تأویلیدارد.بهعبارتدیگر،»دررابطةفرامتنی،متنی
دربارةمتندیگراظهارنظرمیکند«.)نجومیان،1۳۸۸:

)۲۶0
بسیار صورتی به تنها ژنت، که است ذکر به الزم
مختصرودرقالبچندسطر،اینگونهازترامتنیترا
توضیحمیدهدکههمینامر،بررسیوتحقیقدراین
حوزهرابهشدتبامشكلمواجهمیسازد.او،درابتدای

کتابالواحبازنوشتی،درتوضیحفرامتنیتمینویسد:
سومیننوعازاستعالیمتن،کهمنآنرافرامتنیت
مینامم،رابطهایاستکهاغلباوقات»تفسیر«۳۲نامیده
میشود.اینرابطه،یکمتنمفروضرابامتنیدیگر
پیوندمیدهد؛متنیکهبدوناینکهلزوماًازآننقل
کند)بدونارجاعبهآن(وگاهحتیبدوننامبردناز
در هگل که همچنان میگوید. سخن دربارهاش آن،
تقریباً و تلویحی گونهای به روح«۳۳، »پدیدارشناسی
متوسل دیدرو۳۵ دنیس ی نودورامو«۳4 « به خاموش،
است. عیار تمام »نقادانة«۳۶ رابطة همان این میشود.
برخی بر فرامتنی( )فرا- گستردهای مطالعات طبیعتاً
فرامتنهاینقادانةصورتگرفتهاست،امامنمطمئن
تمام با فرامتنی، رابطة جایگاه و حقیقت که نیستم
توجهیکهشایستةآناست،تاکنونموردبررسیقرار

گرفتهباشد.)ژنت،4:1۹۹7(
تفسیرمتن۲، و نقد به بنابراین،»هرگاهمتن1،
اقدامکند،رابطةآنها،رابطهایفرامتنیخواهدبود،زیرا
متن۲کهبهتفسیروتشریحیانقدمیپردازد،نسبت
بهمتن1یکفرامتنمحسوبمیشود«)نامورمطلق،
۹۳:1۳۸۶(.رابطهفرامتنی،میتواندشاملتشریح)در
تفاسیرکتبمذهبی(،انكار)درآثارفلسفی(،یاتأیید

)درمتونتبلیغی(متنیدیگرباشد.
یرمتنیت

ژنت،درمقالةنسبتاًمفصلیباعنوانمقدمهایبر
سرمتن۳7)1۹۹۲(،بهموضوعسرمتنیتپرداختهاست.
او»روابططولیمیانیکاثروگونهایراکهاثربهآن
تعلقدارد«)همان:۹۶(،سرمتنیتمینامدومیگوید:
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»سرمتنیترابطةشمولاست.بهعبارتدیگر،مرتبط
کردنیکمتنباژانر،نوعهنری،یاگفتمانیکهمعرف
آناست،مناسبتیسرمتنیاست«.)نجومیان،1۳۸۸:

)۲۶1
ژنتدرمقدمهایبرسرمتن،بهشیوهایشگفتآور،
درکمترازصدصفحه،انحرافاتعمدهوبرداشتهای
نادرستیرانشانمیدهدکهاززمانظهوربوطیقادر
هزارةقبلازمیالدمسیح،باآنهمراهبودهاست.ژنت
تعریف همان خطاها، این منشاء که میکند استدالل
مطرحازسهژانراصلیـحماسی،غنایی،ودراماتیک-
نزدافالطون،وبهویژهدربوطیقایارسطواست.ژنت
استفادةنسبتاًآسانگیرانةارسطوراازواژة»تراژدی«
دراطالقبهوجهیازیکژانر)دراینمورد،درامسطح
باال(ونیزمضمونیکهدرموقعیتهایانسانیتراژیک
بین را تمایزی و میسازد نشان خاطر میشود، یافت
»امرژانری«و»امرمضمونی«قائلمیشود.نكتةدومی
کهژنتدراینمقالهمطرحمیکندایناستکهعموماً

وجههاوژانرهابایكدیگراشتباهگرفتهمیشوند.
سرمتنیت،ازمنظرژنت،دقیقاًهمانچیزیاست
ابزارهایی طریق از را آن که داشته تالش بوطیقا که
مغشوشکنندهتوصیفکند.اینتالششاملمقوالت
مربوطبهمحاکات،تغییرصورتبندی،طبقهبندیانواع
گفتمانیاسنخهایسخن،بههمراهمقوالتوتقسیم
ژانری،وصوریبوطیقای بندیهایمضمونی،وجهی،
سنتیمیشود.اینچرخشدرچشمانداز،بهژنتاجازه
میدهدتاپژوهشخودرادرتاریخووضعجاریبوطیقا،
بارویكردبهآنچیزیبهپایانبردکهدراثربعدیاش،
الواحبازنوشتی،آنرا»ساختارگراییباز«۳۸مینامد.در
اینرویكرد،بوطیقاازایدةایجادیکنقشهیابخشبندی
ادبیدست عناصر از ابطالناپذیر و غیرتاریخی، ثابت،
و سیال گاه مناسباتی مطالعة به عوض در و کشیده،
ناثابتمیپردازدکهمتنرابهشبكهایسرمتنیپیوند
میدهند؛شبكهایکهمتنمعنایخودراازآنمیگیرد.
بوطیقا به نگرشی بازچنین برسرشت تأکید با ژنت،
و پایین، باال، میگوید:»پسسرمتنهمهجاهست-
پیرامونمتنیکهتاروپودخودراتنهاباقالبانداختن
سربافتاری، شبكة آن شبكة جای آن و جا این به

میتند«.)آلن،14۶:1۳۸۵(

نمایشنامه های  تةلیپ ترامتنی شرا صةنه لر 
تد پرله ای تنیی ویلیامب

1.۳.تنسیویلیامزونمایشنامههایتکپردهایاو:
درونمایهوطرحداستانی

نقشی تنها نه ویلیامز پردهای تک نمایشنامههای
نمایشنامهنویس یک عنوان به او بالندگی در مهم
که بودهاند متنی پیش همچون اغلب بلكه داشتهاند،
بهترینآثارایننویسندهبرپایةآنهاشكلگرفتهاست.
سه در ویلیامز پردهای تک نمایشنامههای معروفترین
مجموعهتحتعناوینبیستوهفتواگنپرازپنبهو
نمایشنامههایتکپردهایدیگر)1۹4۵(،بلوزآمریكایی
رسیده چاپ به و ،)1۹70( اژدها سرزمین ،)1۹4۸(

است.
آمریكا جنوب زادة ویلیامز که این به توجه با
)کولومبوس۳۹،میسیسیپی40(وبسیارتحتتأثیر
فرهنگوادبیاتاینناحیهبود،موضوعاتغالبدرآثار
اونیزهمانموضوعاتیبودکهدستمایةکارنویسندگان
بومیاینمنطقه،ازجملهویلیامفاکنر41،قرارداشت.از
مهمتریناینموضوعاتمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
)در فردی هویت و انسانی عاطفة رفتن دست از
نمایشنامههاییچون:اقامتطوالنیکوتاهمیشود4۲و

تابوتشیشهاییخزده4۳(
نمایشنامههایی )در تنهایی و انزوا شدگی، طرد
را فردا نمیتوانم و شده4۵ مثله زیبا44، دوشیزة چون:

تصورکنم4۶(
مسایلمربوطبهجنسیت)درنمایشنامههاییچون:
چیزیناگفته47،اتاقتاریک4۸وعجیبتریننوععشق4۹(
خشونتومرگ)درنمایشنامههاییچون:تطهیر۵0(
نمایشنامههایی )در حقیقت کشف برای جستجو

چون:دهخیابانکامینورئال۵1(
جایگاه »بررسی فوق، درونمایههای بر عالوه
هنرمنداندرجهان«و»نوستالژیجنوب«نیزتوسط
ویلیامزدرنمایشنامههاییچوندربارهتلیدرتوکیو۵۲
گرفته قرار توجه مورد من۵۳ طالی ساعت آخرین و

است.
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شرح ویلیامز: پردهای تک نمایشنامههای .۲ .۳
صحنه

