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 (لیهونیر مارک) "طرفآن" یشنامهیمفهوم ژست در نما یدرباره

 اجرمه فربد

 

 

 یاز پرداخاات بااه هر ونااه م اائ ه شیپاا "طاارفآن" یشاانامهیدر نما 1لیااهونیاار مااارک

دو  یدربااره شینماا.  ناد خ ا  دهنادهتکاان یتیوقعمابار آن اسات  اه  یاجتماع -یاسیس

 نیدر باار  ،یالدیهشااتاد ماا یدهااه در  ااه "فاارانت " و " ااار " هااایباارادر دوق ااو بااه نام

بااه همااراه پاادر و  یشاارق نی) ااار  در باار   نناادیماا یجاادا از هااد زنااد  ،یو غرباا یشاارق

 یهماواره ساودا  اه دو نیاا .(باه هماراه ماادر و فرزناد  او کش یغربا نیفرانت  در بر 

 واریااد خااتنیاز فاارو ر شیپاا ،درا دارناا یتیدبااه دور از هاار م اادود در  نااار هاا یزنااد 

 اه آزاداناه  ناار هاد  یمادت وار،یاد خاتنیپا  از فارو ر. اماا  ننادیرا مالقات ما گریکدی

 یمنطقاا و  اارح ااا  ی. وجهااهشااوندیخااود ماا انیاام ی ردنااد متوجااه شااکاف یزنااد 

. حاا   اتندین گریکادی ناار  ی اتیقاادر باه هم   اار  لیامعطوف باه م یفرانت  و وجهه
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. در ننادیبیمارا در خطار  شاانینایبجهاان شاان،یشخصا یشان سااز و  اار زناد هر  دام

 باارد،ی مااز زدن بااه جنگاال ماا یو باارا دزدی ااه  ااار ، پ اار فاارانت  را ماا یآخاار وقتاا

و  شاودی اار  ما ریفرزناد  ت ات تاا  یمتوجاه اسات ا ه  ناد،یما دایاپ را هافرانت  آن

طعاه بادنش را قطعاه ق  شاد،یوافقات خاود  اار ، او را مابا  اار ، باا م یاپ  از مشاجره

  ند.یاو م دنو شروع به خور  ندیم

نظار  رفات  دیابا ابتادا در. اسات  ارده خ ا  دهنادهتکاان یتیموقع لیهونیشد  ه ر اشاره

 اانش بااه  نیمتمر اا  اساات. هماا خیاز تااار یمشخصاا یزمااان یباار بااازه تیااموقع نیاا ااه ا

[ باه یالدیهشاتاد ما یدهاه در شادهدو تکّاه نیبار  خیتاار آوردنادیا]باه   ندهینو ی هیوس

 یهیا ناون خاود را در ساا یم ائ ه انیاب یاسات  اه و خیاز تاار یا  ظاه یآورادیا ینوع

وقفاه در نظار  رفتاه  کیاباه مااباه  توانادیما نادیفرا نیا. اسازدیممکن م خیتکّه از تار نیا

 ا اره  نیامطار   اردن ا. باا شاودیما "ژسات"باعث خ ا   ندیفرا کیوقفه در  جادیشود. ا

 ی اه در تاال  بارا یطبا  خوانشا  اه اند  دیانکتاه تا  نیاخاواهد بار ایابتدا م نیاز هم

 "ژسات" کیا یتماام باه "طارفآن" یشانامهیخ ا  شاده در نما تیاآن ه اتد، موقع نییتب

 است.

