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كاركرد نحو روايي (مدل كنشگران)   
لورانزاسيو اثر موسه   در تئاتر

  علي عباسي

  
چكيده  

هرچند هدف و غايت هنرهاي نمايشي براي بهنمايش درآوردن شكل گرفته باشد، هر اثر 
نمايشي قبل از هرچيز ديگري، متني است براي خواندن. با خواندن متن نمايشي، ذهن 
فراگفتهخوان آن را دريافت و در ادامه آن را دستكم در ذهن خود به روي صحنه ميآورد. به 
روي صحنه آوردن متن يكي از ويژگيهاي هنرهاي نمايشي است و درست همان چيزي است 
كه باعث تمايز بين هنرهاي نمايشي و براي مثال رمان ميشود. اما باوجود اين تمايز، تشابهي 
هم بين اين دو نوع ادبي وجود دارد كه باعث پيوند آنها ميشود: در هر دو يك متن نوشتاري 
لورانزاسيو1 اثر موسه2  وجود دارد. نگارندة مقاله، به جنبة متني (نوشتاري) اين هنر در تئاتر

خواهد پرداخت.   
اما چگونه ميتوان بين متن نوشتاري و صحنة نمايش ارتباط برقرار كرد؟ پاسخ عملي به اين 
اثر موسه جستوجو كرد. ازلحاظ ساختاري، اين تئاتر يكي از  لورانزاسيو پرسش را ميتوان در تئاتر
تكثر پيرنگ و نحو  لورانزا پيچيدهترين هنرهاي نمايشي است. درواقع، يكي از ويژگيهاي تئاتر
روايي (مدل كنشگران) در اين اثر است. اين تكثر از يكسو ابهام و پيچيدگي در اثر ايجاد ميكند و 
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از سوي ديگر موجب استحكام ساختار داستان ميشود (بهشرطي كه گفتهپرداز توانسته باشد انسجام 
دروني تكتك پيرنگها را حفظ كرده و درنهايت انسجام بين پيرنگها با يكديگر را برقرار كرده 
باشد). بر اين باوريم كه اين اثر باوجود ظاهر آشفته و مبهمش، داراي پيرنگهاي منسجم و همچنين 
روابط پيچيده بين كنشگران آن است. به همين دليل، عالوهبر پرسش باال و بهكمك الگوي كنشگران 
يا نحو روايي ميخواهيم بدانيم چگونه باوجود اين پيچيدگي در ساختار روايت، اين انسجام دروني 
بين عناصر روايي برقرار شده است. درواقع، ميخواهيم بدانيم اگر انسجامي در اين اثر هست، كدام 
عنصر كليدي اين مهم را باعث شده است. نكته اين است كه الگوي كنشگران يكي از مناسبترين 
ابزارهايي است كه نشانه- معناشناسي در اختيار نقادان قرار داده است تا چگونگي پيوند بين متن 

نوشتاري و صحنة نمايش نشان داده شود.   
لورانزاسيو، موسه، موقعيتهاي روايي،2  واژههاي كليدي: الگوي كنشگران،1 پيرنگ،

گفتهپرداز،3 گفتهخوان4.  
  

مقدمه  
در ميان هنرهاي ديگر و شايد در قلمرو ديگر فعاليتهاي انساني، تئاتر هنري است كه در آن نشانه 
به شكلهاي گوناگون ديده ميشود. در تئاتر هم نشانههاي كالمي و هم نشانههاي ديداري يا 
نظامهاي داللتي غيرزباني مشاهده ميشود. بهشكل جزئيتر ميتوان گفت عالوهبر گفتار 
شخصيتهاي تئاتر، نشانههاي صوتي و تصويري فراوان در آن ديده ميشود. تئاتر از تمام نظامهايي 
كه به ارتباطهاي انساني اختصاص دارند سود ميبرد. تئاتر از تمام نشانهها استفاده ميكند: 
نشانههايي كه در طبيعت هستند، نشانههايي كه در شغلهاي گوناگون ديده ميشوند و نشانههايي كه 
در تمام حوزههاي هنري وجود دارند. به همين دليل، تئاتر قلمرويي خاص و مناسب براي برخورد 
نشانههاي گوناگون با تكيه بر بررسي سميوز است. هدف اين مقاله، بررسي يكي از اين نشانهها 

اثر موسه است.     لورانزاسيو يعني نحو روايي در متن نوشتاري تئاتر
                                         
1. les actants  
2. les instances narratives 
3. enonciateur  
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براساس اين ميخواهيم بدانيم چگونه ميتوان بين متن نوشتاري و صحنة نمايش ارتباط 
جستوجو كرد. ازلحاظ  لورانزاسيو برقرار كرد. پاسخ عملي به اين پرسش را ميتوان در تئاتر
ساختاري، اين تئاتر يكي از پيچيدهترين هنرهاي نمايشي است. درواقع، يكي از ويژگيهاي 
تكثر پيرنگ و نحو روايي يا «مدل كنشگران» (Klinkenberg, 1996: 141) در  لورانزا تئاتر
اين اثر است. اين تكثر از يكسو ابهام و پيچيدگي در اثر ايجاد ميكند و از سوي ديگر موجب 
Greimas et Courtés, 1993: ) «استحكام ساختار داستان ميشود؛ بهشرطي كه «گفتهپرداز
125) توانسته باشد انسجام دروني تكتك پيرنگها را حفظ كرده و درنهايت، انسجام بين 