ویلیامزبهعنوانمبدع»تئاترپالستیک«،ازجمله
نمایشنامهنویسانیاستکهدرآفرینشنمایشنامههای
خودازتمامیعناصرصحنه،همچوننور،صدا،موسیقی،
حرکت،صحنهافزار،ودکوراستفادهمیکندتابهتأثیری
فراترازواقعگراییصرفدستیابد.بهنظرمیرسدکه
مفهوم و ویلیامز پالستیک تئاتر میان ارتباطی
مدرس و نقاش هافمن۵۵، هانس »پالستیسیتة«۵4
برجستةنیویورکی،کهویلیامزدراوایلدهة1۹40بااو

آشناشد،وجودداشتهباشد.
همچون نیز تکپردهای نمایشنامههای در
تأثیر بهخلق برایکمک ویلیامز بلند، نمایشنامههای
موردنظرخود،ازتجاربواطالعاتهنریاشدرسایر
موسیقی، مجسمهسازی، نقاشی، جمله از حوزهها،
ارجاعات این است. گرفته بهره سینما و عكاسی،
بینامتنیبهسایرمتونهنریرامیتوانغالباًدرشرح
صحنههایبرونمتنیوقائمبهذاتییافتکهدرابتدای
ظاهر منفرد صحنة هر آغاز در نیز و نمایشنامه هر
میشوند؛شرحصحنههاییکهعالوهبرتوضیحموضوع
نمایشنامهیافلسفةویلیامزازخلقاثر،بهتوصیفظاهر
و وحالت، فضا مكان، معرفی درونیاتشخصیتها، و
شرحنكاتفنیایکهبایدبههنگاماجرارعایتشوندو

نیزاهمیتنمادینآنها،میپردازد.
بهعنوانیک»نویسندة اینکهویلیامز به باتوجه
مكانی )کارکرد مكان است، ناحیهای«۵۶شناختهشده
دارد. او نمایشنامههای در مهم نقشی دیداسكالیا(
رویدادگاهدرنمایشنامههایتکپردهایاومعموالًیكی
ازشهرهایجنوبیآمریكا،بهخصوصسنتلوئیس۵7و
مكانها، این از ویلیامز استفادة است. اورلئان۵۸ نیو
خصوصاًنیواورلئان،کهویلیامزآنرازادگاهمعنویخود
تاریخچة از آگاهی و بوده نمادین غالباً میدانست،
ویژگیهای به بردن پی در مخاطب به آنها فرهنگی
درونیشخصیتهاودرکمشكالتیکهگریبانگیرآنها
است،کمکمیکند.ویلیامزکههمچونشخصیتهای
نمایشنامههایش،بینمنعهایاخالقیونیازهایجنسی
بندهایخانوادگیدر ازقیدو بود، پارهشده خوددو

اورلئان نیو شرط و بیقید آزادی به لوئیس، سنت
گریخت.دراینشهربودکهاوبههمجنسگراییخود
او،درآنچهکهخود پرتالطم زندگی و اعترافکرد
جامعةهمجنسگرایانمیخواند،درشكلدادنبهطرح
داستانیوخلقشخصیتاصلینمایشنامههایشبسیار

تأثیرگذاشت.
ذکر با گاه مكانها این ویلیامز نمایشنامههای در
جزییاتبسیار،مثاًلدرنمایشنامةسالمازطرفبرتا۵۹،
چون نیز گاه و شدهاند، داده توضیح صحنه شرح در
نمایشنامههایاینملکمتروکاست۶0وبامنچون
بارانسخنبگووبگذارتابشنوم۶1)کهویلیامزپساز
آشناییباتئاترنو)Noh(ژاپنآنرابهنگارشدرآورد(،
ازحداقلوسایلصحنهبرخوردارند.بااینهمه،حتیدر
مینیمالیستیتریندکورهانیزویلیامزعالقةزیادیبه
شرحجزییاتیچونرنگ،بافت،وطرحوسائلموجود
درصحنه،مثاًلپردةآویختهبردیواریاپارچةرومیزی،
دارد،کهالبتهاینتوضیحاتاگرچهنقشیدرپیشبرد
طرحداستانینمایشنامهندارند،بهغنایبصریصحنه

)بهویژهبرایخواننده(کمکمیکنند.
کارکرد صحنه، توضیحات مكانی کارکرد بر عالوه
سینوگرافیک)مرتبطبانورپردازی(آننیز،کهویلیامز
تحتتأثیررسانةفیلمازآنبهرهجستهاست،درشرح
اهمیت حائز پردهای تک نمایشنامههای صحنههای
است.استفادةویلیامزازشرحصحنههایسینوگرافیک
شخصیت نیز و حالت، و فضا خلق منظور به بیشتر
پردازیوتأکیدبرحاالتدرونیشخصیت)بااستفادهاز
از او عالوه به میگیرد. صورت نور( شدت و رنگ
نورپردازیوپردةفرانمابراینشاندادنتغییرصحنه،
یادرهرصحنةواحدبرایبیانتغییرمسیریدرافكار

یاعقایدشخصیتها،نیزبهرهمیگیرد.
موسیقینیزشگردشاعرانةدیگریاستکهویلیامز
در و داده، قرار استفاده مورد خود نمایشنامههای در
شرحصحنههابهوفوربهانواعگوناگونآناشارهمیکند.
شرحصحنههایمرتبطباموسیقیرامیتوانبهلحاظ
کارکرد،گونهایدیداسكالیایآواییدانست.ویلیامزاز
حالت، و فضا بیان برای صحنهها شرح این
شخصیتپردازی،ونیزمرتبطساختنصحنههایمنفرد
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بایكدیگراستفادهمیکند.درنمایشنامههایتکپردهای،
صحنههای شرح بر عالوه دیداسكالیا آوایی عملكرد
عادی،درشرحصحنههایقائمبهذاتوبرونمتنینیز

بهچشممیخورد.
عالوهبرکارکردهایمكانی،سینوگرافیک،وآوایی
در ذات به قائم و متنی برون صحنة توضیحات
شرح این دیگر کارکرد پردهای، تک نمایشنامههای
صحنههارامیتوانتوصیفنمادهایایستادرنمایشنامه
وسیلة چند یا یک توسط که سمبولهایی دانست؛
عنوان به ویلیامز و میشوند ارائه صحنه در موجود
مكتب تأثیر تحت چیز هر از بیش که نویسندهای

نمادگراییبود،بهوفورازآنهااستفادهمیکرد.

3. 3 ترامتنیت و شرا صةنه لر نمایشنامه های 
تد پرله ای ویلیامب

همانگونهکهدرفصلگذشتهذکرشد،ترامتنیت
که است متن تحلیل شیوههای از دیگر یكی ژنتی
منزلة به صحنه توضیحات مطالعة در آن از میتوان
بخشیحائزاهمیتازمتننمایشیبهرهگرفته،وانواع
گوناگونروابطترامتنیرادرشرحصحنههاشناسایی
کرد.صورتهایگوناگونترامتنیترامیتوانبستهبه
نوعوعملكردتوضیحاتصحنه،میاندیالوگوشرح
نمایشنامةمنفرد؛ صحنه؛میانشرحصحنههادریک
میانشرحصحنههایمختلفدرنمایشنامههایمتفاوت
ازیکنویسنده؛ونیزمیانشرحصحنهوسایرمتون
) ... و تجسمی، سینمایی، )موسیقایی، هنری و ادبی
خواهیم یک هر به جزیئات ذکر با زیر در که یافت

پرداخت.

3. 3. 1 بیش متنیت
رابطةمتن تعریفژنت،همان بیشمتنیت،طبق
متأخر)بیشمتن(بامتنیمتقدم)پیشمتن(است؛
مناسبتیکهنمیتوانآنراتفسیریوتأویلیدانست؛
بازگفتونقلهمنیست؛بلكهبهگونهایتكرارپیش
متناست.گاهدربیشمتنبهصراحتازمتننخست
یاپیشمتنیادمیشود،امامواردبسیاریراهممیتوان
یافتکهدربیشمتناشارهایبهپیشمتننشدهاست.