 یهااشاده از تماام مشخصاه یتها ت،یاموقع نیامعناسات  اه ا نیاا به بودن دهندهتکان اما

و در  یالدیهشااتاد ماا یدهااه نیدر باار موجااود  یاجتماااع -یاساایس یبرآمااده از ف ااا

و  یشاناختدر ب اتر جامعاه یاسایس طیشارا یامادهایشاده از طار  پ یتها تارسط ی  الن

 یناوع دشاکاف اسات. واجا کیا تیاموقع نیااسات. ا معناای متعاارف آنبه  یشناختروان

باه  یخیتاار یزماان یباازه کیادر رابطاه باا  تیاموقع نیا فات ا توانیم  ه قدر. آنی ُخت

 .دی رایانت اع م یسمت نوع
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اماار "بااه  ینقباا تااوانیبااودنش ماا یتهاا یواسااطه بااه "طاارفآن" تیااتمر اا  باار موقع یباارا

وجااود  یشاای را یکی یزعااد آ ااامبن در بطاان تفکاار متاااف بااه در تفکاار آ ااامبن زد. "یمنفاا

 .تیزبان در منف و یه ت یبرا یادیفرض  رفتن بن شیبر پ یدارد مبن

 دنیشای. اندتیامنف گااهیجاباا  در  ساتیزباان و مار ، تاأم  یدر واقع تأمال در رابطاه»

غار  اسات  اه  اه ان اان  یفارض ف  افه شیآن پا یرابطاه خاود م ات  م بررسا نیبه ا

  شادیما شیرا پا یامار خاود پرسشا نیازبان و مار   اه ا یدو قوه یدارا ستیاه تنده

 ایاا  نادیاو را آشاکار ماا تیاماه ،یفااان اط نا یباه عنااوان ه اتنده یآدما فیااتعر ایا اه آ

اتاو  بشار ساراپا  ایا یاصا   ااه اه اقامات  نادیما جاا یاز ان اان ا فیاتعر نیپنهان. ا

  2«.باشد ی تیو ن تیآ نده از منف

 نیقاای"در ساااحت زبااان، باار مفهااوم  تیاامنف یخااود درباااره یدهیااب ااط ا یباارا آ ااامبن

صااورت  نینخ اات». شااودیهگاال متمر اا  ماا یدر ف  اافه "Diese /نیااا" ریو ضاام "یح اا

شااکل  نیتاارطیو ب اا نیتااریی]بااه ماابااه ابتاادا یح اا نیقاایرو ،  یدارشناساایدر پد یآ اااه

فهاد  نیتارینایقیماا از جهاان،  یح ا تاسات  اه برداشا تیواقع نیا انگریفهد از جهان[ ب

. دی نایباه آن اشااره ما "نیاا" ریباا ضام دیشاویمواجاه ما یابا ابژه یان است. وقتما از جه

انتاا اع  یاز خااال  نااوع دیتااوانیماامااا تنهااا   ناادیطور  ااه هگاال اشاااره ماادر واقااع همااان

 نیااا» :دیاا ویآ ااامبن ماا 3«.زبااان  یاااز طر یعناای د،ییسااخن بگااو یح اا نیقاای یدرباااره

اسات. زباان  ریناپا انیاب یاهیساو یآن اسات  اه زباان ضارورتاب دربردارناده انگریشکاف ب

 در 4«.داردیپااا  ماا ا تیاامنف ثیاابااا  باات آن از ح یعناایرا بااا  فااتن آن،  یاماار نااا فتن

اسات  ریناپا انیازباان ب یبارا  اهآن»همواره در خاود زباان پنهاان اسات.  یواقع امر نا فتن

ضارورتاب نا فتاه  یا  ماه در هار  فتاه  یادق یاجا  خاود معناا  اه باه معنا  اتین ی ی 
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 یامار منفا نیبناابرا 5«.اسات یو   ا یمنفا ینا فتاه در اات خاود امار نیاا کنی.  امانادیم

خاود زباان و فعال ساخن  فاتن  ی اه ااتا ،یامادنین انیاباه ب ایا یناا فتن یهمچون عنصر

ادات  گاریو د هاادیاباه هماراه ق« تاو» ،«مان»مانناد  اون  یریضاما» .ردیا یاست، ن ج م

 یداد یاارو ایاااز خودشااان ارجاااع ندارنااد، ب کااه نفاا  ت قاا   رونیااب یهااابااه ابااژه یدیااق

 6«. نندیزبان را آشکار م

از  یفایان اان و زباان مقاارن اسات باا تعر یرابطاه ی ادر زبان و باه طاور   ریضما گاهیجا

