بررسی ترامتنی شرح صحنه در نمایشنامه های تک پرده ای تنسی ویلیامز  
مجید سرسنگی
فرناز تبریزی

*

**

تاریخ دریافت۹۹/۷/۲۸ :
تاریخ پذیرش۹۹/۱۱/۲ :

چکیده

شرح صحنه ،یکی از ویژگیهای منحصر به فرد درام است که از زمانهای دور تاکنون ،اگر چه گاه به صورتی بسیار مختصر،
همواره بخشی از متن نمایشی بوده است .توضیحات صحنه (یا به بیان مایکل ایزاکاروف ،۱دیداسکالیا )۲در نمایشنامههای مدرن،
کاربرد پیچیدهتری یافتهاند و عالوه بر ذکر نکات فنی ،در خلق تصاویری غنیتر از شخصیتها و ویژگیهای آنها ،انتقال بهتر
و دقیقتر طرح داستانی ،نشان دادن تحوالت موجود در هر صحنه ،و   ...به نمایشنامهنویس کمک میکنند .توضیحات صحنه،
همچنین بدل به شگردهایی هنری شدهاند که وجود صحنه افزار ،ژست و حرکت ،موسیقی ،و نورپردازهای نمادینتر را ایجاب
میکنند.
امروزه ،کارکرد شرح صحنه در متون نمایشی تا بدان جا متحول شده است که نمایشنامهنویسان ،اغلب برای این بخش از
نمایشنامه ،ارزشی همسنگ دیالوگ قایل بوده ،با همان تفصیل و جزئیات بدان میپردازند .از جمله نمایشنامهنویسان نوگرایی
که به شکلی وسیع و متنوع از توضیحات صحنه برای ابالغ پیام و دیدگاه خود به مخاطب استفاده میکرد و به رعایت دقیق این
توضیحات در اجرای نمایشنامههای خود تأکید داشت ،تنسی ویلیامز ۳بود .او که عالوه بر نگارش آثار بلند ،یکی از نویسندگان
ماندگار و پرکار در ژانر نمایشنامة تکپردهای و کوتاه بود ،در این نمایشنامهها نیز ،همچون آثار بلند خویش ،به توضیحات صحنه
توجهی ویژه داشت و در نگارش آنها ،از تجارب و اطالعات هنری اش در سایر حوزهها (نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی،
عکاسی ،و سینما) بهره میگرفت .مقالة حاضر در پی آن است تا شیوة استفادة تنسی ویلیامز از شرح صحنه را بر مبنای تحلیلی
ترامتنی مورد بررسی قرار داده و چگونگی استفادة این نمایشنامهنویس را از شرح صحنه معرفی کند و از این طریق اهمیت
استفاده از شرح صحنه را ـ که اغلب مورد غفلت نمایشنامهنویسان قرار میگیرد ـ مورد توجه و تأکید قرار دهد  .

کلیدواژهها :شرح صحنه ،تنسی ویلیامز ،مایکل ایزاکاروف ،ژرار ژنت ،ترامتنیت
* .دانشیار گروه آموزشی هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)Email: msarsangi@ut.ac.ir               .
** .دانش آموختة مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی گروه آموزشی هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
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مقدمه
بیان مسئله ،سئواالت ،هدف و روش تحقیق
نمایش ،قطعة هنری زندهای است که نمایشنامه،
شالودة نوشتاری آن را تشکیل میدهد .متن نمایشی ،از
مولفههای بسیاری همچون طرح داستانی ،شخصیت،
موسیقی ،فضا ،و حالت ،زمان و مکان ،کنش ،و  ...تشکیل
یافته است که به طور معمول از دو طریق «دیالوگ» و
«توضیحات صحنه» به مخاطب منتقل میشوند.
اگرچه کارگردانان معموالً دیالوگها را به همان
صورت که در متن نمایشنامه آمده ،حفظ میکنند ،ولی
اکثر آنان به توضیحات صحنه صرفاً به منزلة پیشنهادی
از جانب نویسنده مینگرند تا امری الزامآور! به عبارت
دیگر ،کارگردانان در مواجهه با این توضیحات ،خود را
قائل به آزادی عمل خالقانه در تعبیر نمایشنامه میدانند.
برخی منتقدین و نظریهپردازان تئاتر نیز معتقدند که
توضیحات صحنه ،مطالبی نامربوط و راه حلهایی موقت
هستند که تنها پیش از جان بخشیدن به متن توسط
کارگردان ،میتوانند مفید واقع شوند.
نکتة اصلی که این تحقیق بر آن بنا شده است،
بررسی جایگاه و عملکرد توضیحات صحنه در متون
نمایشی (نمایشنامه) ،و در پی آن پاسخ به این پرسش
است که «شرح صحنه ،بهعنوان بخشی از متن ،چه انواع
و کارکردهایی (به غیر از هدایت تولید) دارد ،و آیا
میتوان در جریان خوانش نمایشنامه به آسانی از آن
چشم پوشی کرد؟»
از آن جا که منظور از این پژوهش ،بررسی
«کارکردها»ی مختلف شرح صحنه در متون نمایشی
است ،و با توجه به این مهم که نشانهشناسی یکی از
حوزههایی است که اساس آن بر کارکرد استوار است،
چهارچوب نظری انتخاب شده برای این پژوهش ،نظریة
نشانهشناسی «ترامتنیت» ۴ژرار ژنت ،۵و تلفیق آن با
نظریات مایکل ایزاکاروف  -نشانه شناس معاصرآمریکایی-
در رابطه با خوانش شرح صحنه (که او آن را  «دیداسکالیا»
میخواند) و انواع گوناگون آن است .به عبارت دیگر،
مقالة حاضر ،در تحلیل ژنتی شرح صحنه ،از گونهشناسی
و واژگان ایزاکاروف استفاده میکند.
برای کاربست نظریه بر متن ،این مقاله بررسی خود

را بر آثار تک پردهای تنسی ویلیامز ،نمایشنامهنویس
آمریکایی ،که در فاصلة سالهای  1970-1940میالدی
به نگارش در آمده و در سه مجموعه تحت عناوین بیست
و هفت واگن پر از پنبه و نمایشنامههای تکپردهای
دیگر ،)1945( ۶بلوز آمریکایی ،)1948( ۷و سرزمین
اژدها )1970( ۸به چاپ رسیدهاند ،متمرکز کرده است.
انتخاب ویلیامز ،به دلیل شهرت این نمایشنامهنویس
برای نوآوریهای تئاتریاش ،و نیز ابداع آنچه که او
«تئاتر پالستیک» ۹مینامید ،صورت گرفته است .ایدة
تئاتر پالستیک -که برگرفته از آرای سمبولیستها
(درهم تنیدگی سمبول با معنای آن) است -در آثار
ویلیامز ،نه تنها از طریق استفاده از زبانی شاعرانه ،بلکه
به واسطة کاربرد مؤثر عناصر صحنه (نورپردازی،
موسیقی ،دکور و وسائل صحنه ،لباس و ظاهر
شخصیتها ،پردة فرانما ـ ابداع تکنیکی ویلیامز  -و)...
تحقق مییابد.
اگر چه روش تحقیق را باید مطالعة کتابخانهای
نامید ،اما متاسفانه تقریباً هیچ یک از منابع اصلی مورد
نیاز ،در کتابخانههای عمومی یا تخصصی موجود نبوده و
نگارندگان خود ناگزیر از تهیة اکثر منابع و ترجمة آنها
بودهاند .به عالوه ،از دیگر مشکالتی که بر سر راه تحقیق
حاضر قرار داشت و آن را تا حدی دشوار میساخت،
پژوهشهای اندکی بود که در رابطه با شرح صحنه در
متون نمایشی صورت گرفته است .در این تحقیق ،از
مطالعات ثبت شده در فضای مجازی نیز کمک گرفته
شده است.
در این مقاله ،ابتدا برای فراهم آوردن مبانی نظری
مورد نیاز بحث نگاهی اجمالی به تعریف ،پیشینه و انواع
ترامتنیت شده و نقطه نظرات پژوهشگران مطرح این
حوزه ارایه شده و پس از آن شیوة استفادة تنسی ویلیامز
از شرح صحنه بر مبنای تحلیلی ترامتنی معرفی شده
است.

چهارچوب نظری تحقیق
 1 .2ترامتنیت :تعریف و پیشینه
ترامتنیت« ،به پرسش در خصوص چگونگی رابطة
یک متن با متنهای دیگر و به طور کلی  با غیر خود»
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(نامورمطلق ،)141 :1386 ،میپردازد .به بیان دیگر ،هر
آن چه که متن را «در رابطه (آشکار یا پنهان) با متون
دیگر» (نجومیان )259 :1388 ،قرار دهد و سبب تعالی
آن گردد را میتوان ترامتنیت خواند.
آنگونه که نامور مطلق بیان میدارد ،ارتباط متون با
یکدیگر از موضوعات حائز اهمیتی است که با
ساختارگرایی باز و پساساختارگرایی ،نظر پژوهشگرانی
چون ژولیا کریستیوا ،۹روالن بارت ،۱۰مایکل ریفاتر،۱۱
لوران ژنی ،۱۲و ژرار ژنت را به خود جلب کرد .تمرکز
مطالعاتی برخی از این محققان بر خود متن ،برخی بر
مؤلف ،و برخی دیگر بر مخاطب بود .البته مطالعات
بینامتنیتی ،موضوعی مختص قرن بیستم نیست ،زیرا
همان گونه که گراهام آلن ۱۳در کتاب خود ،بینامتنیت،۱۴
عنوان میکند ،این اصطالح «از دل تاریخ پیچیدة نظریة  
ادبی معاصر سر بر آورده ...و جز در صورت کسب دانشی
در خصوص این تاریخ ،قابل درک نخواهد بود»( .آلن،
 )20-19 :1385اساس این پدیده را میتوان در نظریة
زبانشناسی فردینان دو سوسور ۱۵و اصل «مکالمه
گری »۱۶میخاییل باختین ۱۷یافت.

