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  منتخب از نغمه ثميني ةنام در پنج نمايشسنجي  اسطوره

  دوران براساس روش ژيلبر
 2مريم نوري ،*1مريم حسيني

  چكيده
سنجي ژيلبر دوران  نامة منتخب از ميان آثار مشهور نغمه ثميني براساس اسطوره اين پژوهش به بررسي پنج نمايش

در . ر از سوي دوران ارائه و وارد عرصة نقدهاي نـو شـد  با براي نخستين 1370هاي  اين روش حدود سال. پردازد مي
نامـة نويسـنده و محـيط اجتمـاعي او اهميـت       هايي مانند زندگي زمان متن و فرامتن طور هم اين نظريه و روش به

نمادسـنجي،  : تـوان بـه سـه مرحلـة     اي اسـت و فراينـد و روش آن را مـي    سنجي نقدي بينارشـته  اسطوره. يابند مي
اي وجـود   از ديدگاه ژيلبر دوران، بين همة آثار تأليفي يك نويسنده رابطه. سنجي تقسيم كرد سطورهسنجي و ا روان

نويس  نامه نغمه ثميني نمايش. توان به اسطورة شخصي ذهن پديدآورندة اثر دست يافت ها مي دارد كه با بررسي آن
الگو و تاريخ شايستگي بررسـي و نقـد از    كهن ، هايش به سبب عالقة او به اسطوره نامه ست كه نمايش معاصر ايراني ا

نامه و دو كتـاب پژوهشـي ثمينـي انتخـاب،      در اين تحقيق، پنج نمايش. سنجي دوران را دارد منظر فرايند اسطوره
در مرحلة نخست، يعني مرحلة نمادسنجي كه بر متن تكيه دارد، ابتـدا آثـارِ منتخـب    . مطالعه و تحليل شده است

انـد تـا نخسـتين مرحلـة      الگـويي نقـد و تحليـل شـده     هـاي كهـن   ها و كنش دها، شخصيتمطالعه شده سپس نما
هـايي از او و محـيط    نامة نويسنده به وسيلة طرح پرسش سپس با بررسي زندگي. سنجيِ دوران انجام پذيرد اسطوره

. پذيرد ، انجام ميسنجي كه بر فرامتن تكيه دارد اجتماعي كه در آن زاده و بزرگ شده است مرحلة دوم، يعني روان
سنجي  آمده مرحلة نهايي، يعني اسطوره دست بندي نتايج به در پايان نيز، با تحليل كلي دربارة مراحل قبلي و جمع

اين پژوهش از . دست آيد شود تا اسطورة شخصي ذهن نويسنده و سپس اسطورة جمعي انديشة او به آثار، انجام مي
هـاي   دهـد دغدغـه   نتيجه نشـان مـي  . كند ـ توصيفي آثار را بررسي مي تحليلياي و با شيوة   طريق مطالعة كتابخانه

اسـطورة شخصـي ايشـان هـم شـهرزاد و      . ذهني نغمه ثميني بيشتر شامل مسائلي مربوط به زنان و جنـگ اسـت  
  .يابد سازي از ديگر زنان گسترش مي بخشي است كه در نگاهي جمعي به اسطوره گري او براي نجات روايت

  نكليدواژگا
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  مقدمه
هاي پركـاربرد   شناختي، از شيوه الگويي و روان كهن/ اي اساس نقدهاي اسطوره تحليل آثار ادبي بر

سنجي دوران، كه تركيبي از اين دو به  اما در روش اسطوره. شوند در حوزة نقد ادبي محسوب مي
هـاي ذهـن و ناخودآگـاه     الگـويي آن بـه اليـه    رد ديگر است، كار از متن و تحليل كهـن عالوة موا

شـود تـا بـا     پديدآورندة اثر و نيز تاريخ، فرهنگ و جغرافيايي كه در آن زيسته است كشيده مـي 
هاي نمادين موجود در مـتنِ آثـار و نيـز فـرامتن، بـه اسـطورة شخصـي         بررسي تكرارها يا تقابل

  .اش دست يافت س اسطورة جمعي جامعة زيستيهنرمند مؤلف و سپ
الگـويي   هاي كهن  مايه، كنش در آثار نغمه ثميني همواره تكرارهايي در قالب شخصيت، درون

كند؛ از آن  هاي ذهني او به اين موارد حكايت مي شود كه از دغدغه هاي نمادين ديده مي يا تقابل
ها تا آبستني، زايش و نـازايي،   ز نسبت به آنتوان به مسئلة زنان اعم از خشونت و تجاو جمله مي

هـاي آدمـي اشـاره     كلي رنـج  طور ها و تبعات آن و به همچنين مردساالري و پيامدهاي آن، جنگ
  .سنجي دوراني است به همين سبب، آثار وي بستر مناسبي براي بررسي از منظر اسطوره. كرد

  :هاي اين پژوهش شامل سه مورد است پرسش
  رفته در آثار نغمه ثميني كدام است؟ كار الگوي به ترين كهن ـ مهم

  هاي وي چيست؟ نامه اساس نمايش ـ اسطورة شخصي نغمه ثميني بر
  ـ اسطورة جمعي ذهن ثميني كدام است؟

الگوهايي كـه در آثـار نغمـه ثمينـي بـه       ترين كهن مهم :فرضيات اين پژوهش دو مورد است
/ ، والدت مجدد، بازگشت به اصل، تكرار، سفر، پـدر آبستني و زايش: ند ازا خورند عبارت چشم مي

زئوس، مادر، آنيما، آنيمـوس، قربـاني، فـدايي ايثـارگر، مثلـث عاشـقانه، جـدال بـا پـدر ازلـي و           
الگوهـاي آبسـتني و زايـش، والدت مجـدد، مـادر،       هـا كهـن   پسركُشي كه البته پربسامدترين آن
  .پيامدهاي آن استهايي چون جنگ و  زئوس، جدال با پدر ازلي و موضوع

شـهرزاد  . گـويي اوسـت   اي شـهرزاد و قصـه   نغمه ثميني سـخت شـيفتة شخصـيت اسـطوره    
اش  اسطورة جمعي كـه ثمينـي بـه زنـان جامعـه     . ترين اسطورة شخصي اوست پرداز مهم داستان

  .كند زنِ برتر يا به تعبيري شهرزاد شدن است پيشنهاد مي

  پيشينة پژوهش
سـنجي بـه روش ژيلبـر     اي، آن هم اسـطوره  ر حوزة مطالعة اسطورهبر آثار نغمه ثميني تاكنون د

نامه به  اي نگارش نشده است، اما يك كتاب پژوهشي، چندين مقاله و پايان دوران، كتاب يا مقاله
است كـه در  ... رشتة تحرير درآمده كه مربوط به ساختارگرايي آثار وي، زبان زنانه، عنصر زمان و

سنجي ژيلبر دوران يـك كتـاب،    همچنين در مورد اسطوره. گنجد يحوزة مطالعة اين پژوهش نم
  .منزلة مرجع اين پژوهش آمده است ها به ترين آن نامه تأليف شده كه مهم چند مقاله و پايان
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  معرفي نغمه ثميني
، متأهـل و  1352گـر معاصـر، متولـد     نـويس و پـژوهش   نامـه  نويس، فيلم نامه نغمه ثميني نمايش
هنـر از دانشـگاه     هنرهاي دراماتيك دانشگاه تهـران و داراي دكتـري پـژوهش   استاديار دانشكدة 
هاي متعدد و نيز  نامه، دو كتاب پژوهشي، مقاله از او تا كنون چندين نمايش. تربيت مدرس است

