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چکیده
نماد نش��انهای از امری اس��ت که امر دیگر را القا میکند .در این ش��یوه ،هنرمند ،واقعیتها را نه به طور مس��تقیم بلکه به صورت
نشانهها ارائه کرده است .در هنرهای نمایشی ،نمایشنامهها بر پایه نمادها استوار هستند و شکل گرفتهاند .در معماری ،معمار میتواند
با اس��تفاده از زبان الگوها بناها را ش��کل دهد .در این پژوهش ،هدف بررس��ی کاربرد نماد در ادبیات نمایش��ی و معماری اس��ت و
مقایس��ه تفاوتها و ش��باهتهای نماد در فضاهای معماری و متن نمایش��نامهی پرنده آبی اثر موریس مترلینگ .روش به کار رفته
تحلیلی-توصیفی و ابزار به کار رفته مطالعات کتابخانهای و تحلیل دادههای حاصل است .نمایشنامهها ،جامعه آماری و نمایشنامهی
پرنده آبی نمونه آماری میباش��ند .نتیجه این اس��ت که با فضا نیز میتوان تخیل ایجاد کرد و بیننده فضا را آن طور که خود تصور
میکند درک میکند و میتوان رنج و غم را در بنا با اس��تفاده از عناصر فیزیکی نش��ان داد .همچنین میتوان در نوش��تههای ادبی و
نمایش��ی با اس��تفاده از کالم ،هندسه و تزیینات ،ایده طراحانه و عناصر را وارد روح کار کرده و احساسات  خواننده را درگیر نمود.
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مقدمه
انسان مهمتر از هر چیز ،موجودی معناساز 1است و معنا
را از طریق تولید و تفس��یر نشانهها به وجود میآورد.
همانط��ور ک��ه پیرس گفته اس��ت «ما فق��ط از طریق
نش��انهها میتوانیم بیاندیش��یم» (چندلر.)41 ،1387 ،
پیرس یکی از نخستین افرادی است که به طبقه بندی
واحدهای مورد مطالعه در این دانش عام همت گمارد.
وی نش��انهها را به این صورت دستهبندی کرده است:
ش��مایل ،2نمایه 3و نماد .4این گونه نش��انهها اطالعات
مختلفی را دربارهی رابطهی بین نش��انه و موضوع آن
عرضه میدارند .ش��مایل نشانگر حقیقتی کیفی ،نمایه
نمایانگر حقیقتی کمی اس��ت و نماد حقیقتی قانونمند
را بی��ان میکند (دینه س��ن .)84 ،1389 ،به اعتقاد وی
شمایل نش��انهای اس��ت که میان صورت و معنیاش
نوعی ش��باهت صوری وجود داشته باش��د .اما نماد،
نش��انهای اس��ت که میان صورت و معنیاش رابطهای
قراردادی وجود داش��ته باشد (صفوی .)35 ،1392،از
طرفی نماد و اس��تفاده از نمادها منجر به ایجاد مکتب
5
نمادگرایی میشود (قاسمزاده  .)30 ،۱۳۷7،نمادگرائی
یعنی به کاربردن نماد به عنوان ش��یوهای برای بیان در
هنر و ادبیات .این شیوه در آثار ادبی دورههای تاریخی
بیش��تر ملتها کم و بیش به کار رفته اس��ت .اما آنچه
ب��ه عن��وان نمادگرایی در ادبیات و ش��عر از آن بحث
میش��ود نهضتی اس��ت که در اواخر قرن  19در شعر
فرانسه به وجود آمد .سپس در سایر انواع ادبی ادبیات
فرانسه و سایر کش��ورها بخصوص انگلیس و آمریکا
نفوذ کرد .بیانیه یا مانیفست نمادگرایان در سال 1۸۸۶
منتش��ر ش��د که در آن اصول این مکتب اعالم ش��ده
ب��ود (میرصادقی .)1104  ،۱۳6۹ ،ب��ا آغاز نمادگرایی
در ش��عر ،س��ایر بخشهای هنر نیز از این مکتب تأثیر
پذیرفتند .به طوری که ادبیات نمایش��ی به عنوان جزو
مهم��ی از هنر ،از این امر مس��تثنی نب��وده و از مکتب
نمادگرایی تأثیر پذیرفته اس��ت؛ اما این مکتب نه فقط
در ادبیات نمایش��ی بلکه در هنرهای دیگر نیز اهمیت
بس��یار ف��راوان دارد تا جایی که میت��وان گفت بدون
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آش��نایی و ش��ناخت نمادهایی که در بس��یاری از آثار
هنری کار حیاتی دارند ،فرایافت آن آثار ناقص و شاید
ناممکن باشد (ناظر زاده کرمانی .)24 ،1367 ،معماری
نیز  به عنوان بخش��ی از هنر که برآمده اس��ت از ذهن
انسان برای ایجاد بستری برای زندگی او همواره نشانه
رم��ز و نماد جای��گاه و کاربردی باال و دیرین داش��ته
اس��ت .چرا که هنرمند معمار نم��اد را به عنوان زبانی
اس��تعاری برای برقراری ارتباطی در س��طوح مختلف
و بس��ته به آگاهی و ژرفاندیش��ی مخاطـــب خود
انتخاب کرده اس��ت که میتواند زبان گویای معمار و
خالق بنا در زمانه او برای آیندگان باشد (بمانیان ،دراز
گیسو ،سالم.)15 ،1392 ،
ب��ر پایه دانش نشانهشناس��ی ،هر اث��ری از جمله یک
بن��ای معماری به مثابه یک متن اس��ت که خواندن آن
عبارت است از تأویل نشانههای آن توسط کاربر فضا.
از این منظر معماری نیز نوعی زبان است و از آنجا که
زبان نظامی اس��ت از واژههای وابس��ته به هم ،یک اثر
معماری همچون متنی اس��ت که کلمههای آن احجام،
بافته��ا و اجزای تش��کیلدهنده بنا ب��وده که ضمن
وابس��تگی معنایی به هم اغل��ب از طریق رمزگانهای
زیباش��ناختی و اجتماعی پیام خ��ود را انتقال میدهند
(نقرهکار ،رئیسی.)7 ،1390 ،
ش��ارل بودلر پایهگذار مکتب نمادگرایی بود .در میان
کس��انی که از بودلر الهام گرفتن��د و با آثار خود زمینه
را ب��رای پیدایش نمادگرایی آماده س��اختند پل ورلن،
آرتور رمبو و اس��تفان ماالرمه از همه مشهورتر هستند
(قاسمزاده  .)30 ،۱۳۷7،از جمله نویسندگانی که تحت
تأثی��ر آثار ب��زرگان این مکتب ق��رار گرفت ،موریس
مترلینگ بود .اولین نمایشنامهی وی (پرنسس مالن) را
که اعتراضی بود به ناتورالیسم عینی و ملموسی که آن
زمان صحنة تئاتر را قبضه کرده بود ،میتوان نخس��تین
نمایشنامة نمادگرایانه (سمبولیستی) نامید.
مترلین��گ در نمایش��نامههایش قال��ب و قواع��د و
رس��م و رس��وم تئاتر کالس��یک را در ه��م ریخت و
ف��رم دراماتی��ک کام� ً
لا نوین��ی را روی صحن��ه برد.