 2 .2انواع ترامتنیت
ژنت ،در کتاب الواح بازنوشتی  ،مجموعة روابط
ترامتنی را ،بر اساس نوع ارتباطی که یک متن با متن
دیگر دارد ،به پنج دستة بزرگ؛ یعنی بینامتنیت،۱۹
پیرامتنیت ،۲۰فرامتنیت ،۲۱سرمتنیت ،۲۲و بیش متنیت،۲۳
تقسیم میکند که در ادامه به اجمال به هر یک از آنها
خواهیم پرداخت.
۱۸

بینامتنیت
همان گونه که ذکر شد ،بینامتنیت نزد ژنت نسبت
به بینامتنیت نزد کریستیوا ،از ابعاد محدودتری برخوردار
است« .برای ژنت ،رابطة بینامتنی وقتی شکل میگیرد
که یک متن در متن دیگر حضور داشته باشد .پس این
رابطه« ،رابطة هم حضوری میان دو متن یا بیشتر»
است»( .نجومیان )295 :1388 ،به عبارت دیگر« ،هرگاه
بخشی از یک متن (متن  ،)1در متن دیگری (متن )2
حضور داشته باشد ،رابطة میان این دو ،رابطة بینامتنی

محسوب میشود»( .نامورمطلق )87 :1386 ،ژنت ،با این
توضیحات مختصر ،بینامتنیت خود را به سه دستة بزرگ
تقسیم میکند« :صریح و اعالم شده»« ،غیر صریح و
پنهان شده» ،و «ضمنی» (همان.)88 :

بیش متنیت
«رابطة بیش متنی رابطة تلفیق با یک متن قبلی یا
بعدی است» (نجومیان .)260 :1388 ،همان طور که
ریچارد مکزی ۲۴مینویسد« :اینها متون جدیدی هستند
که «روی» متون قدیمیتر «نوشته میشوند» و دعوت
به نوعی خوانش دوگانه میکنند»( .همان)
با آن که بیش متنیت نیز همانند بینامتنیت ،به
رابطة میان دو متن ادبی یا هنری میپردازد ،اما این
رابطه در بیش متنیت« ،نه بر اساس هم حضوری ،که بر
اساس برگرفتگی» (نامورمطلق )94 :1386 ،بنا شده
است .به عبارت دیگر ،آن چه در بیش متنیت مورد توجه
قرار می گیرد ،تأثیر الهام بخش یک متن در خلق متنی
دیگر است ،نه حضور آن! ژنت در کتاب الواح بازنوشتی،
بیش از هر گونة دیگری ،به بیش متنیت پرداخته است.
ژنت ،در تعریف بیش متنیت مینویسد« :هر رابطهای که
موجب پیوند میان یک متن ( ،)B Hypertextبا یک متن
پیشین ( )A Hypotextباشد ،چنان که این پیوند از نوع
تفسیری نباشد»( .همان)95 :
همانگونه که گفته شد ،بیش متنیت بر اساس
برگرفتگی بنا شده است .به بیان ژنت ،رابطة برگرفتگی،
خود به دو دستة کلی «تقلید »۲۵و «تراگونگی »۲۶تقسیم
میشود .به این معنا که بیش متنیت میتواند یا یک
عملیات دگرگونساز (همچون پارودی ،)۲۷و یا یک
عملیات تقلیدی (همچون پاستیش )۲۸از یک پیش متن
باشد.
پیرامتنیت
دستة سوم از مناسبات تعالی دهندة متن ،مناسبتی
است دیریابتر و ناروشنتر که ژنت آن را «پیرامتنیت»
مینامد .ژنت کتاب دیگر خود ،پیرامتن ها ،۲۹را تماماً به
این موضوع اختصاص میدهد .چنان که ژنت میگوید،
یک متن ،به ندرت به طور عریان وجود دارد و همواره در
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پوششی از متن وارههایی است که آن را به طور مستقیم
یا غیر مستقیم در بر گرفتهاند .این متون ،که همانند
ماهواره ،متن اصلی را در برمیگیرند« ،پیرامتن» نامیده
میشوند .به گفتة ژنت ،پیرامتنها همچون آستانههای
متن هستند که برای ورود به جهان متن باید از آنها گذر
کرد .او پیرامتن را منطقهای نامعین یا بینابین میداند
که «نه در درون است و نه در بیرون :هر دو است؛ در
آستانه است؛ به این دلیل که در اصل شاید وجود آن
وابسته به محل آن است»( .نجومیان)262 :1388 ،
نجومیان ،این فضای آستانهای را «شکل دهندة فضای
متن اصلی» (همان) میشناسد و به نقل از ژنت میگوید:
بیش از یک حد یا مرز مسدود ،پیرامتن در واقع یک
آستانه است ،یا ـ لغتی که بورخس ۳۰به جا در یک
مقدمه استفاده کرد  -یک «داالن» است که این امکان
را به همه عرضه میکند که یا داخل آن شوی و یا به آن
پشت کنی و بازگردی« .منطقة نامشخصی» بین بیرون
و درون است ،منطقهای بدون هیچ مرز محکم و سختی
در سمت درون (به سوی متن) یا سمت بیرونی (به سوی
گفتمان جهان دربارة متن) ،به گفتة فیلیپ لوژون،۳۱
آستانهها ،لبههایی یا حاشیههایی «از متن چاپ شده
هستند که در عمل تمام خوانش فرد را از متن کنترل
میکنند»( .همان)263-262 :
پس پیرامتن همزمان مستقل و وابسته است و شامل
تمامی آن چیزهایی میشود که میان کتاب و خواننده
قرار میگیرد .به گفتة ژنت« ،پیرامتنها تولیداتی هستند
که هرگز نمیدانیم آیا باید آن را بخشی از متن تلقی
کنیم یا نه ،اما در هر صورت آن را در برگرفته و تداوم
میبخشند و به بیان دقیقتر ،آن را معرفی میکنند».
(نامورمطلق )90 :1386 ،این وضعیت بینابینی هم متن
و هم نا متن ،از ویژگیهای پیرامتنها است.
پیرامتن دارای انواع و گونههای بسیاری همچون
عنوان ،زیر عنوان ،بازگویة آغازین ،۳۲تقدیمنامه،
پیشگفتار ،یادداشت ،طرح روی جلد ،مصاحبه ،پوستر
تبلیغی و  ...میباشد .ژنت ،پیرامتنها را به دو دسته
کلی« :برون متن» و «درون متن» تقسیم میکند و
پیرامتنیت را حاصل جمعی از برون متنیت و درون
متنیت میداند.

فرامتنیت
فرامتن ،بنا به تعریف ژنت ،متنی است که تفسیر یا
نقدی را بر متنی دیگر ارائه میدهد و در واقع نقش
تأویلی دارد .به عبارت دیگر« ،در رابطة فرامتنی ،متنی
دربارة متن دیگر اظهار نظر میکند»( .نجومیان:1388 ،
)260
الزم به ذکر است که ژنت ،تنها به صورتی بسیار
مختصر و در قالب چند سطر ،این گونه از ترامتنیت را
توضیح میدهد که همین امر ،بررسی و تحقیق در این
حوزه را به شدت با مشکل مواجه میسازد .او ،در ابتدای
کتاب الواح بازنوشتی ،در توضیح فرامتنیت مینویسد:
سومین نوع از استعالی متن ،که من آن را فرامتنیت
مینامم ،رابطهای است که اغلب اوقات «تفسیر» ۳۲نامیده
میشود .این رابطه ،یک متن مفروض را با متنی دیگر
پیوند می دهد؛ متنی که بدون این که لزوماً از آن نقل
کند (بدون ارجاع به آن) و گاه حتی بدون نام بردن از
آن ،دربارهاش سخن میگوید .همچنان که هگل در
«پدیدارشناسی روح» ،۳۳به گونهای تلویحی و تقریباً
خاموش ،به « نودورامو» ۳۴ی دنیس دیدرو ۳۵متوسل
میشود .این همان رابطة «نقادانة» ۳۶تمام عیار است.
طبیعتاً مطالعات گستردهای (فرا -فرامتنی) بر برخی
فرامتنهای نقادانة صورت گرفته است ،اما من مطمئن
نیستم که حقیقت و جایگاه رابطة فرامتنی ،با تمام
توجهی که شایستة آن است ،تاکنون مورد بررسی قرار
گرفته باشد( .ژنت)4 :1997 ،
بنابراین« ،هرگاه متن  ،1به نقد و تفسیر متن ،2
اقدام کند ،رابطة آنها ،رابطهای فرامتنی خواهد بود ،زیرا
متن  2که به تفسیر و تشریح  یا نقد میپردازد ،نسبت
به متن  1یک فرامتن محسوب میشود» (نامورمطلق،
 .)93 :1386رابطه فرامتنی ،میتواند شامل تشریح (در
تفاسیر کتب مذهبی) ،انکار (در آثار فلسفی) ،یا تأیید
(در متون تبلیغی) متنی دیگر باشد.
سرمتنیت
ژنت ،در مقالة نسبتاً مفصلی با عنوان مقدمهای بر
سرمتن ،)1992( ۳۷به موضوع سرمتنیت پرداخته است.
او «روابط طولی میان یک اثر و گونهای را که اثر به آن
تعلق دارد» (همان ،)96 :سرمتنیت مینامد و میگوید:
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«سرمتنیت رابطة شمول است .به عبارت دیگر ،مرتبط
کردن یک متن با ژانر ،نوع هنری ،یا گفتمانی که معرف
آن است ،مناسبتی سرمتنی است»( .نجومیان:1388 ،
)261
ژنت در مقدمهای بر سر متن ،به شیوهای شگفتآور،
در کمتر از صد صفحه ،انحرافات عمده و برداشتهای
نادرستی را نشان میدهد که از زمان ظهور بوطیقا در
هزارة قبل از میالد مسیح ،با آن همراه بوده است .ژنت
استدالل میکند که منشاء این خطاها ،همان تعریف
مطرح از سه ژانر اصلی ـ حماسی ،غنایی ،و دراماتیک-
نزد افالطون ،و به ویژه در بوطیقای ارسطو است .ژنت
استفادة نسبتاً آسان گیرانة ارسطو را از واژة «تراژدی»
در اطالق به وجهی از یک ژانر (در این مورد ،درام سطح
باال) و نیز مضمونی که در موقعیتهای انسانی تراژیک
یافت میشود ،خاطر نشان میسازد و تمایزی را بین
«امر ژانری» و «امر مضمونی» قائل میشود .نکتة دومی
که ژنت در این مقاله مطرح میکند این است که عموماً
وجهها و ژانرها با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند.
سرمتنیت ،از منظر ژنت ،دقیقاً همان چیزی است
که بوطیقا تالش داشته که آن را از طریق ابزارهایی
مغشوش کننده توصیف کند .این تالش شامل مقوالت
مربوط به محاکات ،تغییر صورتبندی ،طبقهبندی انواع
گفتمان یا سنخهای سخن ،به همراه مقوالت و تقسیم
بندیهای مضمونی ،وجهی ،ژانری ،و صوری بوطیقای
سنتی میشود .این چرخش در چشمانداز ،به ژنت اجازه
میدهد تا پژوهش خود را در تاریخ و وضع جاری بوطیقا،
با رویکرد به آن چیزی به پایان برد که در اثر بعدیاش،
الواح بازنوشتی ،آن را «ساختارگرایی باز» ۳۸مینامد .در
این رویکرد ،بوطیقا از ایدة ایجاد یک نقشه یا بخشبندی
ثابت ،غیرتاریخی ،و ابطالناپذیر از عناصر ادبی دست
کشیده ،و در عوض به مطالعة مناسباتی گاه سیال و
ناثابت میپردازد که متن را به شبکهای سر متنی پیوند
میدهند؛ شبکهای که متن معنای خود را از آن میگیرد.
ژنت ،با تأکید بر سرشت باز چنین نگرشی به بوطیقا
میگوید« :پس سر متن همهجا هست -باال ،پایین ،و
پیرامون متنی که تار و پود خود را تنها با قالب انداختن
به این جا و آن جای شبکة آن شبکة سربافتاری،