خـواب در   و شـكلك  نامه از جملـه  همچنين، بيش از ده نمايش. هايي منتشر شده است  نامه فيلم
. بر صـحنه رفتـه اسـت    كشورهايي مانند هندوستان، انگلستان و فرانسه در ايران و فنجان خالي

هـاي او، كـه برخـي     نامه از فيلم. نويس مشغول به كار شد نامه در مقام فيلم 1382ثميني از سال 
نامـة سـريال    و نيـز فـيلم   سـه زن ، حيـران ، بـازي  خونتوان به  صورت مشترك نوشته شد، مي به

 هـاي آسـمان خاكسـتر    اسـب نامـة   ميـان تأليفـات او پـنج نمـايش    از . اشاره كرد شهرزادخانگي 
 عشق، همچنين، دو كتاب پژوهشي خواني هيوالو  خانه، شكلك، خواب در فنجان خالي، بارند مي

علت اين گزينش از ميان ساير . اند نامه انتخاب شده براي اين پايان تماشاخانة اساطيرو  و شعبده
سنجي در آثار  نهايت به اسطوره ها بوده است كه در الگويي آن هاي تحليل كهن آثار ثميني قابليت

  .اساس روش ژيلبر دوران منجر خواهد شد او بر

  سنجي ژيلبر دوران و نظرية اسطوره
در فرانسه متولد شد و به دنبال اتمام تحصـيالت متوسـطه و در پـي     1921ژيلبر دوران به سال 

ـ  ابتدا صرفاً در رشتة فلسفه، اما قـدري بعـدتر   1965تا  1947آن عاليه در رشتة فلسفه از سال 
شناسـي نيـز در دانشـكدة علـوم      شناسي و انسـان  ـ در رشتة جامعه عنوان استاد افتخاري البته به

هـاي مهـم او در    از نظريه. مشغول به تدريس شد ـ محل تولدش ـ انساني دانشگاه دولتي گرونوبل
  ].14[ ست كاوي ا سنجي و اسطوره حوزة نقد، اسطوره

هاي هفتـاد از سـوي ژيلبـر     سنجي ميوة ديررس درخت ساختارگرايي بود كه از سال اسطوره
زمان  اين روش به ساختارگرايي باز تعلق دارد؛ يعني در آن هم. دوران وارد عرصة نقدهاي نو شد

سـنجي نقـدي    از نظـر دوران اسـطوره  . هـايي ماننـد زنـدگي مؤلـف اهميـت دارد      متن و فرامتن
ــان اصــلي نقــد، يعنــي نقــد  . اي ولــي همچنــان ســاختارگرايانه اســت بينارشــته او از ســه جري

سـنجي بهـره بـرد كـه مجموعـة       كاوانـه، در اسـطوره   پوزيتيويستي، نقد ماركسيستي و نقد روان
هـاي متعـددي دارد كـه يكـي از      سـنجي ريشـه   اسـطوره . دهنـد  اي از نقد را شكل مـي  بينارشته

گونـاگون   هـاي  است كه از ميان جريان) ساس روش شارل مورونا بر(سنجي  ها روان ترين آن مهم
شناسي بيش از همه پيرو فرويديسم است؛ به همين دليل بـراي ضـمير ناخودآگـاه فـردي،      روان

شخصيت خالق يـك مؤلـف   . محيط اجتماعي، شخصيت خالق و زبان اهميت فراواني قائل است
كـه در مفهـوم فرويـدي آن متـأثر از      بيش از هرچيز از ضمير ناخودآگاه شخصي او متأثر اسـت 
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شـوند و بـه    هاي افراد محقق نمي هاي شخصي است، زيرا همواره بخشي از اميال و خواسته عقده
ماننـد و   اي در روان شخص باقي مي شده به صورت گره يا عقده زده، سركوب يا كنترل نوعي پس

فراينـد روش  . كننـد  پيـدا مـي  طور ناخودآگاه مجـال بـروز و خودنمـايي     در آثار ادبي و هنري به
  :سنجي شامل سه مرحله است اسطوره
هـاي   نخست به چگونگي بسامد تصاوير و اسـتعاره . شناسايي نمادها و تصاوير: نمادسنجي* 

ها، سـوم بـه    مرتبط با نماد، دوم به رابطة ميان اين تصاوير نمادين براي مثال به رابطة تقابلي آن
  شود؛ اند توجه مي ها به خود اختصاص داده در متناهميت و جايگاهي كه اين تصاوير 

سـو بـه    سنجي شارل مورون است؛ يعني از يك اين مرحله متأثر از روش روان: سنجي روان* 
پردازد كه برخاسته از نوعي تشويش و وسوسه نزد مؤلف اسـت   شناسايي استعاره و تصاويري مي

كوشد اسطورة شخصـي مؤلـف را بيابـد و در     ها و تصاوير مي و از ديگر سو با تركيب اين استعاره
  آمده را بررسي و بازبيني كند؛ دست نامه مؤلف نتايج به پايان اين مرحله با مطالعة زندگي

اي فراتـر از آثـار و شـخص يـك      كوشد به مطالعه در اين مرحله محقق مي: سنجي  اسطوره* 
با طرح يك اسـطورة بنيـادين از    دهد؛ نخست اينكه مؤلف برود و اين كار را به دو شيوه انجام مي

كنـد؛ دوم   اسطورة شخصي يا به قول دوران از عقدة شخصي به اسطورة فراشخصي ميل پيدا مـي 
دهـد   كردن اين اسطورة بنيادين با جامعه و روح جامعه به آن جنبة اجتماعي مـي  اينكه با مرتبط

  ].379ـ350 ، ص16[

  ثميني نامة منتخب از ميان آثار نغمه تحليل پنج نمايش
  الگويي آن و تحليل كهن بارند هاي آسمان خاكستر مي اسبنامة  نمايش

درواقـع، كـل فضـاي آتـش     . پـردازد  نامه به اسطورة سياوش هنگام عبور از آتش مـي  اين نمايش
الگوي  كهن(، سيتا )اش نخستين سايه(سر  سان بطن مادر است كه سياوش در آنجا با سرباز بي به

) آنيمـا (شود تا با كمـك ماديـانش    رو مي روبه) ترين بخش سايه و نقابش تاريك(و مردزن ) مادر
  .يابي يونگ را به اتمام برساند، تولد دوباره يابد و قهرمان شود فرايند فرديت

سياوش، سيتا و رامايانا، اينانـا و  : نامه الگويي اين نمايش اي و كهن هاي اسطوره شخصيت) الف
اند كـه تحليـل    پدر، مادر، راهب، روسپي، آنيما، سايه و نقاب دوموزي، گيلگمش، هابيل و قابيل،

  :ها شامل ترين آن الگويي مهم كهن
نامه هم قهرمان و هم فرشتة نجات است، اما اين قهرمـاني را مـديون    در اين نمايش: سياوش

 الگـوي مـادر   هـا و نقـابش و نيـز كهـن     او در آتش با سايه. است) آنيما(روان مادر و نيز ماديانش 
يابي خود را با كمك آنيما به اتمام برساند؛ والدت مجدد يابد؛ به  شود تا فرايند فرديت رو مي روبه
نكردن، ساختن سرزميني امـن و نيـز بخشـش خـائن عمـل كنـد تـا         هايش مبني بر جنگ وعده