ازسویدیگر،گاهبیشمتنادبیاست،وگاهبهسخنی
دیگرتعلقدارد.درجهوشكلوابستگیبیشمتنهابه
و ساده رابطهای گاه است، متفاوت نیز متنها پیش

مستقیماست،وگاهنامستقیموپیچیدهمیباشد.
یكیازابعادکالمیایکهمیتواندرشرحصحنهها
بهلحاظدارابودنویژگیهایبیشمتنیموردتوجه
طیف بعد، این است. بازیگر« بیان »نحوة داد، قرار
وسیعیازامكاناتبیشمتنیراعرضهمیکند،کهبه
گفتن سخن شیوة از تقلید از میتوان نمونه عنوان
برد. نام مشهور سیاستمداری یا سرشناس، بازیگری
بدیهیاستکهدراینموارد،نویسندهتمایلخودبرای
تقلیدبازیگرازچنینشیوهایرادرتوضیحاتصحنة

نمایشنامهمیگنجاند.
درمیاننمایشنامههایتکپردهایویلیامز،یكیاز
بیشمتنی امكان این از فراوانی به نمایشنامههاییکه
استفادهمیکند،نمایشنامةدوشیزةزیبااست.درشرح
میتوان نمایشنامه این آغاز در برونمتنی صحنهای
نمونهایازبیشمتنیتگسترشیرابهروشنیمشاهده
بایدتوسطیکخواننده زیبا کرد:»شخصیتدوشیزة
بازیشود.منبرایخلقایننقشلوتهلنیا۶۲رادرذهن
مورین به مولی۶۳، نقش برای که همچنان داشتم؛
بنسون۶۶ لوسیل به پولی۶۵، نقش برای و استیپلتون۶4
لنیا« »لوته )۲1۸ :1۹70 )ویلیامز، میکنم«. فكر
)1۸۹۸-1۹۸1(،کهویلیامزنقشاولنمایشنامةخود،
دوشیزةزیبا)خوانندهایسابقاًمعروفدراپرایوین،که
حالدرپیازدستدادنشهرت،وضعیتیاسفبارپیدا
کردهاست(راباالهامازاوخلقکردهاست،خوانندهو
تحسین مورد هنرمندان جمله از و اتریشی، بازیگری

ویلیامزبود.۶7
عالوهبرارجاعبههنرمندانوظاهروشیوةخاص
آناندرخلقاثر،رابطةبیشمتنیرامیتوانبینشرح
صحنهویکمتنهنریمشخصنیزجستجوکرد.این
متنهنریمیتواندیکتابلوینقاشی،یکعكس،یک
مجسمه،و...باشدکههمچونپیشمتنیغالباًدرخلق
فضاوحالت،وگاهژستوحرکتبازیگرمؤثراست.به
طورمثال،درآغازصحنةنهمازنمایشنامةدهخیابان
کامینورئال،ویلیامزبرایتوصیفژستشخصیتیکه
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جنازةکیلروی،قهرماننمایشنامه،رادرآغوشگرفته
است،بهیكیازآثارمیكلآنژ)147۵-1۵۶4(اشاره
میکند:»او،بهسبکمجسمةپیتا۶۸یمیكلآنژ،بدن
)ویلیامز، است«. داده قرار خود زانوان بر را کیلروی
7۲:1۹4۸(اینمجسمه،کهمیكلآنژآنرادرسال
14۹۹بهپایانرساند،پیكرمسیحراپسازبهصلیب
نشانمیدهد؛ مریم، مادرش، زانوان بر کسیدهشدن،
اثریستودنیکهایدئالهایزیباییکالسیکرنسانس
راباناتورالیسمتعدیلمیکند.اشارةویلیامزبهایناثر
به را ویلیامز نظر مورد حالت و ژست میتواند هنری

راحتیبهبازیگروکارگردانمنتقلکند.
درشرحصحنههامیتوانبهبیشمتنیتمكانینیز
اشارهکرد.بدینمعناکهگاهبخشیازیکشرحصحنه
شرح خلق در میتواند آن، تمامی یا مكانی(، )غالباً
صحنةنمایشنامهایدیگرمورداستفادهقرارگرفته،وبا
آنواردرابطهایبیشمتنیشود.برایمثالدرشرح
صحنةآغازیننمایشنامةاتاقتاریکمیخوانیم:»صحنه،
همانصحنةنمایشنامةبچةمونیگریهنكن۶۸استکه
میتوانباتغییریجزییدروسائلصحنهوچینشآن،
جلوةفقررانمایانترساخت«.)همان:1۵(دراینجا
وسائل و دکور اجرا، هزینة کردن کمتر برای ویلیامز
صحنةنمایشنامةبچةمونیگریهنكنراهمچونپیش
متنیقراردادهاستکهصحنةنمایشنامةاتاقتاریکبر

آنبنامیشود.

3. 3. 2 بینامتنیت
طبقتعریفژنت،بینامتنیتکاربردآگاهانةمتنی
چونان یا کامل گونهای به خواه است، دیگر متن در
پارههاییمستقل.بهعبارتدیگر،بینامتنیتعبارتاز
»حضور«بخشیازیکاثردراثریدیگراست.ازجملة

اینگونهاستفادهها،بهرهبردنازموسیقیاست.
حالت، و فضا ایجاد برای خود آثار در ویلیامز
شخصیتپردازی،تأکیدبرموضوعنمایشنامه،ومرتبط
ساختنصحنههایمنفردبایكدیگرازانواعوسبکهای
شرح در مثاًل میکند. استفاده موسیقی از گوناگونی
صحنةنمایشنامةشمایلیازیکباکره۶۸،ویلیامزبرای
نمایشنامه، زن استیصالشخصیت و تنهایی بر تأکید

لوکرشیاکالینز،ازموسیقی»هیچ،مگرقلبیتنها«۶۹اثر
چایكوفسكی70استفادهمیکند.)ویلیامز،۹۸:1۹4۵(در
نمایشنامةسالمازطرفبرتا،شرحصحنهایعادیدر
اوایلنمایشنامه،موسیقی»بلوزسنتلوئیس71«راکهاز
گرامافونیدردوردستپخشمیشود،برایتأکیدبر
مرگ حال در و بیمار روسپی برتا، غمهای و مصایب
روسپیخانةسنتلوئیس،بهکارمیبرد.)همان:1۸۳(
نمایشنامةمثلهشدهوتحلیل درشرحصحنههایدو
جامعیتوسطیکطوطی7۲نیزبرایخلقحالوهوایی
شاددرصحنه،»ترینكت،یکوالستندوپرسروصدا
ازویكتروالیخودپخشمیکند:تمپویچهار/چهار-
و »بسی و )ویلیامز،۸7:1۹70(، سانتیاگو7۳« »والس
فلورادرحالیکهدستدربازوییکدیگرانداختهاندبا
خوشحالیدراطرافمیزمیخرامند،شروعبهخواندن
)ویلیامز، میکنند«. ازآرمنتیرس« »دوشیزهای ترانة

)۲7۸:1۹4۵


3. 3. 3 پیرامتنیت
ژنت،پیرامتن)درونی(رامتنیمیداندکهبهطور
آن به و مرتبط اصلی متن با واسطه بی و مستقیم
شكل واسطهترین بی به پیرامتن، این است. پیوسته
ممكن،متنرااحاطهمیکندوتوضیحاتیدرموردآن
میدهدکهگاهبدوناینتوضیحات،دستیابیبهمتن
ناممكناست.بااینحال،ژنتهیچدلیلینمیبیندکه
شرحصحنهرادردستةپیرامتنجایدهد،بلكهآنرا
تنهابخشیتوضیحیبرایهدایتبازیگرقلمدادمیکند.
ایزاکاروفمیگوید،شرح ازسویدیگر،آنچنانکه
صحنه،تنهاشاملاطالعاتیبرایهدایتبازیگرنیست،
شرح که دارد، متنوعی کارکردهای و انواع بلكه
آن از متنی« »برون و ذات« به »قائم صحنههای
آنها خاص ویژگیهای که صحنههایی شرح جملهاند؛
پیرامتنی گونة دو ذیل ترتیب به که میشود سبب

»یادداشت«و»پیشگفتار«قرارگیرند.