لذا وی به عنوان پیش��گام مکتب و نهضت سمبولیس��م در تئاتر ش��ناخته ش��د (مش��یری .)64 ،1387 ،پرنده آبی
مش��هورترین نمایش��نامهی مترلینگ در مکتب سمبلیس��م اس��ت که در س��ال  1911برندهی جایزهی نوبل شد .در
این نمایش��نامه فلس��فی که به ش��کل یک قصهی ش��یرین حکایت شده ،ش��یوهی سمبلیس��م که مترلینگ در تمام
کتابهای خود آن را به منتهی درجه زیبایی رس��انده ،بیش از س��ایر کتابهایش نمایان اس��ت (نوشین.)9 ،1385 ،
هدف این مقاله بررس��ی این مطلب اس��ت که نمادگرایی در فضاهای معماری و متن ادبیات نمایش��ی در نمایشنامه
پرن��ده آب��ی به چه صورت��ی نمود یافت��ه و چه نکات اش��تراک ی��ا تفاوتهایی در نح��وه کاربرد نماده��ا دارند؟
روش به کار رفته در این مقاله توصیفی-تحلیلی است که ابزار به کار رفته مطالعات کتابخانهای و تحلیل دادههای حاصل از
مطالعات کتابخانهای میباشد .هنرهای هفتگانه به عنوان جامعهی آماری و معماری و ادبیات نمایشی نمونهی آماری هستند.
مکتب نمادگرایی
مکت��ب نمادگرای��ی به عنوان واکنش��ی در برابر مکتب واقعگرایی و ناتورالیس��م به وجود آمد .پایه فلس��فی مکتب
نمادگرایی ،فلسفهی ایدئالیسم است که برای درک حقیقت به احساس و تخیل بیش از تفکر ارزش میدهند .نمادگرایان
برخالف ناتورالیــس��تها به اصول علمی برای کشف و ساخت دنیا اعتقادی نداشتند و روح بشــر را پیچیدهتر از
آن میدانستند که بتوان آن را با قواعد و قوانین علمی تجزیه و تحلیل کرد و بازشناخت (میرصادقی.)1106 ،۱۳6۹ ،
زمینههای فلسفی و هنری در پیدایش نمادگرایی
ت  )1نظریه های پیدایش نمادگرایی
نظریه پرداز

نظریه

جرج ویلهلم
فردریک هگل

هنر نمادگرایی ،ملتفت و  متوجه کشف و نمود نیروهای مبهم و مرموزی است که هم در طبیعت وجود دارد و هم
در رویدادهای اجتماعی ،تاریخی و انسانی .نمایش چنین «روح مخفی ،مرموز و مبهمی» به سادگی ممکن نیست.
به همین دلیل آن دسته از هنرمندانی که به یافتن و نمودن آنها دست یازیدهاند ،نهایت ًا به القا ،اشاره و کنایه به آنها
بسنده کرده و به نمایش طرح و تصاویری  -که تا حدی با آن «روح مخفی ،مرموز و مبهم» تفاوت داشته و شکل
مخدوشی از آن ِ آنهاست -خود را محدود ساختهاند.

آرتور
شوپنهاور

بر دنیای درون و ذهنیات انسانی تأکید دارد .او به وجود دنیای مرموز و غریبی اعتقاد دارد که در آن نیروی سترگ
و خستگی ناپذیر در چرخش و تکاپو به سر میبرد .او دنیای ظاهری و توهمی را از دنیای باطنی و حقیقی تفکیک
نموده و دربارهی حال و هوا و فضای رویایی و پندارگونهی آن ،توصیفها و توجیههایی ظریف و عمیق طرح و
ترسیم  میکند که در پیدایش زیربافت فلسفی هنر نمادگرایی بسیار سودمند و الهامانگیز است.

ولفگانگ ون
گوته

در هنر نمایش تنها آنچه شعرگونه و نمادوار است ،متعالی و ستایشپذیر و دارای ارزشهای نمایشی میباشند
و میزان نبوغ و موفقیت هر نمایشنامهنویس تا حدود زیادی به میزان و مقدار جوار و قرابت او به هنر شاعری و
نمادگرایی بستگی دارد.