  .نهايت قرباني و با خون پاكش زمين سبز شود و باران ببارد در
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. خـوريم  مـي  با بررسي صور مثالي قهرمان بـه فـدايي ايثـارگر  بـر    اي نقد ادبي،  در رويكرد اسطوره
بايد جان خـود را بدهـد و بـه كفـارة     ) كه نمايندة رفاه قبيله يا مملكت است(فدايي ايثارگر يا قهرمان 

  ].179، ص15[گناهان مردم تا دم مرگ رنج بكشد تا مملكت را به باروري و زايندگي برساند 
دهـد؛   هـر كـاري را مـي    دادن اني است كه به خود اجازة انجـام از آن دست مرد: پدر سياوش

   .اش گناهي حتي در آتش رفتن پسرش براي اثبات بي
. كننـد  ند كه بـر ديگـران حكمرانـي مـي     هاي مذكر قدرتمند النوع هاي پدر تمثيلي از رب النوع رب

دهنـد   و به خود حـق مـي   آنان از همگان انتظار اطاعت دارند. هاي پدرساالر مرداني مقتدرند النوع رب
آنـان بـا عنـوان    . هاي اصلي هستند، هر كـاري را كـه دوسـت دارنـد انجـام بدهنـد       النوع مادام كه رب

  ].44، ص4[دهند  هاي جنگجو، با شكست رقيبان، برتري خود را نشان مي النوع رب
هـا   هاي سخت است تا بتواند از آن دشـواري  گر فرزندش در لحظه او ياري: روان مادر سياوش
هـاي او نقـش بسـته     در ميان بال) آنيما/ معشوقة سياوش(تصوير ماديان . با سربلندي عبور كند

  .ها و نقابش بگذرد است، ولي براي آنكه سياوش به ديدن آن تصوير موفق شود بايد از سايه
شوق و شفقت مادرانـه، قـدرت جـادويي زنانـه،     : ند ازا صفات منسوب به مادرِ مثالي عبارت

دهنده، هر آنچه  و رفعت روحاني كه برتر از دليل و برهان است، هر غريزه و انگيزة ياري فرزانگي
. گيـرد  بـر مـي   كند، هر آنچه رشد و باروري را در پروراند و مراقبت مي مهربان است، هر آنچه مي

مادر بر عرصة دگرگوني جادويي و والدت مجدد، همراه بـا جهـان زيـرين و سـاكنان آن فرمـان      
  ].24، ص17[ راند مي

كند و درنهايت با  اسبي عاشق است كه در سفر آتش سياوش را همراهي مي: ماديان سياوش
واقع آنيماي سـياوش اسـت    ماديان در. شود فدا كردن جان خويش به معشوق آسماني او بدل مي

 درستي هدايت شود، كند و اگر به هاي ابتدايي زندگي هر مرد در وجود مادر جلوه مي كه در سال
  .شود همسر منعكس مي/ از مادر به خواهر و سپس به معشوقه

كنـد كـه اسـب مبـين      درنگ تأكيد مي يونگ بر آن است كه شايد اسب نمادي از مادر باشد و بي
  ].133، ص11[يا دريافت دروني و اشراقي است ) آنيما(آميز انسان يعني مادر دروني  وجه اسرار

برادركُشي، پسركُشي، جدال با پـدر  : نامه اين نمايشالگويي  هاي كهن الگوها و كنش كهن) ب
. ازلي، سفر، قهرمان آزمون آتش، قرباني، آبسـتني، والدت مجـدد و بازگشـت بـه اصـل هسـتند      

  :ها شامل ترين آن الگويي مهم تحليل كهن
نامه، سيتا زني آبستن است كه سياوش در سـفر آتـش بـا او مواجـه      در اين نمايش: آبستني

داند، زيرا زبان مقـدس را   شود و علت را سياوش مي هاست كه زاده نمي سيتا سالجنين . شود مي
  .كند جنين به سياوش علت زاده نشدنش را جنگ در سرزمينش و آوارگي عنوان مي. بلد است

. نامه، روانِ مادر سياوش و سيتا يكي هستند در اين نمايش: والدت مجدد و بازگشت به اصل
خل آتش تداعي تولد دوباره است كه بـا مسـائل دينـي و سياسـي و     خروج و زايش سياوش از دا

كل فضاي آتش نيز يادآور بطن مادر است و ميل رفـتن سـياوش در   . خورد اجتماعي روز گره مي
  .كند داخل آتش از بازگشت به اصل حكايت مي
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كم در اين زندگي خوشبخت باشد و جاودانـه زنـده بمانـد و     انسان طالب آن است كه دست
آرزومنـد جـاودانگي بـودن، بـه     : گويـد  اليـاده مـي  . اش فرابگذرد سان از تنگناي وجود فاني نبدي

طـور طبيعـي و بـراي     در برابر ميل به سـر بـردن بـه   . اي معادلِ آرزومند بهشت بودن است گونه
مثابـة يكـي از    سـرنمونِ بهشـت، بـه   . هميشه، در مكاني مقدس، ميل به سر بردن در جاودانگي

ميل به عالم معصوميت ميل بـه  : گويد كاروسو مي. و ناهوشيار بشر نائل آمده است آرزوهاي ازلي
آن چيزي است كه از دست رفته است و در عين حال ميل به آن چيزي است كـه بايـد دوبـاره    

گنـاهي   احياي كامل شرايطي كه بتوان در آن به لذت كامل دست يافت، تنهـا در بـي  ... بازگردد
  ].17[... محض قابل تصور است

بيابان، درخت، مرداب، باران، كوه، آتـش، معبـد، اسـب، شمشـير، صـليب،      : نمادها شامل) ج
  :ها شامل ترين آن الگويي مهم زخم، خون و فرشته هستند كه تحليل كهن

پـردازد كـه بـا عبـور از آن تولـد دوبـاره        نامه به سفر سياوش در آتش مـي  اين نمايش: آتش
بـراي  (شود، زيرا هم عامل عذاب اسـت   متناقض آتش اشاره مي همچنين به هر دو نماد. يابد مي

  .هم باعث استحاله) سر و مردزن سرباز بي
شـوند و   هايي كـه آفريـده مـي    شوند و صورت هايي كه نابود مي اي ميان صورت آتش واسطه

توانـد در دو زمينـه    آتش تصوير نيرويي است كـه مـي  . نمادي از تغيير شكل و تولد دوباره است
در اساطير، رؤياها و آرزوها، گذشتن از آتش نماد . الت حيواني و تمايالت روحاني يافت شودتماي

  ].100ـ98، ص11[تعالي حالت انساني است 
اهميـت زن در  : نـد از ا عبـارت  بارند هاي آسمان خاكستر مي اسبنامة  گيري نمايش نتيجه) د

شود؛ ميـل   شدن مردان منجر مي هاي مختلف مادر، همسر، معشوقه و آنيما كه به قهرمان ساحت
جانشيني، دارا بودن امنيت و داشـتن سـرزميني امـن و بـا فرهنـگ تـا بـا          باطني زنان براي يك

آمـدن قهرمانـان    خاطري آسوده فرزندانشان را بزايند و بپرورانند؛ شكوه بيشتر ميهنشان و پديـد 
ونت، جنـگ، كشـتار و   مردساالري و تعصبات ايدئولوژيك كـه بـه خشـ   / اساطيري؛ سرانجام پدر

  .شود آوارگي منجر مي

  الگويي آن و تحليل كهن خواب در فنجان خالينامة  نمايش
ها ميان اعضاي يك خانوادة قجري، كه زمان برايشان بـين   گيري نامه به رازها و انتقام اين نمايش