شرا صةنه به مثابة یاللاشت
ایزاکاروفدرتوضیحدیداسكالیای»قائمبهذات«،
به خواندن قصد به که میداند صحنهای شرح را آن
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و توضیحی مطالب شامل معموالً و آمده، در نگارش
جزئیاتیدربابشخصیتهاینمایشنامهوویژگیهای
آنهااست.آنچنانکهپیشترتوضیحدادهشد،شرح
صحنههای»قائمبهذات«رامیتوانباتوجهبهموقعیت
و شرح کارکرد و دیالوگ( به )نسبت آنها آستانهای
بهشمار مولفی« اولیة »یادداشت نوعی تفسیریشان،
آورد؛گونهایپیرامتنیکهطبقتعریفژنتکارکردآن
ایناستکه»بهعنوانتكمیلکننده،گاهنیزبهمثابة
یکعبارتیاجملةمعترضه،ودرمواردنادریهمبه
عنوانتفسیرکننده«)ژنت،۳۲7:1۹77(انجاموظیفه

کند.
یكیازشگردهاییکهویلیامزاغلبدرنمایشنامههای
شرح از استفاده میدهد، قرار استفاده مورد خود
ساختن آشكار منظور به ذات« به »قائم صحنههای
و برایشرح تالشی است.چنین »افكار«شخصیتها
تفسیرصحنه،بهخوانندةنمایشنامههایاواینامكانرا
میدهدکهدقیقاًبداندکهشخصیتهادرموقعیتهای

مختلفبهچهفكرمیکنند..
درنمایشنامةمثلهشده،شخصیتاصلی،ترینكت
دوگان،واردصحنهشدهوشروعبهصحبتمیکند،اما
پاسخینمیشنود.درادامه،افكاراودرغالبسؤاالتیدر
مورددوستش،سلست،درشرحصحنهعنوانمیشود
)ویلیامزحتیبهیكیازاینسؤاالتنیزپاسخمیدهد(:
آیا نمیشنود. )پاسخی مبارک! کریسمس »ترینكت:
سلستآنجابودهوپشتسرشحرفزدهاست؟اودو
دلاستکهدرمیخانهبماندیانه،امادیگرکجارادارد

کهبرود؟هیچکجا(«.)ویلیامز،10۳:1۹70(
ویلیامز، آثار در ذات« به »قائم صحنههای شرح
توصیف به افكارشخصیتها، توضیح و برشرح عالوه
ظاهروویژگیهایشخصیت،مكان،واشیاءموجوددر
چنان توضیحات این اغلب، پردازند. می نیز صحنه
مفصلوپرآبوتابهستندکهچنینبهنظرمیرسد
کهبراییکرماننوشتهشدهاند؛چراکهاکثراطالعات
موجوددرآنها،اگرچهجالبتوجهاند،امابرایمقاصد
عملكرد این نمونة برندارند. در چندانی فایدة تولیدی
روایی)یابهبیانایزاکاروف،»فراروایی«(شرحصحنهرا
میتواندرنمایشنامةققنوسخروشید:منازشعلههابر

میخیزم74،مشاهدهکرد.ویلیامزدرشرحصحنةآغازین
ایننمایشنامه،دی.اچ.الرنس،نویسندةنامدارانگلیسی
رادرلحظاتپایانیزندگیخود،چنینبهتصویرکشیده

است:
رگههای با پخته رنگخاکرس به ثابتش چهرة
بنفشاست.دستانشکهزندگیرادرچنگگرفتهوآن
رابهمبارزهمیطلبد،روییکپتویشطرنجیسیاهو
سفیدگرهخوردهاست.انگشتانکشیدةمعدنچیولز،با
موهایریزبورومفصلهایبرجستهاشکهبرایچاک
دادنقلبسیاهزمینساختهشده،چناندریكدیگرگره
را آرامشروحیصاحبش فقدان بهوضوح خوردهکه
متورم کمی بینیاش نازک سوراخهای میکند. فاش
هستندوهوارایاشدتبهداخلبینیکشیدهوخارج
میکنند؛مثلیکنخابریشمینامرئیکههرفشارغیر
معمولیمیتواندآنراازهمبگسلد.مردیزادهشده
بگیرد، چنگ در نمیتواند چه هر با که مبارزه، برای
افتاده،اماهنوزنمرده میستیزد...ببردورنشبهدام

است.)ویلیامز،۶-۵:1۳۸۵(
بهتوصیفمكانو اینشرحصحنهها، نیزدر گاه
وسائلصحنهپرداختهمیشود.درنمایشنامةخداحافظی
وصف را مكان شاعرانه چنان صحنه شرح طوالنی74،
همگی صحنه، در موجود اشیاء گویی که میکند
درهم اتاق اثاثیة و »اسباب زندهاند: شخصیتهایی
ریختهوکهنهاست،گوییاینوسایلشاهدپایانیكبارة
بیستوپنجسالزندگییاسآلودودیوانهواردرمیان
خودبودهاندوحالتنهابهانتظارباربرانینشستهاندکه
سرمیرسندتاآنهارابهبیرونمنتقلکنند«.)همان:

)1۶1
نمونةتوصیفاشیاءموجوددرصحنهرامیتواندر
اوایل نمایشنامةمثلهشدهدید.درشرحصحنهایدر
شخصیتها از یكی ژست توضیح در نمایشنامه،
)هنری74(،کهقلموکاغذیازجیببیرونمیآورد،قلم
او»یکخودنویسواترمن7۵،کهدردهسالگیبهعنوان
هدیةکریسمسدریافتکردهاست«)ویلیامز،1۹70:
۸۲(،توصیفشدهاست.جالباستکهدرهیچکجای
ایننمایشنامه،آگاهیازاینمطلبکهخودنویسهنری
چگونهخودنویسیاست،وچهزمانیوچگونهبهدست
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اورسیدهاست،اهمیتیدرپیشبردطرحداستانیپیدا
نمیکند.

به »قائم دیداسكالیای مواردی، در این، بر عالوه
این چه اگر باشد. تضاد در دیالوگ با میتواند ذات«
پارودیک )معموالً نیست استفاده مورد چندان شگرد
یک از که میشود دیداسكالیایی به منجر اما است(،
شیوةارجاعتبعیتمیکند)کالمنویسنده(،بههمراه
ارجاع شیوة پیرو که شخصیتها( )سخنان دیالوگی
دیگریاست.بهعبارتدیگر،ایننوعشرحصحنه،به
بیان»جمالتمعترضه«ینویسندهمیپردازد.نمونهی
نمایشنامة در میتوان را پیرامتنی صحنة شرح این
)مرد اصلی شخصیت یافت: عشق74 نوع عجیبترین
به است، نگران خود کاری وضعیت از که کوچک(،
گربهاش)نیچه(،دلداریدادهوبهاومیگویدکهنگران
نباشد.دیالوگاوباجملهایمعترضهازسویویلیامز،در
اینشرحصحنه،دنبالشدهاست:»یکتوصیة قالب
ندارد«. دنیا این در نگرانیای نیچه که چرا بیهوده،

)ویلیامز،14۶:1۹4۵(

شرا صةنه به مثابة پیش گفتار
طبقتعریفایزاکاروف،دیداسكالیای»برونمتنی«،
شرحصحنهایاستکهبهطورمعمولهدفازآن،بیان
)سیاسی، خاص مسئلة یک به نسبت مؤلف نگرش
اجتماعی،فرهنگی،و...(،توضیحموضوعنمایشنامه،و
تأکیدبرنكاتاجراییاست.آنگونهکهژنتدربحث
پیرامونپیرامتنیتعنوانمیکند،کارکرداصلی»پیش
گفتارمؤلفیاولیه«،تضمینخوانشصحیحمتناست.
ازجملهشرحصحنههایبرونمتنی،کهویلیامزدر
می اثر موضوع مورد در خود دیدگاه توضیح به آن
ققنوس نمایشنامة ابتدای در یادداشتی پردازد،
خروشید...است.دراینیادداشتویلیامزدرستایشاز
تأئید و الرنس، اچ. دی. نمایشنامه، مرکزی شخصیت

دیدگاهاودررابطهباغریزةجنسیمینویسد:
الرنس،رازآمیزیوقدرتغریزةجنسیرادرککرد
وآنرابهمثابةمیلاولیهبهحیاتدانست.اودشمن
در را میل این میخواستند که بود آنان العمر مادام
سردابههایزهدفروشیوریابهبندکشند.بسیاریاز

آثاراونزدکسانیکهوسواسهایفكرینامربوطدارند،
پرهرجومرجونابهنجارمینماید،ولیرویهمرفته
بر مدرن یادمان عظیمترین بتوان شاید را آثار این
سرچشمههایپنهانآفرینشدانست.)ویلیامز،1۹70:

