
 

 اي درهاي منتخبی از بیضایی؛ مطالعه در نمایشنامه  زمان داستانی در مقابل زمان نمایشی

 شناسی ادبیات نمایشیروایت 

 
 پرستو محبی

 دانشگاه تهران -آموختۀ دوره دکتراي تئاتردانش

 قهرمانیدکتر محمدباقر 
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران -دانشیار

 دکتر بهروز محمودي بختیاري
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران -دانشیار

 چکیده
شود؛ و تفاوت ارائۀ زمان در داستان و نمایش دنبال  در این تحقیق ابتدا سه مقولۀ نظم، تداوم و بسامد مرور می

شود، که آیا کاربست زمان در اغلب این آثار،  بیضایی به این سؤال پاسخ داده میشود. سپس با نگاهی به آثار متقدم  می
دهد نویسنده با تخطی از سه مقولۀ نظم منطبق با قواعد نمایشی است، یا خاصیتی داستانی دارد. این مطالعه نشان می

و  "پریشی زمان"ایجاد هاي رایج در ساختار نمایشی هستند، و  اي و بسامد منفرد، که روش خطی، تداوم صحنه
کوشد، از سویی عرصۀ گستردة داستانی را براي عرضۀ حوادث در خدمت بگیرد و از سوي دیگر  می "زمانی غیریک"

تواند طرح و پیگیري  امکان گذر از زبان داستانی به زبان نمایشی را در درام ایران فراهم آورد. نکتۀ متمایز این تحقیق می
اي براي ایجاد هاي داستانی، چه راهکارهاي نمایشی و تصویري ده عالوه بر تکنیکاین پرسش باشد، که نویسن

ها و  هاي صوتی و بصري، تغییر در نحوة حرکت شخصیت زمانی به کار برده است. استفاده از جلوه پریشی و غیریک زمان
رفی خواهند شد. خلق کنش پریشی مع ها به عنوان راهکارهاي نمایشی بیضایی براي ایجاد زمان صامت کردن دیالوگ

زمان کردن  هایی هستند که بیضایی براي غیریک هاي تصویري از دیگر تکنیک ها و ایجاد الیه موازي، تغییر نقش شخصیت
 برد.  کار می تداوم به

 شناسی واژگان کلیدي: بیضایی، زمان، ژنت، زمان نمایشی، زمان داستانی، روایت
 

 مقدمه
کار گرفته شده است و کارکرد  بندي ژنت از زمان بیشتر در زمینۀ ادبیات داستانی به شناسانه، طبقه در مطالعات روایت

آنکه تفاوت میان زبان نمایشی و داستانی در  این مبحث در درام نیز غالباً با رویکردي مشابه انجام شده است؛ بی
آنکه ضرائب اجرایی (چه در متن نمایشی و چه بر روي صحنه)  ها مورد توجه قرار بگیرد. حال زمانمندکردن کنش

تواند زمینۀ مناسبی براي تأمل در باب  هاي سه دهۀ اول بیضایی می دهد. نمایشنامه ماهیتی متفاوت به زمان در نمایش می
این آثار به منظور تفاوت محورهاي مربوط به ترتیب و تداوم زمانی در داستان و نمایش را فراهم آورد، چراکه از یک سو 

هاي زمانی در  اند و از سوي دیگر مرز میان گسترة زمانی در داستان و محدودیت نمایش بر روي صحنه به نگارش درآمده
نویسی  توان در نظر داشت که در ابتداي مسیر نمایشنامه اند. در توضیح این مسأله می درام را به طور کامل طی نکرده
شده است که ساختار آن یا باید از  اي نوپا و غیربومی محسوب می درام در ایران پدیده بیضایی (دهۀ سوم قرن حاضر)

هاي بومی  گویی و یا متأثر از سنت شد، یا از تنها سنت روایی در ایران یعنی داستان هاي غربی استخراج می نمایشنامه
زبان تدوین نیز براي او راهنماي دیگري بود  بود. آشنایی بیضایی با سینما و نمایشی و اجرایی همچون نقالی و تعزیه می
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 هاي زمانی در درام بگریزد.     تا بتواند از قید محدودیت

شود، سپس  در این تحقیق ابتدا سه مبحث نظم، تداوم و بسامد و انواع هریک از این سه دسته در آراي ژنت مرور می
هاي بیضایی پرداخته می  شود. با این مقدمه به نمایشنامه به تفاوت ماهیت زمان در روایت داستانی و نمایشی پرداخته می

مورد تحلیل قرار  "زمانی غیریک"و  "پریشی زمان"اي در دو مبحث  شود و گریز از محور نظم خطی و تداوم صحنه
نی شود؛ راهکارهاي داستا ها و راهکارهاي نویسنده به دو بخش تقسیم می گیرد. در هر کدام از این دو مبحث تکنیک می

هاي بصري و اجرایی براي اختالل در محور  برد و تکنیک که از طریق زبان کالمی در محور نظم و دیرش زمانی دست می
 زمان.

، خاطرات )1344( مار سلطان )،1342(میرد  ، پهلوان اکبر می)1337( آرشهاي سه دهۀ اول بیضایی  در میان نمایشنامه
) به خاطر تنوع ساختاري و عدم تبعیت تام از الگوي کالسیک زمان 1362فتحنامۀ کالت ( و) 1360هنرپیشۀ نقش دوم (

 اند. در درام بیش از دیگر آثار او مورد تحلیل قرار گرفته
     

 پیشینۀ پژوهشی -1
 زمان و روایت -1-1

 از سوم جلد در ریکور. است شده مطرح  1ریکور پل سوي از و روایت زمان باب در مباحث تأثیرگذارترین از یکی
 ازنظر. کند می اشاره »زمانمندي« و »مندي روایت«دو مفهوم  میان تنگاتنگ ارتباط به ،)1984( حکایت و زمان کتاب

 نگاه از هستند. هم درون یا باهم مرتبط واژة دو روایت و زمان بلکه نیست؛ روایت از مستقل بخشی تنها زمان ریکور،
 وجود از ساختاري را زمانمندي او). Cobley, 2001: 17( است زمان با انسان ارتباط نحوة درواقع روایت ریکور

 مرجع عنوان به را زمانمندي که داند می اي زبانی ساختار را مندي روایت و آید درمی زبان به مندي روایت در که داند می
 ). 400: 1388 ریکور،( دارد خود نهایی و اصلی
اي که میان نحوة ارائۀ  رابطه .است ژنت به متعلق روایت و زمان میان رابطۀ از بندي طبقه ترین شده شناخته شک بی

ي ژنت از زمان در روایت منجر بند طبقهها در داستان وجود دارد به  زمان حوادث در روایت به نسبت زمان مرجع آن
خداد حوادث و زمان بازنموده را براي تحلیل رابطۀ میان زمان ر 4و بسامد 3، تداوم2شود. ژنت سه اصطالح عمدة نظم می

 شود. کندکه در ادامه به این سه مقوله پرداخته می شده در متن مطرح می
 نظم -1-1-1

گرفتن رخدادهاي داستانی یا  مطالعۀ نظم زمانی یک روایت یعنی مطالعۀ نحوة قرار"باشد.  می "5کی"نظم پاسخ به سؤال 
ها با ترتیب وقوع همان رخدادها یا نحوة اجراي همان  آنهاي زمانی در گفتمان روایی و مواجه کردن  جایگیري برش

ها  آن 6). در بیشتر موارد حوادث در روایت بر طبق نظم گاهشمارانۀ53: 1390(لینت ولت،  "هاي زمانی در داستان برش
تن را رود ولی ممکن است این نظم بر هم بخورد. ژنت هرگونه انحراف در نظم و آرایش عناصر م در داستان به جلو می

پریشی در ترتیب  ). زمان55: 1383نامد (توالن،  می 7پریشی از نظم و سامان وقوع عینی رخدادها در داستان، زمان

1 Paul Ricoeur 
2 order 
3 duration 
4 frequency 
5 when 
6 chronological 
7 anachrony 
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 . 9نگري یشپو  8ينگر پسرخدادها به دو صورت قابل وقوع است؛ 
کند.  بازگو میاست را  شده نقلتر از آخرین رخداد  ي راوي به گذشته بازگشته و رخدادي که وقوع آن پیشنگر پسدر 
شوند، اطالعاتی بدهند که در  توانند دربارة گذشتۀ شخصیت، رخداد و خط داستان اصلی که در متن نقل می نگرها می پس

هایی خارج از داستان  توانند به گذشتۀ حوادث و شخصیت شوند و یا می خوانده می 10نگر همانندداستانی این صورت پس
اي قبل  شوند. همچنین ممکن است داستان به نقطه خوانده می 11داستانی نگر متفاوت اصلی اشاره کنند که در این حال پس

تر  اي قبل خوانند. اما اگر روایت به نقطه می 12نگر بیرونی ي را پسنگر گذشتهاز شروع روایت اصلی بازگردد که این نوع 
نگري نیز  یشپدانند. در  می 13نگر درونی در داستان برگردد ولی این نقطه جلوتر از نقطۀ شروع داستان باشد، آن را پس

کند.  کند یعنی رویدادي را پیش از بازگویی رخدادهاي قبل از آن بازگو می راوي به رویدادي در آینده اشاره می
 داستانی و بیرونی یا درونی باشند. توانند همانندداستانی، متفاوت نگرها هم می پیش

 تداوم  -1-1-2
ی زمان مدتدهد. تداوم،  پاسخ می "16چه مدت"پردازد و به سؤال  می 15و زمان گفتمان 14تداوم به رابطۀ میان زمان داستان