وهر مهتـاب و فرامـرز، زن و شـ   . پـردازد  و حال در رفت و آمد است، مي) دورة مشروطه(گذشته 
. جواني كه دخترعمو پسرعموي هم هستند، تنها دليل ازدواجشان حفظ ميراث خانوادگي اسـت 

اي بـه   اي است كه پس از درگذشت عمـة صـد و انـد سـاله     شده اين ميراث عمارت قجري نفرين
امـا مهتـاب   . آن دو طبق قرار بايد پس از تقسيم اموال از يكديگر جدا شـوند . ها خواهد رسيد آن

از سـوي ديگـر فرامـرز بـراي مـرگ عمـة       . ين امر نيست، زيرا شوهرش را دوست داردراضي به ا
. كنـد  به دختر ديگري بسته كه در امريكـا زنـدگي مـي     كند؛ چون دل شماري مي سال ثانيه كهن

شود تا  رفته جوان مي او دوباره زنده و رفته. دهد ولي شب درگذشت آقاعمه اتفاقي عجيب رخ مي
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گـرفتن از   واقع، آقاعمه بـا انتقـام   در. داده به انجام رساند ها عذابش مي كه سالتمامي را  كار نيمه
  .كند نشاند و هم وجدانش را آسوده مي مي فرامرز هم آتش خشمش را فرو

زئوس، هرا، ديميتـر، پرسـفون،   : نامه الگويي اين نمايش اي و كهن هاي اسطوره شخصيت) الف
الگـويي   آنيموس، راهبه و روسپي هستند كـه تحليـل كهـن    آتنا، آفروديت، اينانا و دوموزي، پدر،

  :ها شامل ترين آن مهم
و فرامـرز  ) متعلـق بـه دورة قاجـار   (نامـه فرامرزخـان    دو مرد اين نمـايش : الگوي زئوس كهن

هـايي   هستند كه هر دو بـه نـوعي جـزء مـردان زئوسـي البتـه بـا تفـاوت        ) متعلق به زمان حال(
. انـد  انـد و هريـك بـه زن ديگـري دل داده     توجـه  انشـان بـي  هـا بـه همسر   آن. شوند محسوب مي

فرامـرز نيـز   . ليلي است كه هم دخترعموي اوست و هم خواهرهمسـرش  باختة ماه فرامرزخان دل
از سـوي  . چه زودتر از مهتاب جدا شود تـا نـزد او بـرود    خواهد هر به فرنوش داده است و مي  دل

هـاي   گـري  كـرده اسـت، گـاهي عشـوه     ب و تحصيلطل ليلي با وجودي كه زني استقالل ديگر، ماه
. شـود  دانـد و دچـار بيمـاري روحـي مـي      چيـز را مـي   رخ همـه  مـاه . كند پنهاني از فرامرزخان مي

كند و او را به مدت سي سال در زيـرزمين خانـه، دور از چشـم     ليلي تجاوز مي فرامرزخان به ماه
. گيـرد  خورد و مورد تجاوز قرار مي تك ميليلي ك در اين مدت، بارها ماه. نمايد ديگران، پنهان مي
گيـرد و   فرامرزخـان نـوزاد را از او مـي   . ليلي آبسـتن  شود و ماه رخ مجنون مي  از اين رويدادها ماه

سـرانجام بعـد از درگذشـت فرامرزخـان،     . دهـد  رخ نسـبت مـي   براي حفظ آبرويش آن را به مـاه 
اش در آن  شود و بـه زنـدگي   ن خارج ميآقاعمه پس از سي سال رنج و عذاب از زيرزمي/ ليلي ماه

  .دهد عمارت ادامه مي
در فرهنگ پدرساالرانه، هر مردي همچـون يـك پادشـاه در قلمـرو خـود، يعنـي محـدودة        

پدرساالري عامل اصـلي مخالفـت بـا زنـاني اسـت كـه       . كند خانوادگي، قدرت خود را اعمال مي
  ].51ـ50، ص4[ند ا  خواهان استقالل و آزادي عمل

الگـوي هـرا دارنـد و     هر دو كهن) زن امروزي(و مهتاب ) زن قاجاري(رخ  ماه: گوي هراال كهن
انـد و عاشـق زنـان     تفاوت ها بي همسرانشان نسبت به آن. شوند پذير محسوب مي جزء زنان آسيب
مهتـاب نيـز بـه    . شـود  بيند و مجنون مي رخ خيانت همسرش را به چشم مي ماه. ديگري هستند

دسـتي   برد، اما سـرانجام بـا كمـك و هـم     مسرش و به احتمال ترك او پي ميآميز ه افكار خيانت
  .كشد گيرد و او را با سم مي آقاعمه از فرامرز انتقام مي

. اند هاي سنتي زنان پذير، هرا، ديميتر و پرسفون هستند كه معرف نقش سه خدابانوي آسيب
يان مذكر قرار گرفته و نيز ربـوده  ايشان مورد تجاوز جنسي، اهانت و نفوذ خداه ها در اسطوره آن

حرمتي زجـر بسـيار متحمـل شـده، هريـك نـاتواني و        دليل قطع پيوند يا بي  هريك به. اند شده
درماندگي را تجربه كرده و دربرابر آن واكنش خاص خود را نشان داده است؛ هرا از راه خشـم و  

  ].175، ص3[حسادت، ديميتر و پرسفون با افسردگي 
تكرار، والدت مجدد، آبستني، مثلث : نامه الگويي اين نمايش هاي كهن و كنش الگوها كهن) ب
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تـرين   الگـويي مهـم   عاشقانه، جدال با مادر ازلي، مجادلة دو خواهر و سفر هستند كه تحليل كهن
  :ها شامل آن

  .شوند نامه به طور مداوم در گذشته و حال، تكرار مي هاي اين نمايش حوادث و شخصيت: تكرار
ها  هاي كاخ در افسانه. تناوب و تكرار، در اساطير و فرهنگ عامه، جاي شامخي دارند معناي

هـا را دچـار چنـين سرنوشـتي كـرده       و شهرها و كليساهاي غرق در آب، لعنت و نفريني كه آن
سال يا هر نـه سـال يكبـار،      شود؛ يعني هر سال، هر هفت نوبت تجديد مي قطعي نيست، بلكه به
هـا بـه گـوش     گـردد، صـداي نـاقوس    مـي  وع فاجعه، شهر از نو به زندگي بـاز درست در تاريخ وق

شود، نگهبانان  ها گشوده مي آيد، درِ گنجينه نشين از گوشة انزوايش به در مي رسد، بانوي كاخ مي
ايـن  . ميـرد  چيـز مـي   افتـد و همـه   روند؛ اما در ساعت موعـود، طلسـم كـارگر مـي     به خواب مي

هـاي معينـي وقـايع و     كند كه در تاريخ اي اثبات اين معنا كفايت ميهاي نوبتي تقريباً بر سقوط
  ].368، ص2[شود  اند تجديد مي حوادث معيني كه در همان ايام روي داده

تـرين   الگويي مهـم  زيرزمين، جعبه، قيچي و صليب هستند كه تحليل كهن: نمادها شامل) ج
  :ها شامل آن

در آن تجـاوز، زايـش، شـكنجه و جنـون رخ     نامه مكـاني اسـت كـه     در اين نمايش: زيرزمين
حتي سمي كه به قتل فرامـرز و احتمـاالً فرامرزخـان منجـر شـده اسـت، درون جعبـة        . دهد مي