)۵۶
ناگفتهپیدااستکهایندیداسكالیای»برونمتنی«،
نقشمهمیدرشكلدادنبهنمایشنامةمذکورندارد،
بلكهبیشترهمچونمتنیبیرونیوپیشگفتاریمؤلفی
بهآن اثر، نگارش از نظرمیرسدکهمیتواندپس به
الرنس، اچ. دی. از همواره که ویلیامز شود. اضافه
نویسندةنامدارانگلیسی،بهعنوانیكیازتأثیرگذارترین
اشخاصبرهنرخودناممیبرد،دراینشرحصحنهنیز
بهستایشازعقایدوآثاراوپرداختهاست.شباهتهای
بینویلیامزوالرنس،چهدرزندگیخصوصیوچهدر
نامطلوب، بروضعیتسالمتی است؛عالوه بسیار آثار،
در سختگیرانه تربیت و سلطهجو، مادرانی داشتن
مدتی، برای دو هر نیز بزرگسالی در کودکی،  دوران
ازآنکهراهخودرابهعنوانیکهنرمندپیدا پیش
کنند،درشرایطخفقانآورکارخانههابهکارمشغول
بیان در میتوان را شباهت این نیز، آثار در بودند.
موضوعاتمرتبطباجنسیت)همشهوانیوهمحسی(،
گونهای به اغلب )که رویا و واقعیت بین کشمكش
قالب در )که جسمانی مسایل میشود(، بیان نمادین
شده تصویر ساخت خوش زن شخصیتهای شهوات
اشتراکات این تمامی یافت. روحانی عوالم و است(،
میتواندیكیازدالیلعالقهواحساسنزدیكیویلیامز

بهایننویسندهباشد.
مثالیازتأکیدبرفضاوحالترا)کهاینبارمخاطب
آنبیشتر»بازیگر«استتاطراحصحنه(،میتواندر
نمایشنامةبامنچونبارانسخنبگووبگذارتابشنوم
بن به رابطةاحساسی ویلیامز نمایشنامه، این دید.در
چنین را مرد و زن شخصیت دو میان رسیده بست

توضیحمیدهد:
هردوچهرههایجوانودرهمشكستهایهمچون
چهرةکودکانیکسرزمینقحطیزدهدارند.اگرچهدر
کالمشاننوعینزاکتحسمیشود؛نوعیرودربایستی،
ازآنگونهکهمیاندوکودکتنهاییمیتواندیدکه
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تازهمیخواهندباهمدوستشوند،امااینتأثیررانیز
القاءمیکندکهایندومدتیطوالنیاستکهدراین
آنها برای حاضر صحنة و زیستهاند، درونی وضعیت
صحنهایآنچنانتكراریاستکهکاماًلازمحتویات
احساسیخود،همچونسرزنشوپشیمانی،خالیشده
استودیگرچیزیبینآندووجودنداردمگرپذیرش

وضعیتغییرناپذیر.)ویلیامز،۲11:1۹4۵(
فضای بیان به اینشرحصحنه، کمک با ویلیامز،
سنگینبیندوشخصیتزنومرد،وبیگانگیآندواز
یكدیگرپرداخته،جومایوسکنندةبینآندورا،که
تقریباًتمامیامیدخودبهداشتنآیندهایبهتردرکنار
یكدیگرراازدستدادهاند،بهتصویرمیکشد.چنانکه
مشخصاست،اینشرحصحنهنیز،همچوندوشرح
ویلیامز نظر مورد اجرای توضیح به پیشین، صحنة
میپردازدوتأثیریراکهاومیلداردتابازیبازیگرانبر
این که ویژگیای میدهد؛ شرح بگذارد، تماشاگر
نیز،همچونپیشگفتاردر را دیداسكالیایبرونمتنی

متونروایی،دارایخاصیتیپیرامتنیمیسازد.

3. 3. 4 یرمتنیت
ژنت،روابططولیمیانیکاثرویکگونهرا)کهاثر
متعلقبهآناست(،سرمتنیتمینامد.بهبیاندقیقتر،
سرمتنیتعبارتاستازرابطةیکمتنبایک)یاچند(
ژانر،نوعادبی،وگفتمانمشخص.باتوجهبهاینتعریف،
این به نیز، را نمایشی متون در شرحصحنه میتوان
دلیلکهمیتوانددربردارندةعناصریازسبک،قراردادی
تئاتری،وگفتمانیخاصباشد،دارایخصلتیسرمتنی

دانست.


یرمتنیت و حضور عناصر یمکی
بر ها »گونه« میدارد، بیان ژنت که گونه همان
اساسمحتوایخودطبقهبندیمیشوند،حالآنکه
تفكیکسبکهابراساسساختارآنهاصورتمیپذیرد.
درنمایشنامهنیز،همچونسایرآثارادبی-هنری،این
ساختاروفرماثراستکهسبکآنراتعیینمیکند.به
که فنی جزئیات سازماندهی و شكل دیگر، عبارت
نمایشنامهنویسبهوسیلةآنهابهاثرقوامبخشیدهاست،

مشخصکنندةسبکآناست.سبکهاینمایشی،به
دودستة»سنتی«و»مدرن«تقسیمبندیمیشوند.از
جملهمتداولترینسبکهایمدرن،کهبرمبنایمكاتب
وجنبشهایهنریونیزشیوههایبیانفردیشكل
میگیرند،میتواناز»نمادگرایی«74و»گزارهگرایی«7۵
بیان عنوان به نمایشی، سبکهای اصل، در برد. نام
ظهور منصة به دنیا در مسلط دیدگاههای تاریخی
هم با آزادانه سبکها همة امروزه چه اگر رسیدهاند،

ترکیبشده،یكدیگرراتعدیلمیکنند.
بر عالوه را سبكی عناصر حضور نمایشی، آثار در
دیالوگ،درشرحصحنةنمایشنامهنیزمیتوانمشاهده
صحنة توضیحات در که است ذکر به الزم کرد.
حضور بر عالوه ویلیامز، پردهای تک نمایشنامههای
و سبکها به اشاراتی تئاتر، با مرتبط سبكی عناصر
مكاتبگوناگوننقاشی،منجملهمكتب»کوبیسم«7۶،

نیزوجوددارد.

شرا صةنه و یمد های نمایشی: بیان گرایی 
بهغیرازنمایشنامههایتکپردهایاولیةویلیامز،
بسیاریازتکپردههایدیگراورامیتوانتحتتأثیر
شیوة دانست. گرایی( )بیان اکسپرسیونیسم مكتب
و واقعی غیر فضاسازی بر تئاتر، در اکسپرسیونیستی
دادنخصوصیاتکابوسگونهبهصحنهها؛محتواهای
صحنه شخصیتها؛ ذهنی عكسالعملهای و هیجانی
و مقطع گفتگوهای همچنین و نمادین؛ پردازیهای
تئاتریگزاره آثار از تلگرافیتمرکزمییابد.دربعضی
گرایانه،توالیمعمولزمانبههممیریزدونمایشبه
صورتمجموعهایازقطعاترویاگونهدرمیآید.شیوة
کار به اکسپرسیونیستی تئاتر در نیز واقعیت تحریف
میرود؛بهعبارتدیگر،ظاهرخارجیاشیاءدراینآثار،

آگاهانهمخدوشمیشود.
درنمایشنامههایتکپردهایویلیامز،ازجملهشرح
صحنههاییکهمیتوانعناصرسبکگزارهگراییرابه
در آغازین صحنة شرح کرد، مشاهده آنها در وضوح
نمایشنامةنمیتوانمفرداراتصورکنم77است.ویلیامزدر

اینشرحصحنهآوردهاست:
یکودو،بهترتیب،زنومردیتقریباًمیانسال
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صحنه در است. دیگری دوست تنها یک هر هستند:
دیواریوجودندارد،وآرایشآنتنهاشاملقطعاتیاز
لوازممنزل)یککاناپه،یکصندلی،صندلیدیگریدر
پلكانکوتاه،یکمیزروشنایی،ویکمیز پاگردیک
ورق(میشودکهبنابهکنشهاینمایشنامهموردنیازند.
سمتچپپایینصحنه،یکچارچوبدرقراردارد...
با در، چارچوب نزدیک صحنه، پایین در یک، زن،
باز حال در گویی ایستاده، هم از گشاده دستهایی
کردنپردههابودهتاازپنجرهبیرونرابنگرد...مرد،دو،
جلویچارچوبدرپدیدارمیشود؛زنعقبمیکشدو
صورتشرابادستانشمیپوشاند.دو،دستیباالمیبرد
انگارکهبردربكوبد.اینعمل،دویاسهمرتبهپیشاز
آنکهزنبهطرفچارچوبدربرودوادایبازکردندر

رادربیاورد،تكرارمیشود.)ویلیامز،1۳۸4:.4(
دراینشرحصحنه،افراطدرسادهسازیصحنه،به
صورتصحنهایکههیچدیوارینداردوتنهاشاملیک
چارچوبدروچندمیزوصندلیاست؛کیفیتاغراق
بهصورت فرد، بر تأکید و کنشها؛ گونة رویا و شده
شخصیتهاییکهفاقدنامهستندوتنها»یک«و»دو«
نامیدهمیشوند،درکناردیالوگهایکمابیشکوتاهو
سبک تسلط از حكایت همگی نمایشنامه، منقطع

گزارهگراییبرکلیتاثردارند.

