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مقدمه
انسانمهمترازهرچیز،موجودیمعناساز1استومعنا
راازطریقتولیدوتفس��یرنشانههابهوجودمیآورد.
همانط��ورك��هپیرسگفتهاس��ت»مافق��طازطریق
نش��انههامیتوانیمبیاندیش��یم«)چندلر،41،1387(.
پیرسیکیازنخستینافرادیاستكهبهطبقهبندی
واحدهایموردمطالعهدرایندانشعامهمتگمارد.
وینش��انههارابهاینصورتدستهبندیكردهاست:
ش��مایل2،نمایه3ونماد4.اینگونهنش��انههااطالعات
مختلفیرادربارهیرابطهیبیننش��انهوموضوعآن
عرضهمیدارند.ش��مایلنشانگرحقیقتیكیفی،نمایه
نمایانگرحقیقتیكمیاس��تونمادحقیقتیقانونمند
رابی��انمیكند)دینهس��ن،84،1389(.بهاعتقادوی
شمایلنش��انهایاس��تكهمیانصورتومعنیاش
نوعیش��باهتصوریوجودداشتهباش��د.امانماد،
نش��انهایاس��تكهمیانصورتومعنیاشرابطهای
قراردادیوجودداش��تهباشد)صفوی،35،1392(.از
طرفینمادواس��تفادهازنمادهامنجربهایجادمکتب
نمادگراییمیشود)قاسمزاده،30،1377(.نمادگرائی5
یعنیبهكاربردننمادبهعنوانش��یوهایبرایبیاندر
هنروادبیات.اینشیوهدرآثارادبیدورههایتاریخی
بیش��ترملتهاكموبیشبهكاررفتهاس��ت.اماآنچه
ب��هعن��واننمادگراییدرادبیاتوش��عرازآنبحث
میش��ودنهضتیاس��تكهدراواخرقرن19درشعر
فرانسهبهوجودآمد.سپسدرسایرانواعادبیادبیات
فرانسهوسایركش��ورهابخصوصانگلیسوآمریکا
نفوذكرد.بیانیهیامانیفستنمادگرایاندرسال1886
منتش��رش��دكهدرآناصولاینمکتباعالمش��ده
ب��ود)میرصادقی،1104،1369(.ب��اآغازنمادگرایی
درش��عر،س��ایربخشهایهنرنیزازاینمکتبتأثیر
پذیرفتند.بهطوریكهادبیاتنمایش��یبهعنوانجزو
مهم��یازهنر،ازاینامرمس��تثنینب��ودهوازمکتب
نمادگراییتأثیرپذیرفتهاس��ت؛امااینمکتبنهفقط
درادبیاتنمایش��یبلکهدرهنرهایدیگرنیزاهمیت
بس��یارف��راوانداردتاجاییكهمیت��وانگفتبدون

آش��ناییوش��ناختنمادهاییكهدربس��یاریازآثار
هنریكارحیاتیدارند،فرایافتآنآثارناقصوشاید
ناممکنباشد)ناظرزادهكرمانی،24،1367(.معماری
نیزبهعنوانبخش��یازهنركهبرآمدهاس��تازذهن
انسانبرایایجادبستریبرایزندگیاوهموارهنشانه
رم��زونمادجای��گاهوكاربردیباالودیرینداش��ته
اس��ت.چراكههنرمندمعمارنم��ادرابهعنوانزبانی
اس��تعاریبرایبرقراریارتباطیدرس��طوحمختلف
وبس��تهبهآگاهیوژرفاندیش��یمخاط���بخود
انتخابكردهاس��تكهمیتواندزبانگویایمعمارو
خالقبنادرزمانهاوبرایآیندگانباشد)بمانیان،دراز

گیسو،سالم،15،1392(.
ب��رپایهدانشنشانهشناس��ی،هراث��ریازجملهیک
بن��ایمعماریبهمثابهیکمتناس��تكهخواندنآن
عبارتاستازتأویلنشانههایآنتوسطكاربرفضا.
ازاینمنظرمعمارینیزنوعیزباناستوازآنجاكه
زباننظامیاس��تازواژههایوابس��تهبههم،یکاثر
معماریهمچونمتنیاس��تكهكلمههایآناحجام،
بافته��اواجزایتش��کیلدهندهبناب��ودهكهضمن
وابس��تگیمعناییبههماغل��بازطریقرمزگانهای
زیباش��ناختیواجتماعیپیامخ��ودراانتقالمیدهند

)نقرهكار،رئیسی،7،1390(.
ش��ارلبودلرپایهگذارمکتبنمادگراییبود.درمیان
كس��انیكهازبودلرالهامگرفتن��دوباآثارخودزمینه
راب��رایپیدایشنمادگراییآمادهس��اختندپلورلن،
آرتوررمبوواس��تفانماالرمهازهمهمشهورترهستند
)قاسمزاده،30،1377(.ازجملهنویسندگانیكهتحت
تأثی��رآثارب��زرگاناینمکتبق��رارگرفت،موریس
مترلینگبود.اولیننمایشنامهیوی)پرنسسمالن(را
كهاعتراضیبودبهناتورالیسمعینیوملموسیكهآن
زمانصحنةتئاترراقبضهكردهبود،میتواننخس��تین