پيرنگها با يكديگر را برقرار كرده باشد. بر اين باوريم كه اين اثر باوجود ظاهر آشفته و 
مبهمش، داراي پيرنگهاي منسجم و همچنين روابط پيچيده بين كنشگران آن است. به همين 
 (Courtés, 1991: 69) «دليل، عالوهبر پرسش باال و بهكمك الگوي كنشگران يا «نحو روايي
ميخواهيم بدانيم چگونه باوجود اين پيچيدگي در ساختار روايت، اين انسجام دروني بين 
عناصر روايي برقرار شده است. درواقع، ميخواهيم بدانيم اگر انسجامي در اين اثر هست، كدام 
عنصر كليدي اين مهم را باعث شده است. نكته اين است كه الگوي كنشگران يكي از 
مناسبترين ابزارهايي است كه نشانه- معناشناسي در اختيار نقادان قرار داده است تا چگونگي 

پيوند بين متن نوشتاري و صحنة نمايش نشان داده شود.  
تالش بر اين است تا از نشانههاي منفرد، كالننشانهها،  لورانزاسيو در تحليل گفتماني تئاتر
خردنشانهها و يا مجموعهاي از نشانهها عبور كنيم تا بتوانيم به وراي نشانهها يعني آنجايي كه 
نشانهها با يكديگر تعامل برقرار ميكنند برسيم. اين تعامل بين نشانهها نوعي پويايي در متن 
بهوجود ميآورد. نكته اينجاست كه اين پويايي حتماً در نظامي فرايندي حاصل ميشود: «يعني 
اينكه هر نشانه در تعامل، چالش، تباني، پذيرش، طرد، تناقض، تقابل، همگرايي، واگرايي، 
همسويي، دگرسويي، همگونگي و دگرگونگي با نشانههاي ديگر، حركتي فرايندي را رقم 

ميزند كه اين حركت خود راهي است بهسوي توليد معنا.» (شعيري، 1385: 1).  
  

آزادي شهر فلورانس بهعنوان شيئي ارزشي   
مدتزمان طوالني بهنمايش گذاشته نشد؛ زيرا بسياري از نقادان بر اين باور  لورانزاسيو تئاتر
بودند كه اين نمايشنامه بيش از حد غني، آشفته، گنگ و پراكنده است. اما نقادان ديگري هم 
بودند كه خالف اين مطلب را بيان ميكردند. آنها از ثبات پيرنگ در اين روايت در پوشش 
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ظاهري مبهم سخن ميگفتند. واقعيت اين است كه اين تئاتر باوجود تكثر پيرنگ از وحدت و 
ثبات برخوردار است: پيرنگهاي گوناگوني كه بهتمامي به دور يك محور مركزي درحال 
چرخش هستند. درواقع، تكثر پيرنگ يكي از ويژگيهاي اصلي اين روايت است؛ عالوهبر اين 
ويژگي، ميتوان از تكثر الگوي كنشگران كه يكي از عناصر اصلي پيرنگ روايت است سخن 
گفت. اما نكته اين است كه اين تكثرها در ساختار روايي اين نمايشنامه بهشكل پراكنده و مبهم 
ارائه نشدهاند؛ تمام آنها در ارتباط با يكديگر قرار دارند و يك نخ تسبيح كه در ادامه به آن 
اشاره خواهد شد، تمام آنها را به يكديگر متصل ميكند. اين درست همان چيزي است كه 

باعث ميشود پراكندگي و آشفتگي ظاهري آن محو شود.  
خوانندة سنتي تئاتر در فرهنگ فرانسه، با بهنمايش درآمدن اين نمايشنامه دريافت كه 
حضور تكثر در ساختار روايي اين روايت نشاندهندة گذر از تئاتر كالسيك به تئاتر رمانتيك 
است. با تكثر در پيرنگ، ديگر سخن گفتن از «وحدت كنشي» بيفايده است. حاال ديگر بايد از 
تكثر كنشها درعين وحدت آن سخن گفت. با اين حركت جديد، ديگر بحث بر سر تقدير 
تراژيك انسان كلي و جهاني نيست؛ بلكه سخن از تراژيك و تقدير فردي است. بهدنبال آن، 
نمايش درام اخالقي در پيوند با تباهي فرد ارزش پيدا ميكند نه تباهي جمع. براساس اين، 
خوانندة سنتي ميآموزد كه با تكثر ساختار روايي آشنا شود و درپي آن به انسان در مقام فرد 