شرا صةنه و یمد های نمایشی: نمالگرایی 
تقریباًتمامینمایشنامههایتکپردهایاولیةویلیامز
رامیتوانتحتتأثیرمكتبنمادگراییدانست.ریشة
نمایشنامههای در است. واقعیت در نمادگرایی
نمادگرایانه،شخصیتها،مكانها،ورویدادهاینمایش،
مشخصاًغیرواقعینیستند؛حتیممكناستکاماًلقابل
متن همین قالب در وجود، این با باشند. شناسایی
و معنا عناصر، این که میرسد نظر به واقیعتگرایانه،
رنگعاطفیعجیبیبهخودگرفتهاند.بهعبارتدیگر،
احساس معموالً نمایشنامهای چنین با برخورد در
قابلدرک گفتهمیشود،کاماًل آنچهکه میشودکه
نیست.فرهادناظرزادةکرمانی،بهنقلازکتابتئاتر:هنر

زنده7۸)1۹۹1(،پیراموننمادگرایینوشتهاست:
بساهنگامکهنمایشنامهنویساننمادگرای،نمایشی

رانوشتهبودندکهگوییدردنیایرویارویدادهاستو
آماجکالننمایشیآنانفراخوان)احضارکردنوپدید
حالت، و فضا فراخوانی و بود حالت و فضا آوردن(
جانشینرسانشداستانشدهبود...نمادگرایان،ناهمانند
باواقعیتگرایان،درپیساختوپرداختشخصیتهای
بازبر چهرههای که کوشیدهاند بلكه نبودند، نمایشی
کنند. ترسیم را انسانی وضعیت از گرانهای نمودار

)ناظرزادةکرمانی،۳۹۳:1۳۸۵(
درمیاننمایشنامههایتکپردهایویلیامز،یكیاز
را، نمادگرایانه ویژگیهای میتوان که نمایشنامههایی
عالوهبردیالوگدرشرحصحنةنمایشنامهنیزمشاهده
محور که نمایشنامهای است؛ تطهیر نمایشنامة کرد،
حوادثآن،قتلزنجوانیبهنامالنااستکهبابرادر
این در است. بوده نامشروع رابطهای درگیر خود
آغاز در و متنی برون صحنهای شرح در نمایشنامه،

نمایشنامهآمدهاست:
باهمراهی باید که است منظوم نمایشنامهای این
نوایگیتاراجراشود.کنشهادرنواحیزراعیواقعدر
غرب،نزدیکبهیکقرنپیشرخمیدهند.شخصیتها،
اسامی هستند. سرخپوستان و اسپانیایی داران مزرعه
میشود، برده نام آنها از نمایشنامه در که مكانهایی
نیو در الئوس7۹ حوالی در سرزمینی با مرتبط عمدتاً
اینسبب به تنها آنها انتخاب ولی مكزیكو۸0هستند،
نزدیكی احساس کشور آن و نامها این با که است
بیشتریمیکنم؛ازآنکشورهاینابوهیجانانگیزی
کهمندوستدارمکهبهعنوانپسزمینةنمایشنامه

تصورکنم.)ویلیامز،۲۹:1۹4۵(
همانگونهکهویلیامزاشارهمیکند،ایننمایشنامه
نیز،همچوناکثرآثارنمادگرایانه،زبانیشاعرانهداردو
ازموسیقیکمکگرفتهمیشود.مكان آن اجرای در
وقوعکنشهاچندانمشخصنیستوزمانآننیزبه
گذشتهایدوربازمیگردد.بهعالوه،انتخابمكان،نهبه
دلیلاهمیتواقعیآن،بلكهبهدلیلتاثیرعاطفیایکه

چنینمكانهاییایجادمیکند،صورتگرفتهاست.
درایننمایشنامه،ویلیامزبرایخلقحالوهوای
نیز نورپردازی از موسیقی با همراه خود، نظر مورد
استفادهمیکند.بهطورمثال،هنگامیکهروحالنابر
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صحنهظاهرمیشود،برایالقایحالوهوایروحانی
طاقی درب میگیرد. شدت کر گروه »آوای صحنه:
عریضیکهازمیانآن،آبیسبزفامآسمانبهچشم
میآید،بادرخششیروحانیروشنمیشود.زنگهابه
آرامیبهصدادرمیآیند.گیتارنوایسرورسرمیدهد«
)همان:۳۶(.شخصیتهانیزدرایننمایشنامه،نمادین
واقعی اشخاص بازنمایی به که معنا بدین هستند؛
نمیپردازند،وهیچیک-بهغیرازالنا-ناممشخصی
»پسر«، »مادر«، »پدر«، کلی عناوین با تنها نداشته،

»مزرعهداریازکازاروجو۸1«و...خواندهمیشوند.


شرا صةنه و مکاتب نقاشی: کوبییم
آشناییوسیعویلیامزباشاخههایگوناگونهنر،و
بهخصوصچیرهدستیاودرنقاشی،باطیفوسیعیاز
ارجاعاتبههنرمندانومكاتبوسبکهایهنریدر
شرحصحنههاینمایشنامههایشمشهوداست.ازجملة
کرد. اشاره کوبیسم مكتب به میتوان ارجاعات، این
آن پایهگذاران مهمترین از یكی پیكاسو که کوبیسم،
است،مكتبیدرنقاشیاستکهدرآن،نقاشبینش
دنیای واقعیت از بهدور وموجودات، اشیاء از را خود
بیرونوبهصورتترکیبیازاشكالهندسیدرمیآورد.
و پنهانی قسمتهای تجسم کوبیست، نقاشان هدف
نامرئیهرمنظره،همراهباقسمتهایمرئیآن،درآن

واحداست.
درمیاننمایشنامههایتکپردهایویلیامز،یكیاز
نمایشنامههاییکهارجاعبهمكتبکوبیسمرابهوضوح
میتواندرشرحصحنةآندید،نمایشنامةعبثگرایانة
اینگونه مكان نمایشنامه، این در است. زیبا دوشیزة

توصیفشدهاست:
نمایخارجییکخانةروستاییدرکوکالونیکی۸۲
باچینشکاماًلغیرواقعیتگرایانة پلیكانها[، ]جزیرة
وسائلموجوددرایوان،پلهها،حیاط،وپرچینها.منطقة
اصلینمایش،یعنیایوان،بایددرجلویصحنهباشدو
- شود منتقل صحنه باالی چپ سمت به نیز حیاط
گوییپیكاسوآنراطراحیکردهباشد.)ویلیامز،1۹70:

)۲17
میتوانمشاهدهکردکهچیدمانصحنهونسبت

ویلیامز یكدیگر،همانگونهکه با آن اجزایگوناگون
اشارهمیکند،دقیقاًتداعیکنندهنقاشیهایکوبیستی
است)کههیچگونهروابطمنطقیمیاناجزایآنبه
هوای و حال خلق در که تأثیری نمیخورد(؛ چشم
غیرعادیوگروتسکایننمایشنامةعبثگرایانهبسیار

مؤثراست.

یر متنیت و حضور قرارلالهای ژانر
و شگردها به هنر، و ادبیات اصطالح در قرارداد،
از بهضرورت شیوههاییاطالقمیشودکههنرمندان
آنهابرایبیانمقاصدخودبهرهمیگیرند.مثاًلکاربرد
شعرسپیددرنمایشنامههایشكسپیرواستفادهازتک
گویی۸۳وکنارهگویی۸4ازجملةاینقراردادهااست.این
اصطالح،بهمعنی»سنت«نیزبهکارمیرودوبهاصول
به قواعدپذیرفتهشدهایاطالقمیشودکههمواره و
صورتموضوع،قالب،وصناعتیخاص)همچوناستفاده
ازشخصیتهایقراردادی(درآثارادبیتكرارمیشود.
درآثارتکپردهایتنسیویلیامز،ازجملهموارداستفاده
بدان نیز توضیحاتصحنه در )که ژانر قراردادهای از
اشارهشده(،میتوانبهحضورقراردادهایکنشدرژانر
تراژدی،وقراردادهایمرتبطباشخصیتپردازیوفضا

درژانرادبیاتکوئیر۸۵)همجنسگرایانه(اشارهکرد.