میتند»( .آلن)146 :1385 ،

تحلیل ترامتنی شرح صحنه در نمایشنامههای
تک پردهای تنسی ویلیامز
 .1 .3تنسی ویلیامز و نمایشنامههای تک پردهای او:
درونمایه و طرح داستانی
نمایشنامههای تک پردهای ویلیامز نه تنها نقشی
مهم در بالندگی او به عنوان یک نمایشنامهنویس
داشتهاند ،بلکه اغلب همچون پیش متنی بودهاند که
بهترین آثار این نویسنده بر پایة آنها شکل گرفته است.
معروفترین نمایشنامههای تک پردهای ویلیامز در سه
مجموعه تحت عناوین بیستوهفت واگن پر از پنبه و
نمایشنامههای تک پردهای دیگر ( ،)1945بلوز آمریکایی
( ،)1948سرزمین اژدها ( ،)1970و به چاپ رسیده
است.
با توجه به این که ویلیامز زادة جنوب آمریکا
(کولومبوس ،۳۹می سی سی پی )۴۰و بسیار تحت تأثیر
فرهنگ و ادبیات این ناحیه بود ،موضوعات غالب در آثار
او نیز همان موضوعاتی بود که دستمایة کار نویسندگان
بومی این منطقه ،از جمله ویلیام فاکنر ،۴۱قرار داشت .از
مهمترین این موضوعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از دست رفتن عاطفة انسانی و هویت فردی (در
نمایشنامههایی چون :اقامت طوالنی کوتاه میشود ۴۲و
تابوت شیشهای یخ زده)۴۳
طرد شدگی ،انزوا و تنهایی (در نمایشنامههایی
چون :دوشیزة زیبا ،۴۴مثله شده ۴۵و نمیتوانم فردا را
تصور کنم)۴۶
مسایل مربوط به جنسیت (در نمایشنامههایی چون:
چیزی ناگفته ،۴۷اتاق تاریک ۴۸و عجیبترین نوع عشق)۴۹
خشونت و مرگ (در نمایشنامههایی چون :تطهیر)۵۰
جستجو برای کشف حقیقت (در نمایشنامههایی
چون :ده خیابان کامینو رئال)۵۱
عالوه بر درونمایههای فوق« ،بررسی جایگاه
هنرمندان در جهان» و «نوستالژی جنوب» نیز توسط
۵۲
ویلیامز در نمایشنامههایی چون در بار هتلی در توکیو
و آخرین ساعت طالی من ۵۳مورد توجه قرار گرفته
است.
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 .2 .3نمایشنامههای تک پردهای ویلیامز :شرح
صحنه
ویلیامز به عنوان مبدع «تئاتر پالستیک» ،از جمله
نمایشنامهنویسانی است که در آفرینش نمایشنامههای
خود از تمامی عناصر صحنه ،همچون نور ،صدا ،موسیقی،
حرکت ،صحنهافزار ،و دکور استفاده میکند تا به تأثیری
فراتر از واقعگرایی صرف دست یابد .به نظر میرسد که
ارتباطی میان تئاتر پالستیک ویلیامز و مفهوم
«پالستیسیتة» ۵۴هانس هافمن ،۵۵نقاش و مدرس
برجستة نیویورکی ،که ویلیامز در اوایل دهة 1940با او
آشنا شد ،وجود داشته باشد.
در نمایشنامههای تکپردهای نیز همچون
نمایشنامههای بلند ،ویلیامز برای کمک به خلق تأثیر
مورد نظر خود ،از تجارب و اطالعات هنریاش در سایر
حوزهها ،از جمله نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی،
عکاسی ،و سینما بهره گرفته است .این ارجاعات
بینامتنی به سایر متون هنری را میتوان غالباً در شرح
صحنههای برون متنی و قائم به ذاتی یافت که در ابتدای
هر نمایشنامه و نیز در آغاز هر صحنة منفرد ظاهر
میشوند؛ شرح صحنههایی که عالوه بر توضیح موضوع
نمایشنامه یا فلسفة ویلیامز از خلق اثر ،به توصیف ظاهر
و درونیات شخصیتها ،معرفی مکان ،فضا و حالت ،و
شرح نکات فنیای که باید به هنگام اجرا رعایت شوند و
نیز اهمیت نمادین آنها ،میپردازد.
با توجه به این که ویلیامز بهعنوان یک «نویسندة
ناحیهای» ۵۶شناخته شده است ،مکان (کارکرد مکانی
دیداسکالیا) نقشی مهم در نمایشنامههای او دارد.
رویدادگاه در نمایشنامههای تکپردهای او معموالً یکی
از شهرهای جنوبی آمریکا ،به خصوص سنت لوئیس ۵۷و
نیو اورلئان ۵۸است .استفادة ویلیامز از این مکانها،
خصوصاً نیو اورلئان ،که ویلیامز آن را زادگاه معنوی خود
میدانست ،غالباً نمادین بوده و آگاهی از تاریخچة
فرهنگی آنها به مخاطب در پی بردن به ویژگیهای
درونی شخصیتها و درک مشکالتی که گریبانگیر آنها
است ،کمک میکند .ویلیامز که همچون شخصیتهای
نمایشنامههایش ،بین منعهای اخالقی و نیازهای جنسی
خود دو پاره شده بود ،از قید و بندهای خانوادگی در

سنت لوئیس ،به آزادی بیقید و شرط نیو اورلئان
گریخت .در این شهر بود که او به همجنسگرایی خود
اعتراف کرد و زندگی پرتالطم او ،در آن چه که خود
جامعة همجنسگرایان میخواند ،در شکل دادن به طرح
داستانی و خلق شخصیت اصلی نمایشنامههایش بسیار
تأثیرگذاشت.
در نمایشنامههای ویلیامز این مکانها گاه با ذکر
جزییات بسیار ،مث ً
ال در نمایشنامة سالم از طرف برتا،۵۹
در شرح صحنه توضیح داده شدهاند ،و گاه نیز چون
نمایشنامههای این ملک متروک است ۶۰و با من چون
باران سخن بگو و بگذار تا بشنوم( ۶۱که ویلیامز پس از
آشنایی با تئاتر نو ( )Nohژاپن آن را به نگارش در آورد)،
از حداقل وسایل صحنه برخوردارند .با این همه ،حتی در
مینی مالیستیترین دکورها نیز ویلیامز عالقة زیادی به
شرح جزییاتی چون رنگ ،بافت ،و طرح وسائل موجود
در صحنه ،مث ً
ال پردة آویخته بر دیوار یا پارچة رومیزی،
دارد ،که البته این توضیحات اگر چه نقشی در پیشبرد
طرح داستانی نمایشنامه ندارند ،به غنای بصری صحنه
(به ویژه برای خواننده) کمک میکنند.
عالوه بر کارکرد مکانی توضیحات صحنه ،کارکرد
سینوگرافیک (مرتبط با نورپردازی) آن نیز ،که ویلیامز
تحت تأثیر رسانة فیلم از آن بهره جسته است ،در شرح
صحنههای نمایشنامههای تک پردهای حائز اهمیت
است .استفادة ویلیامز از شرح صحنههای سینوگرافیک
بیشتر به منظور خلق فضا و حالت ،و نیز شخصیت
پردازی و تأکید بر حاالت درونی شخصیت (با استفاده از
رنگ و شدت نور) صورت میگیرد .به عالوه او از
نورپردازی و پردة فرانما برای نشان دادن تغییر صحنه،
یا در هر صحنة واحد برای بیان تغییر مسیری در افکار
یا عقاید شخصیتها ،نیز بهره میگیرد.
موسیقی نیز شگرد شاعرانة دیگری است که ویلیامز
در نمایشنامههای خود مورد استفاده قرار داده ،و در
شرح صحنهها به وفور به انواع گوناگون آن اشاره میکند.
شرح صحنههای مرتبط با موسیقی را میتوان به لحاظ
کارکرد ،گونهای دیداسکالیای آوایی دانست .ویلیامز از
این شرح صحنهها برای بیان فضا و حالت،
شخصیتپردازی ،و نیز مرتبط ساختن صحنههای منفرد
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با یکدیگر استفاده میکند .در نمایشنامههای تکپردهای،
عملکرد آوایی دیداسکالیا عالوه بر شرح صحنههای
عادی ،در شرح صحنههای قائم به ذات و برون متنی نیز
به چشم میخورد.
عالوه بر کارکردهای مکانی ،سینوگرافیک ،و آوایی
توضیحات صحنة برون متنی و قائم به ذات در
نمایشنامههای تک پردهای ،کارکرد دیگر این شرح
صحنهها را میتوان توصیف نمادهای ایستا در نمایشنامه
دانست؛ سمبولهایی که توسط یک یا چند وسیلة
موجود در صحنه ارائه میشوند و ویلیامز به عنوان
نویسندهای که بیش از هر چیز تحت تأثیر مکتب
نمادگرایی بود ،به وفور از آنها استفاده میکرد.