اهميت بدهد نه در مقام جمع.   
اما چگونه ميتوان اين تكثر نقشها را كه در ارتباط با شخصيتهاي داستاني است در 
پايهاي واحد گرد آورد؟ پاسخ به اين پرسش در الگوي كنشگران ديده ميشود. الگوي 
كنشگران با درنظر گرفتن كنشگر بهعنوان واحد پايه و واحد معنايي، ميتواند به يافتن اصول 
همسانساز كه ساماندهندة اثر هستند ياري بخشد. در اين حالت، ديگر به تحليل روانشناختي 
نخواهيم پرداخت و از آن دوري ميجويم. برعكس، به مطالعة تقابلها و نيروهاي درونياي 
ميپردازيم كه نمايشنامه و متن را هدايت و مديريت ميكنند. ساختار منعطف الگوي كنشگران 
بايد موشكافانه تحليل شود و در تمام طول مدت نمايشنامه تحول يابد. اين ساختار بايد 
بهعنوان يكي از ابزارهاي تحليل كه تكميلكنندة ساير ابزارهاست، درنظرگرفته شود. به همين 
دليل، مطالعة شرايط زماني و مكاني و همچنين بررسي الگوي ارزشي شهر فلورانس در اين 
نمايشنامه، اين امكان و توانايي را براي نقّاد فراهم ميكند تا تحليلي از فضاي نمايشي و 
همچنين تحليلي از زمان و مكان صحنة نمايش بهدست دهد. در يك كالم، الگوهاي كنشگر 
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ابزاري مفيد براي مطالعة اساسي رابطههاست: رابطة كنشگران با يكديگر، رابطة متن نمايشنامه 
و صحنه تئاتر، رابطة نمايشنامه و بافت آن.   

در الگوي كنشگران، فاعل كنشگر الزاماً قهرمان داستان نيست. فاعل كنشگر قبل از هرچيز، 
فاعلي است در الگو و جملة كنشگران. اين بدان معناست كه فاعل كنشگر مجموعهاي از اعمال 
را در جستوجوي شيء ارزشي خود انجام ميدهد. پس فاعل كنشگر را بايد در اين رابطه كه 

او را به شيء ارزشي متصل ميكند و براساس آن يك محور را ميسازد، درنظر گرفت.  
درواقع، يكي از ساختارهاي اصلي «نحو روايي» (Bertrand, 2000: 175) «الگوي كنشگران» 
است (محمدي و عباسي، 1381: 114). «همچنان كه فعل، گرانيگاه جمله است، [الگوي] كنشگران 
نيز گرانيگاه روايت بهشمار ميآيند.» (همان، 113). الگوي كنشگران نقش هر شخصيت داستاني را 
مشخص ميكند. به اين ترتيب، نهفقط نقش شخصيتهاي داستاني مشخص ميشود؛ بلكه قسمتي 

از داللت معنايي روايت بهكمك اين نحو روايي رمزگشايي ميشود.  
لورانزو شخصيتي است كه بيشتر از همه روي صحنة نمايش حضور مييابد و اهميت 
حاضرجوابيهايش بسيار زياد است؛ اما اولين حضورهاي پنهانش در صحنههاي يك و دو از 
پردة يك، گذرا و كماهميت است. او در صحنة چهار كه حضور پررنگتري در نمايش دارد، 
بهنظر ميرسد بيشتر عروسك خيمهشببازي است تا محركي براي جستوجوي يك شيء 
ارزشي مشخص. بزدلي و ضعف با گفتوگوهاي ويژة لورانزو به اثبات رسيده است («داستان 
واقعي است»، 4، پردة دوم)؛ با اينكه خواننده همان ترديدهايي را كه كاردينال دارد، احساس 
ميكند. فقط در صحنة سه و پردة سوم- كه پاية اصلي درام است- خواننده همة عناصر را در 
اختيار دارد و از هويت واقعي آن دشمني آگاه ميشود كه لورانزو بههمراه اسكورونكونكلو1 با 
او مواجه خواهند شد. اين دشمن همان الكساندر دو مديسي است: «... و برايتان تكرار ميكنم 
كه تا چند روز ديگر، در فلورانس الكساندر دو مديسي2اي وجود نخواهد داشت، در نيمهشب 
ديگر خورشيدي نخواهد داشت.» اين اعتراف كاملكنندة همان كلمات و نشانههاي مبهم و 
ضمني درمورد قتل الكساندر دو مديسي است. او اين نشانهها را در پردههاي قبلي بهشكل 
ضمني بيان كرده است؛ اما در اين صحنه همهچيز بهروشني بيان ميشود. در اين نمايش، 
                                         
1. Scoronconcolo 
2. Alexandre de Médicis 
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لورانزو نقشي اصلي را بهعهده دارد. او همان كسي است كه با نقشهاي ازپيش تعيينشده 
بهدنبال شيء ارزشي خود يعني قتل الكساندر دو مديسي است. او اين نقش ازپيش تعيينشده 
را در پردة چهارم كامل ميكند. براساس اين، ميتوان مدل كنشگران يا نحو روايي اين روايت 

را كه لورانزو فاعل كنشگر است مشاهده كرد:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رابطة بين فاعل كنشگر و شيء ارزشي- كه شالودة نمايشنامة تئاتر است- در اينجا بسيار 
قوي است؛ زيرا به مرگ دوك اشاره دارد. اين قتل- يگانه هدف فاعل كنشگر- منشأ اعمال 
زيادي است؛ زيرا در طوالنيمدت پيريزي شده است. قتلي كه در مدل كنشگران باال ديده 
ميشود و يگانههدف فاعل كنشگر است، نتيجة اعمال و كنشهاي بسيار زيادي است كه در 
طوالنيمدت طرحريزي شده است. لورانزو بايد اعتماد الكساندر را با چاپلوسي كردن بهدست 