نمایشنامةنمادگرایانه)سمبولیستی(نامید.
و قواع��د و قال��ب نمایش��نامههایش در مترلین��گ
رس��مورس��ومتئاتركالس��یکرادره��مریختو
ف��رمدراماتی��کكام��اًلنوین��یرارویصحن��هبرد.
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لذاویبهعنوانپیش��گاممکتبونهضتسمبولیس��مدرتئاترش��ناختهش��د)مش��یری،64،1387(.پرندهآبی
مش��هورتریننمایش��نامهیمترلینگدرمکتبسمبلیس��ماس��تكهدرس��ال1911برندهیجایزهینوبلشد.در
ایننمایش��نامهفلس��فیكهبهش��کلیکقصهیش��یرینحکایتشده،ش��یوهیسمبلیس��مكهمترلینگدرتمام
كتابهایخودآنرابهمنتهیدرجهزیباییرس��انده،بیشازس��ایركتابهایشنمایاناس��ت)نوشین،9،1385(.
هدفاینمقالهبررس��یاینمطلباس��تكهنمادگراییدرفضاهایمعماریومتنادبیاتنمایش��یدرنمایشنامه
پرن��دهآب��یبهچهصورت��ینمودیافت��هوچهنکاتاش��تراکی��اتفاوتهاییدرنح��وهكاربردنماده��ادارند؟
روشبهكاررفتهدراینمقالهتوصیفی-تحلیلیاستكهابزاربهكاررفتهمطالعاتكتابخانهایوتحلیلدادههایحاصلاز
مطالعاتكتابخانهایمیباشد.هنرهایهفتگانهبهعنوانجامعهیآماریومعماریوادبیاتنمایشینمونهیآماریهستند.

مکتب نماد گرایی
مکت��بنمادگرای��یبهعنوانواكنش��یدربرابرمکتبواقعگراییوناتورالیس��مبهوجودآمد.پایهفلس��فیمکتب
نمادگرایی،فلسفهیایدئالیسماستكهبرایدرکحقیقتبهاحساسوتخیلبیشازتفکرارزشمیدهند.نمادگرایان
برخالفناتورالی��س��تهابهاصولعلمیبرایكشفوساختدنیااعتقادینداشتندوروحبش��رراپیچیدهتراز
آنمیدانستندكهبتوانآنراباقواعدوقوانینعلمیتجزیهوتحلیلكردوبازشناخت)میرصادقی،1106،1369(.

زمینه های فلسفی و هنری در پیدایش نماد گرایی
ت1(نظریههایپیدایشنمادگرایی

نظریهنظریه پرداز

جرج ویلهلم 
فردریک هگل

هنرنمادگرایی،ملتفتومتوجهكشفونمودنیروهایمبهمومرموزیاستكههمدرطبیعتوجودداردوهم
دررویدادهایاجتماعی،تاریخیوانسانی.نمایشچنین»روحمخفی،مرموزومبهمی«بهسادگیممکننیست.
بههمیندلیلآندستهازهنرمندانیكهبهیافتنونمودنآنهادستیازیدهاند،نهایتًابهالقا،اشارهوكنایهبهآنها
بسندهكردهوبهنمایشطرحوتصاویری-كهتاحدیباآن»روحمخفی،مرموزومبهم«تفاوتداشتهوشکل

مخدوشیازآنِآنهاست-خودرامحدودساختهاند.

آرتور 
شوپنهاور

بردنیایدرونوذهنیاتانسانیتأكیددارد.اوبهوجوددنیایمرموزوغریبیاعتقادداردكهدرآننیرویسترگ
وخستگیناپذیردرچرخشوتکاپوبهسرمیبرد.اودنیایظاهریوتوهمیراازدنیایباطنیوحقیقیتفکیک
نمودهودربارهیحالوهواوفضایرویاییوپندارگونهیآن،توصیفهاوتوجیههاییظریفوعمیقطرحو

ترسیممیكندكهدرپیدایشزیربافتفلسفیهنرنمادگراییبسیارسودمندوالهامانگیزاست.

ولفگانگ ون 
گوته

درهنرنمایشتنهاآنچهشعرگونهونمادواراست،متعالیوستایشپذیرودارایارزشهاینمایشیمیباشند
ومیزاننبوغوموفقیتهرنمایشنامهنویستاحدودزیادیبهمیزانومقدارجواروقرابتاوبههنرشاعریو

نمادگراییبستگیدارد.

فردریک نیچه
نیچهدرساختنزمینهنمادگرایییکسهمعمدهداردوآنتأكیدیاستكهبهاهمیترویادرآفرینشهنری
دارد.ویبیانمیكند:همهاشعاریكهدردنیاسرودهشدهچیزیاستكهحقایقنیستند،بلکهحقایقیاندكه

صحتآنهادررویاهااحساسمیشود.
بیشترنمایشنامههاینمادگرا،فضاییرویایییاكابوسواردارندوحقایقآنهادرهمینفضاهابهاثباتمیرسد.

ریچارد واگنر
بهنظراودرانسانهمقدرتتعقلوجودداردوهماستعدادوقابلیتهایعاطفی.هنریكهتنهابرعقلانسان
اثربگذاردویامنبعثازایناستعدادوقابلیتباشد،ناقصومخدوشاست.هنركاملباانسانكاملسروكار

داردوانسانكاملتركیبمناسبیازعقلوعاطفهاست.