  .شود قرمزي در زيرزمين نگهداري مي
هـاي ناشـي از    خشـونت : نـد از ا نامة خـواب در فنجـان خـالي عبـارت     گيري نمايش نتيجه) د

؛ )زدن و گرفتن حق نگهداري فرزند ت، تجاوز، اسارت، كتكخيان: از قبيل(مردساالري عليه زنان 
  .گيري از مردان و بازگرداندن جايگاه از دست رفتة خويش دستي و مكر زنان براي انتقام هم

  الگويي آن و تحليل كهن شكلكنامة  نمايش
وادث نامه به دو دوره از تاريخ ايران، يكي زمان مصدق و كودتاي آن روزگار، ديگري ح اين نمايش

پدر و مادري كه بـا نـابرادري و     نرگس دختر جوان و بي. پردازد مي 1378كوي دانشگاه در سال 
. كند اقامت مي  گريزد و در پارك كرد، به علت آزارهاي جنسي او از خانه مي همسرش زندگي مي

 نرگس با شريف، پسر دانشجوي شهرستاني، كه او نيز مادرش را در زمـان تولـد از دسـت داده و   
اين كـار  . خوانند كنند و صيغة محرميت مي مسلك دارد، رابطه برقرار مي پدري متعصب و خشك

از  1378هاي دانشجويي سـال   شريف در اعتراض. شود شدن شريف از سوي پدرش مي باعث طرد
هـا بـراي اينكـه     آن. رسـد  مـي  شود و زمـان زايـش فـرا    نرگس آبستن مي. شود دانشگاه اخراج مي
در خانة مخروبه  پولي مجبور به اقامت مخفيانه متولد نشود و نيز به دليل بي  ابانفرزندشان در خي

گـردد و كودتـاي آن زمـان بـا      در آن خانه، زمان به دوران مصدق بـازمي . شوند صاحبي مي و بي
صاحبان خانة متروك حسن و عاليه، كه از . خورد پيوند مي 1378هاي دانشجويان در سال  اعتراض
. شـوند  ه زنـده مـي  خواران شعبان جعفري بودند و البته به امر او به قتل رسيده بودند، دوبار جيره
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گيرند و اين امر باعث  ها نرگس و شريف را با افراد ديگري مربوط به زمان خودشان اشتباه مي آن
  .شود رقم خوردن حوادثي عجيب و فاش شدن رازهايي مي

زئوس، هرا، ديميتـر، پرسـفون، آفروديـت،    : نامه الگويي اين نمايش اي و كهن هاي اسطوره شخصيت
  :ها شامل ترين آن الگويي مهم آنيما و روسپي هستند كه تحليل كهنپدر، آنيموس، مادر، 

كـه   گير است؛ طوري  شدت مذهبي و سخت نامه؛ پدرِ شريف مردي به سه پدر اين نمايش: پدر
او شريف را به دليل انتخـاب نـرگس از خـود    . حتي شريف اجازة ديدن موي خواهرش را نداشت

كـرد و آزار   همان ابتداي تولـد فرزنـدش او را تنبيـه مـي    پدرِ حسن مردي معتاد بود كه از . راند
او از تمـام زيردسـتان و   . اما شعبان يا پدرخوانده نمايندة كامل يك پدرساالر مطلق است. داد مي

پوشـيدند،   كه بايد مانند او لباس مـي  خواست؛ طوري هايش فقط تسليم و اطاعت محض مي نوچه
كمتـرين مخالفـت بـا نظـر     . كردنـد  د مانند او فكر مـي حتي باي. كردند زدند و رفتار مي حرف مي

  .شد شعبان منجر به قتل زيردستان مي
كننده و  با اين مفهوم پدر يك شخصيت قدغن. پدر نماد تبار و تخمه، استيال و شأنيت است

هـاي   گـر تمـامي چهـره    پدر نمـايش . كننده است شناسي يك شخصيت سترون در اصطالح روان
نقشـي پدرسـاالرانه نقشـي اسـت كـه همـة       . ي، اربـاب، اسـتاد و خـدا   رئيس، حام: مقتدر است

هـا تــأثيري   كنـد و در ارتبــاط  هـاي بيــرون آمـدن از زيـر بــار قيوميـت را خنثــي مـي      كوشـش 
دهندة عقل و نشانة اقتـدار   پدر نشان. كننده دارد گر و عقيم كننده، اجحاف كننده، محدود محروم

  ].180 ، ص13[ي جديد تغيير قرار گرفته است در معناي سنتي است كه در مقابل نيروها 
تكرار، والدت مجدد، آبسـتني و زايـش،   : نامه الگويي اين نمايش هاي كهن الگوها و كنش كهن

الگـويي   فرزندكشي و قربـاني هسـتند كـه تحليـل كهـن     / مثلث عاشقانه، جدال با پدر ازلي، پسر
  :ها شامل برخي از آن

يكي آبستني مـادر  . افتد نامه اتفاق مي يش در اين نمايشدو آبستني و دو زا: آبستني و زايش
او را . ميـرد  مادر حسن قبـل از تولـد فرزنـدش مـي    . شود حسن است كه فقط پايانش روايت مي

پـدرش از تولـد او   . شـود  اما ناگهان حسن در گـور زاده مـي  . گذارند همراه با جنينش در گور مي
آبسـتني دوم  . كنـد  لوازم اعتيادش تنبيـه مـي  بسيار خشمگين شده و در هر فرصتي حسن را با 

نـرگس در شـرايطي   . سـرپناه اسـت   شدة اجتماع و بي او نيز به نوعي طرد. متعلق به نرگس است
. وشتم قرار گرفته اسـت  بان اوست، مورد ضرب كند كه توسط عاليه، كه به نوعي زندان زايمان مي

طـور   همـين . هـم پيـر و كبـود   الخلقه است؛ هـم دختـر اسـت، هـم پسـر و       نوزاد نرگس عجيب
واقع، او با  در. نقره را با خود به همراه دارد/ هايي از شعبان، حسن، شريف، عاليه و نرگس شباهت

امـا  . اند به دنيا آمده است نشان تمام كساني كه مادرش را مورد تجاوز جسمي يا روحي قرار داده
مسـئوليت پـدري نـوزاد را    پذير است و با وجودي كـه حسـن و شـريف     نرگس مادري مسئوليت

خواهد كه بـه دنبـال سـرپناهي     كشد و از شريف مي پذيرند، نرگس نوزادش را در آغوش مي نمي
هـا، نقـش و تـأثير مـادر بـر       ها و زايـش  در اين آبستني. بهتر براي بزرگ كردن فرزندشان باشند
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طـور كامـل    سرنوشت فرزندان از لحاظ بود و نبودش، همچنين اثر سوء فرهنگ پدرسـاالري بـه  
  .شود مشاهده مي

  :ها شامل ترين آن الگويي مهم خانه و جعبه هستند كه تحليل كهن: نامه نمادهاي اين نمايش
نامه نمادي از سرزمين يا بطن مادر است كـه كـامالً متـروك، فرسـوده،      در اين نمايش: خانه

دوبارة سـاكنانش   اما از سوي ديگر همچون بطن مادر، باعث تولد. محل ظلم، تجاوز و قتل است
پايان تكرار  هاي بي ها به شكل مرگ غير از ارواح خانه كه همواره تاريخ براي آن البته به . شود مي
صـورت افـرادي    هـا بـه    آن. شود؛ اما براي نرگس و شريف محل تعالي و والدت مجـدد اسـت   مي
ه بار گران مسئوليتي هايي وارسته، ك شوند، ولي به شكل انسان ظاهر معمولي وارد آن خانه مي به