 3 .3ترامتنیت و شرح صحنه در نمایشنامههای
تک پردهای ویلیامز
همانگونه که در فصل گذشته ذکر شد ،ترامتنیت
ژنتی یکی دیگر از شیوههای تحلیل متن است که
میتوان از آن در مطالعة توضیحات صحنه به منزلة
بخشی حائز اهمیت از متن نمایشی بهره گرفته ،و انواع
گوناگون روابط ترامتنی را در شرح صحنهها شناسایی
کرد .صورتهای گوناگون ترامتنیت را میتوان بسته به
نوع و عملکرد توضیحات صحنه ،میان دیالوگ و شرح
صحنه؛ میان شرح صحنهها در یک نمایشنامة منفرد؛
میان شرح صحنههای مختلف در نمایشنامههای متفاوت
از یک نویسنده؛ و نیز میان شرح صحنه و سایر متون
ادبی و هنری (موسیقایی ،سینمایی ،تجسمی ،و ) ...
یافت که در زیر با ذکر جزیئات به هر یک خواهیم
پرداخت.
 1 .3 .3بیش متنیت
بیش متنیت ،طبق تعریف ژنت ،همان رابطة متن
متأخر (بیش متن) با متنی متقدم (پیش متن) است؛
مناسبتی که نمیتوان آن را تفسیری و تأویلی دانست؛
بازگفت و نقل هم نیست؛ بلکه به گونهای تکرار پیش
متن است .گاه در بیش متن به صراحت از متن نخست
یا پیش متن یاد میشود ،اما موارد بسیاری را هم میتوان
یافت که در بیش متن اشارهای به پیش متن نشده است.

از سوی دیگر ،گاه بیش متن ادبی است ،و گاه به سخنی
دیگر تعلق دارد .درجه و شکل وابستگی بیش متنها به
پیش متنها نیز متفاوت است ،گاه رابطهای ساده و
مستقیم است ،و گاه نامستقیم و پیچیده میباشد.
یکی از ابعاد کالمیای که میتوان در شرح صحنهها
به لحاظ دارا بودن ویژگیهای بیش متنی مورد توجه
قرار داد« ،نحوة بیان بازیگر» است .این بعد ،طیف
وسیعی از امکانات بیش متنی را عرضه میکند ،که به
عنوان نمونه میتوان از تقلید از شیوة سخن گفتن
بازیگری سرشناس ،یا سیاستمداری مشهور نام برد.
بدیهی است که در این موارد ،نویسنده تمایل خود برای
تقلید بازیگر از چنین شیوهای را در توضیحات صحنة
نمایشنامه میگنجاند.
در میان نمایشنامههای تکپردهای ویلیامز ،یکی از
نمایشنامههایی که به فراوانی از این امکان بیشمتنی
استفاده میکند ،نمایشنامة دوشیزة زیبا است .در شرح
صحنهای برونمتنی در آغاز این نمایشنامه میتوان
نمونهای از بیشمتنیت گسترشی را به روشنی مشاهده
کرد« :شخصیت دوشیزة زیبا باید توسط یک خواننده
بازی شود .من برای خلق این نقش لوته لنیا ۶۲را در ذهن
داشتم؛ همچنان که برای نقش مولی ،۶۳به مورین
۶۶
استیپلتون ۶۴و برای نقش پولی ،۶۵به لوسیل بنسون
فکر میکنم»( .ویلیامز« )218 :1970 ،لوته لنیا»
( ،)1981-1898که ویلیامز نقش اول نمایشنامة خود،
دوشیزة زیبا (خوانندهای سابقاً معروف در اپرای وین ،که
حال در پی از دست دادن شهرت ،وضعیتی اسف بار پیدا
کرده است) را با الهام از او خلق کرده است ،خواننده و
بازیگری اتریشی ،و از جمله هنرمندان مورد تحسین
۶۷
ویلیامز بود.
عالوه بر ارجاع به هنرمندان و ظاهر و شیوة خاص
آنان در خلق اثر ،رابطة بیش متنی را میتوان بین شرح
صحنه و یک متن هنری مشخص نیز جستجو کرد .این
متن هنری میتواند یک تابلوی نقاشی ،یک عکس ،یک
مجسمه ،و   ...باشد که همچون پیش متنی غالباً در خلق
فضا و حالت ،و گاه ژست و حرکت بازیگر مؤثر است .به
طور مثال ،در آغاز صحنة نهم از نمایشنامة ده خیابان
کامینو رئال ،ویلیامز برای توصیف ژست شخصیتی که
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جنازة کیلروی ،قهرمان نمایشنامه ،را در آغوش گرفته
است ،به یکی از آثار میکل آنژ ( )1564 -1475اشاره
میکند « :او ،به سبک مجسمة پیتا ۶۸ی میکل آنژ ،بدن
کیلروی را بر زانوان خود قرار داده است»( .ویلیامز،
 )72 :1948این مجسمه ،که میکل آنژ آن را در سال
 1499به پایان رساند ،پیکر مسیح را پس از به صلیب
کسیده شدن ،بر زانوان مادرش ،مریم ،نشان میدهد؛
اثری ستودنی که ایدئالهای زیبایی کالسیک رنسانس
را با ناتورالیسم تعدیل میکند .اشارة ویلیامز به این اثر
هنری میتواند ژست و حالت مورد نظر ویلیامز را به
راحتی به بازیگر و کارگردان منتقل کند.
در شرح صحنهها میتوان به بیش متنیت مکانی نیز
اشاره کرد .بدین معنا که گاه بخشی از یک شرح صحنه
(غالباً مکانی) ،یا تمامی آن ،میتواند در خلق شرح
صحنة نمایشنامهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته ،و با
آن وارد رابطهای بیش متنی شود .برای مثال در شرح
صحنة آغازین نمایشنامة اتاق تاریک میخوانیم« :صحنه،
همان صحنة نمایشنامة بچة مونی گریه نکن ۶۸است که
میتوان با تغییری جزیی در وسائل صحنه و چینش آن،
جلوة فقر را نمایانتر ساخت»( .همان )15 :در این جا
ویلیامز برای کمتر کردن هزینة اجرا ،دکور و وسائل
صحنة نمایشنامة بچة مونی گریه نکن را همچون پیش
متنی قرار داده است که صحنة نمایشنامة اتاق تاریک بر
آن بنا میشود.

 2 .3 .3بینامتنیت
طبق تعریف ژنت ،بینامتنیت کاربرد آگاهانة متنی
در متن دیگر است ،خواه به گونهای کامل یا چونان
پارههایی مستقل .به عبارت دیگر ،بینامتنیت عبارت از
«حضور» بخشی از یک اثر در اثری دیگر است .از جملة
اینگونه استفادهها ،بهره بردن از موسیقی است.
ویلیامز در آثار خود برای ایجاد فضا و حالت،
شخصیتپردازی ،تأکید بر موضوع نمایشنامه ،و مرتبط
ساختن صحنههای منفرد با یکدیگر از انواع و سبکهای
گوناگونی از موسیقی استفاده میکند .مث ً
ال در شرح
صحنة نمایشنامة شمایلی از یک باکره ،۶۸ویلیامز برای
تأکید بر تنهایی و استیصال شخصیت زن نمایشنامه،

لوکرشیا کالینز ،از موسیقی «هیچ ،مگر قلبی تنها»  ۶۹اثر
چایکوفسکی ۷۰استفاده میکند( .ویلیامز )98 :1945 ،در
نمایشنامة سالم از طرف برتا ،شرح صحنهای عادی در
اوایل نمایشنامه ،موسیقی «بلوز سنت لوئیس »۷۱را که از
گرامافونی در دور دست پخش میشود ،برای تأکید بر
مصایب و غمهای برتا ،روسپی بیمار و در حال مرگ
روسپی خانة سنت لوئیس ،به کار میبرد( .همان)183 :
در شرح صحنههای دو نمایشنامة مثله شده و تحلیل
جامعی توسط یک طوطی ۷۲نیز برای خلق حال و هوایی
شاد در صحنه« ،ترینکت ،یک والس تند و پر سر و صدا
از ویکتروالی خود پخش میکند :تمپوی چهار/چهار-
«والس سانتیاگو( »۷۳ویلیامز ،)87 :1970 ،و «بسی و
فلورا در حالی که دست در بازوی یک دیگر انداختهاند با
خوشحالی در اطراف میز میخرامند ،شروع به خواندن
ترانة «دوشیزهای ازآرمنتیرس» میکنند»( .ویلیامز،
)278 :1945
  
 3 .3 .3پیرامتنیت
ژنت ،پیرامتن (درونی) را متنی میداند که به طور
مستقیم و بی واسطه با متن اصلی مرتبط و به آن
پیوسته است .این پیرامتن ،به بی واسطهترین شکل
ممکن ،متن را احاطه میکند و توضیحاتی در مورد آن
میدهد که گاه بدون این توضیحات ،دستیابی به متن
ناممکن است .با این حال ،ژنت هیچ دلیلی نمیبیند که
شرح صحنه را در دستة پیرامتن جای دهد ،بلکه آن را
تنها بخشی توضیحی برای هدایت بازیگر قلمداد میکند.
از سوی دیگر ،آن چنان که ایزاکاروف میگوید ،شرح
صحنه ،تنها شامل اطالعاتی برای هدایت بازیگر نیست،
بلکه انواع و کارکردهای متنوعی دارد ،که شرح
صحنههای «قائم به ذات» و «برون متنی» از آن
جملهاند؛ شرح صحنههایی که ویژگیهای خاص آنها
سبب میشود که به ترتیب ذیل دو گونة پیرامتنی
«یادداشت» و «پیش گفتار» قرار گیرند.