براساس)ناظرزادهكرمانی،84،1367(ازنگارنده
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ویژگی های کلی نماد گرایی
1-حال��تاندوهب��اروماتمزایطبیع��تومناظرو
حوادث��یراكهمایهییأسوعذابونگرانیوترس

انساناستبیانمیكنند.
2-بهاش��کالوس��مبولهاوآهنگه��اوقوانینیكه

احساساتپذیرفتهاستتوجهدارند.
3-ه��رخوانن��دهایاثرادب��یرابهنس��بتدرکو
احس��اسخودمیفهمد.ازاینروبایدچنانآثاریبه
وجودآوردكههمهكسآنرابهطورعادیومتشابه
درکنکنند،بلکههرخوانندهایبنابهوضعروحیو

میزاندرکخویشمعنیدیگریازآندریابد.
4-ت��اح��دامکانبای��دازواقعیتعین��ی6دوروبه

واقعیتذهنی7نزدیکباشد.
5-انس��اندس��تخوشنیروه��ایناپیداییاس��تكه
سرنوش��تاووطبیعتراتعیی��نمیكنند.ازاینرو،
آنانحالتمرگبارووحشتآورایننیروهارادرمیان

نوعیرویاوافسانهبیانمیكنند.
6-میكوش��ندحالتغیرعادیروح��یومعلومات
نابهنگامیراكهدرضمیرانسانپیدامیشودوحاالت
مرب��وطبهنیروهایمغناطیس��یوانتقالفکریرادر

اشعاروآثارشانبیانكنندوبیافرینند.
7-بهم��ددتخیل،حاالتروح��یرادرمیانآزادی
كاملباموس��یقیكلماتوباآهنگورنگوهیجان

تصویرمیكنند)صفرزاده،64،1389(.

نمادگرایی در معماری
عواملمتنوعیبرش��کلگیریفضاه��ایمعماریدر
گذش��تهتأثیرمیگذاش��تهاندكهمیتوانبهشرحزیر

طبقهبندیكرد:
1-عوام��لم��ادیومحیطی2-عوام��لفرهنگیو

انسانی
عواملمادیومحیطیشاملپدیدههاییمانندمصالح
قابلدس��ترس،خصوصی��اتمحیط��یوجغرافیایی
عرص��هایكهی��کفضایمعم��اریدرآنس��اخته
میش��د،میباش��د.خصوصیاتكاركردیفعالیتیا

فعالیتهای��یكهیکفض��اب��رایآنطراحیوبرپا
میش��دوهمچنینعوام��لپدیدهه��ایاقتصادیكه
بهبودج��هدرنظرگرفتهبرایه��رفضایمعماریو
امکاناتقبلتهیهبرایطراحیوساختفضامربوط
میشود،ازدیگرعواملمادیهستند.عواملفرهنگی
وانس��انیش��املپدیدههاییمانندتاری��خوفرهنگ
جامعهمیش��ودك��هبازتابآندرهنره��اوازجمله
درمعم��اریبهصورتمجموعهازقواعد،ش��کلها
ونمادهاتجلیمییافتهوس��نتهایهنریراش��کل
میدادهاستكهنقشمهمیدرشکلگیریآثارهنری

داشتهاست)سلطانزاده،38،1390(.
نظامه��ایكاربردینماددرهن��رمعماریدر4وادی
زی��ربهعنواناصل��یترینجایگاهكارب��ردینمادها

بررسیمیشود.
1- کانسپت و ایده ی طراحانه:

كانس��پتهاایدههاییهس��تندكهعناصرگوناگونیرا
دریکجاگردهممیآورند.اینعناصرگوناگوندر
متننوش��تار،تفکرات،تصوراتومشاهداتهستند.
درمعماریكانسپتمسیریاستكهطیآننیازهای
فیزیکیش��رایطمحیطیوباورهابههممیپیوندندو
بهاینترتیبكانسپتهابخشمهمیازروندطراحی

معماریراشکلمیدهند.
2- ریاضیات:

س��احتكارب��ردریاضی��اتونماده��ایریاضیدر
معماریرامیتوانبهسهدستهكلیتقسیمكرد:

الف(هندس��هیپ��النواحجامبنا:هندس��هدرحد
تبیینیازتشخیصاعدادبهانسانسنتیامکانكاوشی

ژرفتردرفرآیندهایطبیعتمیدهد.
ب(تناس��باتبن��ا:واحددرحدخال��ق،بانقطهآغاز
میش��ودبادونقطهدرحدخ��طحركتمیگیردكه
َدَورانشعاعوارشكرهراپدیدمیآورد.كرهآشکاترین
نمادتوحیداس��توتقس��یمشبهچن��دضلعیهای
محاطمنتظماس��استمامیقوانینسنتیتناسب���ات

راتشکیلمیدهد.
ج(كاربرداعدادخاصدرطراحی:عددنشانهرمزی
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ازارتب��اطبینمادهومعنیاس��ت.عل��معددازنظر
مکاتبمنس��وببهمتألهینیهعنوانعلمیپررمزو
رازكهكثرتعلمرابهوحدتپیوندمیدهدشناخته

میشود.
3- تزیینات )خوشنویس��ی، اسلیمی، اش��کال تزیینی و 

هندسه ی مسطحه و رنگ(:
تزیینتنهاراهبرایرهاش��دنمادهازسنگینیدنیوی
میباش��د.هنرمندبااصیلگردانیس��طوح،عقلرابه
اندیشیدنبهفضاییفراترازمادهسوقمیدهدتاپس

ازایننقوشبهقلمروالیتناهیراهیابد.
انواعتزئیناتبهكاررفتهكهدارایجنبهینمادیننیز

میباشندعبارتنداز:هندسه،خط،اسلیمی،رنگ.
هندس��ه:الگویهندس��یچ��ونطرحه��ایفضایی
نیازمن��دالگوه��ایفضاپ��وشس��طحیاند.الگوهایا
نقش�����مایههاییك��هپهل��وب��هپهلونم��ومیكنند.
جوهرههایكیفیهمهیش��کلهایهندسیبههدفی
مرك��زیگرایشدارد.ازپیامدخط��وطهماهنگیكه
ش��کلهایجداگان��هبهوج��ودمیآورنداس��تكه
الگوه��ایمتفاوتیبهبارمیآیند.الگوهایس��طحی
بامهامیلبهتوسعهباخطهاییمدورومركزگرادارند
كهنمادكیهاناستواینامرمتفاوتباخطوطمولد
دیوارهاستكهگرایشبهاستحالهمربعبهدایرهدارند
كهنماداعتالینفساس��تب��هروحوكفالگوهای