فردریک نیچه

نیچه در ساختن زمینه نمادگرایی یک سهم عمده دارد و آن تأکیدی است که به اهمیت رویا در آفرینش هنری
دارد .وی بیان میکند :همه اشعاری که در دنیا سروده شده چیزی است که حقایق نیستند ،بلکه حقایقیاند که
صحت آنها در رویاها احساس میشود.
بیشتر نمایشنامههای نمادگرا ،فضایی رویایی یا کابوسوار دارند و حقایق آنها در همین فضاها به اثبات میرسد.

ریچارد واگنر

به نظر او در انسان هم قدرت تعقل وجود دارد و هم استعداد و قابلیتهای عاطفی .هنری که تنها بر عقل انسان
اثر بگذارد و یا منبعث از این استعداد و قابلیت باشد ،ناقص و مخدوش است .هنرکامل با انسان کامل سر و کار
دارد و انسان کامل ترکیب مناسبی از عقل و عاطفه است.

براساس (ناظرزاده کرمانی )84 ،1367 ،از نگارنده

دورۀ دوم
شماره ششم
پائیـــز 96
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ویژگیهای کلی نمادگرایی
 -1حال��ت اندوهب��ار و ماتمزای طبیع��ت و مناظر و
حوادث��ی را که مایهی یأس و عذاب و نگرانی و ترس
انسان است بیان میکنند.
 -2به اش��کال و س��مبولها و آهنگه��ا و قوانینی که
احساسات پذیرفته است توجه دارند.
 -3ه��ر خوانن��دهای اثر ادب��ی را به  نس��بت درک و
احس��اس خود میفهمد .از این رو باید چنان آثاری به
وجود آورد که همه کس آن را به طور عادی و متشابه
درک نکنند ،بلکه هر خوانندهای بنا به وضع روحی و
میزان درک خویش معنی دیگری از آن دریابد.
 -4ت��ا ح��د امکان بای��د از واقعیت عین��ی 6دور و به
واقعیت ذهنی 7نزدیک باشد.
 -5انس��ان دس��تخوش نیروه��ای ناپیدایی اس��ت که
سرنوش��ت او و طبیعت را تعیی��ن میکنند .از این رو،
آنان حالت مرگبار و وحشتآور این نیروها را در میان
نوعی رویا و افسانه بیان میکنند.
 -6میکوش��ند حالت غیرعادی روح��ی و معلومات
نابهنگامی را که در ضمیر انسان پیدا میشود و حاالت
مرب��وط به نیروهای مغناطیس��ی و انتقال فکری را در
اشعار و آثارشان بیان کنند و بیافرینند.
 -7به م��دد تخیل ،حاالت روح��ی را در میان آزادی
کامل با موس��یقی کلمات و با آهنگ و رنگ و هیجان
تصویر میکنند (صفرزاده.)64 ،1389 ،
نمادگرایی در معماری
عوامل متنوعی بر ش��کلگیری فضاه��ای معماری در
گذش��ته تأثیر میگذاش��تهاند که میتوان به شرح زیر
طبقهبندی کرد:
 -1عوام��ل م��ادی و محیطی  -2عوام��ل فرهنگی و
انسانی
عوامل مادی و محیطی شامل پدیدههایی مانند مصالح
قابل دس��ترس ،خصوصی��ات محیط��ی و جغرافیایی
عرص��های که ی��ک فضای معم��اری در آن  س��اخته
میش��د ،میباش��د .خصوصیات کارکردی فعالیت یا
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فعالیتهای��ی که یک فضــا ب��رای آن طراحی و برپا
میش��د و همچنین عوام��ل پدیدهه��ای اقتصادی که
به بودج��ه در نظر گرفته برای ه��ر فضای معماری و
امکانات قبل تهیه برای طراحی و ساخت فضا مربوط
میشود ،از دیگر عوامل مادی هستند .عوامل فرهنگی
و انس��انی ش��امل پدیدههایی مانند تاری��خ و فرهنگ
جامعه میش��ود ک��ه بازتاب آن در هنره��ا و از جمله
در معم��اری به صورت مجموعه از قواعد ،ش��کلها
و نمادها تجلی مییافته و س��نتهای هنری را ش��کل
میداده است که نقش مهمی در شکلگیری آثار هنری
داشته است (سلطانزاده.)38 ،۱۳۹0 ،
نظامه��ای کاربردی نماد در هن��ر معماری در  ۴وادی
زی��ر به عنوان اصل��ی ترین جایگاه کارب��ردی نمادها
بررسی میشود.
 -1کانسپت و ایدهی طراحانه:

کانس��پتها ایدههایی هس��تند که عناصر گوناگونی را
در یک جا گرد هم میآورند .این عناصر گوناگون در
متن نوش��تار ،تفکرات ،تصورات و مشاهدات هستند.
در معماری کانسپت مسیری است که طی آن نیازهای
فیزیکی ش��رایط محیطی و باورها به هم می پیوندند و
به این ترتیب کانسپتها بخش مهمی از روند طراحی
معماری را شکل میدهند.
 -2ریاضیات:

س��احت کارب��رد ریاضی��ات و نماده��ای ریاضی در
معماری را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
الف) هندس��هی پ�لان و احجام بنا :هندس��ه در حد
تبیینی از تشخیص اعداد به انسان سنتی امکان کاوشی
ژرفتر در فرآیندهای طبیعت میدهد.
ب) تناس��بات بن��ا :واحد در حد خال��ق ،با نقطه آغاز
میش��ود با دو نقطه در حد خ��ط حرکت میگیرد که
َد َوران شعاعوارش کره را پدید میآورد .کره آشکاترین
نماد توحید اس��ت و تقس��یمش به چن��د ضلعیهای
محاط منتظم اس��اس تمامی قوانین سنتی تناسبـــات
را تشکیل میدهد.
ج) کاربرد اعداد خاص در طراحی :عدد نشانه رمزی

از ارتب��اط بین ماده و معنی اس��ت .عل��م عدد از نظر
مکاتب منس��وب به متألهین یه عنوان علمی پر رمز و
راز که کثرت علم را به وحدت پیوند میدهد شناخته
میشود.