دهد. نکتۀ  شود به نسبت زمان به درازا کشیدن آن کنش در داستان، مدنظر قرار می را که در روایت صرف یک کنش می
در مورد متن، ما  چراکهجود ندارد توجه در مورد تداوم این است که امکان مقایسۀ درست میان زمان متن و داستان و قابل

 زمان مدتبا کشش زمانی واقعی مواجه نیستیم بلکه دیرند هر کنش را تنها از طریق حجم متنی که صرف آن شده یا 
توان سنجید. در این صورت تنها راه مقایسه، در نظر گرفتن یک رابطۀ زمانی/ حجمی است؛ یعنی مطابقت  قرائت متن می

). 73: 1387شود (ریمون ـ کنان،  گفته می 17تان با حجم متن مصروف. به این نسبت، پویایی یا ریتمتداوم زمانی در داس
ها در متن و داستان است، به این معنا که رخدادي در داستان همان اندازه به  بودن کنش 18زمان ریتم ثابت به معناي یک

توان سرعت یا شتاب متن را کم یا زیاد  هستند و می 19مانز درازا بکشد که خواندن آن در روایت. اما این دو غالباً غیریک
 توان پنج الگوي اصلی را براي تداوم در نظر گرفت: کرد. بر این اساس می

 
ها از رویشان  شود و بدون اشاره به آن است، در روایت حذف می شده حادث: رخدادهایی که در داستان 20ـ حذف1

 گردد.  ر متن سبب میشود. این حالت حداکثر شتاب را د عبور می
جاي حذف کنش،  تر از زمان داستان است با این تفاوت که به : در این حالت نیز زمان روایت سریع21ـ چکیده2

 است. retroversionکند،  یا چنانچه میکه بال اشاره می flashbackکند که معادل با  نگري استفاده می نگري یا پس براي گذشته analepsisژنت از واژة  8
را براي آینده نگري یا  anticipationشود. بال واژة  نیز خوانده می foreshadowingو  flash forwardدر واژگان ژنتی که  prolepsisمعادل   9

 نگري پیشنهاد کرده است. پیش
10 homodiegetic analepsis 
11 heterodiegetic analepsis 
12 external analepsis 
13 internal analepsis 
14 story time 
15 discourse time 
16 how long 
17 pace 

18 isochronic 191: 1381(آشوري،  گرفته شده است فرهنگ علوم انسانی: این برابرنهاد از داریوش آشوري در کتاب(. 
19 anisochronic 
20 ellipsis 
21 summary 
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 طور فشرده بازگو شود. تواند در چند کلمه یا چند جمله به شود درنتیجه رخدادي طوالنی می اي مختصر به آن می اشاره
تواند اتفاق بیفتد که کلمات  شوند. این حالت تنها زمانی می داستان یکسان می: در صحنه، زمان روایت و 22ـ صحنه3

 ها عیناً و با همان سرعت بازگو شوند. ین نقل شود یا کنشع به ها عین شخصیت
ارائۀ ترسیمی ذهنی از کار، پویایی کنش را کند  منظور بههاي توصیفی،  : در روایت ممکن است بخش23ـ گسترش4
 از تداوم شتابی منفی دارد. این شکل .24نماید
از متن  هایی و بخش شده متوقفها و رخدادها براي مدتی  : در روایت همچنین امکان دارد کنش25ـ مکث توصیفی5

ها و یا راوي اختصاص داده شود. ژنت حداقل سرعت را مربوط به این نوع از  صرفاً به توصیف فضا یا ذهنیت شخصیت
 داند. تداوم می

 
 ؛26مختلف تداوم را در جدول زیر خالصه کرد توان انواع می

 
 (story time: st) زمان داستان                           (narrative time: nt) زمان روایت                 

 کنش ادامه دارد                          0 < n (=st) (nt)شود     روایت متوقف می          حذف 
 کنش                                         nt < stروایت                             چکیده 

 کنش                  nt ≈ st               روایت                            صحنه           
 نشک                  nt > stروایت                                          گسترش       

 شود کنش متوقف می             n > 0 (=st) (=nt)            روایت ادامه دارد         مکث            
 بسامد -1-1-3

را مطرح ساخت. بسامد عبارت است از رابطۀ بین تعداد  "27بار چند وقت یک"توان پرسش  در برابر بسامد می 
توان سه گونه بسامد را تعریف  آن در داستان. با این تعریف میدفعات تکرار رخداد در متن به نسبت تعداد دفعات تکرار 

 کرد؛
 شود. بار در متن بازگو می است، یک داده رخبار در داستان  : آنچه یک28ـ بسامد مفرد1
 شود. بار نقل می است، چند داده رخبار  : آنچه یک29ـ بسامد مکرر2
 شود. بار بازگو می است، یک داده رخ: آنچه چند بار 30ـ بسامد موجز3

توان سراغ نمایش رفت و ابتدا این نکته را بررسی کرد که بازتاب  با این مقدمه در باب زمان در روایت می
باشد؛ آیا تفاوتی اساسی میان کاربست زمان در روایت داستانی  در درام به چه صورت می ذکرشدههاي زمانی  يبند طبقه

22 scene 
23 extending 

از آن با عنوان  (Lammert)دهد و لمرت  را به آن می (slow-down) "کند شدن"خواند، بال عنوان  می (stretch) "امتداد"چتمن این تمهید را   24
 :Fludernik, 2009) دانست (slow motion) توان حرکت آهسته این تمهید را میکند. معادل سینمایی  یاد می (time extending) "گسترش زمان"

33). 
25 descriptive pause 

 برگرفته شده است. (Fludernik, 2009: 34) مقدمه اي بر روایتاین جدول از کتاب   26
27 how often 
28 singulative frequency  
29 repetitive frequency 
30 iterative frequency 
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 یافت.  دستتوان به الگویی از زمان روایی در نمایش  به نسبت درام وجود دارد و آیا می
 زمان روایی در نمایش  -1-2

ۀ کلمات باواسطان برساختی تصنعی اي متفاوت از داستان دارد. در داستان، چنانچه گفته شد، زم زمان در نمایش جلوه
شود و نه تجربۀ واقعی  و خطوط است و ما به ازایی حجمی دارد. ادراك زمان تنها از خالل تأویل خواننده حاصل می

یري باشد. حضور گ اندازه قابل دقت بهها نیز تخمینی ذهنی است که کمتر ممکن است  گذر زمان. طول زمانی کنش
ها در روایت و نیز خاصیت کالمی متن، امکان برهم زدن نظم زمانی و یا  ها و چینش آن یا راوي میان کنش گر واسطه

دهد. همچنین در داستان ما با سه سطح از زمان مواجه هستیم؛ زمان وقوع داستان، زمان  ها را می تغییر در نحوة ارائۀ آن
 روایت داستان و زمان خوانش داستان.

آیند درنتیجه زمان با همان کیفیتی از خالل  یدرمصورت زنده بر روي صحنه به اجرا  ها به کنش در اجراي نمایشی
ها. به لحاظ طول زمانی نیز  آید که در تجربۀ فیزیکی ما از روند خطی گذر زمان حین گسترش کنش اجرا به جریان درمی

از  دقت بهتوان  صحنه. مدت هر رخداد را می کشد که اجرا یا روایت کردن آن بر روي به درازا می قدر همانهر کنش 
شوند و  گیري نمود. همچنین عمل خوانش (تماشاي نمایش) و روایتگري (اجرا) در نمایش موازي می روي ساعت اندازه

پردازد و  شوند. ازآنجاکه این تحقیق به متن دراماتیک یعنی نمایشنامه می به این صورت مخاطب و روایت همزمان می
جمله همزمانی مخاطب و متن روایی و یا  من شده گفتهنیز ساختاري کالمی دارد، باید متذکر شد برخی موارد  نمایشنامه

رود و  یرکالمی قابل صدق نیست اما ازآنجاکه متن نمایشی صرفًا پیش متنی براي اجرا به شمار میغتجربۀ زمانی واقعی و 
صحنه پیدا کند، در پیاده سازي مباحث یاد شده در باب زمان در ین بر روي ع به هر بخش از آن باید بتواند تحققی عین

 روایت تفاوتی میان متن نمایشی و اجراي آن بر صحنه وجود نخواهد داشت.
توان به بررسی سه مقولۀ نظم، تداوم و بسامد در نمایش پرداخت. در مورد نظم باید گفت که کمتر  با این مقدمه می

ها در نمایش وجود داشته باشد. درواقع  توالی رخدادها در داستان و ترتیب آنآید تمایز شاخصی میان  پیش می
شان در  نگري) در درام جریانی شایع نیست و حوادث اغلب بر طبق نظم گاهشمارانه ي یا پیشنگر پسپریشی ( زمان

هاي  صورت قانون وحدت رود. این امر از سویی به دلیل قوانین کالسیکی است که از زمان ارسطو به یش میپ بهداستان 
گذاري شد و بر اساس آن گسترة زمانی در درام، همچون گسترة مکان و کنش، محدود شد و به  یهپاگانه در درام  سه

هاي اجرایی در آن  قاعده بود. از سوي دیگر محدودیت دوراز بههاي دور در گذشته یا آینده  همین دلیل پرش به زمان
بار تغییر زمان، صحنه نیز باید تغییر یابد و این امر تنها در فاصلۀ بین دو پرده ممکن  در نمایش با هر چراکهدخیل است 

تر است. مورد دیگري  آسان مراتب بهواسطۀ کالم و حتی در سینما با کمک تدوین این امر  که در ادبیات به است درحالی
ی راحت بهیرخطی زمان غۀ توضیحات راوي درك واسط توان اشاره کرد این است که در داستان ادبی، به باره می یندراکه 