مربعرامیپذیردكهنمادخودزمیناست.
خط:خطتجس��مبص��ریوحیالهیاس��ت،همبه
ص��ورتهمب��همحتوا.نفسس��اختارخطمركباز
كش���ههایبهه��مبافتهیطولیوعرض��یدربافتی
سختغنی،ازنمادگراییكیهانشناسیتوانمیگیرد.
اسلیمی:بازآفرینندهیفرآیندهایكیهانیآفریدگاراز
طریقطبیعتاند.هراسلیمیبازنمایتحركیاستكه
تکرارمنتظمویژگیها،عناصروپدیدههابرآنداللت
میكند.اس��لیمیكلس��طحراپرنمیكندبلکهچون
صوریاستدرفض���اكهبرجستهواربرپسزمینهی

انفعالیقرارگرفتهباشد.
رنگ:درتمدنهایباس��تانودرمذاهب،رنگهااز

جای��گاهنمادینیبرخوردارند.س��فیدرارنگخدایان
میدانستهاند.نزدآنهاونزدایرانیان،رنگسفیدمظهر
پاكی،تقواوپاكدامنیاس��ت.برایاقواممایا،آزتکو
اینکاكهازسرخپوس��تانآمریکاهستند،رنگسفیدبا
شمال،سرزمینسرما،پیوندخوردهاست.رنگسرخ
باشرق،سرزمینآفتاب؛رنگسیاهباغرب،سرزمین
تاریک��ی؛ورن��گزردباجنوب.رنگه��ادرجوامع
مختل��فمعناییمتفاوتوگاهمتضاددارندواینامر

برغنایهنرملتهامیافزاید.
4- اجزا و عناصر:

درتمام��یقالبهایهنریمیت��وانعناصریرادید
ك��هجدایازنفشعملکردیب��هعنوانجزییمادی
ازی��کاثرداراینقش��یمعنویوی��احاملمعنایی
هس��تندكهگاهنهتنهاجنبهمعن��ویآنازجنبهمادی
آنكمارزشترنیس��تبلکهتأثیرآندرمخاطببسیار
بیش��ترازجنبهیعملکردیآناس��ت)بمانیان،دراز

گیسو،سالم،17،1392(.

ویژگی های نمایشنامه نمادگرای
همهویژگیهاینمادگراییدریکنمایشنامهبهكارنرفته
بلکهدرمجموعهآنهاپیداشدهاند.اینویژگیهاعبارتنداز:
1-هرصحنهمنجربهنمادیمیگرددكهس��ببرها
شدنتخیلگردیدهودرذهنت�ماشاگرحالتوفضایی
ایجادمیكندكهمطلوبنمایشنامهنویسبودهاست.
2-تس��لطسهعنصر:زمینهیفراگیر،حالتوفضابر
منطقنمایشنامهاست.تداومنمایشنامههاینمادگراو
اندازههرصحنهبس��تگیبههمینسهعنصرنمایشی
دارد.ه��رصحنهباتغییرزمین��هیفراگیریاحالتو
فضایآنتغییرمییابد.نمادهاكهس��ازندهیاینسه

عنصرندنمایشنامهراسامانبندینمودهاند.
3-ش��خصیتهاینمایش��نامههاینمادگ��رابااندازه
متناسبیازایهام8وابهام9ورمز10پرداختگردیدهاند.
4-درنمایش��نامههاینمادگرابرخیازنمادهاتکرار
میش��وندتالحظاتمهمون��کاتمهمنمایشنامهرا
درذهنتماشاگرزندهنگاهدارندونیزسببشوندتا
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حالتوفضاینمایشنامهخصوصیتمرموزخودراحفظكند.
5-زباننمایش��نامههاینمادگرا،سادهوشاعرانه،موس��یقایی،تکرارشوندهخیالانگیزمبهموزنگداراست.گویی
زباننمایش��یدردس��تنمایشنامهنویسبهعنوانمصالحیجهتس��اختننمادهاییاستكهبهكمکآنهابتواند

احساساتوعواطفوصفناپذیرراتوصیفوواقعیتهایعمیقدرونیراافشانمایند.
6-درونمایهینمایشنامههاینمادگرابیشتراموریمحنتانگیزمیباشند.

7-نمایشنامهنویساننمادگراازفانتزی)خیالساخته(بهرهفراوانیبردهاند.
8-تمثیل11كهشیوهاینمادگرایانهاست،زمینهمشترکنمایشنامههایحماسیونمادگرانیزمیباشد.

9-بناندیشههاینمایشنامههاینمادگرابابناندیشههاینمایشنامههایواقعیتگرایتفاوتدارند.درنمایشنامههای
واقعگرای،معموالًپیامهاوبناندیشههاییروشنوصریحگنجاندهشدهاست)ناظرزادهكرمانی،669،1367(.