واساط باودن. در  یناوع شی. نماا هیوسا کیان نفا  سااخت یمرئا نادیژست باه مااباه فرا

 امااا . شاات خااواهدباااز لیاات   نیااا ی  اا افااتیاز ژساات بااه عنااوان ره فیااادامااه بااه تعر

 است. «تیفع »و « توانش»مفهوم  یم ئ ه بعد

 

از ب ااث تااوانش و  ژهیااعماادتاب از ارسااطو بااه و یقو بااا  ایااتااوانش  فیاادر تعر آ ااامبن

ب اث ارساطو در باا  تاوانش باا انکاار ». ردیا یوام ما کیا یاو در  تا  نهاد متاف تیفع 

دارد  اه آن  ییتواناا یتنهاا وقتا  یا  کیا  فتنادی اه ما شاودیها آغااز ماییموضع مگارا

 کیاابااه اه نگاا نیااعماال. بااه  مااان ارسااطو ا ا قااوه، با فعاال باشااد و در حاا ایااتااوانش 
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عماال ساااختن سااازنده  نیتنهااا حاا ی ااه آدماا نیااو آن ا انجاماادینااامعقو  ماا یریاا جااهینت

فاقااد تااوانش ساااختن اساات. باار   اات،یبا فعاال در حااا  ساااختن ن یوقتاا جااهیاساات. در نت

اسات. ارساطو در مخا فات   اتادنیا یینش اته باشاد فاقاد تواناا ی  ا یوقتا ا یق نیهم

 ااه بااه  ی. اصاا  ناادیماا یمعرفاا یمباادد د ر ااون ایاا رییاان نظاار، تااوانش را اصاال ت یاابااا ا

  ناادیباار خااود عماال و ا اار ماا ایاا)منفعاال(،  شااودیماا یمفعااو  فع اا ی یااآن   یواسااطه

 7«.)فاعل(

:  اهنیا. ا نادیما دیادر ساخن ارساطو تأ  یگارید یب اث آ اامبن بار نکتاه نیدنبا  ا به

 .«نباشاد توانادیهاد ماباشاد،  توانادیموجاود اسات هاد ما یبا قوه ای بودن مندِآنچه توان»

 ایاااساات  ااه در واقااع تااوانش، ارتباااا خااود را بااا عاادم خااود  نیاانکتااه در ا نیااا تیاااهم

خاود در ارتبااا باودن.  ی: باا نااتوانیعنای باودن[ باا قوه] منادتاوان».  نادیفقدانش حفظ م

 8«.مندندتوان خود توانش_ ه در حا ت توانش وجود دارند به نا یه تند ان

. دیبنگار ریم ا نیاا باه "طارفآن" یشانامهینما یشاده یتها تیابار موقعباا تمر ا   ا نون

 یدر صاادد نفاا رانااهیگی ااه پ  ناادیرا خ اا  ماا ی ااتیز یتجربااه ت،یااموقع نیاادر ا  ااندهینو

آن ممکاان شااده اساات. در  یخیدر ب ااتر تااار  ااتیز نیاااساات  ااه خااود ا ییهااامشخصااه

  اتیب باه مادت حادودابباه دو ق امت  نی بار دیو تق ا واریاشدن د دهی ه  ش دیرینظر بگ

آ مااان[  کیاادمو رات یفاادرا  آ مااان و جمهااور یناا اع جمهااور یو هشاات سااا  ]در پاا

شااهروندانش  ااه   ااتیدر ز اریب اا یافتااهیتیفع  یهااااماادیاساات بااا پ نیادیاابن یرخااداد

 توانادی اه ما یاافتاهیتیفع  یهااامادی. پدهادیخاود قارار ما یطرهیتمام امور را ت ت سا

باه طاور  ییبازنماا یباشاد  اه قصاد ناوع یمفروضا یشاینما/یدبر اا ا یاصا  یهاخصهمش