صورت قراردادهایی براي بازگشت  وسفید شدن تصویر به یاهسشود، در سینما نیز تمهیداتی چون فید، دیزالو یا  ممکن می
ی ممکن نیست و سادگ بهاند اما در نمایش، درك برهم خوردن روند خطی زمانی  شده یرفتهپذبه گذشته یا رفتن به آینده 

 تأمل قابلشود. آخرین مورد که البته بسیار  ها ممکن می گرها یا دیالوگ شخصیت لب از طریق توضیحات واسطهاغ
در جریان  "زمان حال دائمی"که در اجرا و به طبع آن در متن نمایشی، همچون در فیلم، نوعی  است یناتواند باشد،  می

در "ایم، شخص  ند؛ حتی زمانی که به گذشتۀ شخصیت رفتههست "در حال انجام"ها همواره  است به این معنی که کنش
(و همچنین آینده) امري  "نمایش گذشته"توان گفت  . درواقع می"خیره شده است"است یا به روبرو  "حال راه رفتن

 محال است.
اما روایت  شود ترین شکل صحنۀ نمایشی نام برده می در بحث از انواع تداوم، هرچند غالباً از دیالوگ به عنوان ناب

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۸٥٦

 
شود.  در این حالت نیز طول زمانی روایت با داستان برابر می چراکهآید  مبسوط یک کنش نیز جزء صحنه به شمار می

معتقد است هرچه به سمت صحنۀ نمایشی در روایت یک داستان پیش برویم، دخالت راوي کمتر  31ریمون ـ کنان
). از 76: 1387توان گفت خصیصۀ صحنۀ نمایش در روایتگري، محو نسبی راوي است (ریمون ـ کنان،  شود پس می می

یلی که در باال ذکر شد امکان حذف و هاي تداوم، قطعاً صحنه بیشترین کاربرد را در نمایش دارد. باید گفت دال میان شیوه
که  شود درحالی ها انجام می پرده یانمآورد. حذف در درام غالباً در فاصلۀ  چکیده کردن کنش را نیز در نمایش پایین می

. 32براي چکیده کردن کنش (جز از طریق استفاده از راوي یا کمک گرفتن از دیالوگ)، راهکارهاي اندکی وجود دارد
نویسان کالسیک و نئوکالسیک را  کند، نمایشنامه از یک روز تجاوز می ندرت بهو بر اینکه طول زمانی نمایش تأکید ارسط

به سمت کوتاه کردن بازة زمانی نمایش برد تا جایی که مطابقت کامل میان زمان بازنمایی شده و زمان داستان همواره از 
. توضیحات صحنه که بیشتر (Richardson, 2007: 148) 33استنویسان بوده  ها بر سر راه نمایشنامه گیراترین چالش

آید را نیز طبعاً باید مکث توصیفی به شمار آورد هرچند در اجراي زنده، این  در ابتداي نمایشنامه یا ابتداي هر پرده می
 شوند. نیز جزء صحنۀ نمایشی محسوب می ها آنشوند و درنتیجه  توضیحات در قالب تصویر نمایش داده می

آید جز بسامد مفرد دیگر اشکال بسامد به کار گرفته شود.  پیش می ندرت بهرسد. در درام  در پایان نوبت به بسامد می
است، بر  ارائه قابل "... هرروزاو عادت داشت "اي چون  ی در قالب جملهراحت بهبسامد موجز که در روایت داستانی 

یابد. در مورد بسامد  ـ در نمایشنامه ذکر شود، قابلیت اجرایی نمی اشتباه بهنمایش است و حتی اگر ـ  یرقابلغصحنه 
هاي  توان کاربردش را در نمایش رد کرد. در فصل ی نمیراحت بههاي تجربی و معاصر،  در نمایشنامه خصوص بهمکرر، 

 هاي بیضایی بررسی خواهد شد. نمایشنامه کارگیري این شکل از بسامد در هایی از به پیش رو نمونه
 راهکارهاي تخطی از زمان نمایشی و ارائۀ زمان داستانی در آثار بیضایی   -2

نویسی (و سینما) است.  هاي او در نمایشنامه توان گفت از دغدغه در آثار بیضایی و می بحث قابلهاي  زمان از مقوله
کوشد ترتیب خطی و گاهشمارانۀ زمان و نیز روند تداومی وقایع را  خصوص در آثار نمایشی اولیۀ خود، می بیضایی، به

هاي زمانی در درام و قواعد کالسیک  بر هم بزند و به این منظور در پی راهکارهایی براي گریز از چارچوب محدودیت
آورد تا  هاي زمانمندي از داستان به نمایش را در درام ایران فراهم می توان گفت بیضایی امکان ورود تکنیک آن است. می

هاي صحنۀ نمایشی باشد، پهنۀ گستردة داستانی را براي عرضۀ  از این طریق زمان در آثارش بیش از آنکه تابع محدودیت
اش در حفظ  کوشد توانایی ي میا خودآگاهانهحال در برخی آثارش به طرز ظاهراً  . بااین34ر اختیار داشته باشدحوادث د

توان  ) را می1358( مرگ یزدگرد) و بیش از آن 1346(صندوق  چهارقواعد تئاتري در مورد زمان را به نمایش بگذارد. 
 چهار صندوقر میان آثار پیش از دهۀ هفتاد او دانست. در نتیجۀ تالش بیضایی در حفظ وحدت زمان، و البته مکان، د

اي از طریق دیالوگ همراه با شرح  صورت صحنه تنها یک حذف زمانی میان دو پرده وجود دارد و باقی نمایشنامه به
ي ا پرده تکصورت  همین حذف زمانی نیز وجود ندارد. نمایشنامه به مرگ یزدگردشود. در  کنشی بسیار مختصر ارائه می

است و نویسنده در نگارش آن تا حد ممکن کوشیده شده تا زمان روایی با زمان داستانی برابر شود. حتی مکث توصیفی 
 اي کوتاه در ابتداي متن؛ شود، جز اشاره نیز در طول نمایش به کار گرفته نمی

 »]اش چهرکی زرین. آسیایی نیمه تاریک. روي زمین جسدي است افتاده؛ بر چهره[«

31 Shlomith Rimmon-Kenan  
 شود. کورنی، حوادث مربوط به زمانی طوالنی از طریق یک آینۀ جادویی به صورت فشرده نمایش داده می اثر پیر توهم کمیکدر نمایش   32
 نمایشنامه هاي ولپن و کیمیاگر از نمونه هاي معروف این جریان هستند. 33
و  ،شده است و با توجه به سابقۀ کوتاه آن اي نو در ایران محسوب می نویسی هنوز پدیده نمایشنامه ،بیضایی دورة شروع کاردر  چنانچه پیشتر گفته شد  34

 بوده است. براي ورود به عرصۀ نمایش نویسان سرایی در ایران، زبان داستانی نقطۀ شروع گروهی از نمایشنامه طوالنی داستان تجربۀ

                                                             



 ۱۸٥۷/  شناسی ادبیات نمایشی اي در روایت : مطالعههاي منتخبی از بیضایی در نمایشنامه  زمان نمایشیزمان داستانی در مقابل 
 

 )6: 1383(بیضایی، 
طور که گفته شد  اي و بسامد منفرد، که همان هاي تخطی از سه مقولۀ نظم خطی، تداوم صحنه در این مبحث شیوه

گیرند. هرچند خود این مقوله  هاي بیضایی مورد مطالعه قرار می هاي رایج نمایش زمان در درام هستند، در نمایشنامه روش
تواند طرح و پیگیري این پرسش باشد که  قرارگرفته است اما نکتۀ متمایز این تحقیق مینیز در درام کمتر مورد مالحظه 

هایی معمول وجود داشته است، چه راهکارهاي نمایشی و  عنوان روش هاي داستانی، که به نویسنده عالوه بر تکنیک
رو سه مقولۀ  کند). ازاین گفت ابداع میبرد (یا شاید بتوان  زمانی به کار می تصویري را براي ایجاد زمان پریشی و غیر یک

گیرد و در هر قسمت راهکارهاي  ی قرار میموردبررسزمانی و بسامد غیر منفرد در آثار اولیۀ بیضایی  پریشی، غیر یک زمان
آرش، هاي شاخص مورد مطالعه به ترتیب زمانی،  شوند. نمایشنامه داستانی و نمایشی نویسنده از یکدیگر تفکیک می

 باشند. می فتحنامۀ کالت ومار، خاطرات هنرپیشۀ نقش دوم  سلطان ،میرد اکبر میپهلوان 
 پریشی زمان -2-1

نگري اتفاق  نگري و پس پریشی، به معناي انحراف از ترتیب خطی حوادث، به دو صورت پیش چنانچه اشاره شد زمان
با کمک دیالوگ و یا توضیحات راوي در  نگري در درام یا به طریق داستانی افتد. براي بازگشت به گذشته و یا آینده می

اي جلوتر را به  توان به حوادث پیشین اشاره کرد و یا صحنۀ نمایش را به عقب بازگردانید و یا صحنه قالب کالم می
نیاز از توضیح  یبنمایش گذاشت که چنانچه گفته شد این روش هم (عالوه بر آنکه با تغییر صحنه همراه است) اغلب 

کند و یا  راوي نیست. بیضایی براي بر هم زدن نظم زمانی یا به شیوة داستانی و در قالب کالم عمل میها یا  شخصیت
هاي نمایشی زمان  هاي داستانی و سپس شیوه جوید. در ادامه ابتدا به زمان پریشی راهکارهایی تصویري و نمایشی می

 شود. پریشی در آثار بیضایی اشاره می
 داستانیپریشی به شیوة  الف: زمان

ها از طریق راويِ  نگري ، که چنانچه گفته شد ساختاري بیشتر داستانی و نقاالنه دارد تا نمایشی، تمامی پیشآرشدر 
شود که نوعی  زمین می یراناشود. بند یک نمایشنامه صرف توصیف راوي از جنگی در  اغلب برون داستانی نقل می