نمایش نامه پرنده آبی
درایننمایشنامهدوكودکفقیربهنامهایتیلتیلومیتیلش��بقبلازكریس��مس،بادیدنجش��نیكهافراد
اعیانگرفتهاندوصحبتدرموردآنوارددنیایتخیلیمیش��وندومش��غولصحبتبایکپریمیشوند.پری
بادادنالماسجادوییازآنهامیخواهدباگذش��تنازس��رزمینهاییخیالیپرندهایآبیرابرایاوبیاورندودختر
بیمارشرانجاتدهند.ایندوكودکدراینمیس��ردچاراتفاقاتیخیالیش��دهوپرندهآبیراپیدامیكنند.صبح
بابیدارش��دنازخوابهمهچیزعادیوزیباتراس��ت.همسایهایكهدخترشبیماراستوبرایگرفتنكبریتبه

خانهایندوكودکفقیرآمدهبیشباهتباپریدنیایخیالینیست.
فضاهای معماری نمایشنامه پرنده آبی

ت2(فضاهایمعمارینمایشنامهونوعتجلینمادگراییدرفضاها
نمادتوضیحاتفضاتابلوپرده

خانهیهیزماولاول
شکن

كلبهیس��ادهومحقر،بخاریدیواریب��اچندتکههیزم،دو
پنجرهدرانتها،دردرس��متچپوب��ایکكلونبزرگباز
وبس��تهمیش��ود،دردیگردرسمتراس��ت،نردبانیبرای

دسترسیبهبامخانه.

-اس��تفادهازعناصربرایبیانونشان
دادنسادگیوبیآالیشبودنكلبه

خانهیپریدومدوم
سرسرایعالیدركاخپری»بریلون«،وجودستونهایمرمر
روش��نباسرستونهایزرینوس��یمین،پلکان،نرده،سردر،
نفوذنورزیادقشنگبهسرسراازدراتاقصندوقخانهیپری.

-تزییناتبراینشاندادنشکوهكاخ
-استفادهازعناصربرایجلوهعظمت

وجودیکخانهدهقانیباصفادرش��هر،پنجرههایبس��تهوشهریادگارهاسوم
گلدانگلجلوپنجرهها،

-نش��اندادنصفاوصمیمتدرشهر
وبنابااستفادهازعناصر

سوم
كاختاریکیچهارم

تاالربزرگ،عجیب،باشکوه،اسرارآمیز،شبیهیکضریحبزرگ
یانظیرپرستش��گاههاییونانییامصری،دیوارهایتاالرمثل
اینكهازفلزسیاهاست،ستونهایبزرگوبلند،سرستونها
وزینتهاكهازمرمرس��یاه،طالوآبنوسس��اختهشده،كف
تاالرازس��هقس��متكهتوس��طچندپلهبههمراهدارند،در
بس��یاربزرگازمف��رغوحجاریهایباش��کوهدراطرافش،
دره��ایبزرگبرنزیدرچپوراس��تتاالربینس��تونها.

-بهكاربردنتناسبات)ریاضی(برای
بهتصویركش��یدنبزرگ��یوعظمت

تاالر
-تزییناتبراینشاندادنشکوهكاخ

__________درختهایكهنگوناگونجنگلپنجم

چهارم
____________________جلوپردهششم

گورستانهفتم
صلی��بچوبیباالیس��رگورها،س��بزیوگلكنارگورها،

ستونكنارگور
-استفادهازعناصرنمادینبراینشان

دادنكاربری
-استفادهازگلوگیاهبراینشاندادن

تناقضمرگوزندگی

براساس)نوشین،1385(ازنگارنده



69

دورۀ دوم
شماره  ششم
پائیـــز 96

جمالت نمادی متن
ت3(جمالتنمادیدرمتننمایشنامه

نمادمتنتابلوپرده

اولاول

-امسالخونهیمابویعیدنمیاد.ازعیدیهمخبرینیست
+چرا؟

-شنیدممادرمیگفت:امسالنتونستهبهشهربرهبابانوئلراخبركنهكه
خونهمابیاداماسالدیگهخودشمیاد.

+تاسالدیگهخیلیمونده؟
-همچیكمهمنموندهامامیدونیامش��بنوئلخونهبچههایاعیونمیره.

-درونمایهاموریمحنتانگیز
-زبانسادهبرایبیانمفهوم

منوقتیكوچکبودمیهدفعهازآنها)شیرینی(خوردهام
-درونمایهاموریمحنتانگیز

مانمیتونیمهروقتدلمونبخوادنونكرهایبخوریم

شیرینیهاییراتصورمیكنندكهبهاودادهاندمیشمرد...
-مندوازدهتادارم

+م��نچه��اردفعهدوازدهتا.ام��اغصهنخورازمالخودمب��هتوهممیدهم

-فقر
-سخاوتدراوجفقر

-درونمایهاموریمحنتانگیز

یکپیرزنقدكوتاهسبزپوشباروسریداخلمیشود.پیرزنقوزدارد،
میلنگد،یکچشمشكوراست،بیندماغوچانهاشدیگرفاصلهاینمانده،

قامتشخمیده-شایداینپیرزنیکپریاست.
-شخصیتنمایش��نامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهام

ورمز

-پیاممبهموغیرصریح-رهاشدنتخیلشمااینجاسبزهایكهآوازمیخونهیاپرندهآبیرنگدارید؟

پری:عجیبوغریباست!همهمیخواهندازدربیرونبرند.نهماازاینجا
بیرونمیریم)پنجرهرانشانمیدهد.(

-غیرمعمولبودن-خیالساخته

پری:آنها)مردهها(درشهر»یادگار«هستندآنشهرسرراهپرندهآبیاست.
بعدازچهارراهسوم،چسبیدهبهچهارراه،دستچپ

-سببرهاشدنتخیلوایجادحالتوفضاییدرذهن
تماشاگركهمطلوبنمایشنامهنویسبودهاست.

-فانتزی)خیالساخته(
پری:اینهمانالماس��یاست)دركاله(كههمهچیزرانمایانمیكنه....وقتی
الم��اسرااینطورچرخاندیآنوقتیهچرخدیگهبدهیگذش��تهرادوباره
میبینی،یکچرخدیگهبدهیگذش��تهرادوبارهمیبینی،یهچرخدیگه،آینده
راهممیبینی...اینالماسابزارعجیبوكارآمدیاست،سروصداهمنداره.