شرح صحنه به مثابة یادداشت
ایزاکاروف در توضیح دیداسکالیای «قائم به ذات»،
آن را شرح صحنهای میداند که به قصد خواندن به
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نگارش در آمده ،و معموالً شامل مطالب توضیحی و
جزئیاتی در باب شخصیتهای نمایشنامه و ویژگیهای
آنها است .آن چنان که پیشتر توضیح داده شد ،شرح
صحنههای «قائم به ذات» را میتوان با توجه به موقعیت
آستانهای آنها (نسبت به دیالوگ) و کارکرد شرح و
تفسیریشان ،نوعی «یادداشت اولیة مولفی» به شمار
آورد؛ گونهای پیرامتنی که طبق تعریف ژنت کارکرد آن
این است که «به عنوان تکمیل کننده ،گاه نیز به مثابة  
یک عبارت یا جملة معترضه ،و در موارد نادری هم به
عنوان تفسیر کننده» (ژنت )327 :1977 ،انجام وظیفه
کند.
یکی از شگردهایی که ویلیامز اغلب در نمایشنامههای
خود مورد استفاده قرار میدهد ،استفاده از شرح
صحنههای «قائم به ذات» به منظور آشکار ساختن
«افکار» شخصیتها است .چنین تالشی برای شرح و
تفسیر صحنه ،به خوانندة نمایشنامههای او این امکان را
می دهد که دقیقاً بداند که شخصیتها در موقعیتهای
مختلف به چه فکر میکنند..
در نمایشنامة مثله شده ،شخصیت اصلی ،ترینکت
دوگان ،وارد صحنه شده و شروع به صحبت میکند ،اما
پاسخی نمیشنود .در ادامه ،افکار او در غالب سؤاالتی در
مورد دوستش ،سلست ،در شرح صحنه عنوان میشود
(ویلیامز حتی به یکی از این سؤاالت نیز پاسخ میدهد):
«ترینکت :کریسمس مبارک! (پاسخی نمیشنود .آیا
سلست آن جا بوده و پشت سرش حرف زده است؟ او دو
دل است که در میخانه بماند یا نه ،اما دیگر کجا را دارد
که برود؟ هیچ کجا)»( .ویلیامز)103 :1970 ،
شرح صحنههای «قائم به ذات» در آثار ویلیامز،
عالوه بر شرح و توضیح افکار شخصیتها ،به توصیف
ظاهر و ویژگیهای شخصیت ،مکان ،و اشیاء موجود در
صحنه نیز می پردازند .اغلب ،این توضیحات چنان
مفصل و پر آب و تاب هستند که چنین به نظر میرسد
که برای یک رمان نوشته شدهاند؛ چرا که اکثر اطالعات
موجود در آنها ،اگر چه جالب توجهاند ،اما برای مقاصد
تولیدی فایدة چندانی در برندارند .نمونة این عملکرد
روایی (یا به بیان ایزاکاروف« ،فرا روایی») شرح صحنه را
میتوان در نمایشنامة ققنوس خروشید :من از شعلهها بر

می خیزم ،۷۴مشاهده کرد .ویلیامز در شرح صحنة آغازین
این نمایشنامه ،دی .اچ .الرنس ،نویسندة نامدار انگلیسی
را در لحظات پایانی زندگی خود ،چنین به تصویر کشیده
است:
چهرة ثابتش به رنگ خاک رس پخته با رگههای
بنفش است .دستانش که زندگی را در چنگ گرفته و آن
را به مبارزه میطلبد ،روی یک پتوی شطرنجی سیاه و
سفید گره خورده است .انگشتان کشیدة معدنچی ولز ،با
موهای ریز بور و مفصلهای برجستهاش که برای چاک
دادن قلب سیاه زمین ساخته شده ،چنان در یکدیگر گره
خورده که به وضوح فقدان آرامش روحی صاحبش را
فاش میکند .سوراخهای نازک بینیاش کمی متورم
هستند و هوا را یا شدت به داخل بینی کشیده و خارج
میکنند؛ مثل یک نخ ابریشمی نامرئی که هر فشار غیر
معمولی میتواند آن را از هم بگسلد .مردی زاده شده
برای مبارزه ،که با هر چه نمیتواند در چنگ بگیرد،
میستیزد  ...ببر دورنش به دام افتاده ،اما هنوز نمرده
است( .ویلیامز)6-5 :1385 ،
گاه نیز در این شرح صحنهها ،به توصیف مکان و
وسائل صحنه پرداخته میشود .در نمایشنامة خداحافظی
طوالنی ،۷۴شرح صحنه چنان شاعرانه مکان را وصف
میکند که گویی اشیاء موجود در صحنه ،همگی
شخصیتهایی زندهاند« :اسباب و اثاثیة اتاق درهم
ریخته و کهنه است ،گویی این وسایل شاهد پایان یکبارة
بیستوپنج سال زندگی یاس آلود و دیوانهوار در میان
خود بودهاند و حال تنها به انتظار باربرانی نشستهاند که
سر میرسند تا آنها را به بیرون منتقل کنند»( .همان:
  )161
نمونة توصیف اشیاء موجود در صحنه را میتوان در
نمایشنامة مثله شده دید .در شرح صحنهای در اوایل
نمایشنامه ،در توضیح ژست یکی از شخصیتها
(هنری ،)۷۴که قلم و کاغذی از جیب بیرون میآورد ،قلم
او «یک خودنویس واترمن ،۷۵که در ده سالگی به عنوان
هدیة کریسمس دریافت کرده است» (ویلیامز:1970 ،
 ،)82توصیف شده است .جالب است که در هیچ کجای
این نمایشنامه ،آگاهی از این مطلب که خودنویس هنری
چگونه خودنویسی است ،و چه زمانی و چگونه به دست
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او رسیده است ،اهمیتی در پیشبرد طرح داستانی پیدا
نمی کند.
عالوه بر این ،در مواردی ،دیداسکالیای «قائم به
ذات» میتواند با دیالوگ در تضاد باشد .اگر چه این
شگرد چندان مورد استفاده نیست (معموالً پارودیک
است) ،اما منجر به دیداسکالیایی میشود که از یک
شیوة ارجاع  تبعیت میکند (کالم نویسنده) ،به همراه
دیالوگی (سخنان شخصیتها) که پیرو شیوة ارجاع
دیگری است .به عبارت دیگر ،این نوع شرح صحنه ،به
بیان «جمالت معترضه» ی نویسنده میپردازد .نمونه ی
این شرح صحنة پیرامتنی را میتوان در نمایشنامة
عجیبترین نوع عشق ۷۴یافت :شخصیت اصلی (مرد
کوچک) ،که از وضعیت کاری خود نگران است ،به
گربهاش (نیچه) ،دلداری داده و به او میگوید که نگران
نباشد .دیالوگ او با جملهای معترضه از سوی ویلیامز ،در
قالب این شرح صحنه ،دنبال شده است« :یک توصیة
بیهوده ،چرا که نیچه نگرانیای در این دنیا ندارد».
(ویلیامز)146 :1945 ،

شرح صحنه به مثابة پیش گفتار
طبق تعریف ایزاکاروف ،دیداسکالیای «برون متنی»،
شرح صحنهای است که به طور معمول هدف از آن ،بیان
نگرش مؤلف نسبت به یک مسئلة خاص (سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،و  ،)...توضیح موضوع نمایشنامه ،و
تأکید بر نکات اجرایی است  .آن گونه که ژنت در بحث
پیرامون پیرامتنیت عنوان میکند ،کارکرد اصلی «پیش
گفتار مؤلفی اولیه» ،تضمین خوانش صحیح متن است.
از جمله شرح صحنه های برون متنی ،که ویلیامز در
آن به توضیح دیدگاه خود در مورد موضوع اثر می
پردازد ،یادداشتی در ابتدای نمایشنامة ققنوس
خروشید  ...است .در این یادداشت ویلیامز در ستایش از
شخصیت مرکزی نمایشنامه ،دی .اچ .الرنس ،و تأئید
دیدگاه او در رابطه با غریزة جنسی مینویسد:
الرنس ،رازآمیزی و قدرت غریزة جنسی را درک کرد
و آن را به مثابة میل اولیه به حیات دانست .او دشمن
مادام العمر آنان بود که میخواستند این میل را در
سردابههای زهد فروشی و ریا به بند کشند .بسیاری از

آثار او نزد کسانی که وسواسهای فکری نامربوط دارند،
پر هرج و مرج و نا بهنجار مینماید ،ولی روی هم رفته
این آثار را شاید بتوان عظیمترین یادمان مدرن بر
سرچشمههای پنهان آفرینش دانست( .ویلیامز:1970 ،
  )56
ناگفته پیدا است که این دیداسکالیای «برون متنی»،
نقش مهمی در شکل دادن به نمایشنامة مذکور ندارد،
بلکه بیشتر همچون متنی بیرونی و پیش گفتاری مؤلفی
به نظر میرسد که میتواند پس از نگارش اثر ،به آن
اضافه شود .ویلیامز که همواره از دی .اچ .الرنس،
نویسندة نامدار انگلیسی ،به عنوان یکی از تأثیرگذارترین
اشخاص بر هنر خود نام میبرد ،در این شرح صحنه نیز
به ستایش از عقاید و آثار او پرداخته است .شباهتهای
بین ویلیامز و الرنس ،چه در زندگی خصوصی و چه در
آثار ،بسیار است؛ عالوه بر وضعیت سالمتی نامطلوب،
داشتن مادرانی سلطهجو ،و تربیت سختگیرانه در
دوران   کودکی ،در بزرگسالی نیز هر دو برای مدتی،
پیش از آن که راه خود را به عنوان یک هنرمند پیدا
کنند ،در شرایط خفقان آور کارخانهها به کار مشغول
بودند .در آثار نیز ،این شباهت را میتوان در بیان
موضوعات مرتبط با جنسیت (هم شهوانی و هم حسی)،
کشمکش بین واقعیت و رویا (که اغلب به گونهای
نمادین بیان میشود) ،مسایل جسمانی (که در قالب
شهوات شخصیتهای زن خوش ساخت تصویر شده
است) ،و عوالم روحانی یافت .تمامی این اشتراکات
میتواند یکی از دالیل عالقه و احساس نزدیکی ویلیامز
به این نویسنده باشد.
مثالی از تأکید بر فضا و حالت را (که این بار مخاطب
آن بیشتر «بازیگر» است تا طراح صحنه) ،میتوان در
نمایشنامة با من چون باران سخن بگو و بگذار تا بشنوم
دید .در این نمایشنامه ،ویلیامز رابطة احساسی به بن
بست رسیده میان دو شخصیت زن و مرد را چنین
توضیح میدهد:
هردو چهرههای جوان و در هم شکستهای همچون
چهرة کودکان یک سرزمین قحطی زده دارند .اگر چه در
کالمشان نوعی نزاکت حس میشود؛ نوعی رودربایستی،
از آن گونه که میان دو کودک تنهایی میتوان دید که
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تازه میخواهند با هم دوست شوند ،اما این تأثیر را نیز
القاء میکند که این دو مدتی طوالنی است که در این
وضعیت درونی زیستهاند ،و صحنة حاضر برای آنها
صحنهای آن چنان تکراری است که کام ً
ال از محتویات
احساسی خود ،همچون سرزنش و پشیمانی ،خالی شده
است و دیگر چیزی بین آن دو وجود ندارد مگر پذیرش
وضعی تغییر ناپذیر( .ویلیامز)211 :1945 ،
ویلیامز ،با کمک این شرح صحنه ،به بیان فضای
سنگین بین دو شخصیت زن و مرد ،و بیگانگی آن دو از
یکدیگر پرداخته ،جو مایوس کنندة بین آن دو را ،که
تقریباً تمامی امید خود به داشتن آیندهای بهتر در کنار
یکدیگر را از دست دادهاند ،به تصویر میکشد .چنان که
مشخص است ،این شرح صحنه نیز ،همچون دو شرح
صحنة پیشین ،به توضیح اجرای مورد نظر ویلیامز
میپردازد و تأثیری را که او میل دارد تا بازی بازیگران بر
تماشاگر بگذارد ،شرح میدهد؛ ویژگیای که این
دیداسکالیای برون متنی را نیز ،همچون پیشگفتار در
متون روایی ،دارای خاصیتی پیرامتنی میسازد.