 ورود به کنش اصلی و داستان آرش؛اي است براي  نگر بیرونی است و مقدمه گذشته
 »]...[ایشان از جنگ دراز آمده بودند. که جنگ درازشان سخت بود ]...[«

 )a1384 :19(بیضایی، 
 گردد: همچنین در بند چهار راوي با این اشاره، به دوران پیش از جنگ بازمی

 )25(همان، » هاي ما روییده بود. و بر زمینی چنین تیره روزگاري خانه«
ها  نگرها، که غالباً بیرونی هستند، از خالل دیالوگ شخصیت جاي نقل از طریق راوي، پیش به میرد پهلوان اکبر میدر 

شود و گذشتۀ پهلوان اکبر و  شوند. مثل گذشتۀ پهلوان حیدر که در دیالوگ مادرش با پهلوان اکبر بازگو می منتقل می
 کند: فروش روایت می یمداستان عشق او به دختر ایلیاتی که حین صحبت با 

(بیضایی، (...)»  شکستیم. موقع نعل بندون پسر خان ما رو دید! پهلوان: تو ایلیات یه دختري بود که ما واسش سر می«
b1384 :199( 

از طریق  میردپهلوان اکبر میکند و  ي برون داستانی نقل میۀ راوباواسطها را  نگري پیش آرشاگر نمایشنامۀ 
کند، راوي درون داستانی یا همان وزیر  ها را مشخص میپریشی عاملی که زمان مار سلطانها، در هاي شخصیت دیالوگ

زمانی  حال که جزء اشخاص بازي است، گاه از نقش فاصله گرفته و به روایت داستان و بر هم زدن نظم است که درعین
 افتند: پردازد. در داستان، حوادث به ترتیب زمانی زیر اتفاق می می
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Aجانشین بودن او یبها به  : تقاضاي دو سفیر از شاه و طعنۀ آن 
Bها از این پیشنهاد : پیشنهاد درویش براي عالج ناباروري شاه و وزیر و پیروي آن 
Cنهاي پیش از تولد فرزندا : انتظار شاه و وزیر در لحظه 
Dرسیدن خبر تولد دو فرزند : 
... 

 … ,C, A, B, Dشود:  اما در نمایشنامه حوادث با این ترتیب ارائه می
ازآنکه  شود و پس نگري آغاز می توان گفت نمایش با یک آینده داستانی است و می نگر درون پیش Cدر این صورت 

 گرداند؛ آید، وزیر با یک جمله زمان را به عقب بازمی یدرماضطراب شاه و وزیر پیش از به دنیا آمدن فرزندان به نمایش 
 گردیم. در قصر این جنبش و نشاط نبود (...). وزیر: (...) به نه ماه پیش برمی«

 »] پرند... سفیر جابلصا از راست و سفیر جابلقا از چپ به داخل می ناگهان [
 )c1384 :543(بیضایی، 

 روند. یپس حوادث به ترتیب داستان پیش م و ازآن 
کند؛ یعنی شروع روایت از  نیز تا حدي از همین روش پیروي می خاطرات هنرپیشۀ نقش دومرسد  در ابتدا به نظر می

میانۀ داستان و سپس رفتن به ابتداي داستان و دنبال کردن منظم باقی حوادث. اگر ترتیب رخدادها در داستان را به این 
 شکل خالصه کنیم؛

Aترك روستا : 
B :سرگردانی در شهر 
Cیافتن کار : 
Dدیالوگ کنار آتش مجنون با موهبت و ذوالفقار در مورد هنرپیشۀ نقش دوم : 
Eتحوالت زندگی ذوالفقار تا کشته شدن او : 
Fبلند کردن جسد ذوالفقار : 
Gروي دست بردن جسد : 
Hگویی موهبت : تک 

 G, H, D, B, A, C, D, E, F, G, Hها در متن به این صورت است:  در این صورت توالی آن
شود و در حکم یک راوي به  ها (موهبت) از نقشش جدا می هاي اولیۀ متن، یکی از شخصیت اینجا نیز پس از کنش

دارد اما در این نمایشنامه موهبت تا آخر  مار سلطانپردازد. تا اینجاي کار، متن ساختاري مشابه  تر می روایت حوادث پیش
ة او مورداشارکه کنش  پردازد درحالی گیرد و به نقل سوم شخص حوادث در زمان گذشته می له میاثر مدام از نقشش فاص

نگري  شوند حکم پس گویی موهبت ارائه می هایی که پس از تک ینه در حال اجراست. در این صورت کل کنشزم پسدر 
رو  مدام گذشته را با حال ادغام کند و ازاینکوشد  براي کنش اولیه یعنی مرگ ذوالفقار را دارد. نویسنده در این اثر می

 شود. جا می به نقش موهبت مدام میان راوي و کنشگر جا
یکی از راهکارهاي کالمی بیضایی براي لغزش در زمان، استفاده از تسلسل و تکرار کلمات است براي تغییر زمان. 

 دست است؛ ینازااي  مثال زیر نمونه
 توي چه فکري هستی؟ ـفهمیدین؟ تو کند شما مال اون یکی کارخونه هستین (...)  یمدوالپا: (...) هر کارگري خیال «

 موهبت: من به فکر صد تومنی بودم.
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 شمردم. یمي روزهاي بعد رو پولهاذوالفقار: من داشتم 
 »موهبت: ما دیگه نباید خرج کنیم، باید جمع کنیم.

 )a1362 :26-27(بیضایی، 
دهد. جملۀ، ذوالفقار دوباره  است اما موهبت در مقام روایتگر و در زمان حال پاسخ می نگر ینجا دیالوگ دوالپا پسادر 

ی جلوتر از سؤال دوالپا و در مکانی دیگر) و جملۀ درزمانشده اما با حذف زمانی نسبت به دیالوگ دوالپا ( یانبدر گذشته 
 دوم موهبت در ادامۀ سخن ذوالفقار و همزمان با آن است.

 کند؛ در زمان را مهیا می وبرگشت رفتدرجایی دیگر دوباره توالی کلمات زمینۀ 
 کارگر: تو کی هستی؟«

 دیدم؟ اون کی بود؟ موهبت: اون کی بود؟ اون وسط، الي دود و غبار که من از پشت اشک می
 )79(همان: (...).» نشینه  مشکین: شنیدم که اون روي صندلی می

ط به گذشته، ادامۀ کالم با موهبت متعلق به زمان حال و دیالوگ مشکین، مانند مثال باال، در اینجا نیز سطر اول مربو
که در اینجا نویسنده عالوه بر بازي  آن استتوجه  ییر مکان است. اما نکتۀ قابلتغبازگشت به گذشته اما با حذف زمانی و 

اون کی "و  "تو کی هستی؟"دو سؤال اول یعنی  اکهچرکند  با زمان از طریق تکرار کلمات، با مفهوم کلمات نیز بازي می
 در جملۀ مشکین به بلقیس اشاره دارد. "اون"اشاره به ذوالفقار دارد اما  "بود؟

ها نیز در گفتگویشان گاه به  کند، دیگر شخصیت هاي همانندداستانی را ارائه می نگر موهبت که گذشته جز به
 نند مثل داستان عشق مجنون به لیلی و یا گذشتۀ بلقیس.ک یمداستانی اشاره  هاي متفاوت نگر گذشته

 وبرگشت رفتجاي  هاي پشت سر هم در نمایشنامه به شود و دیالوگ تر می همچنین گاه روابط زمانی از این نیز پیچیده
 آورد؛ تر در زمان رفته و نوعی مواجهۀ گذشته با گذشتۀ گذشته را فراهم می اي عقب در حال و گذشته به الیه

 دیگري (به ذوالفقار): از وقتی بلقیس نیست تک افتادي. بی خبر که نیستی. هان؟«
 رئیس شعبه: امروز بلقیس پیش من آمد. مختصر پس اندازي که داشت گرفت و رفت.

 : این حرف رئیس شعبه بود؟]به مشکین[مجنون 
 مشکین: آره من دنبالش رفتم (...).

 ال متمادي ذره ذره جمع کرده بود (...).رئیس شعبه: پس اندازي بود که طی چندین س
 خواد؟ : نگفت براي چی می]به مشکین[مجنون 

 (...).»پرسیم؛ نه نه، ابداً. ولی طبعاً همه مایل بودیم بدونیم  رئیس شعبه: ما نمی
 )86-85(همان: 

شعبه به زمان اي است که موهبت در حال نقل آن است، سخن رئیس  مربوط به گذشته "دیگري"در این بخش گفتۀ 
داشته باشد اما نسبت به دیالوگ مجنون  "دیگري"تواند ارتباط نزدیکی با زمان سؤال  کند که می و مکانی دیگر اشاره می

ی جلوتر از درزمانو مشکین حکم گذشته را دارد. بالطبع پرسش مجنون از مشکین نیز، که آن روز شاهد ماجرا بوده، 
گیرد. بدین ترتیب همان بازي روایتگري موهبت در زمان حال و  ، قرار میسخن رئیس شعبه، یعنی شب همان روز

شود و در پاسخ  اي در گذشتۀ این گذشته تکرار می نمایش همزمان گذشته این بار در بازنقل مشکین در گذشته از حادثه
 شنویم. به سؤال مجنون از مشکین، جواب پرسش مشابه مشکین را از زبان رئیس شعبه می