 در امااا[ طاارف]آن شاانامهینما نیاادر ا  ااندهینو داشااته باشااد. خیتااار یتکّااه نیاامعمااو  از ا
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باه  یخیب اتر تاار نیا اه ا ساتیاجتمااع و یاسایس یامادهایپ ییجدا ای یسازرفعا یغ یپ

ب اتر  نیادر ا یایزدامر   باا "فطارآن"در  لیاهونیار. اسات هااصورت با فعال واجاد آن

 یتیمااوقع یزمااان یبااازه نیاادر ا یناایرزمیز یزنااد  تیاافی  ینااوع و پرداخاات یخیتااار

 یهاا االمبار تکاه دیاو تا  پاروایو باا اساتفاده از زباان با ساازدیم ی تیرئا  ریغ اصطالحاب

 انیانوشاتار جر یصا ا یهاامشخصاه از یکای] اه  شیدر زباان  ارا ترهاا ابانیخ یانهیعام

in yer face نیااا یی.  ااودهاادیرخااداد را نشااان ماا یجااابیا طیاساات[، خ ااع شاادن شاارا 

مااورد نظاار ،  یخی]با فعاال[ ب ااتر تااار طیبااودنش از شاارا یتهاا یبااه واسااطه تیااموقع

خاود رخاداد اسات  انگریاب گاریاسات. باه صاورت د خیکّاه از تاارت نیا ریناپ انیب یهیسو

 ا باه خصا ت زباان و رابطاه تاوانیادعاا ما نیاب اط ا ید. برارخدا ا یغ یطهاما به واس

باه طاور  یشاازبانیامار پ کیاباه  ماک   اتین قاادر ان ان  ه  ونههمان.  رد توجه معنا با

 یزبااان ]سااوژه ی نااد و تنهااا از راه تجربااه یزبااان را مرئاا ریناپاا انیااب یهیسااو واسااطهیباا

 ا ییدر بازنماا  یان شانامهینما نیاف ادهاد  مل ا نتقاا را ا یمفهاوم توانادیزبان باودن[ ما

 یهیساو ،یخیب اتر تاار نیادر ا یمر ا  یتها ینقطاه کیا جاادیبا ا ،یخیتار یتکّه نیاز ا

 ممکن  ند. انیب نیرا درون هم خیتکه از تار نیا یافتهینتیو فع  ریناپ انیب

 واساط باودن/ یناوع شی اه از ژسات باه عناوان نماا یفایمقاارن اسات باا تعر ریم ا نیا

 ایا دیاتو   یا چیاسات  اه در آن ها نیاژسات ا یژ ایو».  هیوسا کیاساختن نف   یمرئ

 یحرفاا چیژساات هاا» ا یااق نیباار هماا 9« اارددیشااود ب کااه ت ماال و حماال ماایانجااام نم

باودن ناوع بشار در -زباان-در انااهم دهادیآنچاه ژسات نشاان ما رایا فاتن نادارد، ز یبرا

 اه بتاوان در   اتین ی یا  باودن باانز در  اه جااآن زمقام حاد وساط ناا  اسات. اماا ا

ژسات قاادر نباودن باه سار درآوردن از  یناوع شاهیهم اساسااب ژسات  فات، هااقا ب جم ه
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 اات در ،"طاارفآن"در  لیااهونیاار یخیتااار ییبازنمااا نیبنااابرا 10.«در زبااان اساات ی یاا 

 کیاسااختن نفا  خاود  باه مااباه  یو مرئا یمر ا  یتها ینقطه جادیا یواسطه به خود

 .  ندیرا ممکن م ریناپ  انیامر ب انی، بژست

 یاجتمااااع و یاسااایممکااان ب اااتر س ی اااارا تر ماااتن ] اااار  و فااارانت [ برآماااده دو

 شاانامهینما تیاابااه تبااع موقع  یاادو ن نیاا. ا ااتندین یو غرباا یشاارق نیدر باار  رامونشااانیپ

ه ااتند  ااه  یایخیماارتبط بااا ب ااتر تااار ی]با فعاال[ زنااد  طیدر حااا  خ ااع شاارا ک اارهی