آورد، آنگاه نقشهاي بكشد و او را در دامي مرگبار بيفكند.  
شمار كنشگران بازدارنده بسيار مهم است و اين همانچيزي است كه خشونت گفتمانهايي 
را كه در پيوند با لورانزوست توضيح ميدهد و همان نفرتي است كه درطول تمام نمايش 
لورانزو را تعقيب ميكند و با اوست؛ بهگونهاي كه در آخرين لحظه اين نفرت، خود او را هم 
به كام مرگ ميكشد: «... جمعيت خود را روي او ميافكند. واي خداي بزرگ و بخشنده! او را 

   .(Dizier, 1992: 66 6، پردة پنجم به نقل از) «.داخل مرداب هل ميدهند
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اما بهسختي بتوان محل كنشگران ياريدهنده را بهويژه قبل از قتل پر كرد: دوستي فيليپ 
كمكي به او نميكند؛ زيرا او از دنيا بريده است و در كتابهاي التين خود غرق شده است. 
درواقع، فيليپ پس از مرگ لوييز از همهچيز و از همة كارها كنار كشيده است: «ميبيني، من 

  .(Ibid, 67 7، پردة سوم به نقل از) «.پير شدهام، وقت آن است كه دست از كار بكشم
مادرش نيز در خاطرات خود زندگي ميكند. او در انطباق خود با تغييرات مشكل دارد و 
همين امر دليل مرگش است: «هرچه كه ميبينم، مرا بهسوي گور ميكشد.» (4، پردة سوم به 
نقل از Ibid). اين انزواي نقش اصلي دليلي ماورايي ندارد. اين انزوا نتيجة سرنوشت شومي كه 
بر قهرمان نفرينشدة داستان تحميل شده است، نيست؛ بلكه ناشي از موقعيت سياسي 

پيچيدهاي است كه تفرقه بر آن حاكم است و واماندگيِ «انسان بينفوذ».  
بخش موضوعي نيز يك مشكل را حل ميكند: شهر فلورانس ميتواند در آن جاي گيرد؛ اما 
مادر بدجنس او چه نوع حكومتي را خواهد پذيرفت؟ لورانزو به ارزش نيروهاي مخالف و 
فايدة قتل پادشاه ستمگر شكاك است. فيليپ از او ميپرسد: «اگر فكر ميكني كه اين قتلي 
بيفايده در زادگاه توست، چرا آن را مرتكب ميشوي؟» پاسخي درست داده ميشود: «تمام 
زندگيام وابسته به نوك خنجرم است.» (3، پردة سوم به نقل از Ibid, 66). حضور دو فرستنده 
در الگوي كنشگران يعني فلورانس و خودش الزاماً دو قتل را كه يكي قتل سياسي و ديگري 
قتل در درون شهر است، تأييد ميكند و براساس اين، آزادي شهر و جستوجوي آزادي 

خودش در ارتباط تنگاتنگي با يكديگر قرار ميگيرند.   
  

الگوهاي كنشگر موازي  
متن نمايشي عالوهبر داشتن يك فاعل كنشگر كه در جستوجوي يك كنشگر شيء ارزشي است، 
ميتواند دو فاعل كنشگر متفاوت را معرفي كند كه هر دو كنشگر، همزمان، درپي يافتن كنشگر 
شيء ارزشي مشترك باشند. گاهي هم اتفاق ميافتد كه جاي فاعل كنشگر و كنشگر شيء ارزشي 
پيدرپي تغيير ميكند: فاعل كنشگر «الف» بهدنبال شيء ارزشي خود «ب» است؛ ناگهان بهداليل 

خاصي كنشگر «ب» به فاعل كنشگر تبديل ميشود و «الف» به شيء ارزشي.   
چندين پيرنگ وجود دارد كه در پيوند با يكديگرند. اين پيرنگها بهصورت  لورانزاسيو در
همزمان، درحال رخ دادن و شكل گرفتن هستند. تجلي اين پيرنگها از بالقوه به بالفعل فقط 
بهشكل متوالي و همزمان صورت ميگيرد. به همين منظور، در ادامه تالش ميكنيم اين 
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الگوهاي كنشگران را جداگانه نشان دهيم. نقطة پيوند يا نخ تسبيحي كه اين الگوها را به 
يكديگر ميپيوندد، همان شيء ارزشي است كه در تمام آنها مشترك است. يادآوري اين نكته 

بسيار مهم است كه تمام اين الگوها در پيوند با يكديگرند و همزمان آشكار ميشوند.  
  

فاعل كنشگر: فيليپ استروزي1   
فيليپ نيز در جستوجوي يك شيء ارزشي است كه از همان ابتداي پردة دوم براي بيننده 

آشكار ميشود حتي قبل از اعتراف لورانزو در پردة سوم.  

  
با بررسي دقيق الگوي كنشگران كه در پيوند با فيليپ استروزي است، سه نكته نمايان ميشود:   
- طايفة استروزيها براساس حضورشان در بسياري از خانههاي الگوي كنشگران نقشي كليدي 

بهعهده ميگيرند. 
- پيير از خانة كنشگر ياريدهنده به خانة كنشگر بازدارنده تغيير مكان ميدهد. 