هاي بیرونی که در قالب دیالوگ براي مثال  نگري روند و جز پیش حوادث به ترتیب داستان پیش می امۀ کالتفتحندر 
 پریشانه است. شود، ساختار کلی متن، خطی و غیر زمان از گذشتۀ آي بانو و یا پدر او داده می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۸٦۰

 
 پریشی با راهکارهاي نمایشی ب: زمان

طور که گفته شد، ساختاري بیشتر داستانی دارد و تمهیدات نمایشی  همانآرش،  هاي مورد مطالعه در میان نمایشنامه
ساختاري خطی دارند که  میرد، چهار صندوق، مرگ یزدگرد و فتحنامۀ کالت پهلوان اکبر میاست.  کاررفته بهدر آن کمتر 

شود که  نگري آغاز می شچنانچه اشاره شد، با یک پیمار،  سلطان. 35ها مطابق با طرح داستانی است ترتیب حوادث در آن
توان در حکم آزمایشگاهی  را میخاطرات هنرپیشۀ نقش دوم گر. اما  از نوع داستانی است یعنی از طریق یک واسطه

سازي  یلمفدانست براي آزمودن راهکارهاي تصویري و نمایشی حرکت در زمان حال و گذشته و حتی، با توجه به تجربۀ 
 زبان سینمایی به نمایش براي تغییر در زمان. واردکردننویسنده، 

اي چون فید و دیزالو براي گذر زمان و رفتن به گذشته یا آینده  هاي بصري قبالً اشاره شد که در سینما از جلوه
براي گذر زمان آورده  خاطرات هنرپیشۀ نقش دومشود. در زیر لیستی از تمهیدات تصویري بیضایی در  استفاده می

در سینما و الگوهاي تدوینی براي گذر زمان را ایجاد  شده اشارههاي  اي مشابه افکت ها جلوه برخی از آنشود که  می
 .36هاست کنند یا شاید بتوان گفت متأثر از آن می

گویی  ۀ تکباواسطخانمانی ذوالفقار و موهبت،  که از بی : در اوایل نمایشنامه هنگامیثابت و متحرك کردن اشخاص
گردد، براي نشان دادن تفاوت زمانی دیالوگ مشکین  یبازمها از مشکین و زرین در روستا  موهبت، زمان به خداحافظی آن

کنند، سپس موهبت و  هایشان را می شوند، مشکین و زرین آخرین توصیه حرکت می یببا کنش قبل، موهبت و ذوالفقار 
 37شود. با این تمهید سه سطح زمانی مختلف ها در شهر پی گرفته می نش قبلی آنآیند و ک ذوالفقار دوباره به حرکت درمی

 شود. طور همزمان ارائه می (از زمان داستانی)، بر روي صحنه (در زمان روایت) به
عنوان گروه موافق  رفتن در نقش جدیدي است که باید به منظور به: در این نمایشنامه تغییر لباس افراد که تغییر لباس

هاي زمانی  درآمده که بیشتر براي بازي تکرارشوندهصورت تمی  ها و اعتصابات بازي کنند، به مخالف در سخنرانی یا
یرضروري غهاي  قرارگرفته است. هر بار عوض کردن لباس اغلب با حذف زمانی، و به طبع آن حذف کنش مورداستفاده

 است؛ شده استفادهو بالعکس نیز  در متن، همراه است اما گاه براي تغییر زمان حال به گذشته
 ي در نشست (...). موهبت: اونشب تا صبح بلقیس در آستانه«
 ]زند. کنند، دوالپا حرف می همه لباس عوض می[

 )82(همان: (...).» اي معلم اجنبی پرست پیدا شدن  دوالپا: گویا عده
گذشته به حال از فید کردن صداي درجایی از نمایشنامه نویسنده براي حرکت از محو و وضوح تدریجی صدا: 

کند و پس از توضیح موهبت، نمایشنامه دوباره با همین  شخصیت در گذشته و فوکوس کردن صداي موهبت استفاده می
 گردد. کار به گذشته (البته با حذف زمان نسبت به کنش قبل) بازمی

 کنه! ع؛ یکی نطق میزنید، (...) پس حواستون جم خدنگ: (...) وقتی من دست بزنم شما هم می«
 ]زند. شنویم. در عوض موهبت با ما حرف می کند به نطقی که ما نمی رود روي چهارپایه و شروع می در زمینه ماهر می[

 کرد. (...) چشم ما به نفر جلویی بود که کی باید دست بزنیم. موهبت: جاي بزرگی بود (...) یکی نطق می

). اما این توضیح چون b1384 :183(بیضایی،  ”در خانه سالهاست که باز نشده است“کند؛  اي به گذشته می میرد اشاره نویسنده در ابتداي پهلوان اکبر می  35
 گوینده اي ندارد و در قالب توضیح صحنه آمده است، قابلیت اجرایی ندارد.

و تا اواخر دهۀ هشتاد حدود بیست فیلم سینمایی را  بیضایی اولین تجربیات جدي در کارگردانی و تدوین سینمایی را از ابتداي دهۀ پنجاه آغاز کرده است  36
 کارگردانی و یا تدوین نموده است.

این سه سطح عبارتند از: زمان گذشته (مربوط به رانده شدن موهبت و ذوالفقار در شهر)، زمان حال (تک گویی موهبت)، زمان گذشتۀ گذشته   37
 هاي مشکین و زرین). (دیالوگ
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 )20ان: (هم» ]زنند. زند، همه می خدنگ دست می[
ینه و زم پسکند؛ کنش مربوط به گذشته در  در این نمونه همچنین از عمق صحنه نیز براي ایجاد بعد زمانی استفاده می

دیده  باهممورد قبل، گذشته و حال  مانند بهگیرد و با این ترتیب،  زمینه قرار می یشپروایتگري موهبت در زمان حال در 
 شوند. می مکان همهاي غیر همزمان بر روي صحنه  توان گفت کنش شوند و می می

هایی از نمایشنامه، گذشته و حال از طریق صدا در یکدیگر  در بخشهاي صوتی:  بهره بردن از صدا یا جلوه
ترین نمونه، در ابتداي متن و هنگامی است که براي اولین  توجه شوند. اولین، و جالب تدریج در هم ادغام می و به محوشده
گویی موهبت با شبه دیزالوي صوتی و طوالنی، از طریق سؤال و جواب صداها (که منبعشان مشخص  از تک بار پس

 گردد؛ نیست) با موهبت، روایت به عقب بازمی
 اي آمدیم ـ آئیم؟ نه، ما دنبال چیز دیگه کرد که ما به پایتخت سراغ مرگ می موهبت: (...) کی خیال می«

 یک صدا: دنبال چی؟
 کار.موهبت: 

 (...) 
 دیگري: چه کار بلدي؟

 موهبت: عرض کنم ـ
«(...) 

 شود؛ کم ذوالفقار نیز وارد این سؤال و جواب با صداها میکم
(...)» 

 ذوالفقار: جوابشو بده موهبت!
 (...) 

 ذوالفقار: (...) هرکاري که با آب و درخت و زمین باشه ما بلدیم.
(...) 

کسی به  ]ملول[هوه، چی شد؟ یه آن پیش مثل این که صداي ذوالفقارو شنیدم  ]پرد گویی از خواب می[موهبت: 
 جوونیش رحم نکرد.

 صدا: خود تو کی هستی؟
ي این کارها تنها نبودم. ما  شناسین؟ (...) من (...) حتی یکی دوبار در منزل شما رو زدم. نه، نه، در همه موهبت: نمی

 بودیم؛ من و ذوالفقار.
 )12-9(همان: » ي منو زدي؟ که در خونهمرد خشن: تو بودي 

 گردد. ینجا داستان به گذشته بازمیازاو 
 شود. در چند جا نیز از صداي سوت براي تغییر گذشته به حال و برعکس استفاده می 

شود که گاه  ینجا اضافه میادر باال به ادغام حال و گذشته از طریق صدا اشاره شد، در هاي بصري:  استفاده از جلوه
شود و از میان دود  روند. مثالً گاه تصویر گذشته با دود محو می هاي تصویري در هم فرو می ها از طریق جلوه زمان

 آورد. وجود  تواند به اي شبیه دیزالو در تصویر می شود. این تمهید جلوه موهبت در نقش راوي در زمان حال ظاهر می
نمایشنامه از طریق ترکیبی از اشارة کالمی راوي با فعل گذشته و گاهی کنش در اي:  اشارة کالمی و نمایش صحنه

شوند و درواقع از کنشی مشترك براي  شود. در این حالت نقل و اجرا مدام در هم ادغام می اي آن ارائه می نمایش صحنه
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 شود؛ پیوند میان حال و گذشته استفاده می

 موهبت: (...) یکی نطق کرد و ما دست زدیم.«
 )36(همان: » ]زنند (...). زند؛ همه می می ماهر دست[

طور  شود و در نمونۀ بعدي به عنوان پلی براي رفتن از حال به گذشته استفاده می در این نمونه از دست زدن به
 خورد؛ معکوس با این روش گذشته به حال پیوند می

 دوالپا: (...) گروهبان خدنگ تمرین!«
 )29ن: (هما(...)» موهبت: ما تمرین کردیم. 

امري محال است و کنش همواره در زمان حال در حال اجراست. در این  "نمایش گذشته"تر اشاره شد در درام،  پیش
هاي مربوط به  نگرانۀ او، همزمان با مشارکت او در اجراي کنش اثر نویسنده از طریق حضور موهبت و روایت پس

صورت  ، و آنچه به38ی استدسترس قابلدارد، چیزي که تنها در داستان  "اجراي کنش در زمان گذشته"گذشته، سعی در 
آید، صرفاً به تصویر درآمدن روایت موهبت است از گذشته. به همین منظور گذشته و حال  یدرمنمایشی به اجرا 

گیرد و  اي، حال شکل می که از دل گذشته و بدون هیچ فاصله یا اشاره طوري بهرود  یده جلو میتن درهمصورت کامالً  به
 بالعکس.