شاان، . جان  روابط ننادینما ینفا یرا باه   ا طیشارا یدر آنناد. از طرفا  اتنی  زمش و

دارنااد،  گریکاادی ااه بااا  یشااان، جاادا دوق ااو بودن گر،یکاادین اابت بااه  شااانکیاااروت لیاام

 با ر   رخاداد باا رابطاه در هاامل فاه نیاتماام ا ،یگاریو پدر نا د د یکیح ور مادر ن د 

ان اان در   اتیز یباا قو  گاوریماتن[ ف تیادو ]باه تباع موقع نیااسات  اه ا نیاا  رانیب

ب اتر  نیادر ا یبا فعال زناد  یهاادر مشخصاه  اتنیباا امتنااع از ز .انادیخیتاار ب تر نیا

ه اتند. بااا توجااه بااه  شیخااو یهااایبااه باا قو  دنیدو امکااان تج اد بخشاا نیااا ،یخیتاار

ود ارتبااا باا نااتوانش خا ی اه از تاوانش داده شاد،  اار  و فارانت  باه واساطه ی یتوض

 یباارا  تیااقاب  یبااه واسااطه قااابیدق تااوانش». ه ااتند مناادبودن/فقاادان خااود بااودن تااوان

هااد « ناااتوانش» یبااه معنااا جاتااابیو نت شااودیماا فیاا( تعرافتنیاان تیاانکااردن )فع  ایاانبااودن 

 11.«ه ت

 تیاابااه اصااطال  متعااارف از ان ااان برآمااده/ بااه فع  ییبازنمااا یو فاارانت  نااوع  ااار 

خودشاان   یادر شاکل تع  تیافع  باا شاانو رابطاه  اتندین یخیارتا یتکّاه نیاا یرآمادهد

  ناد یخاود  حفاظ ما  یارا در شاکل تع  تیافع  باا ا تاوانش رابطاه». شاودیحفظ ما

باه عمال اسات و باه مااباه حاا د،  قاادرم قا  و با فعال ن ااختن عمال،   یتوانش از طر
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با فعاال   یاامااتن از طر نیااا یهااا ااارا تر واقااع در 12«.اساات خااود  تااوانش-نااا مناادِتااوان

 ااار و فاارانت  همچااون  تیافع  گاارید انیااب باه. ]ه ااتند خااود نااتوانش مناادنشادن، تااوان

از  تکّاه نیامعماو  در ب اتر ا یدو تمامااب باه شاک  نیا.[ اشاودیما دارینبودن پد-توانشِ نه

ب ااتر  یاساایس ،یاجتماااع یهاااهیاز سااو رونیااب یبااه   ّاا یطرفاا از. اناادقاارار نگرفتااه خیتااار

  اهآن یجااباه هاا. آناناد اتادهیرخاداد ا ی.  اار  و فارانت  بار  باه اتندین شاانیخیتار

  ااتیخ ااع هر ونااه ز  اارانیااباشااند، ب یخیب ااتر تااار نیاادر ا  ااتیز ینااوع  اارانیااب

باا  یامقارناه تیدو شخصا نیاو  انش ا گاوریف نیبناابرا. ه اتند ب اتر نیا[ در ای]نا/بود 

 ناه[ دهادیما حی]تارج یو جم اه لیاهرماان م و "م ارر یباارت ب"در داستان  یبارت ب گوریف

 است.  تیوضع یتوانش به ]نا[ انگریب دارد  ه تماماب

فاات،  ااه در  ااار  و فاارانت  مااورد توجااه قاارار  ر ییمفهااوم تااوانش بااه ]نااا[ نیهماا بااا

 دییبگااو یشااتریبااا صااراحت ب و دی ناا تاارعیوساا سااطح کیاا را اناادازمان شااد دیتااوانیماا

 طیمتااا ر از شاارا  ااتیاز ز یفیتوصاا انگریااآن  ااه ب یبااه جااا  یاان "طاارفآن" تیااموقع