 -3تزیینات (خوشنویس��ی ،اسلیمی ،اش��کال تزیینی و
هندسهی مسطحه و رنگ):

تزیین تنها راه برای رها ش��دن ماده از سنگینی دنیوی
میباش��د .هنرمند با اصیل گردانی س��طوح ،عقل را به
اندیشیدن به فضایی فراتر از ماده سوق میدهد تا پس
از این نقوش به قلمرو الیتناهی راه یابد.
انواع تزئینات به کار رفته که دارای جنبهی نمادین نیز
میباشند عبارتند از :هندسه ،خط ،اسلیمی ،رنگ.
هندس��ه :الگوی هندس��ی چ��ون طرحه��ای فضایی
نیازمن��د الگوه��ای فضاپ��وش س��طحیاند .الگوها یا
نقش��ـــمایههایی ک��ه پهل��و ب��ه پهلو نم��و میکنند.
جوهرههای کیفی همهی ش��کلهای هندسی به هدفی
مرک��زی گرایش دارد .از پیامد خط��وط هماهنگی که
ش��کلهای جداگان��ه به وج��ود میآورند اس��ت که
الگوه��ای متفاوتی به بار می آیند .الگوهای س��طحی
بامها میل به توسعه با خطهایی مدور و مرکزگرا دارند
که نماد کیهان است و این امر متفاوت با خطوط مولد
دیوارهاست که گرایش به استحاله مربع به دایره دارند
که نماد اعتالی نفس اس��ت ب��ه روح و کف الگوهای
مربع را میپذیرد که نماد خود زمین است.
خط :خط تجس��م بص��ری وحی الهی اس��ت ،هم به
ص��ورت هم ب��ه محتوا .نفس س��اختار خط مرکب از
کش��ـههای به ه��م بافتهی طولی و عرض��ی در بافتی
سخت غنی ،از نمادگرایی کیهانشناسی توان میگیرد.
اسلیمی :باز آفرینندهی فرآیندهای کیهانی آفریدگار از
طریق طبیعتاند .هر اسلیمی بازنمای تحرکی است که
تکرار منتظم ویژگیها ،عناصر و پدیدهها بر آن داللت
میکند .اس��لیمی کل س��طح را پر نمیکند بلکه چون
صوری است در فضـــا که برجسته وار بر پسزمینهی
انفعالی قرار گرفته باشد.
رنگ :در تمدنهای باس��تان و در مذاهب ،رنگها از

جای��گاه نمادینی برخوردارند .س��فید را رنگ خدایان
میدانستهاند .نزد آنها و نزد ایرانیان ،رنگ سفید مظهر
پاکی ،تقوا و پاکدامنی اس��ت .برای اقوام مایا ،آزتک و
اینکا که از سرخپوس��تان آمریکا هستند ،رنگ سفید با
شمال ،سرزمین سرما ،پیوند خورده است .رنگ سرخ
با شرق ،سرزمین آفتاب؛ رنگ سیاه با غرب ،سرزمین
تاریک��ی؛ و رن��گ زرد با جنوب .رنگه��ا در جوامع
مختل��ف معنایی متفاوت و گاه متضاد دارند و این امر
بر غنای هنر ملتها میافزاید.
 -4اجزا و عناصر:

در تمام��ی قالبهای هنری میت��وان عناصری را دید
ک��ه جدای از نفش عملکردی ب��ه عنوان جزیی مادی
از ی��ک اثر دارای نقش��ی معنوی و ی��ا حامل معنایی
هس��تند که گاه نه تنها جنبه معن��وی آن از جنبه مادی
آن کمارزشتر نیس��ت بلکه تأثیر آن در مخاطب بسیار
بیش��تر از جنبهی عملکردی آن اس��ت (بمانیان ،دراز
گیسو ،سالم.)17 ،1392 ،
ویژگیهای نمایشنامه نمادگرای
همه ویژگیهای نمادگرایی در یک نمایشنامه به کار نرفته
بلکه در مجموعه آنها پیدا شدهاند .این ویژگیها عبارتند از:
 -1هر صحنه منجر به نمادی میگردد که س��بب رها
شدن تخیل گردیده و در ذهن تـماشاگر حالت و فضایی
ایجاد میکند که مطلوب نمایشنام هنویس بوده است.
 -2تس��لط سه عنصر :زمینهی فراگیر ،حالت و فضا بر
منطق نمایشنامه است .تداوم نمایشنامههای نمادگرا و
اندازه هر صحنه بس��تگی به همین سه عنصر نمایشی
دارد .ه��ر صحنه با تغییر زمین��هی  فراگیر یا حالت و
فضای آن تغییر مییابد .نمادها که س��ازندهی این سه
عنصرند نمایشنامه را سامانبندی نمودهاند.
 -3ش��خصیتهای نمایش��نامههای نمادگ��را با اندازه
متناسبی از ایهام 8و ابهام 9و رمز 10پرداخت گردیدهاند.
 -4در نمایش��نامههای نمادگرا برخی از نمادها تکرار
میش��وند تا لحظات مهم و ن��کات مهم نمایشنامه را
در ذهن تماشاگر زنده نگاه دارند و نیز سبب شوند تا
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حالت و فضای نمایشنامه خصوصیت مرموز خود را حفظ کند.
 -5زبان نمایش��نامههای نمادگرا ،ساده و شاعرانه ،موس��یقایی ،تکرارشونده خیالانگیز مبهم و زنگدار است .گویی
زبان نمایش��ی در دس��ت نمایشنامهنویس به عنوان مصالحی جهت س��اختن نمادهایی است که به کمک آنها بتواند
احساسات و عواطف وصفناپذیر را توصیف و واقعیتهای عمیق درونی را افشا نمایند.
 -6درونمایهی نمایشنامههای نمادگرا بیشتر اموری محنتانگیز میباشند.
 -7نمایشنامه نویسان نمادگرا از  فانتزی (خیال ساخته) بهره فراوانی بردهاند.
 -8تمثیل 11که شیوهای نمادگرایانه است ،زمینه مشترک نمایشنامههای حماسی و نمادگرا نیز میباشد.
 -9بن اندیشههای نمایشنامههای نمادگرا با بن اندیشههای نمایشنامههای واقعیتگرای تفاوت دارند .در نمایشنامههای
واقعگرای ،معموالً پیامها و بن اندیشههایی روشن و صریح گنجانده شده است (ناظر زاده کرمانی.)669 ،1367 ،
نمایشنامه پرنده آبی
در این نمایشنامه دو کودک  فقیر به نامهای تیل  تیل و می تیل ش��ب قبل از کریس��مس ،با دیدن جش��نی که افراد
اعیان گرفته اند و صحبت در مورد آن وارد دنیای تخیلی می ش��وند و مش��غول صحبت با یک پری می شوند .پری
با دادن الماس جادویی از آنها میخواهد با گذش��تن از س��رزمینهایی خیالی پرنده ای آبی را برای او بیاورند و دختر
بیمارش را نجات دهند .این دو کودک در این میس��ر دچار اتفاقاتی خیالی ش��ده و پرنده آبی را پیدا می کنند .صبح
با بیدار ش��دن از خواب همه چیز عادی و زیباتر اس��ت .همسایهای که دخترش بیمار است و برای گرفتن کبریت به
خانه این دو کودک فقیر آمده بی شباهت با پری دنیای خیالی نیست.
فضاهای معماری نمایشنامه پرنده آبی
ت  )2فضاهای معماری نمایشنامه و نوع تجلی نمادگرایی در فضاها
پرده