 زمانی غیریک  -2-2
اي زمان همراه با  گفته شد از میان انواع تداوم در داستان یعنی حذف، چکیده، صحنه، مکث و گسترش، ارائۀ صحنه

ها ممکن است  پرده یانماست. حذف، اغلب در  ترین قالب زمانی در نمایشنامه مکث توصیفی براي توضیح صحنه، معمول
چنانچه گفته شد، زمان  مرگ یزدگرد،ۀ بیضایی، در موردمطالعهاي  هاي روایی. از میان نمایشنامه و چکیده از طریق واسطه

نیاز به یک حذف بین دو پرده  چهار صندوقیر است. پذ امکاناي کامالً  که ارائۀ صحنه شده انتخابي ا گونه بهو مکان 
خورد.  ها انحرافی از تداوم محور زمان به چشم نمی یک از پرده ها در صندوق دارد اما در طول هر براي رفتن شخصیت

حال براي گنجانده شدن در زمان  بازة داستانی نسبتًا کوتاهی دارند اما بااین میرد و فتحنامۀ کالت آرش، پهلوان اکبر می
اساساً شبیه داستانی  مار سلطاننیاز از استفاده از حذف و چکیده نیستند. در این میان  یک)، بی نمایش هرروایت (طول 

به چندین ماه زمان نیاز دارد. پس  خاطرات هنرپیشۀ نقش دوماي  کند و نقل صحنه است که حدود بیست سال را طی می
ررسی راهکارهاي بیضایی براي حذف و چکیده کردن زمان توانند موارد مطالعاتی مناسبی براي ب این دو نمونۀ آخر می

گیرد و در این میان  ۀ روایی و نمایشی مورد مطالعه قرار میدودستزمانی در آثار بیضایی در  باشند. در اینجا نیز غیر یک
د و بیشتر از ان در درام کمتر نویسندگان به سمت این تکنیک رفته چراکهتوجه باشد  تواند بسیار قابل شیوة نمایشی می

 شود. ها براي این منظور استفاده می پرده یانمهاي کالمی و فاصلۀ  روش
 زمانی به روش داستانی الف: غیریک

دهد و به همین دلیل ناگزیر از حذف و فشرده کردن  ، زمانی حدود یک روز را در داستان پوشش میآرشنمایشنامۀ 
کند کار دشواري نیست. از  راوي داستانی که از ابتدا تا انتهاي نمایشنامه را روایت می باوجودزمان است. انجام این کار 

دهند؛ براي  دهند و درنتیجه شتاب گذر زمان را افزایش می صورت چکیده ارائه می بند این متن برخی بندها کنش را به 23
بازگشت آرش به سمت تورانیان و  11دهد. بند  اي از جنگی که بر ایرانیان گذشته می مثال بند یک در چند جمله، چکیده

 کند؛ ي میساز فشردهباال رفتن او از کوه را  20و  15بند 

ه تئاتر اپیک نیز با استفاده از تمهیدات مختلف، قصد دستیابی به چنین هدفی را داشت؛ یعنی نقل کنش در زمان گذشته در فصل یک اشاره شد ک  38
 همزمان با اجراي آن در زمان حال.
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سوي باالترین بلندیها، پهنۀ گردونه رانانِ آسمان،  سپرد. به گفت و راه می و او ـ آرش ـ که در مردي همه بود، هیچ نمی«
 )a 1384 :46: بیضایی،20(بند » ین بلندیها رسید.(...) و او ـ آرش ـ فرزند زمان پراندوه، به باالتر

شود. در بند  در بند چهار با استفاده از بازگشتی کوتاه به گذشته، کل کنش حرکت آرش به سمت تورانیان حذف می 
ی، با دیالوگ و شرح کنش جلو تمام بهشود و روایت، تقریباً  اي نزدیک می نویسنده به ارائۀ صحنه 8و مخصوصاً  12، 5

، و البته به روش داستانی، راوي 21شود، گسترش زمانی است. در بند  رود. اما موردي که کمتر در نمایش دیده می می
دهد و  لحظۀ باال بردن کمان را از طریق توصیف احساسات آرش و ارائۀ ذهنیات او حدود یک صفحه امتداد می

 افتد؛ در بند بعدي در فاصلۀ نهادن تیر تا پرتاب آن می ترتیب شتاب زمان در این بند، منفی است. همین اتفاق این به
ي  گردونه آرش پاي بر زمین، سر بر آسمان، تیر بر کمان نهاد. او ـ آرش ِمردمی ـ پا بر زمین استوار کرد؛ و مهر ـ که بر«

رشِ مردمی ـ زه را با گذشت ـ از گاه خود بسی باال رفت (...) او زه کشید؛ و ابرها به جنبش درآمدند. او ـ آ خورشید می
نیروي پر کشید؛ و خروشِ بادها برخاست. و او، آرش ـ  فرزند زمین ـ زه را با نیروي دل کشید؛ و آذرخشِ تند پدید 

(بند (...)» تر شد  تر شد و باز خم ها بلند. کمان آرش خمیده تر شد؛ و در دریا خیزابه آمد. کمان آرش خم شد و باز خم
 )48-47: همان: 22

کند  امتداد زمان در لحظۀ کشیدن کمان همچنان ادامه دارد تا بیضایی با گریزي، لحظۀ پرتاب شدن تیر را حذف میو 
 نشان؛ و آرش بی شده پرتابگردیم، تیر  و وقتی به روایت بازمی

نگه دارم؟ و زبان او گوید: من چگونه توانستم او را بر دوش خود  ابرها شکافته! رودها از راه خود بازگشته! (...) البرز می«
هاي آتش بود و خروش از گیهانیان برخاست؛ چه بر بلندترین بلندیها آرش دگر نبود. و تیر او بر دورترین دوریها  زبانه
 )48(همان: » رفت. می

 گذارد. و با این حذف، سرنوشت آرش را تا همیشه در ابهام می
و سیر (...)» و آن تیر (...) از سه کوه بلند گذشت «(...)  ود؛ر پس از پرتاب تیر، نمایشنامه دوباره به سمت چکیده می

سه روز مردان در پاي البرز (...) بودند (...) و او بازنگشت! و باز هفت روز ایشان «یابد؛  شتاب گذر زمان مدام افزایش می
 رسد؛ ، تا اینکه به حداکثر می(...)»بودند 

 )49ان: (هم» و تا گیهان بوده، این تیر رفته است.« 
کند و زمان متن را به  ازپیش آشکار می یشبرا  آرشبا یک حذف بسیار طوالنی ساختار داستانی  23درنهایت بند 

 دهد؛ زمانۀ امروز (زمان روایتگري) پیوند می
(همان: » خواهد گشت. گویند: آرش باز شناسم که هنوز می ایم (...) و من مردمی را می و ما در پايِ البرز به پاي ایستاده«

49( 
یابد و با یک اشارة کالمی، ناگهان روایت به چند ماه بعد منتقل  گاه زمان خاصیتی کامالً داستانی می مار سلطاندر 

 شود؛ می
 شاه: خُب، حاال چه کنیم؟«

 وزیر: قربان، عین دستور عمل کنیم.
(...) 

 شاه: پس برویم تطهیر کنیم.
(...) 

 وزیر: برویم دعا کنیم.
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 حاال نه ماه و نه روز و نه ساعت گذشته!شاه و وزیر: 

 ]شود غالم سیاه وارد می[
 (...)»سیاه: جناب وزیر مژده، مژده؛ شما صاحب یک دختر شدید؛ 

 )c 1384 :548-547(بیضایی، 
آورد و کاربردي بسیار متفاوت از  همچنین نویسنده براي حذف زمان به تکنیکی خاص روي می مار سلطاناما در 
ممتد (که بر  ظاهر بهترتیب که در طول دیالوگی  این نامید. به "حذف درون دیالوگ"توان آن را  گیرد که می دیالوگ می

شود. بهترین مثال آن  ها حذف می ها و جمله الي حرف شود)، زمان مدام از البه اي را باعث می طبق اصول، تداومی صحنه
تنها  ظاهر بهر و خودکشی شاه است که در طول دیالوگی پیوسته، که ما نگار بعد از تولد سلطان یعوقاگفتگوي میان وزیر و 
 شود؛ اي خارج از متن گفتگو، حدود هجده سال از زمان داستان طی می کشد، بدون هیچ اشاره چند دقیقه به درازا می

(...)» 
 ا هم معرفی کنیم.مار. بد نیست ملکۀ آینده ر نامه هنوز خشک نشده قربان. بله؛ سلطان وقایع نگار: جوهر وصیت

(...) 
 وزیر: آخر او دختر من است.

 شود. وقایع نگار: و روز به روز زیباتر می
(...) 

 اي را برنجانیم؟ وزیر: چه مانعی دارد که به خاطر خوشبختی زندگان مرده
(...) 

 خوریم. وقایع نگار: آخر ما چندین سال است که داریم نان و نمک این پادشاه تازه را می
(...) 

 مار بزرگ شده زیر: به من کمک کن. سلطانو
(...) 

 تاریخ را عوض کنید.
 اند و به چاکر مرحمت دارند؛ وقایع نگار: قربان پادشاه پانزده ساله

(...) 
 مار هجده سالش تمام است. وزیر: عجله کن؛ (...) سلطان

 )554-552(همان: » برویم تاریخ را عوض کنیم.وقایع نگار: باالخره بعد از هجده سال مباحثه بنده را قانع فرمودید. (...) 
 شود؛ استفاده می دفعات بههم از تکنیک حذف درون دیالوگ براي حذف زمان  خاطرات هنرپیشۀ نقش دومدر 

 ذوالفقار: (...) من از خواب پریدم.«
 موهبت: منم از خواب پریدم.