3. 3. 4. 5. 1. شرا صةنه و قرارلالهای کنش لر 
تراژلی

در کنش با مرتبط قراردادهای مهمترین از یكی
تراژدیهاییونان،استفادهاز»گروههمسرایان۸۶«بود.
قرارداد از استفاده که است ممكن امروزه چه اگر
همسرایان،امریغیرضروریوتصنعیبهنظررسد،اما
تردیدینیستکهدرپارهایموارد،کاربردآنخالیاز
کنش تفسیر و توضیح به که چرا بود؛ نخواهد فایده
پرداخته،وهمچنینبهمخاطبکمکمیکندتابرخی
صحنههارادرخیالخودمجسمسازد.نمونةحضوراین
درنمایشنامههایمدرنرامیتواندردونمایشنامةتک
پردهایتنسیویلیامز،مثلهشدهوتطهیر،یافت.ویلیامز
درشرحصحنةبرونمتنیایدرآغازنمایشنامةمثله

شدهآوردهاست:
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از برخی انتهای نمایش، ابتدای در که اشعاری 
صحنهها،ونیزانتهاینمایشنامهظاهرمیگردند،بایدبه
شكلیآوازین)احتماالًبدونوجودهیچگونهسازوآالت
بهصورتچرخشی،توسطیکگروهکر و موسیقی(،
خواندهشوند.اینگروهبایدمتشكلازتمامشخصیتهای

موجوددرنمایشنامهباشد.)همان:7۹(
همسرایان گروه که اشعاری نمایشنامه، این در
برای معجزه وقوع از نوید تكرار به همگی میخوانند،
رفتگان، بیراهه به و خوردگان زخم حتی انسانها،
میدهند؛گونهایپیشگوییکهدرانتهاینمایشنامهبه
و تنها معناکهدوشخصیت بدین واقعیتمیپیوندد.
مطرودنمایشنامه)ترینكتوسلست(،کهبهسختیاز
یكدیگررنجیدهاند،بادرکحضورباکرةمقدسدراتاق
و میآیند در آشتی و مهر در از یكدیگر با ترینكت،

دوستیدیرینةخودراازسرمیگیرند.

3. 3. 4. 5. 2 شرا صةنه و عناصر ژانر لر البیات 
کوئیر )همجن  گرایانه(

شاهد وفور به میتوان ویلیامز، نمایشنامههای در
عناصریازآنچهامروزه»ژانرادبیاتکوئیر«خوانده
میشود،بود.البتهباتوجهبهاینکهپدیدةهمجنسگرایی
جامعة پذیرش مورد امروز، اندازة به روزگار، آن در
امریكایینبود،وچهبساحتیسخنگفتنازآننیز
قبیحشمردهمیشد،اشاراتویلیامزبهاینامر،عمدتاً

سربستهونمادیناست.
ادبیاتهمجنسگرا،یکواژةکلیبرایآثاریادبی
استکهتوسطیابرایجامعةهمجنسگراتولیدشده،
موضوعات و داستانی، خط شخصیتها، دربردارندة یا
بیانگررفتارهمجنسگرایانهاست.دراینآثارقهرمانان
غالباً بوده، آثارکالسیک قهرمانهای فاقدخصوصیات
به هستند. احساسی و ترسو، تسلیم، منفعل، افرادی
همینترتیب،درآثارویلیامزنیز،قهرمانمردسنتیکه
قهرمان ندارد؛ جایی است، امریكا جنوب ادبیات ویژة
دالورودیگرجنسخواهجنوبیکهبنیانگذارخانوادهو
با مردی نظر در بود، ضعفا مدافع پدری همچون
فاقد که اقتدار از رنجیده و دوگانه جنسیتی
بود، سلطهجویی به میل و مردانه بلندپروازیهای

مثله نمایشنامة در مثال، طور به مینمود. وحشتآور
ظاهر توصیف در ذات، به قائم صحنهای شرح شده،

شخصیتمردهمجنسگرایچنینمیگوید:
نظر به مزاج اماسرد نیست، اوزنصفت اگرچه
قابلمالحظهای بهطور باید پیش تاچندی میرسد.
خوشقیافهبودهباشد؛حالبهنظرمیرسدکهچهرةاو
باتبیکهمربوطبهجسمنیست،فرسودهشدهاست«.

)ویلیامز،1۶0:1۹70(
گاهنیزقهرماناندراینآثار،زنانهستند.آنگونه
کهالنباسمن۸7درادبیاتهمجنسگرا:راهنمایژانر۸۸
عنوانمیکند،یكیازویژگیهایزناندرغالبآثار
همجنسگرایانهایناستکهآنانگوییرازیدرسینه
دارند؛چیزیکهازبهزبانآوردنآنبیمناکوشرمسار
اند.زنانهنجارشكن،بهندرتازهمجنسگراییخود
صحبتمیکنندوبنابراین،اینپدیدهدرآنان،کمتراز
مردان،آشكاراست.بهعنوانمثال،درنمایشنامةچیزی
احساساتهمجنس آن، اصلی موضوع )که ناگفتنی۸۹
گرایانهمیاندوزناست(،ویلیامزدرشرحصحنةعادی
دراوائلنمایشنامه،درتوضیحرابطةبیندوشخصیت
زن،کورنلیاوگریس،تلویحاًبههمجنسگرابودنآندو
اشارهکردهاست:»بینآندوتنشیمرموزوجوددارد؛
حالوهواییازچیزیناگفتنی«)ویلیامز،۲۲۲:1۹4۵(.
ازسویدیگر،کنشهایشخصیتهانیز،اگرچهگاه
تلویحاً،اشارهبههمجنسگراییآناندارد.بازدرجایی
)که گریس که هنگامی نمایشنامه، همین در دیگر،
نیاوردناحساساتخود زبان بر بهسبب او از کورنلیا
دلگیراست(،ازکورنلیاعذرخواهیمیکند.شرحصحنه

درتوضیحکنشپیآیندآنچنینمیگوید:
سكوتیبرقرارمیشود.صدایتیکتیکساعتبه
میز دیگر سمت به گریس ناگهان میرسد. گوش
دوشیزه جواهر به آراسته و گرهدار دست و میشتابد
به را رادردستمیگیرد.کورنلیادستخود اسكات
سرعتپسمیکشد؛گوییکهاینتماسآنراسوزانده

باشد)همان:۲۳۲(.
هوموفوبیا1)همجنسگراهراسی(نیزازدیگرعناصر
اینژانرادبیاست.هوموفوبیا،بهمعنایترسیاتنفر
شدیدازهمجنسگرایییاهمجنسگرایانتعریفشده
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به پنهان دراشخاصیکهمیلی غالباً است؛ترسیکه
همجنسگراییدارند،نمودمییابدودلیلآنهراساز
طردشدنتوسطجامعهیاگروههمجنساناست.نمونة
پردهای تک نمایشنامة در میتوان را هوموفوبیا بارز
اجرایحكم۹0مشاهدهکرد.درایننمایشنامه،شخصیت
اصلی،الوآ،کهباکشفعكسیازروابطهمجنسگرایانه،
ازخود آگاهشدهاست،آنچنان پنهانخود بهمیل
بیزارمیشودکهدراقدامیدیوانهوار،همانگونهکهدر
شرحصحنةپایانینمایشنامهتوضیحدادهشده،خودو

خانهایراکهدرآنزندگیمیکندبهآتشمیکشد.
مالحظهمیشودکهشرحصحنهدرآثارتکپردهای
گوناگونی کاربردهای و اشكال تنها نه ویلیامز، تنسی
روابط از مختلفی انواع نمایانندة میتواند بلكه دارد،
که روابطی باشد؛ نیز متنیت، سر جمله از ترامتنی،
معنای از بهدرکدرستتری آنها بررسی و شناسایی

نمایشنامهخواهدانجامید.