-فانتزی)خیالساخته(
-بهدورازواقعیتومعمول

-رهاشدنتخیل

-ایندخترهایقشنگكیهستند؟
پری:نترساینهاساعتهایزندگیتواند،چونیهلحظهآزادوپدیدار

هستندوخوشحالیمیكنند.

-فانتزی)خیالساخته(
-شخصیتنمایش��نامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهام

ورمز

دومدوم

روحنانبهشکلمردسادهلوحیكهبهرنگنانقباییپوشیدهوصورتشاز
آردسفیدشده...آتشباصورتولباسآتشیرنگكهبهگوگرددرخشان

آلودهشدهدورمیزعقبنانمیدودواززورخندهپیچوتابمیخورد

-رهاشدنتخیل
-جانبخشیدنبهاشیا

-شخصیتنمایش��نامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهام
ورمز

س��گوگرب��هكهپ��ایگنج��هخوابیدهاندبهدوش��خصتبدیلمیش��وند.

روحآبب��هش��کلدخت��رزیبای��یكهگیس��وانپریش��انشبهاط��رافبدن
ریخت��ه،ظری��فوچابک،ب��الباسهاینیل��یرنگ،ازكوزهخارجمیش��ود
پیالهشیربرمیگرددوازجایآندخترسفیدپوشیكهازهمهچیزمیترسدبرمیخیزد.

كلهقندكهپایگنجهگذاشهشدهبزرگمیشودویکسرسفیدازكاغذبیرونمیآید.

چ��راغمیافت��دومیش��کندوازمی��انآندخت��رجوان��یظاه��رمیگ��ردد.

-تمثیل-فانتزی)خیالساخته(رویممرغسعادت)پرندهآبی(رابهدامآریم

-زبانسادهوشاعرانه،موسیقاییس��گ:نگاهكنی��دچهلباسقش��نگی....تارشازطالس��ت!ط��الیخالص

-جانبخشیدنبهاشیاگربه:پریمیگفت:آخرسفرزندگیماهمتماممیشه
-رهاشدنتخیل

گربه:همهمادارایروحیهس��تیمكهبش��رهنوزنشناختهوبهآندستنیافته

پری:منصالحدونس��تمس��متفرماندهیشماروبهروشناییبدهماوپیشوا
وراهنمایشماخواهدبود

-بهكاربردنمفاهیم

-منگرسنمه
پریبهنان:یکتکهازبدنترابرایبچههاببر

-رهاشدنتخیل-جانبخشیدنبهاشیا
-شخصیتنمایشنامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهامورمز

پری:یکدرختكهنمیبینیكهیکتابلوبهشآویزووروشنوش��ته»دیار
یادگارها«ایندرختدرجلوخونهپدربزرگتونه

-سببرهاشدنتخیلوایجادحالتوفضاییدرذهن
تماشاگركهمطلوبنمایشنامهنویسبودهاست.
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نمادمتنتابلوپرده

سوم

سوم

-استفادهازعناصربراینشاندادنمفاهیم-یکعالمتگذاشتهاندكهمعلوممیكنهاینجااولشهره

-تمثیلپدربزرگ:منامروزطوردیگههستموساقپاممیخاره

مادرب��زرگ:ه��روقتكهش��مابهیادمامیافتید،مابیدارمیش��یموش��مارا
میبینیم.

-زبانخیالانگیزمبهم

-زبانطنزپدربزرگ:چهكودیپاتونمیریزنكهاینطورقدمیكشید!

مادرب��زرگ:ازوقتیكهاینجاآمدهاندحالش��ونازپیشخیلیبهتره.اینجا
ناخوشیوزحمتوجودنداره.

-سببرهاشدنتخیلوایجادحالتوفضاییدرذهن
تماشاگركهمطلوبنمایشنامهنویسبودهاست.

مادربزرگ:دلخوش��یماهمینه.اگهبدونیدچهخوبهوقتیش��ماهاازمایاد
میكنید.

-بیانواقعیتدرتخیل

چهارم

-تمثیلتاریکی:بشرآنقدرفضولهكهمیخوادخودشونخودهرآشیبکنه

-زبانطنزگربه:بهغیرازسگكهبرضدماست،دیگرانهمهازرفقاهستند

-فانتزی)خیالساخته(تاریکی:پاسبانتماماسرارطبیعتهستم

-تمثیلتاریکی:فضولوبردنجهنمگفتهیزمشتره

پنجم

-جانبخشیدنبهاشیاروحه��ایدرخت��انبعضیآهس��تهوكس��لازتنهیخ��ودبی��رونمیآیند.
-شخصیتنمایش��نامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهام

ورمز بادباریشبلندسفیدش)ریشدرخت(بازیمیكند

-تمثیلگاو:چراخودتبیگداربهآبمیزنی

ششم
--------------------------------------

چهارم

هفتم
ازتمامگورهایگشادهیکجوربخارمحو،سبکمثلبخارآبخارجمیشود

بعدكمكمسفیدمیشودسنگینیپیدامیكند.
-س��ببرهاش��دنتخیلوایجادحال��توفضاییدر

ذهنتماشاگر

هشتم

دوكودکآبییکخوش��هانگوكهمانندچلچراغبهیکچوبآویزاناس��ت
پیشمیآورند.هردانهانگورازیکگالبیبزرگتراستومثلایناستكهاز

فیروزهساختهشدهاست.
-تمثیل

-زبانخیالانگیز

كودک:زم��انكهدروازهبانایندیاره،هیچكسرانمیگذارهدس��تخالیاز
اینجابیرونبره

-س��ببرهاش��دنتخیلوایجادحال��توفضاییدر
ذهنتماشاگر

یک��یازبچهها:منجعب��هیدوجنایتمراكهاختراعكردهاموبایدرویزمین
رواجبدمفراموشكردموردارم.