 .ذوالفقار: پاشو بریم چارقد بخري. یه جا هم بریم سراغ کیف مدرسه
 موهبت: باید دو سه رنگ بخریم. از هر کدوم خوشش اومد.

 39»دار. و حاشیه ذوالفقار: بیا، اون چطوره؛ نه؟ پس اون یکی، گلدار
 )a 1362 :22(بیضایی،

 در این مثال، مکان نیز حین گفتگو تغییر یافته است.  39
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شود، از  سازي در این نمایشنامه از طریق راوي درون داستانی، یعنی موهبت، انجام می اما بخش عمدة حذف و فشرده
ما رفتیم به «، »ده روزي زندگانی کردیم«، »صورتهاي مختلفی در اومدیم بعدها ما بارها و بارها به«نظیر؛ هایی   طریق جمله
 ».از اونشب ما صاحب جا شدیم«و یا » باغ بزرگی

شود و هنگام بازگشت به گذشته،  اغلب با هر بار حرکت از گذشته به حال، بخشی از زمان با کمک راوي، فشرده می
 دهد؛ گردد. این کار امکان نوعی مونتاژ در زمان را می ن حذف میمقداري از زما

 ریم ورزشگاه سرپوشیده. دوالپا: ما می«
(...) 

 دوالپا: اونجا سخنرانی هست.
(...) 

 ریم. هایی براي نشستن. ما با اتوبوس می خدنگ: جاي بزرگیه با چراغهاي قوي و پله
(...) 

 هایی براي نشستن. ما با اتوبوس رفتیم (...). و پله موهبت: جاي بزرگی بود، با چراغهایی زیاد
 ]زنند. زند، همه دست می خدنگ دست می[

 موهبت: چقدر خوبه جیب پر پول داشتن (...). ما ده روزي زندگی کردیم.
 خدنگ: نفري صد مردها، صد و پنجاه زنها!

 موهبت: ما هیچوقت اینقدر پول ندیده بودیم.
 ).خدنگ: لباسها رو بکنین (...

 )20-19(همان: » موهبت: ما فهمیدیم نان و پنیر چقدر بهتر از نان خالیه.
گیرد و  و توضیحی از سوي نویسنده یا راوي شتاب می  ین صحبت اشخاص و بدون هیچ فاصلهمابدر اینجا نیز زمان 

 شود. حذف یا فشرده می
زمانی در این اثر کمتر و  است. غیر یک کالتفتحنامۀ زمانی روایی مربوط به نمایشنامۀ  آخرین توضیح از غیر یک

پذیرد.  خوان) انجام می واسطۀ راوي (قصه به هم آنود که ش از دو اثر پیشین است و به چند مورد محدود می مندتر قاعده
اولین مورد حذف، زمان میان پایان نبرد تا هنگام شام است و تا پیش از آن گرچه وحدت مکان مورد سؤال است، اما 

 سنده سعی در تداوم زمان دارد.نوی
یئت زنی پیراسته در کالت است که به خاطر قبح این عمل، و هخان و چرخاندن او به  مورد بعد مربوط به تنبیه توي

شود و به همین ترتیب است به پادشاهی نشستن  خوان نقل می صورت چکیده توسط قصه هاي صحنه، به البته دشواري
 خان؛ توغاي

 هاست در راه است ان حکومتی هفتهخوان: فرم قصه«
 گویند منشوري که می

 )b 1362 :40(بیضایی،» اند به نام فاتح کالت؛ برنوشته
نویس به  سراید و نمایشنامه بانو می خوان متنی در وصف آي بانو، قصه براي تغییر صحنه از کالت به عمارت آي

 »]تغییر صحنه[«کند؛  توضیحی کوتاه در میانۀ متن بسنده می
شود و فاصلۀ زمانی میان رفتن سرداران به مجلس کنکاش تا رسیدن  اي روایت می صورت صحنه بانو به بخش آي

 شود. بانو سپري می نتیجۀ مشورت آنان، از طریق گفتگوي چهار پیرزن با آي
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پیروزي  خان و رساندن خبر حمله به او تا پایان نمایش، یعنی آخرین صحنه نیز متعلق به از خواب پریدن توغاي

ها را در همین  عنوان مکان صحنه، توانسته کلیۀ کنش بانو بر کالت، است که نویسنده با در نظر گرفتن قصر توغاي به آي
 هاي پیک ارائه دهد. مکان از طریق دیالوگ اشخاص یا گزارش

نمایشنامه تا پایان آن، شود و از اینجاي  بانو به قصر توغاي منتقل می خوان صحنه از نزد آي بدین ترتیب به کمک قصه
 .40شود اي ارائه می زمان به شکل صحنه

 
 زمانی هاي نمایشی براي ایجاد غیریک ب: استفاده از جلوه

هاي داستانی، کاري دشوار است و درواقع  ي زمان در نمایش، جز به شیوهساز فشردهتر اشاره شد که حذف و  پیش
هاي  اما در این مورد نیز بیضایی توانسته است با کمک قابلیت خاصیت زمان نمایشی، خطی بودن و پیوستگی آن است.

تصویري و صوتی در نمایش و نیز احتماًال با استفاده از زبان تدوین در سینما به تمهیداتی براي تغییر در توالی و تداوم 
اما در مواردي گر است  هاي او بیشتر براي حذف زمان در حین اجرا و بدون توضیح واسطه زمان دست یابد. تکنیک

 زند. معدود حتی به فشرده کردن زمان نیز از طریق اجرا دست می
 4تا  3و همچنین در فاصلۀ پردة  3و  2پردة  یانمنویسنده به شیوة مألوف بخشی از زمان را  میرد، پهلوان اکبر میدر 

نمایشنامه در حین کنش، اقدام به برد که در چند قسمت  کند. اما عالوه بر این روشی نمایشی را به کار می حذف می
 یجادشده توسط آن است؛او حذف زمان در تاریکی  رعدوبرقکند. این راهکار، استفاده از  حذف زمانی می

شود. صداي رعد؛ صحنه روشن  افتد؛ خوابش برده. صداي رعد؛ صحنه تاریک می (پهلوان اکبر) سرش به زیر می[«
 )b1384 :232(بیضایی، » ]شوند میشود. نزدیک سحر است؛ دو گزمه وارد  می

بار (نمونۀ باال) براي گذر از شب به نزدیکی سحر، بار  شود؛ یک در این نمایشنامه چهار مرتبه از این تمهید استفاده می
شود). آخرین بار نیز پس از  بعد براي تغییر زمان به سحر و سپس براي رسیدن به صبح (این مورد، با تغییر پرده همراه می

 اند. است و دو گزمه در حال میخکوب کردن در میکده شده خارجیکی، جسد پهلوان از صحنه تار
پریشی نمایشی یاد  هاي زمان عنوان آزمایشگاهی براي آزمودن شیوه به خاطرات هنرپیشۀ نقش دومدر قسمت پیش، از 

نویس براي حذف و حتی  نمایشنامههاي دیداري  اي از خالقیت توان مجموعه را نیز می مار سلطانشد. در این صورت 
 شود؛ ها اشاره می فشرده کردن زمان دانست که در ادامه به آن
ازآنکه درویش راز سیب سرخ و سفید براي  درجایی از نمایشنامه پسها:  استفاده از مورف (تبدیل) شخصیت

 کنند؛ ا میها ر گوید، آن دو خوشحال قصد سفر براي یافتن سیب دار شدن شاه و وزیر را می بچه
 وزیر: خوشحال!«
 ]کنند (...) نوازندگان (...) شروع به نواختن آهنگی شاد می[

 شاه: اسبها را زین کنید.
(...) 

 شاه: بزنید، بخوانید، برقصید، شادي کنید!

شود.  خوان پر می گویی توغاي و قصه گویی قصه و فاصلۀ رفتن او تا بازگشتش با تکفرستد  در این صحنه نیز در جایی توغاي پیکی را براي خبر آوردن می  40
 ها کمتر از زمان رفت و برگشت پیک است اما به صورت قراردادي در درام پذیرفته شده است. گویی گرچه زمان این تک
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 پرند و با آهنگ ساز شروع به ي سبز رنگ به وسط صحنه می از چهار طرف چهار تن با صورت دیو و لباسهاي هزارتکه[
: c1384(بیضایی، » ]مانند (...) حرکت می ها همه به شکل درخت بی کنند. با قطع شدن موسیقی آن رقص و پایکوبی می

545-546( 
ترتیب بخشی از زمان مربوط به ترك قصر تا رسیدن به  این کنند. به ها می سپس شاه و وزیر شروع به چیدن سیب

 .41شود ها حذف می درخت
اشاره شد که نویسنده براي ایجاد  خاطرات هنرپیشۀ نقش دومدر بخشی از  غیر همزمان:هاي تصویري  ایجاد الیه

سطوح زمانی متفاوت (یکی مربوط به حال و دیگري متعلق به گذشته) بر روي صحنه، از ثابت کردن یک کنش و به 
شود و سه الیۀ متفاوت زمانی  این عمل با موسیقی همراه می مار سلطانحرکت درآمدن کنش دیگر استفاده کرده است. در 

نگار براي تغییر تاریخ، موسیقی شادي به  گیرند؛ ابتدا پس از توافق وزیر و وقایع (و مکانی) بر روي یکدیگر شکل می
مانند. سپس سفیر جابلقا و  حرکت می افتند اما با قطع موسیقی، بر روي صحنه بی رسد و آن دو خندان راه می گوش می