  .يابند گردند و به اين ترتيب تولدي دوباره مي اند، از آن خارج مي گرفته  خطير را برعهده
ها در يك  ها و شورش پيامدهاي ناشي از انقالب: از ند ا عبارت شكلكنامة  گيري نمايش نتيجه

تـوجهي   ، خيانت، بيتجاوز، اسارت، تحقير(هاي ناشي از آن  پدرساالري و خشونت/ سرزمين؛ مرد
گيـري   به سرنوشت فرزند و تنبيه جسمي و رواني او، نداشتن حق انتخـاب و اختيـار در تصـميم   

پذيري مادرانه نسبت بـه فرزنـد هرآنچـه هسـت      ؛ مسئوليت)زيردستان، قتل فرزندخوانده/ فرزند
. هـا  نسرزميني امن بـراي پـرورش آ  / ساختنِ مكان/ وجو براي يافتن الخلقه و جست حتي عجيب

  .ترغيب مردان از طريق وجه آنيمايي خويش براي همراهي در اين زمينه

  الگويي آن و تحليل كهن خانهنامة  نمايش
: پـردازد كـه چگونـه مشـكالتي از قبيـل      نفـره مـي   نامه به فروپاشي يك خانوادة پـنج  اين نمايش

كند؛ تا جايي كـه   ميها فاصله و دلسردي ايجاد  ها و مشكالت اقتصادي ميان آن ها، جنگ انقالب
بـا كمـك   ) هـامون (اما قبل از آن فرزند نخست خـانواده  . پاشند با ويراني نمادين خانه از هم مي

كند تا خانواده دوبـاره دور هـم جمـع     خود را قرباني مي) اش شده روانِ مادر و معشوقة گم(آنيما 
هـاي   در ميانة انقالب و شـورش كه ) آزاد(شوهر جواني . شان را از نو بسازند و رابطه  شوند و خانه
مـادر  (مـاهش   تازگي خانة اقساطي خريده بود، بـراي دادن شـيريني بـه همسـر پابـه      خياباني به

گيـرد و كشـته    روند كه ناگهان زن مورد اصـابت گلولـة سـرگرداني قـرار مـي      بيرون مي) هامون
هـايش   با همة غصهآزاد . شود دهند و هامون متولد مي شود، اما پزشكان جنينش را نجات مي مي

شود و از او نيز صـاحب دو فرزنـد بـه     مي) رؤيا(بعد از مدتي ناچار به ازدواج مجدد با زن ديگري 
دو پسر خانواده در زمان جنگ ايـران و عـراق بـا تـرس بـزرگ      . شود هاي ماهان و پرنيان مي نام
ترسد و هم  جنگ ميزده است، زيرا هم خود از  ها رؤيا عصبي و وحشت شوند، اما بيشتر از آن مي

همـة ايـن مسـائل بـه همـراه      . دوست ندارد فرزندانش در هراس و ناامني متولد و بـزرگ شـوند  
مرور زمان، زن و شوهر را در سكوت و انزوا نسبت به هـم   يكنواختي زندگي و سختي معيشت، به

مـردي در  كند و رؤيا گرفتـار عشـق خيـالي بـا      آزاد با رؤياي مادر هامون عاشقي مي. برد فرو مي
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هامون متوجه اين بحران و فرار اعضاي خانواده نسبت به هم و نيـز  . سريال تلويزيوني شده است
اش را  كنـد تـا خـانواده    او خود را به شيوة منحصر به فردي قهرمانانه قرباني مي. شود از خانه مي
  .نجات دهد

  .ا، پدر و آنيموس هستندمادر، آنيم: نامه شامل الگويي اين نمايش اي و كهن هاي اسطوره شخصيت
سـفر، عـروج، قهرمـان، والدت مجـدد،     : نامـه  الگويي اين نمايش هاي كهن الگوها و كنش كهن

، جـدال  )اسطورة جمشـيد (سقوط مقام پدر / بازگشت به اصل، آبستني، مثلث عاشقانه، مرد تنها
ند كـه تحليـل   و قربـاني هسـت  ) اسطورة ضحاك(با پدر ازلي، جدال با مادر ازلي، غريبه در خانه 

  :ها شامل الگويي برخي از آن كهن
اش بـه دليـل    آزاد در طـول زنـدگي  ): اسطورة جمشيد و ضحاك(سقوط مقام پدر / مرد تنها

رفتـه مقـام خـود را از دسـت      ضعف اقتصادي و نيز سرخوردگي ناشي از مرگ مادر هامون، رفته
. كنـد  نامه سـقوط مـي   اين نمايشواقع اسطورة پدر در  در. شود دهد و به مرد تنهايي بدل مي مي

دهد و پس از ازدواج با رؤيـا و ماجراهـايي    آزاد با مرگ مادر هامون انگيزة زندگي را از دست مي
كـه بـه    جايي يابد؛ تا آهستگي از مقام همسري و پدري تنزل مي دهد به اش روي مي كه در زندگي

شـكني بـا    او را البتـه بـا اسـطوره    شايد بتوان زندگي. شود شدن كشيده مي انزواي كامل و نامرئي
تواند  آزاد؛ مردي كه به علت فشارهاي مختلف مادي و معنوي نمي. مقايسه كرد اسطورة جمشيد

هرچنـد خيـالي و از طريـق    (اش  اي در خانـه  جايگاه خود را حفظ كند تا جايي كه حتي غريبـه 
مـردي شـده كـه در     باختـة  رؤيـا دل . شود و قصد تصـاحب همسـرش را دارد   وارد مي) تلويزيون

هاي خطرناك سعي دارد او را  از سوي ديگر، مرد هنرپيشه با انديشه. كند سريالي ايفاي نقش مي
اش او را دوسـت   هاي رؤيا و اينكه خـانواده  كامي غريبه با يادآوري تلخ. راضي به فرار از خانه كند

توانـد   كنـد؛ كـه مـي    لسـرد مـي  اش د است رؤيا را به زندگي و خانواده ندارند و او برايشان نامرئي 
شـكني   نامه اسـطوره  الگوي غريبه در خانه يا اسطورة ضحاك باشد، اما در اين نمايش يادآور كهن

كنـد، زيـرا رؤيـا بـا او همراهـي       يكي آنكه اين مرد غريبه است كـه خودكشـي مـي   . دهد رخ مي
  .كند اش مي و خانواده ميرد، بلكه پسرش هامون خود را فدايِ پدر ديگر آنكه آزاد نمي. كند نمي

نمونـه اسـت كـه بـر اثـر سـاختارهاي سياسـي و         نمونة مرد تنها در گام اول يك كهن كهن
گيـرد و سـيطره و    شدن از آبشخور انديشة هنـدو آريـايي شـكل مـي     اجتماعي ايران و با سيراب

  ].7[كامل آن است   جبروت بي قيد و شرط شاه نشانة
عبـه، ديـوار، در، كليـد و حمـام هسـتند كـه تحليـل        خانـه، ج : نامـه  نمادهـاي ايـن نمـايش   

  :ها شامل ترين آن الگويي مهم كهن
  :خانه

هاسـت؛   سـاز انفصـال، پراكنـدگي، بيـزاري و بيمـاري آدم      نامه، در آغاز سبب در اين نمايش
ديگر كسي . ريزند شدت منفي و شر كه ساكنانش براي خالصي از آن طرح و نقشه مي نيرويي به