 4 .3 .3سرمتنیت
ژنت ،روابط طولی میان یک اثر و یک گونه را (که اثر
متعلق به آن است) ،سر متنیت مینامد .به بیان دقیقتر،
سرمتنیت عبارت است از رابطة یک متن با یک (یا چند)
ژانر ،نوع ادبی ،و گفتمان مشخص .با توجه به این تعریف،
میتوان شرح صحنه در متون نمایشی را نیز ،به این
دلیل که میتواند دربردارندة عناصری از سبک ،قراردادی
تئاتری ،و گفتمانی خاص باشد ،دارای خصلتی سرمتنی
دانست.
سرمتنیت و حضور عناصر سبکی
همان گونه که ژنت بیان میدارد« ،گونه» ها بر
اساس محتوای خود طبقهبندی میشوند ،حال آن که
تفکیک سبکها بر اساس ساختار آنها صورت میپذیرد.
در نمایشنامه نیز ،همچون سایر آثار ادبی -هنری ،این
ساختار و فرم اثر است که سبک آن را تعیین میکند .به
عبارت دیگر ،شکل و سازماندهی جزئیات فنی که
نمایشنامهنویس به وسیلة آنها به اثر قوام بخشیده است،

مشخص کنندة سبک آن است .سبکهای نمایشی ،به
دو دستة «سنتی» و «مدرن» تقسیمبندی میشوند .از
جمله متداولترین سبکهای مدرن ،که بر مبنای مکاتب
و جنبشهای هنری و نیز شیوههای بیان فردی شکل
۷۵
میگیرند ،میتوان از «نماد گرایی» ۷۴و «گزارهگرایی»
نام برد .در اصل ،سبکهای نمایشی ،به عنوان بیان
تاریخی دیدگاههای مسلط در دنیا به منصة ظهور
رسیدهاند ،اگر چه امروزه همة سبکها آزادانه با هم
ترکیب شده ،یکدیگر را تعدیل میکنند.
در آثار نمایشی ،حضور عناصر سبکی را عالوه بر
دیالوگ ،در شرح صحنة نمایشنامه نیز میتوان مشاهده
کرد .الزم به ذکر است که در توضیحات صحنة
نمایشنامههای تک پردهای ویلیامز ،عالوه بر حضور
عناصر سبکی مرتبط با تئاتر ،اشاراتی به سبکها و
مکاتب گوناگون نقاشی ،من جمله مکتب «کوبیسم»،۷۶
نیز وجود دارد.

شرح صحنه و سبکهای نمایشی :بیان گرایی
به غیر از نمایشنامههای تک پردهای اولیة ویلیامز،
بسیاری از تک پردههای دیگر او را میتوان تحت تأثیر
مکتب اکسپرسیونیسم (بیان گرایی) دانست .شیوة
اکسپرسیونیستی در تئاتر ،بر فضاسازی غیر واقعی و
دادن خصوصیات کابوس گونه به صحنهها؛ محتواهای
هیجانی و عکسالعملهای ذهنی شخصیتها؛ صحنه
پردازیهای نمادین؛ و همچنین گفتگوهای مقطع و
تلگرافی تمرکز مییابد .در بعضی از آثار تئاتری گزاره
گرایانه ،توالی معمول زمان به هم میریزد و نمایش به
صورت مجموعهای از قطعات رویاگونه در میآید .شیوة  
تحریف واقعیت نیز در تئاتر اکسپرسیونیستی به کار
میرود؛ به عبارت دیگر ،ظاهر خارجی اشیاء در این آثار،
آگاهانه مخدوش میشود.
در نمایشنامههای تک پردهای ویلیامز ،از جمله شرح
صحنههایی که میتوان عناصر سبک گزارهگرایی را به
وضوح در آنها مشاهده کرد ،شرح صحنة آغازین در
نمایشنامة نمیتوانم فردا را تصور کنم 77است .ویلیامز در
این شرح صحنه آورده است:
یک و دو ،به ترتیب ،زن و مردی تقریباً میان سال
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هستند :هر یک تنها دوست دیگری است .در صحنه
دیواری وجود ندارد ،و آرایش آن تنها شامل قطعاتی از
لوازم منزل (یک کاناپه ،یک صندلی ،صندلی دیگری در
پاگرد یک پلکان کوتاه ،یک میز روشنایی ،و یک میز
ورق) میشود که بنا به کنشهای نمایشنامه مورد نیازند.
سمت چپ پایین صحنه ،یک چارچوب در قرار دارد...
زن ،یک ،در پایین صحنه ،نزدیک چارچوب در ،با
دستهایی گشاده از هم ایستاده ،گویی در حال باز
کردن پردهها بوده تا از پنجره بیرون را بنگرد ...مرد ،دو،
جلوی چارچوب در پدیدار میشود؛ زن عقب میکشد و
صورتش را با دستانش میپوشاند .دو ،دستی باال میبرد
انگار که بر در بکوبد .این عمل ،دو یا سه مرتبه پیش از
آن که زن به طرف چارچوب در برود و ادای باز کردن در
را در بیاورد ،تکرار میشود( .ویلیامز)4.:1384،
در این شرح صحنه ،افراط در سادهسازی صحنه ،به
صورت صحنهای که هیچ دیواری ندارد و تنها شامل یک
چارچوب در و چند میز و صندلی است؛ کیفیت اغراق
شده و رویا گونة کنشها؛ و تأکید بر فرد ،به صورت
شخصیتهایی که فاقد نام هستند و تنها «یک» و «دو»
نامیده میشوند ،در کنار دیالوگهای کمابیش کوتاه و
منقطع نمایشنامه ،همگی حکایت از تسلط سبک
گزارهگرایی بر کلیت اثر دارند.

شرح صحنه و سبکهای نمایشی :نمادگرایی
تقریباً تمامی نمایشنامههای تکپردهای اولیة ویلیامز
را میتوان تحت تأثیر مکتب نمادگرایی دانست .ریشة
نمادگرایی در واقعیت است .در نمایشنامههای
نمادگرایانه ،شخصیتها ،مکانها ،و رویدادهای نمایش،
مشخصاً غیر واقعی نیستند؛ حتی ممکن است کام ً
ال قابل
شناسایی باشند .با این وجود ،در قالب همین متن
واقیعتگرایانه ،به نظر میرسد که این عناصر ،معنا و
رنگ عاطفی عجیبی به خود گرفتهاند .به عبارت دیگر،
در برخورد با چنین نمایشنامهای معموالً احساس
میشود که آنچه که  گفته میشود ،کام ً
ال قابل درک
نیست .فرهاد ناظرزادةکرمانی ،به نقل از کتاب تئاتر :هنر
زنده ،)1991( ۷۸پیرامون نمادگرایی نوشته است:
بسا هنگام که نمایشنامهنویسان نمادگرای ،نمایشی

را نوشته بودند که گویی در دنیای رویا روی داده است و
آماج کالن نمایشی آنان فراخوان (احضار کردن و پدید
آوردن) فضا و حالت بود و فراخوانی فضا و حالت،
جانشین رسانش داستان شده بود ...نماد گرایان ،ناهمانند
با واقعیتگرایان ،در پی ساخت و پرداخت شخصیتهای
نمایشی نبودند ،بلکه کوشیدهاند که چهرههای بازبر
نمودار گرانهای از وضعیت انسانی را ترسیم کنند.
(ناظرزادةکرمانی)393 :1385 ،
در میان نمایشنامههای تکپردهای ویلیامز ،یکی از
نمایشنامههایی که میتوان ویژگیهای نمادگرایانه را،
عالوه بر دیالوگ در شرح صحنة نمایشنامه نیز مشاهده
کرد ،نمایشنامة تطهیر است؛ نمایشنامهای که محور
حوادث آن ،قتل زن جوانی به نام النا است که با برادر
خود درگیر رابطهای نامشروع بوده است .در این
نمایشنامه ،در شرح صحنهای برون متنی و در آغاز
نمایشنامه آمده است:
این نمایشنامهای منظوم است که باید با همراهی
نوای گیتار اجرا شود .کنشها در نواحی زراعی واقع در
غرب ،نزدیک به یک قرن پیش رخ میدهند .شخصیتها،
مزرعه داران اسپانیایی و سرخپوستان هستند .اسامی
مکانهایی که در نمایشنامه از آنها نام برده میشود،
عمدتاً مرتبط با سرزمینی در حوالی الئوس ۷۹در نیو
مکزیکو ۸۰هستند ،ولی انتخاب آنها تنها به این سبب
است که با این نامها و آن کشور احساس نزدیکی
بیشتری می کنم؛ از آن کشورهای ناب و هیجانانگیزی
که من دوست دارم که به عنوان پس زمینة نمایشنامه
تصور کنم( .ویلیامز)29 :1945 ،
همان گونه که ویلیامز اشاره میکند ،این نمایشنامه
نیز ،همچون اکثر آثار نمادگرایانه ،زبانی شاعرانه دارد و
در اجرای آن از موسیقی کمک گرفته میشود .مکان
وقوع کنشها چندان مشخص نیست و زمان آن نیز به
گذشتهای دور باز میگردد .به عالوه ،انتخاب مکان ،نه به
دلیل اهمیت واقعی آن ،بلکه به دلیل تاثیر عاطفی ای که
چنین مکانهایی ایجاد میکند ،صورت گرفته است.
در این نمایشنامه ،ویلیامز برای خلق حال و هوای
مورد نظر خود ،همراه با موسیقی از نورپردازی نیز
استفاده میکند .به طور مثال ،هنگامی که روح النا بر
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صحنه ظاهر میشود ،برای القای حال و هوای روحانی
صحنه« :آوای گروه کر شدت میگیرد .درب طاقی
عریضی که از میان آن ،آبی سبز فام آسمان به چشم
میآید ،با درخششی روحانی روشن میشود .زنگها به
آرامی به صدا در میآیند .گیتار نوای سرور سر میدهد»
(همان .)36 :شخصیتها نیز در این نمایشنامه ،نمادین
هستند؛ بدین معنا که به بازنمایی اشخاص واقعی
نمیپردازند ،و هیچ یک  -به غیر از النا -نام مشخصی
نداشته ،تنها با عناوین کلی «پدر»« ،مادر»« ،پسر»،
«مزرعهداری از کازا روجو »۸۱و  ...خوانده میشوند.