شود، آن دو با موسیقی حرکت  ها نیز موسیقی شاد دوباره شنیده می شوند. با اتمام دیالوگ آن صحنه میسفیر جابلصا وارد 
ترتیب در  این شود و به دار تکرار می یزهنمانند. و بار سوم همین اتفاق با حضور سیاه و  حرکت می کنند و با قطع آن بی می

آیند  شود. با پخش دوبارة موسیقی هر سه دسته به رقص درمی صورت ثابت دیده می پایان هر سه کنش بر روي صحنه به
اي  یک از شش نفر از گوشه و هر شده قطعمار موسیقی ناگهان  شوند). با اعالم ورود سلطان توان گفت همزمان می (می

 .42کنند فرار می
استفاده از  یکی از امکانات روایتگري در سینما براي حذف زمان در یک کنش، میان دو کنش موازي: وبرگشت رفت

طور موازي با آن به نمایش  ) بهمکان هممونتاژ موازي است. در این تمهید، یک رخداد همزمان با کنش اصلی (اما غیر 
ه است. درنهایت ـ غالباً ـ و کنش جلوتر رفت شده حذفبین دو کنش، بخشی از زمان  وبرگشت رفتآید و در هر بار  درمی

شوند). درجایی از  می مکان همرسند ( اي به یکدیگر می تصویر، این دو کنش در نقطه وبرگشت رفتپس از چند بار 
مار  اي براي قتل سلطان رود؛ سفیر جابلقا و سفیر جابلصا سه بار نقشه مشابه این تمهید به کار می مار سلطاننمایشنامۀ 

سینما، وجود ندارد، ابتدا  مانند بهماند. در اینجا چون امکان تغییر مکان،  نتیجه می شان بی نقشه کشند ولی هر بار می
کند. در پایان سخنان او دو  آید و شروع به صحبت می ، به روي صحنه میدربردهمار که از توطئه جان سالم به  سلطان

اي جدید براي کشتن سلطان  شان و توطئه شکست نقشهشوند و از  مار از دو طرف صحنه وارد می سفیر جلوتر از سلطان
اثر بودن اقدام به  یبآید و از  مار دوباره به سخن درمی ها سلطان شوند. با خروج آن طرف خارج می گویند و از دو می

 ؛43رسند اما در گذشته افتد و درنهایت دو کنش به هم می بار دیگر نیز می گوید. این اتفاق یک قتلش می
 نتیجه ماند! ها بی ي نقشه بلصا: همهسفیر جا«

 نتیجه! سفیر جابلقا: بی

در صحنه و در نهایت خروج  ”هلهل کردن“دوند و چهار درخت نیز شروع به دویدن و  در پایان این قسمت شاه و وزیر به سرعت به سمت انتهاي صحنه می  41
شوند. این عمل  کنند. با خروج آنها زمان گذشته است و شاه و وزیر سیب به دست کنار تختی در قصر در انتهاي صحنه دیده می از چهار طرف صحنه می

 به منظور نمایش گذر زمان میان آنها باشد. تواند مشابه محو کردن دو تصویر در یکدیگر در سینما می
شود به طوري که با قطع شدن موسیقی زمان از شب به صبح تغییر کرده است  در جایی دیگر از نمایشنامه نیز از موسیقی براي حذف زمان استفاده می  42

 ). c1384 :579(بیضایی، 
روند، سپس  رسند اما در این مورد دو کنش به موازات هم جلو می مۀ این روند به یکدیگر میروند تا آنکه در ادا در سینما دو کنش به موازات هم پیش می  43

 شوند. شود و در نهایت درکنشی مربوط به گذشته با یکدیگر هم مکان می در هر دو به گذشته اشاره می
 

 

                                                             



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۸٦۸

 
گویم؛ ما اینجا بودیم، و او نشسته  سفیر جابلصا: ولی راهی باید پیدا کرد! او ما را اخراج کرده؛ یادتان نیست؟ از دیروز می

 بود.
 مار: یاد آن دو سفیر افتادم که دیروز اینجا بودند. سلطان

 چشمش نگاه کرد. لبخند یادم رفته بود. چقدر با تبختر. شد در سفیر جابلصا: نمی
 انداز. مار: چقدر پشت هم سلطان

 سفیر جابلقا: چقدر ترسناك!
 مار: چقدر مضحک! سلطان

 کنیم قربان. که به این سرزمین حمله نمی  خواهیم در قبال این سفیر جابلصا: عرض کردم ما امتیازاتی می
 )558-557(همان:  44(...).»ید خواه مار: یعنی که باج می سلطان

اي نادر در درام اشاره دارد و آن فشرده  به نمونه مار سلطانآخرین مورد در نمایشنامۀ  صورت چکیده: نمایش زمان به
ازآنکه  پس مار سلطاناشاره شد. در  توهم کمیکتر به مثالی از این عمل در نمایش  کردن زمان در قالب تصویر است. پیش

کند، شروع به دور زدن  اش را آغاز می نگار براي یافتن عشقش با هفت دست لباس و کفش آهنین سفر طوالنی خانم
شود، با  جلوي سکو دیده می نگار به انتهاي سکو رسیده، مردي در کند. با صداي نی، زمانی که خانم می 45"سکو"

کند. در پایان دیالوگ این دو دوباره صداي نی شنیده  معرفی میشود و خود را بزچران  نگار وارد دیالوگ می خانم
رود. دیالوگ  آید و همزمان مرد به انتهاي سکو می دهد و به جلوي سکو می نگار به دور زدن ادامه می شود، خانم می

یابد. مرد در جلوي  یشود؛ این بار مرد آسیابان است. با پایان دیالوگ دوباره این چرخ ادامه م دوباره بینشان برقرار می
جاي دور زدن رو به  آید اما مرد به نگار به سمت جلوي سکو می کند و با صداي نی خانم صحنه خود را باغبان معرفی می

گوید. در این فاصله  نگار طی کرده تا به اینجا رسیده است، می ماند و با اشک از سفر درازي که خانم تماشاگر می
ترتیب از طریق همین دور زدن دور سکو، زمانی  این شود. به رسد و مرد از صحنه خارج می نگار به جلوي صحنه می خانم

مار رسیده  نگار چند دست لباس آهنینش را پاره کرده است و دیگر به نزدیکی سلطان شده است، خانم يسپرطوالنی 
 .46است

هاي تصویري براي حذف زمان، انداخته  روشدرنهایت نگاهی به نمایشنامۀ خاطرات هنرپیشۀ نقش دوم، براي یافتن 
)، استفاده از دود (صفحۀ 26پریشی از تمهیداتی چون عوض کردن لباس (صفحۀ  شود. در این مورد نیز مانند زمان می
کوشد از طریق شیوة  شود. در یک مورد نیز نویسنده می ) براي گذر زمان بهره برده می77هاي صوتی (صفحۀ  ) و جلوه62

اي مشابه فید در سینما براي تغییر زمان دست یابد؛ ذوالفقار در پایان کنش به سمت تاریکی  صحنه به جلوه نورپردازي
شود، در پایان کالم مجنون ذوالفقار در  رود، بر روي تصویر دور شدن او صداي مجنون شنیده می انتهاي صحنه می

 است. شده لمنتقاست و زمان به مدتی جلوتر در مکانی دیگر  شده گمتاریکی 
 

 گیري نتیجه
توان نتیجه گرفت که بیضایی در آثار سه دهۀ نخستش بیش از آنکه درگیر قواعد  از مجموع مباحث ارائه شده می

بین موهبت و صداهاي خارج صحنه)، از دیالوگ سریع میان در این مورد نیز مانند ابتداي نمایشنامۀ خاطرات هنرپیشۀ نقش دوم (بخش سؤال و جواب   44
 شاه و سفرا و دیزالو صوتی براي بازگشت به گذشته استفاده شده است.

 این اصطالح از متن گرفته شده است.  45
ست (استفاده از واژة سکو نیز مشابهتی پوش سکو را دور بزند نشانۀ آنست که زمانی سپري شده ا رود و هر بار که نقش در تعزیه نیز این تکنیک به کار می  46

 کند.) با تعزیه ایجاد می
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هاي ترتیب و تداوم زمانی  کالسیک نمایشی و وحدت زمانی در درام باشد، با روشهاي کالمی و تصویري از محدودیت
گویی، ساختار نمایش سنتی ایرانی و نیز ترفندهاي تدوینی در  هاي داستان ز تکنیککند و با تأثیر ا در نمایش تخطی می

غیر از راهکارهاي کالمی، با  گذارد. به زمانی را در آثارش به نمایش می سینما، طیف متنوعی از زمان پریشی و غیریک
یی نیز در خط سیر طبیعی زمان واسطۀ راوي یا از طریق دیالوگ، بیضایی همچنین به واسطۀ تصویر و ترفندهاي اجرا

ها یا  ها، صامت کردن دیالوگ هاي صوتی و بصري، تغییر در نحوة حرکت شخصیت برد. استفاده از جلوه دست می
است. همچنین خلق  پریشی به کاررفته ها به عنوان راهکارهاي نمایشی بیضایی براي ایجاد زمان تعویض لباس شخصیت

وسیلۀ دورزدن بر روي صحنه  هاي تصویري و نمایش گذر زمان به ، ایجاد الیهها کنش موازي، تغییر نقش شخصیت
ها امکان رفتن به آینده یا بازگشت  برد. این تکنیک کار می زمان کردن تداوم به هایی هستند که بیضایی براي غیریک تکنیک

به حذف زمانی یا چکیدة زمانی تبدیل اي را  آورد و همچنین زمان صحنه هاي بیضایی فراهم می به گذشته را در نمایشنامه
 کند. می
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