تابلو

فضا

توضیحات

نماد

اول

اول

خانهی هیزم
شکن

کلبهی س��اده و محقر ،بخاری دیواری ب��ا چند تکه هیزم ،دو
پنجره در انتها ،در در س��مت چپ و ب��ا یک کلون بزرگ باز
و بس��ته میش��ود ،در دیگر در سمت راس��ت ،نردبانی برای
دسترسی به بام خانه.

 اس��تفاده از عناصر برای بیان و نشاندادن سادگی و بیآالیش بودن کلبه

دوم

دوم

خانهی پری

سوم

شهر یادگارها

چهارم

کاخ تاریکی

تاالر بزرگ ،عجیب ،باشکوه ،اسرارآمیز ،شبیه یک ضریح بزرگ
یا نظیر پرستش��گاههای یونانی یا مصری ،دیوارهای تاالر مثل
این که از فلز سیاه است ،ستونهای بزرگ و بلند ،سرستونها
و زینتها که از مرمر س��یاه ،طال و آبنوس س��اخته شده ،کف
تاالر از س��ه قس��مت که توس��ط چند پله به هم راه دارند ،در
بس��یار بزرگ از مف��رغ و حجاریهای باش��کوه در اطرافش،
دره��ای بزرگ برنزی در چپ و راس��ت تاالر بین س��تونها.

پنجم

جنگل

درختهای کهن گوناگون

__________

ششم

جلو پرده

__________

__________

هفتم

گورستان

صلی��ب چوبی باالی س��ر گورها ،س��بزی و گل کنار گورها،
ستون کنار گور

 استفاده از عناصر نمادین برای نشاندادن کاربری
 استفاده از گل و گیاه برای نشان دادنتناقض مرگ و زندگی

سوم

چهارم
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براساس (نوشین )1385 ،از نگارنده

سرسرای عالی در کاخ پری «بری لون»  ،وجود ستونهای مرمر
روش��ن با سرستونهای زرین و س��یمین ،پلکان ،نرده ،سردر،
نفوذ نور زیاد قشنگ به سرسرا از در اتاق صندوق خانهی پری.

  تزیینات برای نشان دادن شکوه کاخ -استفاده از عناصر برای جلوه عظمت

وجود یک خانه دهقانی با صفا در ش��هر ،پنجرههای بس��ته و
گلدان گل جلو پنجرهها،

 نش��ان دادن صفا و صمیمت در شهرو بنا با استفاده از عناصر
 به کار بردن تناسبات ( ریاضی) برایبه تصویر کش��یدن بزرگ��ی و عظمت
تاالر
 -تزیینات برای نشان دادن شکوه کاخ

جمالت نمادی متن
ت  )3جمالت نمادی در متن نمایشنامه
پرده

تابلو

اول

اول

دوم

دوم

متن

نماد

 امسال خونهی ما بوی عید نمیاد .از عیدی هم خبری نیست +چرا؟
 شنیدم مادر میگفت :امسال نتونسته به شهر بره بابانوئل را خبر کنه کهخونه ما بیاد اما سال دیگه خودش میاد.
 +تا سال دیگه خیلی مونده؟
 -همچی کم هم نمونده اما می دونی امش��ب نوئل خونه بچههای اعیون میره.

 درونمایه اموری محنتانگیز -زبان ساده برای بیان مفهوم

من وقتی کوچک بودم یه دفعه از آن ها (شیرینی) خوردهام
ما نمیتونیم هر وقت دلمون بخواد نون کرهای بخوریم

 -درونمایه اموری محنتانگیز

شیرینیهایی را تصور میکنند که به او داده اند میشمرد...
 من دوازده تا دارم +م��ن چه��ار دفعه دوازده تا .ام��ا غصه نخور از مال خودم ب��ه تو هم میدهم

 فقر سخاوت در اوج فقر -درونمایه اموری محنتانگیز

یک پیرزن قد کوتاه سبز پوش با روسری داخل میشود .پیرزن قوز دارد،
میلنگد ،یک چشمش کور است ،بین دماغ و چانهاش دیگر فاصلهای نمانده،
قامتش خمیده -شاید این پیرزن یک پری است.