منكوزهافکارمراكهبرایبیداریبشره،فراموشكردم...

-تمثیل
-زبانخیالانگیز

-س��ببرهاش��دنتخیلوایجادحال��توفضاییدر
ذهنتماشاگر

یکیازآنها:آقایزمان،بگذاریدمنبااوبرم.
-درونمایهاموریمحنتانگیزدیگری:آقایزمان،بگذاریدمنبااوبمانم.

پنجم

نهم
----------------------------------

دهم

-زبانسادهوشاعرانه،موسیقایی،خیالانگیزروشناییطالییروزازدرزهایدریچههابهداخلاتاقنفوذمیكند.

-اگریکیازش��ماآنپرندهراپیداكردخواهشمیكنمبهماپسدهید.ماآن
رابرایخوشبختیآیندهمانالزمداریم.

-تمثیل
-ایج��ادحالتوفضاییدرذهنتماش��اگركهمطلوب

نمایشنامهنویس
-زبانموسیقایی،مبهموزنگدار

براساس)نوشین،1385(ازنگارنده

ادامهجدول  
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بررسی کلی نمادگرایی در فضا و متن  نمایش نامه پرنده آبی 
ت4(جمعبندینمادگراییدرفضاومتننمایشنامهپرندهآبی

جنبه نمادگراییعنواننمایشنامه

بی
ه آ

رند
پ

فضایمعماری
-ایدهطراحی

-تزییناتتاحدودی
-اكثرااجزاوعناصر

متننمایشنامه

-درونمایهاموریمحنتانگیز
-تمثیل

-زبانسادهوشاعرانه،موسیقایی،خیالانگیز
-ایجادحالتوفضاییدرذهنتماشاگركهمطلوبنمایشنامهنویس

-زبانموسیقایی،مبهموزنگدار
-جانبخشیدنبهاشیا

-شخصیتنمایشنامهبااندازهمتناسبیازایهاموابهامورمز
-پیاممبهموغیرصریح

-غیرمعمولبودن
-خیالساخته

براساس)نوشین،1385(ازنگارنده

ت5(بررس��یویژگیه��ایكل��ینمادگراییوویژگیهایكلیمعم��اریوادبیاتنمایش��ینمادگرادرفضاهای
معماریومتننمایشنامهپرندهآبی

نماد 
گرایی 

فضاهای عنوان
معماری

 متن 
نمایشنامه 

ل
ک

++حالتاندوهباروماتمزایمناظروحوادث
++اشکالوسمبولهاوآهنگهاوقوانینپذیرفتهشدهتوسطاحساسات

+-درکهرخوانندهایبنابهوضعروحیومیزانخویش
+-نزدیکبهواقعیتذهنیودورازواقعیتعینی

+-حالترویاوافسانهداشتن
++شکوفاییحالتغیرعادیروحیومعلوماتنابهنگامضمیرانسان

-+تصویرحاالتروحیباموسیقیكلماتوباآهنگورنگوهیجان
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++كانسپتوایدهیطراحانه
--ریاضیات

++هندسهوتزیینات
++اجزاوعناصر

ی
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ت ن
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++ایجادحالتوفضاییدرذهنتماشاگركهمطلوبنمایشنامهنویس
--زمینهیفراگیر،حالتوفضا

+-اندازهمتناسبیازایهاموابهامورمزشخصیتها
تکراربرخیازنمادهابرایزندهنگاهداشتنلحظاتمهمونکاتمهم

نمایشنامهدرذهنتماشاگر
--

++زبانسادهوشاعرانه،موسیقایی،تکرارشوندهخیالانگیزمبهموزنگدار
++درونمایهاموریمحنتانگیز

++فانتزی)خیالساخته(
+-تمثیل

--متفاوتومتضادواقعیتگرایی

ت6(ویژگیهایكلینمادگراییدرمعماریوادبیاتنمایشی
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نتیجه گیری
نمادگراییس��بکیاس��تكهبهدلیلتمایلانس��انیه
معناونش��انههاایجادشدهاس��ت.اینسبکدراكثر
هنرهاب��هویژهمعماریوادبیاتنمایشنیزمش��هود
اس��ت.نمادگرای��یدارایویژگیهایكلیاس��تكه
هرش��اخهازهنربرخیازای��نویژگیهارادردرون
خودجایمیدهند.ای��نویژگیهایكلیعبارتنداز:
داش��تنحالتاندوهباروماتمزاكهدرمعماریصدق
نمیكندولیدرادبیاتنمایش��یوجوددارد،پذیرش
اش��کالونمادهاتوسطاحساساتكههمدرمعماری
وهمدرادبیاتنمایشینیزوجوددارد،درکشخصی
خوانن��دهوبینندهازس��مبلهاكهدرهردوهنرصدق
میكن��د،ق��ویبودنجنب��هذهنیبرجنب��هیعینیو
همچنینحالترویاییداشتنكهبیشتردرهنرادبیات
نمایش��یصدقداردتادرمعماری،ش��کوفاییحالت
غیرع��ادیروحیومعلوماتنابهنگامضمیرانس��ان
كهه��مدرمعماریص��دقمیكندوه��مدرادبیات
نمایش��ی،تصویرحاالتروحیباموس��یقیكلمات
وب��اآهن��گورن��گوهیجاندره��ردوهنرصدق
میكند.ازطرفیهرگرایش��یازهنرازجملهمعماری
وادبیاتنمایش��ینیزدراینسبکدارایویژگیهای
منحصربهفردخودمیباشندكهگاهیهنرمندباتوان
خ��وداینویژگیهارادردیگرش��اخههادخالتداده
وتركیبمیكند.درمعم��اریویژگیهاینمادگرایی
عبارتن��داز:كانس��پتوای��دهیطراحان��ه،اج��زاو
عناصركههردودرادبیاتنمایش��ینمادگرانیزصدق
میكندوهندس��هوتزیینات،ریاضیاتكهدرادبیات
نمایش��ینمادگراصدقنمیكند.ازطرفیویژگیهای
نمادگرای��یدرادبیاتنمایش��یعبارتنداز:متفاوتو
متضادواقعیتگرای��ی،فانتزی)خیالس��اخته(،زبان
سادهوشاعرانه،موس��یقایی،تکرارشونده،خیالانگیز
مبهموزنگدار،تکراربرخیازنمادهابرایزندهنگاه
داش��تنلحظاتمهمونکاتمهمنمایشنامهدرذهن
تماشاگر،زمینهیفراگیر،حالتوفضا،ایجادحالتو
فضاییدرذهنتماشاگركهمطلوبایجادكنندهاست،
كهاینویژگیهارامیتوانبهصورتهنرمندانهایدر