شـود و صـداي    شدن اعضاي خانواده محقر و مفلوك مي پاي تحقير به خانه پا. اهدخو خانه را نمي
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ايـن خانـه بـا كوچـك و     . شود ها و فروريختن ديوارها به صداي غالب متن بدل مي سايش سنگ
رسد، خانه است كـه   گرچه برعكس به نظر مي. راند خانوادة درونش را از خود مي تر شدنْ كوچك

ها  كند و گويي با پرتاب كردن آن زند، از خود بيرون مي ها را پس مي آناز ساكنانش بيزار است، 
هـايش در   اي پـس از فروپاشـي بنيـان    جامعة نمونه/ خانه. زايد ها را مي از درون خود، دوباره آن

كـه هنـوز از نوسـتالژي خانـة در      حـالي  شـود؛ در  مقياسي كوچك و به شكل مثالي بازساخته مي
اين خانه با تمام اهميت و . آورد بازمانده از خانة ويران را به صحنه مي گذشته رها نشده و اشياي

تـوان زيـر و رويـش كـرد، از      شود كه مي اي در دست ساكنانش تبديل مي بازي ابهتش به اسباب
در انتها، وقتي اعضاي خانواده . قابش بيرون زد، با فاصله از آن ايستاد و فروريختنش را نگريست

دهند و خانة لگويي را جايگزين خانـة آرمـاني    گنجد، خانه را در خود جاي مي در ابعاد خانه نمي
/ جمعـي خانـة لگـويي    آغاز حيات دوبارة خانواده و بازيابي خانه با سـاختن دسـته  . كنند خود مي

  ].12[يابد  تر مي نامه نمودي روشن آرماني در آخر نمايش
هـا در   هـا و جنـگ   بار ناشي از انقالب خشونت پيامدهاي: ند ازا عبارت خانهنامة  گيري نمايش نتيجه

/ مـادر (ها دارد؛ نقش مستقيم و غيرمسـتقيم آنيمـا    يك سرزمين و تأثيري كه بر كودكان آن سرزمين
  .سرزمين/ ها براي بازگشت آرامش و همدلي به خانه شدن مردان و ايثار آن در قهرمان) معشوقه

  الگويي آن و تحليل كهن هيوالخوانينامة  نمايش
) ابـراهيم ( عمـويش / كند كه با پدرشـوهر  نامه داستان زني به نام مرضيه را روايت مي اين نمايش
بـرد اهـدافش    شدت تندروست كه از نقاب مـذهب بـراي پـيش    ابراهيم مردي به. كند زندگي مي
او معلم امـور  . گير در مدرسه است مرضيه زني كامالً منفعل در خانه ولي سخت. كند استفاده مي

اي به نام سعيد شـهرزاد   مميز آثار نويسنده) يونس(اي است؛ شوهرش  ي دبيرستان دخترانهتربيت
جوي علت و مرضيه در جست. اي فرو رفته او از دو سال قبل به خواب عميق و خودخواسته. است

خواب يونس و راهي براي درمان اوست، اما ابراهيم خواهان مرگ فرزندش و رفتن او بـه بهشـت   
ظاهر نابيناست، ولي همة حركـات و رفتـار مرضـيه را زيـر نظـر دارد و كنتـرل        به ابراهيم. است
گـذارد تـا از مدرسـه     تمام يونس تحت فشار مي قدر مرضيه را براي انجام كار نيمه او آن. كند مي

اي به نـام ترانـه بامـداد     آن كار مميزي آخرين اثر نويسنده. شود نشين مي دهد و خانه استعفا مي
امـا مرضـيه در مواجهـه بـا مـتن      . است كه بايد با كمك ابراهيم سانسـور شـود  ) ادسعيد شهرز(

شود كـه   دهنده و رازهاي تلخي مي نشدة آن نويسنده متوجه حقايق تكان نخورده و سانسور دست
  .سازد شب مي بخش چون شهرزاد هزار و يك از او زني برتر و نجات

زئوس، پدر، هابيل و قابيل، ابراهيم و : امهن الگويي اين نمايش اي و كهن هاي اسطوره شخصيت
پيـر فرزانـه، آنيمـا، شـهرزاد،     . اسماعيل، يعقوب و يوسف، يونس، مسيح، اصحاب كهف، آنيموس

  :ها شامل مريم، حوا و ساره هستند كه تحليل برخي از آن
س ها آثـارش از سـوي يـون    است كه سال  اي سعيد شهرزاد يا ترانه بامداد نويسنده: پير فرزانه

شده و حاال ابراهيم با دستياريِ مرضيه قصد ادامة آن كار را دارد، زيرا ابـراهيم و يـونس    سانسور 
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به همـين  . شوند ها كنند و باعث بيداري هيوالي درون  توانند با قلم قتل معتقدند نويسندگان مي
ار نويسـندگان  ها بـراي سانسـور آثـ    االختيار آن دليل، براي حفظ ايمانِ مردم خود را نمايندة تام

اي  نامه يادآور چهرة هنرمنـد نويسـنده   از سوي ديگر، شخصيت نويسنده در اين نمايش. دانند مي
گـر   بامداد تخلص شـاملو بـوده و شـهرزاد روايـت    (گوياني مانند شهرزاد است  چون شاملو و قصه
هـايي كـه    كتاب. كنند ها كمك مي كه با قلمشان به شكوفايي و باروري انسان) زندگي زنان است

شود، مانند پيـر خردمنـدي بـه هـدايت و راهنمـايي خواننـده        از سوي اين هنرمندان نوشته مي
گيرد با كـل خلقـت    اننده آن را پيش رو مي است كه وقتي خو  نمايي انجامد، زيرا آينة حقيقت مي

گونـه كـه    طور كه هست نه آن و همة ابعاد وجودش، چه زشت و چه زيبا، چه خير و چه شر، آن
  .شود دارد باشد، آشنا مي دوست 

سو نمايندة علم، بينش، خرد، زكاوت، اشراق بـوده   انساني كه تجسم معنويات است و از يك
اي چون ارادة مستحكم و آمادگي براي كمـك بـه ديگـران در     و از سوي ديگر خصايص اخالقي

خصوصـيات   خود دارد، به واسطة خصوصيات اخالقي خود محبوب گشته است و از اين گذشته،
پيـر  ... بخشـد  ها مي اساس نتايج آن پاداشي به آن اخالقي ديگران را به محك آزمايش نهاده و بر

قرار گرفتـه و    كننده شود كه قهرمان داستان در موقعيت عاجزانه و نااميد فرزانه وقتي پديدار مي
قهرمان خود به . برهاند تواند او را از ورطه مي... تنها واكنشي بجا و عميق يا پند و اندرزهاي نيك

داليل بيروني و دروني قادر به انجام كاري نيست؛ تدبيري كه بايد جبران اين نقيصه را بكند بـه  
  ].178ـ177، ص15[شود  صورت تدبير و فكري كه به چهرة آدمي درآمده است آشكار مي

ث عاشـقانه،  والدت مجدد، آبستني، مثل: نامه الگويي اين نمايش هاي كهن الگوها و كنش كهن
جدال با پدر ازلي، پسركُشي، برادركُشي، قرباني، غريبه در خانه، قرباني، سايه و نقاب هستند كه 