 شخصیت نمایش��نامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهامو رمز

شما این جا سبزهای که آواز میخونه یا پرنده آبی رنگ دارید؟

 -پیام مبهم و غیرصریح             -رها شدن تخیل

پری :عجیب و غریب است! همه میخواهند از در بیرون برند .نه ما از این جا
بیرون میریم (پنجره را نشان میدهد).

 -غیر معمول بودن                     -خیال ساخته

پری :آنها (مردهها) در شهر «یادگار» هستند آن شهر سر راه پرنده آبی است.
بعد از چهارراه سوم ،چسبیده به چهارراه  ،دست چپ

 سبب رها شدن تخیل و ایجاد حالت و فضایی در ذهنتماشاگر که مطلوب نمایش نامهنویس بوده است.
 -فانتزی (خیال ساخته)  

پری :این همان الماس��ی است (در کاله) که همه چیز را نمایان میکنه ....وقتی
الم��اس را این طور چرخاندی آن وقت یه چرخ دیگه بدهی گذش��ته را دوباره
میبینی ،یک چرخ دیگه بدهی گذش��ته را دوباره میبینی ،یه چرخ دیگه ،آینده
را هم میبینی ...این الماس ابزار عجیب و کار آمدی است ،سر و صدا هم نداره.
  این دخترهای قشنگ کی هستند؟پری :نترس اینها ساعتهای زندگی تواند ،چون یه لحظه آزاد و پدیدار
هستند و خوشحالی میکنند.

 فانتزی (خیال ساخته)   به دور از واقعیت و معمول رها شدن تخیل فانتزی (خیال ساخته)   شخصیت نمایش��نامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهامو رمز

روح نان به شکل مرد ساده لوحی که به رنگ نان قبایی پوشیده و صورتش از
آرد سفید شده  ...آتش با صورت و لباس آتشی رنگ که به گوگرد درخشان
آلوده شده دور میز عقب نان میدود و از زور خنده پیچ و تاب میخورد
س��گ و گرب��ه  که پ��ای گنج��ه خوابیدهاند به دو ش��خص تبدیل میش��وند.
روح آب ب��ه ش��کل دخت��ر زیبای��ی که گیس��وان پریش��انش به اط��راف بدن
ریخت��ه ،ظری��ف و چابک ،ب��ا لباسهای نیل��ی رنگ ،از کوزه خارج میش��ود
پیاله شیر برمیگردد و از جای آن دختر سفید پوشی که از همه چیز میترسد بر میخیزد.

 رها شدن تخیل جان بخشیدن به اشیا شخصیت نمایش��نامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهامو رمز

کله قند که پای گنجه گذاشه شده بزرگ میشود و یک سر سفید از کاغذ بیرون میآید.
چ��راغ میافت��د و میش��کند و از می��ان آن دخت��ر جوان��ی ظاه��ر میگ��ردد.
رویم مرغ سعادت (پرنده آبی) را به دام آریم
س��گ :نگاه کنی��د  چه لباس قش��نگی  ....تارش از طالس��ت! ط�لای خالص
گربه :پری میگفت :آخر سفر زندگی ما هم تمام میشه
گربه :همه ما دارای روحی هس��تیم که بش��ر هنوز نشناخته و به آن دست نیافته
پری :من صالح دونس��تم س��مت فرماندهی شما رو به روشنایی بدهم او پیشوا
و راهنمای شما خواهد بود

 من گرسنمهپری به نان :یک تکه از بدنت را برای بچهها ببر

پری :یک درخت کهن میبینی که یک تابلو بهش آویز و و روش نوش��ته «دیار
یادگارها» این درخت در جلو خونه پدر بزرگتونه

 تمثیل               -فانتزی (خیال ساخته)   زبان ساده و شاعرانه ،موسیقایی جان بخشیدن به اشیا رها شدن تخیل به کار بردن مفاهیم رها شدن تخیل         -جان بخشیدن به اشیا شخصیت نمایشنامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهام و رمز سبب رها شدن تخیل و ایجاد حالت و فضایی در ذهنتماشاگر که مطلوب نمایشنامهنویس بوده است.
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ادامه جدول
پرده

متن

تابلو

 -یک عالمت گذاشتهاند که معلوم میکنه این جا اول شهره

 -استفاده از عناصر برای نشان دادن مفاهیم

پدر بزرگ :من امروز طور دیگه هستم و ساق پام میخاره

 -تمثیل

مادرب��زرگ :ه��ر وقت که ش��ما به یاد ما میافتید ،ما بیدار میش��یم و ش��ما را
میبینیم.
سوم

سوم

پدربزرگ :چه کودی پاتون میریزن که این طور قد میکشید!

مادربزرگ :دل خوش��ی ما همینه .اگه بدونید چه خوبه وقتی ش��ماها از ما یاد
میکنید.

 -بیان واقعیت در تخیل

گربه :به غیر از سگ که بر ضد ماست ،دیگران همه از رفقا هستند
تاریکی :پاسبان تمام اسرار طبیعت هستم
روحه��ای  درخت��ان بعضی آهس��ته و کس��ل از تنهی خ��ود بی��رون میآیند.
باد با ریش بلند سفیدش (ریش درخت) بازی می کند
گاو :چرا خودت بیگدار به آب میزنی

ششم
هفتم

چهارم

هشتم

---------------------

پنجم

 فانتزی (خیال ساخته) تمثیل جان بخشیدن به اشیا شخصیت نمایش��نامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهامو رمز
 تمثیل-----------------

دو کودک آبی یک خوش��ه انگو که مانند چلچراغ به یک چوب آویزان اس��ت
پیش میآورند .هر دانه انگور از یک گالبی بزرگتر است و مثل این است که از
فیروزه ساخته شده است.