 یخ اع هر وناه بازتااب انگریاباشاد، ب یالدیهشاتاد ما یدهاه نیدر بار  یو اجتمااع یاسیس

 جااادیخ ااع  ااردن و ا نیدر هماا قاااَیاساات و دق یخیب ااتر تااار نیاادر ا  ااتیز طیاز شاارا

مااورد نظاار [  یخی]و رابطااه بااا ب ااتر تااار تیااموقع نیااا یتااوانش بااه ]نااا[ در  ارا ترهااا

 . ردی یو مورد پرسش قرار م شودیاست  ه همراه آن آشکار م

 ده انیتوساط نو خیاز تاار یاتکاه آوردنادیا اه باه  نیابار ا یمبنا ادداشاتی یابتادا دیتا 

از ژسات ] اه  یگاریصاورت باا مفهاوم د نیوقفه است و ]ژست[ حاصال وقفاه  باد جادیا

و  شاودیما جاادیباودن ژسات وقفاه ا- هیوسا  اه در خاودِ خاوردیم وندیشر  داده شد[ پ

 جاادیا یانوشاتار وقفاه نیادر ا لیاهونیار .شاودیماممکان  ریناپا انیامر ب انیشکل ب نیبد
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ممکان  ابشیاغ یشادنش، باه واساطه یتها ی اه تنهاا باه واساطه یامار انیاب یبرا  ندیم

 .شودیم

 

 ها:نوشتپی

تان. در تئاااتر انگ  اا in yer face انیااجر ی ااند اناصاار بریتانیااایی و یکاای از نوعم  ینااوشاانامهینما( 1

هااایی غریااب، بااا نمااایش عناصاار و موقعیتی نااود بااه ایاان سااو از دهااهنوی ااند ان جااوانی  ااه 

از هاااا ه اااتند. نجو در پااای ا ر ااا اری روی مخاطباااان و بااارانگیختن آو ساااتی ه  نندهشاااو ه

خااود مااارک ، آنتااونی نی  ااون و ان بااه سااارا  ااینتااونوی ااان ایاان جریااان میمهمایشناترین نمشااخ 

 برای مطا عه بیشتر: یل اشاره  رد.هروین

Aleks Sierz (2001). In-Yer-Face Theatre: British Drama Today (2001), London: Faber and Faber. 

 22.  اپ دوم، تهران: نشر مر  : یمانیا ایآ امبن. ترجمه: پو ی. ف  فهنی اتر   ،یم( 2

.  اااپ یمااانیا ایاا[.ترجمااه: پوتیمنف گاااهی( زبااان و ماار  ]در بااا  جا1991آ ااامبن، جورجااو. ) (3

 14دوم، تهران: نشر مر  :

 همان.( 4

 79همان: ( 5

 27آ امبن:  یف  فه( 6

 50همان: ( 7

 182در با  توانش: ( 8
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. اااپ سااوم، یمهر ااان، صااا ح نجف دیاا. ترجمااه: امهاادفیباا لی( وسااا1995آ ااامبن، جورجااو. )( 9

 63تهران: نشر  شمه :

 65همان: ( 10

 52آ امبن:  یف  فه( 11

 همان.( 12

 

 :منابع 

 .  اپ دوم، تهران: نشر مر  .یمانیا ایآ امبن. ترجمه: پو ی. ف  فهنی اتر   ،یم

.  اااپ دوم، یمااانیا ایاا[.ترجمااه: پوتیمنف گاااهی( زبااان و ماار  ]در بااا  جا1991آ ااامبن، جورجااو. )

 تهران: نشر مر  .

. ااپ ساوم، تهاران: یح نجفمهر اان، صاا  دیا. ترجماه: امهادفیبا لی( وساا1995جورجاو. ) آ امبن،

 نشر  شمه.

 . نشر هرم .ینجف صا ح.پورو ترجمه مراد فرهاد نشی.   خیرزبان و تا یوا تر. درباره ن،یامیبن

 .ینجار قاسد: ترجمه. طرفمارک. آن ل،یهونیر