شرح صحنه و مکاتب نقاشی :کوبیسم
آشنایی وسیع ویلیامز با شاخههای گوناگون هنر ،و
به خصوص چیره دستی او در نقاشی ،با طیف وسیعی از
ارجاعات به هنرمندان و مکاتب و سبکهای هنری در
شرح صحنههای نمایشنامههایش مشهود است .از جملة
این ارجاعات ،میتوان به مکتب کوبیسم اشاره کرد.
کوبیسم ،که پیکاسو یکی از مهمترین پایهگذاران آن
است ،مکتبی در نقاشی است که در آن ،نقاش بینش
خود را از اشیاء و موجودات ،به دور از واقعیت دنیای
بیرون و به صورت ترکیبی از اشکال هندسی در میآورد.
هدف نقاشان کوبیست ،تجسم قسمتهای پنهانی و
نامرئی هر منظره ،همراه با قسمتهای مرئی آن ،در آن
واحد است.
در میان نمایشنامههای تکپردهای ویلیامز ،یکی از
نمایشنامههایی که ارجاع به مکتب کوبیسم را به وضوح
میتوان در شرح صحنة آن دید ،نمایشنامة عبثگرایانة
دوشیزة زیبا است .در این نمایشنامه ،مکان اینگونه
توصیف شده است:
۸۲
نمای خارجی یک خانة روستایی در کوکالونی کی
[جزیرة پلیکانها] ،با چینش کام ً
ال غیر واقعیتگرایانة
وسائل موجود در ایوان ،پلهها ،حیاط ،و پرچینها .منطقة
اصلی نمایش ،یعنی ایوان ،باید در جلوی صحنه باشد و
حیاط نیز به سمت چپ باالی صحنه منتقل شود -
گویی پیکاسو آن را طراحی کرده باشد( .ویلیامز:1970 ،
)217
میتوان مشاهده کرد که چیدمان صحنه و نسبت

اجزای گوناگون آن با یکدیگر ،همان گونه که ویلیامز
اشاره می کند ،دقیقاً تداعی کننده نقاشیهای کوبیستی
است (که هیچ گونه روابط منطقی میان اجزای آن به
چشم نمیخورد)؛ تأثیری که در خلق حال و هوای
غیرعادی و گروتسک این نمایشنامة عبثگرایانه بسیار
مؤثر است.

سر متنیت و حضور قراردادهای ژانر
قرارداد ،در اصطالح ادبیات و هنر ،به شگردها و
شیوههایی اطالق میشود که هنرمندان به ضرورت از
آنها برای بیان مقاصد خود بهره میگیرند .مث ً
ال کاربرد
شعر سپید در نمایشنامههای شکسپیر و استفاده از تک
گویی ۸۳و کناره گویی ۸۴از جملة این قراردادها است .این
اصطالح ،به معنی «سنت» نیز به کار می رود و به اصول
و قواعد پذیرفته شدهای اطالق میشود که همواره به
صورت موضوع ،قالب ،و صناعتی خاص (همچون استفاده
از شخصیتهای قراردادی) در آثار ادبی تکرار میشود.
در آثار تک پردهای تنسی ویلیامز ،از جمله موارد استفاده
از قراردادهای ژانر (که در توضیحات صحنه نیز بدان
اشاره شده) ،میتوان به حضور قراردادهای کنش در ژانر
تراژدی ،و قراردادهای مرتبط با شخصیتپردازی و فضا
در ژانر ادبیات کوئیر( ۸۵همجنسگرایانه) اشاره کرد.
  
 .1 .5 .4 .3 .3شرح صحنه و قراردادهای کنش در
تراژدی
یکی از مهمترین قراردادهای مرتبط با کنش در
تراژدیهای یونان ،استفاده از «گروه همسرایان »۸۶بود.
اگر چه امروزه ممکن است که استفاده از قرارداد
همسرایان ،امری غیر ضروری و تصنعی به نظر رسد ،اما
تردیدی نیست که در پارهای موارد ،کاربرد آن خالی از
فایده نخواهد بود؛ چرا که به توضیح و تفسیر کنش
پرداخته ،و همچنین به مخاطب کمک میکند تا برخی
صحنهها را در خیال خود مجسم سازد .نمونة حضور این
در نمایشنامههای مدرن را میتوان در دو نمایشنامة تک
پردهای تنسی ویلیامز ،مثله شده و تطهیر ،یافت .ویلیامز
در شرح صحنة برون متنیای در آغاز نمایشنامة مثله
شده آورده است:
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اشعاری که در ابتدای نمایش ،انتهای برخی از
صحنهها ،و نیز انتهای نمایشنامه ظاهر میگردند ،باید به
شکلی آوازین (احتماالً بدون وجود هیچ گونهساز و آالت
موسیقی) ،و به صورت چرخشی ،توسط یک گروه کر
خوانده شوند .این گروه باید متشکل از تمام شخصیتهای
موجود در نمایشنامه باشد( .همان   )79 :
در این نمایشنامه ،اشعاری که گروه همسرایان
میخوانند ،همگی به تکرار نوید از وقوع معجزه برای
انسانها ،حتی زخم خوردگان و به بیراهه رفتگان،
میدهند؛ گونهای پیشگویی که در انتهای نمایشنامه به
واقعیت میپیوندد .بدین معنا که دو شخصیت تنها و
مطرود نمایشنامه (ترینکت و سلست) ،که به سختی از
یکدیگر رنجیدهاند ،با درک حضور باکرة مقدس در اتاق
ترینکت ،با یکدیگر از در مهر و آشتی در میآیند و
دوستی دیرینة خود را از سر میگیرند.
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 2 .5 .4 .3 .3شرح صحنه و عناصر ژانر در ادبیات
کوئیر (همجنسگرایانه)
در نمایشنامههای ویلیامز ،میتوان به وفور شاهد
عناصری از آن چه امروزه «ژانر ادبیات کوئیر» خوانده
میشود ،بود .البته با توجه به این که پدیدة همجنسگرایی
در آن روزگار ،به اندازة امروز ،مورد پذیرش جامعة
امریکایی نبود ،و چه بسا حتی سخن گفتن از آن نیز
قبیح شمرده میشد ،اشارات ویلیامز به این امر ،عمدتاً
سر بسته و نمادین است.
ادبیات همجنسگرا ،یک واژة کلی برای آثاری ادبی
است که توسط یا برای جامعة همجنسگرا تولید شده،
یا دربردارندة شخصیتها ،خط داستانی ،و موضوعات
بیانگر رفتار همجنس گرایانه است .در این آثار قهرمانان
فاقد خصوصیات قهرمانهای آثار کالسیک بوده ،غالباً
افرادی منفعل ،تسلیم ،ترسو ،و احساسی هستند .به
همین ترتیب ،در آثار ویلیامز نیز ،قهرمان مرد سنتی که
ویژة ادبیات جنوب امریکا است ،جایی ندارد؛ قهرمان
دالور و دیگر جنسخواه جنوبی که بنیانگذار خانواده و
همچون پدری مدافع ضعفا بود ،در نظر مردی با
جنسیتی دوگانه و رنجیده از اقتدار که فاقد
بلندپروازیهای مردانه و میل به سلطهجویی بود،