- كنشگر شيء ارزشي يعني «آزادي فلورانس» كمرنگتر و مبهمتر از «قتل الكساندر» است. 
                                         
1. Philippe Strozzi 
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فيليپ رئيس طايفة استروزيهاست و تنها فردي است كه از سوي جمهوريخواهان به 
رسميت شناخته شده است: «همپيمانان نام فيليپ را ميخواهند: "ما بدون آن هيچكاري انجام 
نخواهيم داد."» (Dizier, 1992: 68, VI, 8). درستكاري و صداقت عميقش: «صالحترين 
مرد فلورانس» (Ibid, 66, I, 2)- همانگونه كه زرگر دربارة او ميگويد-  و همچنين سن و 
سالش و غيره سبب ميشود او در كانون آمال جمهوريخواهان قرار گيرد؛ اما نه در كانون 
عمل و كنش؛ زيرا فيليپ پيرمردي است كه ديگر توان كنش و عمل ندارد و مجبور است روي 
نيمكتي بنشيند. خواننده از متن نوشتهها و هنگام تماشاي تئاتر شاهد است كه او رؤياي 
جمهورياي را در سر ميپروراند كه در آن طايفة استروزي بههمراه ديگر خانوادههاي بزرگ 
جاي خود را دارند؛ اما متأسفانه كاري انجام نميدهد و او در رؤياهايش فرورفته است: 
«پيرمرداني خيالپرداز هستيم.» (Ibid, 68, II, 1). او در مهمالت ذهنياش همة هوسهاي 

   .(Ibid, III, 3) «.حركت را غرق كرده است: «حركت! چگونه هيچ نميدانم
پيير و فيليپ در آخر نمايش با يكديگر روبهرو نميشوند و مكمل يكديگر و محرك براي 
دفاع از حيثيت طايفه نيستند: «درست است سالويياتي مرده» (Ibid, II, 5) و پيير مخالف 
سرسخت اصول فيليپ ميشود: «پيرمرد لجباز! حاكم بيرحم!» (Ibid, IV, 7). به اين ترتيب، 
پيير به پادشاه فرانسه ميپيوندد: «ياغياي كه بدون درنظر گرفتن قوانين عليه كشور خويش 
سالح برميگيرد» (Ibid, IV, 6)؛ همچنانكه پدرش درمورد او قضاوت ميكند. قتل الكساندر 
هدف اصلي خانوادة استروزي و رئيسش نيست. اتفاقهايي كه با كنشگر فيليپ در ارتباط 
هستند، گامبهگام رخ ميدهند؛ انتقام از سالويياتي سپس مرگ ظالم بعد از قتل لوييز: «الكساندر 
را گردن بزنيم... مرده باد الكساندر!» (Ibid, 69, III, 7) و در آخر، واگذاري و تبعيد فيليپ. به 
اين ترتيب، اين دسيسه با جهشها و پيشرفتهاي تازه و دائمي و همچنين تغيير تصميمها از 

جانب شخصيتها همراه است.  
  

فاعل كنشگر: ريچياردو سيبو1  
نحو روايي كه بين ماركيز و دوك برقرار شده، فراتر از ماجرايي عاشقانه است؛ زيرا ريچياردو 
درصدد تأثير گذاشتن بر افكار سياسي عاشق خويش است. عالوهبر اين، اقدامات كاردينال با 
                                         
1. Ricciarda Cibo 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


196   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
 

روابطش با الكساندر يكي ميشود. حال براساس اين تالش ميكنيم نحو روايي مربوط را 
بهتصوير كشيم.  

در الگوي كنشگران، فلورانس و اروس1 يعني طغيان احساسات و هيجانها، بهعنوان 
كنشگر فرستنده با يكديگر پيوند برقرار ميكنند: «من چه كسي را دوست دارم؟ تو را؟ او را؟» 
(Ibid, II, 3). اين به اين معناست كه ماركيز واقعاً گمان ميكند با تحت تأثير قرار دادن افكار 

و آراي عاشق خود ميتواند در كاهش ظلم سهمي داشته باشد.  
سومين الگوي كنشگران معرّف ويژگي خاصي است كه ساختار نمايشنامه را روشن ميكند. 
اين مدل مانند همان مدلي است كه در آن لورانزو بهعنوان فاعل كنشگر عمل ميكند: لورانزو 
بهدنبال آزادي فلورانس است و اين خواسته فقط با مرگ الكساندر صورت ميپذيرد. حال، 
ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه نزديكي و شباهت بين اين دو الگوي كنشگران چه چيزي 

را نشان خواهد داد و بيانگر چيست.   
- ماركيز براي مسلط شدن به دوك- كه بيش از هرچيز به احساسات شهواني حساس است- 

روشهاي جنسي يكساني را بهكار ميبرد.  
- آزادي شهر فلورانس براي هر دو فاعل كنشگر درگرو حذف الكساندر است: حذف فيزيكي 

او از طريق كشتنش يا حذف او از صحنة سياست بهواسطة يك سوگلي.   
- كاردينال سيبو در اين نحو روايي، بهعنوان نيروي بازدارنده نقش بازي ميكند. او مخالف 
رسمي هر فاعل كنشگر است. اما در مدل كنشگران فعلي، او بهنوبت هم نقش نيروي 
بازدارنده و هم نيروي ياريرسان را بهعهده دارد. اين به آن معنا نيست كه او نگرشش را 
عوض كرده؛ بلكه بيانگر اين است كه او براساس منافع شخصياش عمل ميكند (او نقاب 