معماریبهكارگرفتوویژگیهاییمثل:تمثیل،اندازه
متناس��بیازایهاموابهامورمزشخصیتها،درونمایه
اموریمحنتانگیزكههیچوجهاش��تراكیدرمعماری
ندارد.ازنمونهادبیاتنمایش��یاینسبکنمایشنامهی
پرندهآبینمایش��نامهیمعروفنویس��ندهمشهوراین
س��بک)موریسمترلینگ(میباشد.درایننمایشنامه
فضاهایمعم��اریكهنمای��شدرآناتفاقمیافتدو
متننمایش��نامههركدامبهنحویاینس��بکرابروز
میدهند.فضاومتنهردوشاملبرخیازویژگیهای
كلینمادگراییش��امل:اشکالوسمبولهاوآهنگهاو
قوانینپذیرفتهشدهتوسطاحساسات،حالتاندوهبار
وماتمزایمناظروحوادث،شکوفاییحالتغیرعادی
روح��یومعلوماتنابهنگامضمیرانس��انوهمچنین
شاملبرخیازویژگیهایكلیمعمارینمادگراشامل:
كانس��پتوایدهیطراحانه،هندسهوتزئینات،اجزاو
عناص��ر،وبرخیازویژگیهایكلیادبیاتنمایش��ی
نمادگرامثل:ایجادحالتوفضاییدرذهنتماش��اگر
كهمطلوبنمایشنامهنویس،زبانس��ادهوش��اعرانه،
موسیقایی،تکرارش��وندهخیالانگیزمبهموزنگدار،
درونمایهاموریمحنتانگیز،فانتزی)خی��الساخته(
میباشند.اینامرنشاندهندهیایناستكهبافضانیز
میت��وانتخیلایجادك��ردوبینندهفضاراآنطوركه
خودتصورمیكنددرکمیكند،میتوانرنجوغمرا
دربنابااس��تفادهازعناصرفیزیکینشانداد.همچنین
میتواندرمتنونوشتههایادبیونمایشیبااستفاده
ازكالم،هندسهوتزئینات،ایدهیطراحانهوعناصررا
واردروحكاركردهواحساساتخوانندهرادرگیرنمود.
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Objective-6
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Ambiguity-8
Vagueness-9
Mystery-10
Allegory-11
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Abstract:

Dramatic Literature and Visual Arts  / Vol.2, No.6, Autumn 2017

A Comparative study of symbolism in architectural spaces 
and the dramatic literature text in Maurice Maeterlinck’s 
play “The Blue Bird”

 A symbol is a mark or word that indicates, signifies, or is understood as representing an idea, object, or relationship. It
 is something that is represented by something else and a physical object that stands for another object, person, or idea. It
 is the sign of the object or something that adds to the feeling of an object or the other. In this way, the artist offers facts,
 not directly but as symbols. Symbolism is the representation of one thing for another using a person, object, or idea. It
is also a powerful force for communicating meaning; certain themes or ideas affect the mind of the audience more pro-
 foundly when presented indirectly through a symbol than when presented overtly. However, symbolism has a different
 usage in different aspects of art and symbols appear differently and in every course are unique and the meaning of this
 word in psychology or literature, drama, architecture, etc... are not the same. In architecture, it`s clear that architecture
 is not simply the ‘design of buildings’ that are mere physical enclosures. On the contrary, it is an expression of thoughts,
 preferences, beliefs and emotions in built form, symbolically communicating and imparting relevance to its users. In
that field, architects can use patterns to shape the building and create unique buildings with the same patterns. Symp-
 toms can be a contributing factor in promoting a sense of place with the audience. On the other hand, dramatic art is
 another aspect of art that uses symbols and symbolism. There are many kinds of symbols. Normally, dramatists weave
 clues into the work to indicate that certain elements are intended to be taken as symbols. The Blue Bird is a famous
 play in symbolism whose text and places have symbols in themselves. In this study, the researchers aimed to compare
 the differences and similarities of symbolism features in dramatic literature and architecture in Maurice Maeterlinck’s
 play The Blue Bird. The method used is descriptive analytical and the tools used are library studies and analysis of data
 from library studies. As a result, in some cases, places can create imagination and viewers can percept what they are,
 and the pain and sorrow can be shown in physical elements. Also we can use physical elements in writings and dramas
with words and emotions. Using words, geometry and decorations, ideas and elements engage emotions of the reader.

Key words: symbolism, architecture, dramatic literature, The Blue Bird
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