نتیجه گیری
شرحصحنه،یكیازویژگیهایمنحصربهفرددرام
استکهاززمانهایدورتاکنون،اگرچهگاهبهصورتی

بسیارمختصر،بخشیازمتننمایشیبودهاست.
کاربرد مدرن، نمایشنامههای در توضیحاتصحنه
صحنة توضیحات مثال، طور به دارند. پیچیدهتری
استریندبرگ، چون نمایشنامهنویسانی آثار در طوالنی
ایبسن،چخوف،وشاوعالوهبرذکرنكاتفنی،درخلق
تصویریغنیترازشخصیتهاوویژگیهایآنها،
انتقالساختارپیرنگ،ونیزنشاندادنتحوالتصحنه
به بدل همچنین صحنه توضیحات اهمیتاند. حائز
شگردهاییهنریشدهاندکهوجودصحنهافزار،ژست،
میکنند. ایجاب را نمادینتر نورپردازهای و موسیقی،
بعد تنها نه توضیحاتصحنه، نقش در تحولی چنین
هنریدیگریرابهدراممیافزاید،بلكهاینتوضیحات
کمک اثر کلی مایة درون خلق به دیالوگ، با همراه

کرده،بهنوعیمتنراکاملمیکنند.
پژوهشحاضر،رویكردیدیگربهتوضیحاتصحنه
اینمنظور، برای بود. ترامتنیت نشانهشناسی ازمنظر
نظریةترامتنیتژرارژنت،بانظریاتمایكلایزاکاروف

دربابتوضیحاتصحنهوطبقهبندیایکهاوازاین
بخشازمتننمایشیارائهمیدهد،تلفیقشد.بهگفتة
ایزاکاروف،نمایشنامه،شاملدوبخشاست:دیالوگ،و
که است باور این بر او دیالوگ(. )غیر دیداسكالیا
این که دارند گرایش غالباً نمایشی، متون خوانندگان
متونراهمچونداستانقرائتکنند،وبنابراینمعموالً
ازدیداسكالیاچشمپوشیکرده،وبااینکارروایترااز
از بسیاری عالوه، به میکنند. حذف نمایشی متن
متخصصینحوزةدرامنیز،دیالوگرامهمترینبخش
نمایشنامهدانسته،وگاهحتیازتوضیحاتصحنةآنبه

کلغافلمیشوند.
ازسویدیگر،همانگونهکهژنتنشاندادهاست،
ارتباطاتخاصیبینمتونوجوددارد.او،پنجدستهاز
روابطبینامتنی)بهمعنایعام(راشناساییکردهوآنها
خود( ابداعی )واژة ترامتنیت کلی عنوان ذیل را
از: عبارتند دسته پنج این میکند. طبقهبندی
»سر »بیشمتنیت«، »بینامتنیت«، »پیرامتنیت«،
متنیت«،و»فرامتنیت«.پیرامتنیت،بهرابطةبینیک
عنوان، قبیل از ـ میآید آن همراه به آنچه با متن
میشود. گفته ـ و... تصاویر، یادداشتها، مقدمه،
فرامتنیت،بهارتباطمنتقدانه-یعنیتفسیروتحلیل
میگردد. اطالق - دیگر متنی طریق از متن یک
سرمتنیت،رابطهایاستکهنشانمیدهدمتنبهکدام
بههر بیشمتنیت، دارد. تعلق ... و ادبی،سبک، نوع
گونهارتباطیمیپردازدکهمتنب)بیشمتن(رابه
متنالف)پیشمتن(مربوطسازد.وباالخره،بینامتنیت

همحضورآشكاریاپنهانمتنیدرمتندیگراست.
دراینپژوهش،باتوجهبهتعاریفیکهژنتازدو
ارائهداده گونةپیرامتنی»یادداشت«و»پیشگفتار«
است،چنینمیتواننتیجهگرفتکهشرحصحنهدر
متوننمایشی،حداقلدردوصورت»قائمبهذات«و
»برونمتنی«آن،دارایخصلتیپیرامتنیاست.عالوه
براین،نشاندادهشدکهدرشرحصحنههاویژگیهای
بینامتنینیزمیتوانیافتکههمانحضورمتنیادبی
به نیز متنیت بیش بود. توضیحات این در هنری یا
سیمای حرکت، و ژست صدا، به ارجاعاتی صورت
ظاهری،وسبکفردیهنرمندیمشهور،وگاهاشاراتی
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صحنهای شرح دیگر، نمایشنامهای از شخصیتی به
خاص،و...یافتشد.ویژگیسرمتنیدراینتوضیحات،
قراردادی سبک، با مرتبط عناصر حضور صورت به

تئاتری،ویاژانریادبیوهنریمشاهدهشد.
برایبررسیدقیقترتوضیحاتصحنهدرپژوهش
پردهای تک نمایشنامههای مجموعة بر تمرکز حاضر،
تنسیویلیامزقرارگرفت.ویلیامز،کهبهطوروسیعو
متنوعیازتوضیحاتصحنهدرابالغپیامودیدگاهخود
این که بود باور این بر میکرد، استفاده مخاطب به
توضیحات،وسیلهایمهمهستندکهباآنمیتواننكات
او، باور به داد. قرار تأکید مورد را صحنه هر مهم
هنگام به که را تأثیری میتوانند صحنه توضیحات
نگارشوهمیبیشنیست،تقویتکرده،اجازهدهندتا
نكاتموردنظرنویسنده،باسهولتیبیشتراززمانیکه
تمامیمسئولیتتوضیحونمایشیکردننمایشنامهبر

عهدةدیالوگگذاشتهمیشود،ابالغشوند.
دربررسیترامتنیشرحصحنهدرآثارویلیامز،ابتدا
صحنهها شرح در جا هر شد؛ پرداخته پیرامتنیت به
پیرامتنیموردشناساییقرارگرفت،انواعوکارکردهای
گوناگونآنمشخصگردید.درمرحلةبعد،تمرکزبر
بینامتنیتوگونههایمختلفآنقرارگرفت؛چنانچه
بینامتنیبازشناختهشد،متنمرجعاینبینامتنونحوه
بینامتنیت، از تعیینشد.پس ایندومتن ارتباط ی
نوبتبهبیشمتنیترسید؛درصورتشناساییشرح
آن با مرتبط متن پیش و نوع متنی، بیش صحنهای
مشخصشد.درپایان،شرحصحنههابهلحاظدارابودن
خصلتهایسرمتنی،یعنیحضورعناصرژانریخاص،
موردمطالعهقرارگرفتند.چنیندریافتشدکهشرح
صحنهدرآثارتکپردهایتنسیویلیامز،نهتنهااشكال
وکاربردهایگوناگونیدارد،بلكهمیتواندانواعمختلفی
ازروابطترامتنیرانیزپیشرویماقراردهد؛روابطی
کهشناساییوبررسیآنها،بهدرکدرستتریازمعنای

نمایشنامهخواهدانجامید.
تحقیقحاضر،نگاهیدیگربودبهنمایشنامه،اینبار
ازمنظرتوضیحاتصحنهوروابطترامتنی؛پژوهشیکه
را آن بتوان شاید و نبود نشده ارائه این از پیش تا
راهگشایپژوهشهایبیشتردرعرصةتوضیحاتصحنه

دانست؛عرصهایتاکنونچندانتوسطپژوهشگرانو
منتقدینتئاترموردتوجهقرارنگرفتهاست.همچنین،
اینپژوهشمیتوانددربررسیبهترنمایشنامههاییکه
برخوردار بیشتری اهمیت از آنهاتوضیحاتصحنه در
است،ونیزدریافتنتأثیردیگرآثارادبیوهنریبر
به نزدیکتر اجرایی به رسیدن نتیجتاً و نمایشنامهها،
با شاید عالوه، به شود. واقع مفید نویسنده مقاصد
بررسیهایبیشتردرزمینةفرامتنیتژنتیوتوضیحات
صحنه،بتوانگونههاییازاینرابطةترامتنیرانیزدر
صحنهها شرح با دیالوگ رابطة در و نمایشی، متون

یافت.

پی نوشت ها
1. Michael Issacharoff
2. Didascalia 
3. Tennessee Williams  )1911-1983(
4. Transtextuality 
5. Girard Gennette 
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مجموعهفیلمهایسینمایی»جیمزباند«بانامازروسیهبا
عشق)1۹۶۳(بهشهرترسید.بازیدرکنارویوینلی،در
 Spring of Mrs. Stone نمایشنامة  تلویزیونی نسخة
The Roman )1961(،اثرویلیامز،برایاونامزدیبهترین

هنرپیشةزننقشمكملرابههمراهداشت.
70. Pieta 
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94. Queer Literature 
95. Chorus 
96. Ellen Bosman 
97. Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgen-

dered Literature: A Genre Guid 
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