دوست و متحد را بر چهره ميزند تا بتواند بيشتر ماركيز را فريب دهد).   
با مطالعة دقيق اين نمايشنامه ميبينيم كه معشوقة دوك و «نازنين» هرگز همديگر را مالقات 
نميكنند؛ زيرا درواقع ماركيز كنشگر مضاعف لورانزوست و گويي همان نقش او را بهعهده دارد. 
درواقع، اين دو شخصيت نمايشي بدون هيچ ارتباط و مالقاتي، مسيري موازي را دنبال ميكنند. 
بهاصطالح سينمايي، اين سه طرح داستاني داراي پالنهاي متفاوتي هستند. نقش لورانزو بهعنوان 
فاعل كنشگر داراي بيشترين تعداد صحنههاست (نوزده صحنه). اين طرح در درجة اول است و 
                                         
1. Eros 
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سيري مستقيم را دنبال ميكند؛ در درجة دوم، چهارده صحنهاي كه به مبارزة استروزي اختصاص 
داده شده، بيانگر تغييرات ناگهاني تئاتر و بازگشت به گذشته است؛ طرح داستاني مربوط به ماركيز و 

كاردينال داراي شش صحنه است و بهنوعي بيانگر كنشگر مضاعف لورانزو.  

  
آشفتگياي آشكار  

حضورِ سوژه (شخصيت)هاي متعدد كه يكي از ويژگيهاي روايت دراماتيك است، توضيحي 
است براي تأثيرِ گيجكنندهاي كه خوانشِ سطحي ممكن است ايجاد كند؛ زيرا پيرنگها، 
الگوهاي كنشگران و خطوط داستاني درپي هم ميآيند و الزم است با بهكارگيريِ قدرت تخيل 

از يكي به ديگري عبور كنند.  
در سه الگوي اولية كنشگران ميبينيم هر سه فاعل كنشگر (شخصيتهاي داستان)، بدون 
استراتژياي مشترك، بهگونهاي بينظم و ترتيب درگير نبرد ميشوند؛ زيرا آنها در منطقة 
نيروي كمكدهنده ظاهر نميشوند. شايد توجيهش اين باشد كه حضور فراگيرِ شهر فلورانس 
همة تصورات پيچيده و متفاوت را دربرميگيرد: ضرورت و وظيفة شخصي براي لورانزو، 

اوليگارشي براي فيليپ و استبداد روشنانديش1 براي ماركيز.  
                                         
1. despotisme 
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اما در منطقة كنشگر سودبرنده ميتوان پيدايش همزيستي ميان عنصر جمعي (مردم- شهر) 
و عنصر فردي را مشاهده كرد. اين امر نشان از اين دارد كه فاعل كنشگر نهفقط براي جمع، 
بلكه براي منافع شخصي خود هم تالش ميكند. انگيزهها و عاليق فردي، بهنحوي تنگاتنگ با 
انگيزههاي سياسي پيوند خوردهاند. بنابراين، در خواندن اين نمايشنامه بايد به اين دو محور 
توجه كرد: توطئة سياسي و معضل عذاب وجدان فرد. مفسران همواره ميان اين دو قطب در 
نوسان بودهاند؛ اغلب به اين قصد كه يكي از اين دو را به سايه برند و كارگردانان نيز چنين 
نگرشي دارند: يا تقابل مركزيِ داستان متوجه قهرمانِ رمانتيك و وجدان شخصياش است، يا 

جانب فعاليت اجتماعي- سياسي را ميگيرد.  
در اين الگوهاي كنشگران كه در باال ارائه شد، كنشگر فلورانس نقشهاي متعددي بهعهده 
گرفت: كنشگر فرستنده يا تحريككننده، كنشگر شيء ارزشي و كنشگر گيرنده. اين به آن 
معناست كه شهر سوژه را وادار ميكند براي حفظ آن و بهقصد آزاد كردن آن وارد جنگ شود. 
«از دنيايي سخن ميگويد كه معناي عشق را گم كرده  لورانزاسيو بهنظر برنارد ماسون، نمايشنامة
است، ولي همچنان ادامه ميدهد به پي گشتنش.» (به نقل از Dizier, 1992: 72). اين شوق 
(جستوجوي معناي عشق) به فلورانس، به دلداده، به مادر و به زن مجروح (خوار و 
 ذليلشده) منتقل شده و همگي درپي آزاد كردن آن هستند. لورانزو و ريكاردو، اين دو «جفت

ساختاري»، هركدام چيزي را براي آن فدا ميكنند؛ يكي زندگياش را و ديگري شرافتش.  
  

تحول سه الگوي موازي بهسوي يك الگوي جديد  
در آخرين صحنة پردة چهارم، لورانزو الكساندر را ميكشد؛ اما پايان زندگي فرمانرواي مستبد 
نبايد همانگونه كه بسياري از كارگردانان تمايل داشتند، بهمعناي پايان نمايشنامه باشد. درواقع 
اگر نقشها را بررسي كنيم، بهوضوح ميبينيم كه ايفاي نقش آنها پايان يافته است. لورانزو 
درحالي كه ميداند از سرنوشت نميتواند فرار كند، به ونيز ميگريزد. فيليپ نيز تبعيد شده، از 
Ibid, V, ) «.خيانت پيير آگاه ميشود: «من اطمينان داشتم كه پيير با پادشاه فرانسه مكاتبه دارد
2). ماركيز هم تصميم ميگيرد همهچيز را براي همسرش فاش و هر فعاليت سياسي را رها 
كند. تضاد بالمانع (آزاد) است؛ اما قدرت، تضاد نيست. شخصيت داستان اين قدرتها را 
سازماندهي ميكند: «كاردينال سيبو در دفتر كار دوك محبوس است: اخبار تنها به او ميرسد». 
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بنابراين، كاردينال سيبو مركز تمام اقدامات مربوط به برقراري حكومت استبدادي ديگري 
ميشود: او ميتواند بهعنوان سوژة يك مدل جديد كنشگر درنظر گرفته شود. 