وحشتآور مینمود .به طور مثال ،در نمایشنامة مثله
شده ،شرح صحنهای قائم به ذات ،در توصیف ظاهر
شخصیت مرد همجنسگرای چنین میگوید:
اگر چه او زن صفت نیست ،اما سرد مزاج به نظر
میرسد .تا چندی پیش باید به طور قابل مالحظهای
خوش قیافه بوده باشد؛ حال به نظر میرسد که چهرة او
با تبی که مربوط به جسم نیست ،فرسوده شده است».
(ویلیامز)160 :1970 ،
گاه نیز قهرمانان در این آثار ،زنان هستند .آن گونه
۸۸
که الن باسمن ۸۷در ادبیات همجنسگرا :راهنمای ژانر
عنوان می کند ،یکی از ویژگیهای زنان در غالب آثار
همجنس گرایانه این است که آنان گویی رازی در سینه
دارند؛ چیزی که از به زبان آوردن آن بیمناک و شرمسار
اند .زنان هنجار شکن ،به ندرت از همجنسگرایی خود
صحبت میکنند و بنابر این ،این پدیده در آنان ،کمتر از
مردان ،آشکار است .به عنوان مثال ،در نمایشنامة چیزی
ناگفتنی( ۸9که موضوع اصلی آن ،احساسات همجنس
گرایانه میان دو زن است) ،ویلیامز در شرح صحنة عادی
در اوائل نمایشنامه ،در توضیح رابطة بین دو شخصیت
زن ،کورنلیا و گریس ،تلویحاً به همجنسگرا بودن آن دو
اشاره کرده است« :بین آن دو تنشی مرموز وجود دارد؛
حال و هوایی از چیزی ناگفتنی» (ویلیامز  .)222 :1945 ،
از سوی دیگر ،کنشهای شخصیتها نیز ،اگرچه گاه
تلویحاً ،اشاره به همجنسگرایی آنان دارد .باز در جایی
دیگر ،در همین نمایشنامه ،هنگامی که گریس (که
کورنلیا از او به سبب بر زبان نیاوردن احساسات خود
دلگیر است) ،از کورنلیا عذرخواهی میکند .شرح صحنه
در توضیح کنش پیآیند آن چنین میگوید:
سکوتی برقرار میشود .صدای تیک تیک ساعت به
گوش میرسد .ناگهان گریس به سمت دیگر میز
میشتابد و دست گرهدار و آراسته به جواهر دوشیزه
اسکات را در دست میگیرد .کورنلیا دست خود را به
سرعت پس میکشد؛ گویی که این تماس آن را سوزانده
باشد (همان  .)232 :
هوموفوبیا( 1همجنسگرا هراسی) نیز از دیگر عناصر
این ژانر ادبی است .هومو فوبیا ،به معنای ترس یا تنفر
شدید از همجنسگرایی یا همجنسگرایان تعریف شده
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است؛ ترسی که غالباً در اشخاصی که میلی پنهان به
همجنسگرایی دارند ،نمود مییابد و دلیل آن هراس از
طرد شدن توسط جامعه یا گروه همجنسان است .نمونة
بارز هوموفوبیا را میتوان در نمایشنامة تک پردهای
اجرای حکم ۹۰مشاهده کرد .در این نمایشنامه ،شخصیت
اصلی ،الوآ ،که با کشف عکسی از روابط همجنسگرایانه،
به میل پنهان خود آگاه شده است ،آن چنان از خود
بیزار میشود که در اقدامی دیوانهوار ،همانگونه که در
شرح صحنة پایانی نمایشنامه توضیح داده شده ،خود و
خانهای را که در آن زندگی میکند به آتش میکشد.
مالحظه میشود که شرح صحنه در آثار تک پردهای
تنسی ویلیامز ،نه تنها اشکال و کاربردهای گوناگونی
دارد ،بلکه میتواند نمایانندة انواع مختلفی از روابط
ترامتنی ،از جمله سر متنیت ،نیز باشد؛ روابطی که
شناسایی و بررسی آنها به درک درستتری از معنای
نمایشنامه خواهد انجامید.

نتیجهگیری
شرح صحنه ،یکی از ویژگیهای منحصر به فرد درام
است که از زمانهای دور تاکنون ،اگر چه گاه به صورتی
بسیار مختصر ،بخشی از متن نمایشی بوده است.
توضیحات صحنه در نمایشنامههای مدرن ،کاربرد
پیچیدهتری دارند .به طور مثال ،توضیحات صحنة
طوالنی در آثار نمایشنامهنویسانی چون استریندبرگ،
ایبسن ،چخوف ،و شاو عالوه بر ذکر نکات فنی ،در خلق
تصویری غنی تر از شخصیت ها و ویژگی های آن ها،
انتقال ساختار پیرنگ ،و نیز نشان دادن تحوالت صحنه
حائز اهمیتاند .توضیحات صحنه همچنین بدل به
شگردهایی هنری شدهاند که وجود صحنهافزار ،ژست،
موسیقی ،و نورپردازهای نمادینتر را ایجاب میکنند.
چنین تحولی در نقش توضیحات صحنه ،نه تنها بعد
هنری دیگری را به درام میافزاید ،بلکه این توضیحات
همراه با دیالوگ ،به خلق درون مایة کلی اثر کمک
کرده ،به نوعی متن را کامل میکنند.
پژوهش حاضر ،رویکردی دیگر به توضیحات صحنه
از منظر نشانهشناسی ترامتنیت بود .برای این منظور،
نظریة ترامتنیت ژرار ژنت ،با نظریات مایکل ایزاکاروف

در باب توضیحات صحنه و طبقهبندیای که او از این
بخش از متن نمایشی ارائه میدهد ،تلفیق شد .به گفتة
ایزاکاروف ،نمایشنامه ،شامل دو بخش است :دیالوگ ،و
دیداسکالیا (غیر دیالوگ) .او بر این باور است که
خوانندگان متون نمایشی ،غالباً گرایش دارند که این
متون را همچون داستان قرائت کنند ،و بنابر این معموالً
از دیداسکالیا چشمپوشی کرده ،و با این کار روایت را از
متن نمایشی حذف میکنند .به عالوه ،بسیاری از
متخصصین حوزة درام نیز ،دیالوگ را مهمترین بخش
نمایشنامه دانسته ،و گاه حتی از توضیحات صحنة آن به
کل غافل میشوند.
از سوی دیگر ،همانگونه که ژنت نشان داده است،
ارتباطات خاصی بین متون وجود دارد .او ،پنج دسته از
روابط بینامتنی (به معنای عام) را شناسایی کرده و آنها
را ذیل عنوان کلی ترامتنیت (واژة ابداعی خود)
طبقهبندی میکند .این پنج دسته عبارتند از:
«پیرامتنیت»« ،بینامتنیت»« ،بیشمتنیت»« ،سر
متنیت» ،و «فرامتنیت» .پیرامتنیت ،به رابطة بین یک
متن با آن چه به همراه آن میآید ـ از قبیل عنوان،
مقدمه ،یادداشتها ،تصاویر ،و ...ـ گفته میشود.
فرامتنیت ،به ارتباط منتقدانه  -یعنی تفسیر و تحلیل
یک متن از طریق متنی دیگر  -اطالق میگردد.
سرمتنیت ،رابطهای است که نشان میدهد متن به کدام
نوع ادبی ،سبک ،و  ...تعلق دارد .بیش متنیت ،به هر
گونه ارتباطی میپردازد که متن ب (بیش متن) را به
متن الف (پیش متن) مربوط سازد .و باالخره ،بینامتنیت
هم حضور آشکار یا پنهان متنی در متن دیگر است.
در این پژوهش ،با توجه به تعاریفی که ژنت از دو
گونة پیرامتنی «یادداشت» و «پیش گفتار» ارائه داده
است ،چنین میتوان نتیجه گرفت که شرح صحنه در
متون نمایشی ،حداقل در دو صورت «قائم به ذات» و
«برون متنی» آن ،دارای خصلتی پیرامتنی است .عالوه
بر این ،نشان داده شد که در شرح صحنهها ویژگیهای
بینامتنی نیز میتوان یافت که همان حضور متنی ادبی
یا هنری در این توضیحات بود .بیش متنیت نیز به
صورت ارجاعاتی به صدا ،ژست و حرکت ،سیمای
ظاهری ،و سبک فردی  هنرمندی مشهور ،و گاه اشاراتی
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به شخصیتی از نمایشنامهای دیگر ،شرح صحنهای
خاص ،و  ...یافت شد .ویژگی سر متنی در این توضیحات،
به صورت حضور عناصر مرتبط با سبک ،قراردادی
تئاتری ،و یا ژانری ادبی و هنری مشاهده شد.
برای بررسی دقیق تر توضیحات صحنه در پژوهش
حاضر ،تمرکز بر مجموعة نمایشنامههای تک پردهای
تنسی ویلیامز قرار گرفت .ویلیامز ،که به طور وسیع و
متنوعی از توضیحات صحنه در ابالغ پیام و دیدگاه خود
به مخاطب استفاده میکرد ،بر این باور بود که این
توضیحات ،وسیلهای مهم هستند که با آن میتوان نکات
مهم هر صحنه را مورد تأکید قرار داد .به باور او،
توضیحات صحنه میتوانند تأثیری را که به هنگام
نگارش وهمی بیش نیست ،تقویت کرده ،اجازه دهند تا
نکات مورد نظر نویسنده ،با سهولتی بیشتر از زمانی که
تمامی مسئولیت توضیح و نمایشی کردن نمایشنامه بر
عهدة دیالوگ گذاشته میشود ،ابالغ شوند.
در بررسی ترامتنی شرح صحنه در آثار ویلیامز ،ابتدا
به پیرامتنیت پرداخته شد؛ هر جا در شرح صحنهها
پیرامتنی مورد شناسایی قرار گرفت ،انواع و کارکردهای
گوناگون آن مشخص گردید .در مرحلة بعد ،تمرکز بر
بینامتنیت و گونههای مختلف آن قرار گرفت؛ چنانچه
بینامتنی بازشناخته شد ،متن مرجع این بینامتن و نحوه
ی ارتباط این دو متن تعیین شد .پس از بینامتنیت،
نوبت به بیش متنیت رسید؛ در صورت شناسایی شرح
صحنهای بیش متنی ،نوع و پیش متن مرتبط با آن
مشخص شد .در پایان ،شرح صحنهها به لحاظ دارا بودن
خصلتهای سرمتنی ،یعنی حضور عناصر ژانری خاص،
مورد مطالعه قرار گرفتند .چنین دریافت شد که شرح
صحنه در آثار تک پردهای تنسی ویلیامز ،نه تنها اشکال
و کاربردهای گوناگونی دارد ،بلکه میتواند انواع مختلفی
از روابط ترامتنی را نیز پیش روی ما قرار دهد؛ روابطی
که شناسایی و بررسی آنها ،به درک درستتری از معنای
نمایشنامه خواهد انجامید.
تحقیق حاضر ،نگاهی دیگر بود به نمایشنامه ،این بار
از منظر توضیحات صحنه و روابط ترامتنی؛ پژوهشی که
تا پیش از این ارائه نشده نبود و شاید بتوان آن را
راهگشای پژوهشهای بیشتر در عرصة توضیحات صحنه

دانست؛ عرصهای تا کنون چندان توسط پژوهشگران و
منتقدین تئاتر مورد توجه قرار نگرفته است .همچنین،
این پژوهش میتواند در بررسی بهتر نمایشنامههایی که
در آنها توضیحات صحنه از اهمیت بیشتری برخوردار
است ،و نیز در یافتن تأثیر دیگر آثار ادبی و هنری بر
نمایشنامهها ،و نتیجتاً رسیدن به اجرایی نزدیکتر به
مقاصد نویسنده مفید واقع شود .به عالوه ،شاید با
بررسیهای بیشتر در زمینة فرامتنیت ژنتی و توضیحات
صحنه ،بتوان گونههایی از این رابطة ترامتنی را نیز در
متون نمایشی ،و در رابطة دیالوگ با شرح صحنهها
یافت.
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