 تمثیل -زبان خیال انگیز

کودک :زم��ان که دروازهبان این دیاره ،هیچ کس را نمیگذاره دس��ت خالی از
اینجا بیرون بره

 س��بب رها ش��دن تخیل و ایجاد حال��ت و فضایی درذهن تماشاگر

یک��ی از بچه ها :من جعب��هی دو جنایتم را که اختراع کردهام و باید روی زمین
رواج بدم فراموش کردم ور دارم.
من کوزه افکارم را که برای بیداری بشره ،فراموش کردم...

 تمثیل زبان خیال انگیز س��بب رها ش��دن تخیل و ایجاد حال��ت و فضایی درذهن تماشاگر

-----------------

 اگر یکی از ش��ما آن پرنده را پیدا کرد خواهش میکنم به ما پس دهید .ما آنرا برای خوشبختی آیندهمان الزم داریم.
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 -زبان طنز

از تمام گورهای گشاده یک جور بخار محو ،سبک مثل بخار آب خارج میشود
بعد کم کم سفید میشود سنگینی پیدا میکند.

روشنایی طالیی روز از درزهای دریچهها به داخل اتاق نفوذ میکند.
دهم

 -تمثیل

 س��بب رها ش��دن تخیل و ایجاد حال��ت و فضایی درذهن تماشاگر

یکی از آنها :آقای زمان ،بگذارید من با او برم.
دیگری :آقای زمان ،بگذارید من با او بمانم.
نهم

 -زبان طنز

مادرب��زرگ :از وقتی که این جا آمدهاند حالش��ون از پیش خیلی بهتره .این جا
ناخوشی و زحمت وجود نداره.

تاریکی :فضول و بردن جهنم گفت هیزمش تره

پنجم

 -زبان خیالانگیز مبهم

 سبب رها شدن تخیل و ایجاد حالت و فضایی در ذهنتماشاگر که مطلوب نمایشنامهنویس بوده است.

تاریکی :بشر آن قدر فضوله که میخواد خودشو نخود هر آشی بکنه
چهارم

نماد

 درونمایه اموری محنتانگیز---------------- زبان ساده و شاعرانه ،موسیقایی ،خیالانگیز تمثیل ایج��اد حالت و فضایی در ذهن تماش��اگر که مطلوبنمایشنامهنویس
 -زبان موسیقایی ،مبهم و زنگدار

بررسی کلی نمادگرایی در فضا و متن نمایشنامه پرنده آبی
ت  )4جمعبندی نمادگرایی در فضا و متن نمایشنامه پرنده آبی
نمایشنامه

جنبه نمادگرایی

عنوان
فضای معماری

پرنده آبی

متن نمایشنامه

 ایده طراحی تزیینات تا حدودی -اکثرا اجزا و عناصر

تانگیز
 درونمایه اموری محن  تمثیل زبان ساده و شاعرانه ،موسیقایی ،خیالانگیز ایجاد حالت و فضایی در ذهن تماشاگر که مطلوب نمایشنامهنویس زبان موسیقایی ،مبهم و زنگدار جان بخشیدن به اشیا شخصیت نمایشنامه با اندازه متناسبی از ایهام و ابهام و رمز پیام مبهم و غیرصریح غیر معمول بودن -خیال ساخته

براساس (نوشین )1385 ،از نگارنده

ت  )5بررس��ی ویژگیه��ای کل��ی نمادگرایی و ویژگیهای کلی معم��اری و ادبیات نمایش��ی نمادگرا در فضاهای  
معماری و متن نمایشنامه پرنده آبی
نماد
گرایی

کل

فضاهای
معماری

متن
نمایشنامه

عنوان
حالت اندوه بار و ماتم زای مناظر و حوادث

+

+

اشکال و سمبول ها و آهنگها و قوانین پذیرفته شده توسط احساسات

+

+

درک هر خواننده ای بنا به وضع روحی و میزان خویش

-

+

نزدیک به واقعیت ذهنی و دور از واقعیت عینی

-

+

حالت رویا و افسانه داشتن

-

+

شکوفایی حالت غیر عادی روحی و معلومات نابهنگام ضمیر انسان

+

+

تصویر حاالت روحی با موسیقی کلمات و با آهنگ و رنگ و هیجان

+

-
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ادامه جدول

معماری
ادبیات نمایشی

کانسپت و ایدهی طراحانه

+

+

ریاضیات

-

-

هندسه و تزیینات

+

+

اجزا و عناصر

+

+

ایجاد حالت و فضایی در ذهن تماشاگر که مطلوب نمایشنامهنویس

+

+

زمینهی  فراگیر ،حالت و فضا

-

-

اندازه متناسبی از ایهام و ابهام و رمز شخصیتها

-

+

تکرار برخی از نمادها برای زنده نگاه داشتن لحظات مهم و نکات مهم
نمایشنامه در ذهن تماشاگر

-

-

زبان ساده و شاعرانه ،موسیقایی  ،تکرارشونده خیال انگیز مبهم و زنگ دار

+

+

درونمایه اموری محنت انگیز

+

+

فانتزی (خیال ساخته)

+

+

تمثیل

-

+

متفاوت و متضاد واقعیتگرایی

-

-

ت  )6ویژگیهای کلی نمادگرایی در معماری و ادبیات نمایشی
1

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ

ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ

ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ

ﻋﺎﺩﻱ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ

ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ

ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺫﻫﻨﻲ

ﺧﻮﻳﺶ

ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺩﺭﻙ ﻫﺮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻨﺎ

ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ

ﺁﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ

ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺳﻤﺒﻮﻝ ﻫﺎ ﻭ

ﺯﺍﻱ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ

ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﺗﻢ
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0
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ

نتیجهگیری
نمادگرایی س��بکی اس��ت که به دلیل تمایل انس��ان یه
معنا و نش��انهها ایجاد شده اس��ت .این سبک در اکثر
هنرها ب��ه ویژه معماری و ادبیات نمایش نیز مش��هود
اس��ت .نمادگرای��ی دارای ویژگیهای کلی اس��ت که
هر ش��اخه از هنر برخی از ای��ن ویژگیها را در درون
خود جای میدهند .ای��ن ویژگیهای کلی عبارتند از:
داش��تن حالت اندوهبار و ماتمزا که در معماری صدق
نمیکند ولی در ادبیات نمایش��ی وجود دارد ،پذیرش
اش��کال و نمادها توسط احساسات که هم در معماری
و هم در ادبیات نمایشی نیز وجود دارد ،درک شخصی
خوانن��ده و بیننده از س��مبلها که در هر دو هنر صدق
میکن��د ،ق��وی بودن جنب��ه ذهنی بر جنب��هی عینی و
همچنین حالت رویایی داشتن که بیشتر در هنر ادبیات
نمایش��ی صدق دارد تا در معماری ،ش��کوفایی حالت
غیر ع��ادی روحی و معلومات نابهنگام ضمیر انس��ان
که ه��م در معماری ص��دق میکند و ه��م در ادبیات
نمایش��ی ،تصویر حاالت روحی با موس��یقی کلمات
و ب��ا آهن��گ و رن��گ و هیجان در ه��ر دو هنر صدق
میکند .از طرفی هر گرایش��ی از هنر از جمله معماری
و ادبیات نمایش��ی نیز در این سبک دارای ویژگیهای
منحصر به فرد خود میباشند که گاهی هنرمند با توان
خ��ود این ویژگیها را در دیگر ش��اخهها دخالت داده
و ترکیب میکند .در معم��اری ویژگیهای نمادگرایی
عبارتن��د از :کانس��پت و ای��دهی طراحان��ه  ،اج��زا و
عناصرکه هر دو در ادبیات نمایش��ی نمادگرا نیز صدق
میکند و هندس��ه و تزیینات ،ریاضیات که در ادبیات
نمایش��ی نمادگرا صدق نمیکند .از طرفی ویژگیهای
نمادگرای��ی در ادبیات نمایش��ی عبارتند از :متفاوت و
متضاد واقعیتگرای��ی ،فانتزی (خیال س��اخته) ،زبان
ساده و شاعرانه ،موس��یقایی ،تکرارشونده ،خیالانگیز
مبهم و زنگدار ،تکرار برخی از نمادها برای زنده نگاه
داش��تن لحظات مهم و نکات مهم نمایشنامه در ذهن
تماشاگر ،زمینهی  فراگیر ،حالت و فضا ،ایجاد حالت و
فضایی در ذهن تماشاگر که مطلوب ایجاد کننده است،
که این ویژگیها را میتوان به صورت هنرمندانهای در

معماری به کار گرفت و ویژگیهایی مثل :تمثیل ،اندازه
متناس��بی از ایهام و ابهام و رمز شخصیتها ،درونمایه
اموری محنتانگیز که هیچ وجه اش��تراکی در معماری
ندارد .از نمونه ادبیات نمایش��ی این سبک نمایشنامهی
پرنده آبی نمایش��نامهی معروف نویس��نده مشهور این
س��بک (موریس مترلینگ) میباشد .در این نمایشنامه
فضاهای معم��اری که نمای��ش در آن اتفاق میافتد و
متن نمایش��نامه هر کدام به نحوی این س��بک را بروز
میدهند .فضا و متن  هردو شامل برخی از ویژگیهای
کلی نمادگرایی ش��امل :اشکال و سمبولها و آهنگها و
قوانین پذیرفته شده توسط احساسات ،حالت اندوهبار
و ماتمزای مناظر و حوادث ،شکوفایی حالت غیر عادی
روح��ی و معلومات نابهنگام ضمیر انس��ان و همچنین  
شامل برخی از ویژگیهای کلی معماری نمادگرا شامل:
کانس��پت و ایدهی طراحانه ،هندسه و تزئینات ،اجزا و
عناص��ر ،و برخی از ویژگیهای کلی ادبیات نمایش��ی
نمادگرا مثل :ایجاد حالت و فضایی در ذهن تماش��اگر
که مطلوب نمایشنامهنویس ،زبان س��اده و ش��اعرانه،
موسیقایی ،تکرارش��ونده خیالانگیز مبهم و زنگ دار،
درونمایه اموری محنتانگیز ،فانتزی (خیــال ساخته)
میباشند .این امر نشاندهندهی این است که با فضا نیز
میت��وان تخیل ایجاد ک��رد و بیننده فضا را آن طور که
خود تصور میکند درک میکند ،میتوان رنج و غم را
در بنا با اس��تفاده از عناصر فیزیکی نشان داد .همچنین
میتوان در متن و نوشتههای ادبی و نمایشی با استفاده
از کالم ،هندسه و تزئینات ،ایدهی طراحانه و عناصر را
وارد روح کار کرده و احساسات خواننده را درگیر نمود.
پینوشت:

Homo- significands-1
Icon -2
Index -3
Symbol -4
Symbolism -5
Objective -6
Subjective -7
Ambiguity -8
Vagueness -9
Mystery -10
Allegory -11
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A Comparative study of symbolism in architectural spaces
and the dramatic literature text in Maurice Maeterlinck’s
play “The Blue Bird”
Siroos Jamali, Ph.D., Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University of Tabriz
Parvin Farazmand, PhD student in Architecture, Islamic Azad University of Tabriz

Abstract:
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 profoundly 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. Symptoms 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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