 
ساختار نمايشنامه ميان پردة چهارم و پنجم شكافي را نشان ميدهد كه در آن قتلي رخ داده 
است؛ اما كاردينال سيبو شخصيت بزرگي است كه باقي ميماند. مرگ الكساندر به كاردينال 
سيبو اجازه ميدهد شاهزادهاي بازهم مطيعتر پيدا كند كه بازيچة دستان او خواهد بود. اكنون او 
نقشهاي كنشگرانة متفاوتي را برعهده دارد؛ چون از كنشگر بازدارنده به فاعل كنشگر تبديل 
ميشود. اما به فاعل فعالي تبديل ميشود كه ديگر قدرتش را كسي نميتواند ببيند؛ قدرت او به 

سايه رفته است. او قدرت در سايه است كه بسي خطرناكتر از قبل است.   
 

كالم و قدرت  
در پردة پنجم، كاردينال سيبو كه در تدارك مقدمات جانشيني است، اغلب از صحنة نمايش 
غايب است. فقط دو بار وارد صحنه ميشود (صحنة 1 و 8) و پنج جمله بيشتر بر زبان 
نميآورد. اين وضعيت تكلم آشكاركنندة اهميت گفتار اوست؛ گفتاري كه بهطور مستقيم با 
تالش براي كسب قدرت در پيوند است. اولين جملهاي كه به زبان ميآورد، دروغ است (دوك 
فعالً استراحت ميكنند) و همين جمله باعث فرونشستن طغيان مردم ميشود؛ طغياني كه در 
مستي ضيافتي دائمي و مدام غرق ميشود. دومين جملة او آشكارا در نفي مردم است. بهواقع، 
كاردينال پشت زبان خاص طبقة اجتماعياش پنهان ميشود و به التين سخن ميگويد (صحنة 
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اول). گفتار او را فقط هشت عضو طبقهاش درك ميكنند و مردم هيچ از آن سر درنميآوردند. 
جملة او در صفحة هشت كه با شكل خاص اداي كلمات بر آن تأكيد شده، اثبات اين امر است 
كه كاردينال رشتههاي عروسكي لرزان را در دست دارد: «... به من فرمان داده شما را به چهار 
چيز سوگند دهم.» مردم مثل هميشه، بيرون گود قرار دارند؛ دور از قدرت چه در تصور و چه 
در عمل: صداي «كومه» را از دوردست ميشنويم. شوق به قدرت درون الگوي كنشگر در 
موارد بسياري نمود مييابد و اين شوق سيبوي كشيش را به چنان موجودي بدل ميكند كه به 
جنبش ضد كشيش روزگارش ميپيوندد (تا 1830 م قدرت براي سركوب جنبشهاي مردمي 
 از كليسا كمك ميگرفت). بهلحاظ تاريخي، حضور اين كاردينال همزمان است با دوران 
سياستمداري ماكياولي كه نظرية سياسياش مبتني است بر كارآيي صرف و چشمپوشي از 
اخالق: «هدف وسيله را توجيه ميكند» و خداوند از تمام اين اعمال بيرون ميماند؛ زيرا سيبو 
حضور او را حتي درمقام ناظر تصديق نميكند: «اگر از شما مطمئن بودم، مطالبي را با شما در 

  .(Ibid, IV, 4) «.ميان ميگذاشتم كه حتي خداوند نيز از آن آگاه نيست
  

ساختار دروني  
مقايسة ميان سه الگوي كنشگران نخست از يكسو و چهارمين الگوي كنشگران از سويي 
ديگر، نشان ميدهد در ابتداي نمايشنامه سه فاعل كنشگر گوناگون با كنار زدن الكساندر 
مديسي، فرمانرواي مستبد، در جستوجوي برقراري آزادي فلورانس هستند. اما در آخرين 
پرده، فقط يك فاعل كنشگر جايگزين اين سه فاعل كنشگر ميشود. درواقع، اين فاعل كنشگر 
جديد براي بهقدرت رسيدن كمُ مديسي1 ميجنگد و مردم مثل هميشه، در اين الگوي آخري 
هم بهچشم نميآيند. متجاوزان از چهرة شهر حذف شدهاند، آنها در تبعيد بهسر ميبرند؛ اما 
جامعه تغيير نكرده و قدرت خودكامه (مانند مار دوسر) هميشه سر جاي خود است. در اين 
ساختار كه درواقع نوعي چرخش بهشمار ميآيد، اتفاقهاي نمايش دادهشده در نخستين 
پردهها، در پردة پنجم از سر گرفته شدهاند. تاجر و زرگر به گفتوگويشان در ميدان ادامه 
ميدهند و محتواي گفتوگويشان تغيير نميكند: «گفتوگويي بيسروته و درهم.» براي تاجر 
                                         
1. Côme de Médicis 
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استعارههايي وامگرفته از آگاهي و نيش و كنايه براي زرگر: «... او ما را در وادي كالم كشانده 
  .(Ibid, 72 5، پردة پنجم به نقل از) «.است، در شب شانس شما

ساختار عجيب خطرناكي پديد ميآيد بهشكل هزل، مبارزه ميان استروزيها و سالوياتيها: 
پسران آنها با هم مشاجره ميكنند و مبارزة بينتيجة آنها همچون از ميان آينهاي دفورمان 
نشان داده ميشود. حاال نمايش توسط دو بچه بازي ميشود؛ يعني از ستيزههاي فروماية آنها 
كاسته ميشود. مخالفان جمهوريخواهان به ريشخند بسنده كردهاند و به بودن در آينده ادامه 

خواهند داد؛ به بودن در تصوير اين بازيهاي كودكانه.     
  

نتيجهگيري  
مهمترين تفاوت هنرهاي نمايشي و روايت در تقابل بين سطوح روايي است. روايت دستكم 
از دو سطح تشكيل شده است: سطحي كه راوي و مخاطب در آن واقع شدهاند و سطحي كه 
كنشگران در آن حضور دارند. درحالي كه در هنرهاي نمايشي، خواننده يا بيننده فقط با يك 
سطح كه همان سطح كنشگران است روبهروست. به همين دليل، در هنرهاي نمايشي اغلب 
راوي حضور ندارد و بهدنبال آن سخن از كانونشدگي بيمعناست. در هنرهاي نمايشي هيچ 
عنصري از داستان نميتواند ازقبل از همهچيز، از پيرنگ داستان و احساس شخصيتهاي 
داستان باخبر باشد. خواننده خودش بايد از كنش كنشگران، از مجموع حركات رفتوآمدي 
بازيگران، از ديداسكاليهاي1 نمايش، از ژستها و لباسهاي شخصيتها، از دكوراسيون 
صحنه و از روايتي كه هريك از شخصيتها از حوادث بازگو ميكنند، دريافتي در ارتباط با 
متن داشته باشد. درواقع، اين مهمترين تفاوتي است كه بين روايت و هنر نمايشي وجود دارد.  
از اين قاعده جدا نبود. به همين سبب، نگارندة مقاله تالش كرد در سطح  لورانزاسيو تئاتر
«دنياي روايت» يعني همان سطحي كه كنشگران حضور دارند باقي بماند تا بتواند به بررسي 
نحو روايي يا الگوي كنشگران بپردازد. همانطور كه در مقدمه اشاره شد، يكي از ويژگيهاي 
اين نمايش حضور تكثر پيرنگها و الگوهاي روايي در آن است. تكثر الگوي كنشگران از 
يكسو باعث استحكام ساختار روايي ميشود (اگر بين اين الگوها انسجام و هماهنگي وجود 
داشته باشد) و از سوي ديگر، باعث ضعف آن ميشود (اگر هماهنگي بين الگوها وجود نداشته 
                                         
1. didascalies 
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باشد). به همين دليل، در اين مقاله تالش كرديم تا اين انسجام را در سطح «دنياي روايت» 
بهكمك الگوي كنشگران نشان دهيم.  

از سه الگوي كنشگران يا نحو روايي تشكيل شده است. شخصيت داستاني  لورانزاسيو تئاتر
بهعنوان كنشگر در هريك از اين سه الگو با يكديگر متفاوت بودند؛ ولي تمام آنها بهدنبال يك 
شيء ارزشي ثابت بودند: لورانزو، ريچياردو سيبو و كاردينال سيبو هركدام درپي يك شيء 
ارزشي ثابت بهنام «آزادي فلورانس» بودند. درواقع، «آزادي فلورانس» همان نخ تسبيحي است 
كه اين سه الگوي بهظاهر متفاوت را به يكديگر ميپيوندد. «آزادي فلورانس» همان عنصري 
است كه باعث ميشود تمام الگوهاي كنشگران به دور يك نقطة مشترك و ثابت بچرخند تا 
وحدت و انسجام اثر حفظ شود. با رسيدن هر سه فاعل كنشگر به شيء ارزشي مشترك، نحو 
روايي جديدي شكل ميگيرد كه باعث حركتي جديد در روايت ميشود؛ يعني بعد از مرگ 
الكساندر شرايط جديدي آغاز ميشود كه در فاعل كنشگر جديد (كاردينال سيبو) بهدنبال شيء 
ارزشي جديد (قدرت كوم) است. اين الگو يا نحو روايي جديد امكانات تازهاي را براي خواننده 

فراهم ميآورد تا بتواند در ادامة اين سطح ثابت تخيل كند و شرايط جديد را حدس بزند.  
باوجود الگوهاي روايي متكثر، داراي يك نقطة ثابت است كه ديگر  لورانزاسيو باري، تئاتر
عناصر به دور آن درحال چرخشاند كه اين امر باعث وحدت و انسجام اثر ميشود. اين 
وحدت در نمايشنامه در «رهاسازي فلورانس از» (Zamour, 1996: 85) چنگال ديكتاتور، 

الكساندر، متجلي ميشود.   
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