  :ها شامل تحليل برخي از آن
  :ها شامل ترين آن هستند كه تحليل مهم) قرمز(خانه، جعبه، مداد : نامه نمادهاي اين نمايش

د دارد؛ يكـي قلمـي بـه دسـت نويسـندة خـالف و       نامه دو كاربرد كامالً متضا در اين نمايش: مداد
شـود، ديگـري مـداد قرمـزي      پذير است كه باعث رشد و آگاهي و باروري ذهن خواننده مـي  مسئوليت

است در دست انسان متعصب و كوردل كه بر هنر، آگاهي، حقيقت وجودي و خودشناسي افـراد خـط   
شـود، خـود توسـط     نامـه توصـيف مـي    يشاما از سوي ديگر مداد قرمزي كه در اين نما. كشد قرمز مي

شـود، زيـرا هرچـه از آن مـداد بـراي حـذف و سانسـور اسـتفاده          تر مـي  و كوچك  مدادتراشي كوچك
تـوان چنـين پنداشـت كـه      به همين دليل مـي . كنند، ناگزير به تراشيدنش براي ادامة كار هستند مي

ردن آثـار هنرمنـدان درواقـع خـود را     هايي باشد كه با سانسـور كـ   تواند نماد انسان خود مداد قرمز مي
  .كنند؛ تا جايي كه به مرز نيستي برسند رفته حقير و كوچك مي رفته

در عقايد صوفيه، . در سنت اسالمي، نمادگرايي قلم و كتاب، يا لوح و قلم، نقشي عظيم دارد
مقدرات جهان با قلم بر لـوح محفـوظ نوشـته شـده و ايـن قلـم در       . قلمِ خداوند عقل كل است

يعني در ارتباط با جوهر نامخلوق، يـا ناآشـكاري كـه تحـت قـوة      . ارتباط با مادة نخستين است
  ].458، ص13[كند  محركة عقل يا ذات كل محتواي كامل خلقت را ايجاد مي
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گيري و زورگويي مردساالرانه از نـوع   سخت: ند ازا عبارت هيوالخوانينامه  گيري نمايش نتيجه
شود؛ تالش، مبارزه و  نيتي و خشن عليه زنان، هنر و جامعه منجر ميايدئولوژيك كه به فضاي ام

بخشي زنان براي پاسداري از فرهنگ و هنر با حفظ واژگان ميراث مكتوب و انتقـال آن بـه    نجات
هاي سانسورنشده كه به همة زواياي  خصوص داستان به(ها  گويي و قصه هاي بعد؛ تأثير قصه نسل

هاي بيمار، پريشان  در درمان روان) پردازد ه هست و آفريده شده ميزشت و زيباي انسان هر آنچ
پريشي را  خوارِ روان گو در هزار و يك شب كه شاه خون ها؛ مانند شهرزاد قصه خوردة انسان و زخم

  .هايي درمان كرد و ناجي زنان و فرزندان سرزمينش شد با چنين قصه

  سنجي آثار منتخب نغمه ثميني نمادسنجي و روان
هاي مورد مطالعة اين پژوهش و بررسي  متنيِ نمونه آمده از تحليل درون دست ا توجه به نتايج بهب

سـنجي دوران اسـت،    اساس فرايند نمادسنجي، كـه نخسـتين مرحلـه از اسـطوره     ها بر بسامد آن
هاي پرتكرار در آثار تأليفي نغمه ثميني شـامل ايـن مـوارد     ترين تصاوير، مضامين و استعاره مهم

هــا؛ آبســتني، زايــش، نــازايي، ســقط جنــين و نــوزاد  مســئلة زنــان و خشــونت عليــه آن: ســتا
/ الخلقــه؛ مــادر و نقــش كليــدي او در سرنوشــت و پــرورش فرزنــدان؛ پيامــدهاي مــرد  عجيــب

ويـژه كودكـاني كـه در چنـين      هـا بـه   بر سرنوشـت انسـان    و عواقب بغرنج آن  پدرساالري؛ جنگ
گيرانة ايدئولوژيك و تأثير سـوئي كـه بـر     هاي سخت وند؛ تعصبش هايي زاده و بزرگ مي سرزمين

  .گذارد ها مي فرهنگ، هنر و ادبيات ملت
اساس روش شارل مـورون انجـام    سنجي است كه بر سنجي دوران روان ه دومين مرحلة اسطور

ن نيز مت تكرار در متون، فرا كار عالوه بر بررسي عناصر پردادن  در اين مرحله، براي انجام. شود مي
نامـة نويسـنده و    اين كار دو موضوع اهميت دارد؛ يكـي زنـدگي   دادن براي انجام. شود مطالعه مي

اي  نامـه  در مـورد اول، پرسـش  . اي كه او در آن زاده و بزرگ شـده اسـت   ديگري محيط اجتماعي
نامه دو نكتة بسيار مهم در زندگي ثميني وجود داشت  هاي اين پرسش براساس پاسخ. تنظيم شد

  :شود الگوهاي پرتكرار در آثار او ديده مي ها به صورت نمادها، مضامين و كهن ه تأثير مستقيم آنك
بخشي از دوران كودكي و نوجواني نغمه ثميني در وحشت ناشي از بحبوحـة انقـالب و   ) الف

جنگ ميان ايران و عراق گذشته است كه تكرار اين مضامين در آثـارش بيـانگر تـرس و نگرانـي     
  .گذارد است ها و تأثيري كه بر سرنوشت كودكان مي اه او از ناامني و جنگ در سرزمينناخودآگ
الگـويي   نغمه ثميني تاكنون صاحب فرزندي نشده است و آبستني و زايش وجهـي كهـن  ) ب

شـده در   سنجي شارل مورون، ايـن آرزوي خفتـه و ميـل سـركوب     طبق روش روان. براي او دارد
او بـا تكـرار مـداوم مضـاميني چـون      . كنـد  ت بروز و تجلي پيدا ميطور ناخودآگاه فرص آثارش به

تـرين ميـل غريـزي و فطـري هـر       الخلقه به مهم زايش و نازايي، سقط جنين، زايش نوزاد عجيب
  :گويد مي ضيافتافالطون در كتاب . دهد انسان، يعني ميل به جاودانگي، پاسخ مي
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هـا بـراي خـود جـاودانگي و      آن شـود كـه   طبيعت فاني و ميراي موجودات زنده باعـث مـي  
تواننـد   كساني كه به زاد و ولد جسماني اشتياق دارند از راه توليد نسل مي. ناميرايي پديد آورند

هـم فرزنـداني    ها و ارواح نيز زايش و آفـرينش دارنـد؛ آن   اما جان. جاودانگي خود را فراهم كنند
هـاي   شـاعران و هنرمنـدان جـان   . گـي شايسته كه سزاوار مقام جان باشند؛ يعني دانايي و فرزان

  ].120، ص1[زاينده و بالنده دارند 
نكتة مهم ديگر كه سبب تكرار مضاميني در آثار ثميني شده است و جزء فـرامتن محسـوب   

هـاي   او در سرزميني زاده و بزرگ شـده كـه مردسـاالري و تعصـب    . شود تأثير جامعة اوست مي
هـا،   هر سرزميني كه به جاي برابري حقوق انسـان  كلي در طور مذهبي فرهنگ غالب آن است؛ به

اي كه به جاي احترام به عقايد، تنـدروي   نابرابري يا مردساالري وجود داشته باشد، در هر جامعه
ناخواه، در چنين فضايي خشونت و ناامني نسـبت   اي خاص موجود باشد، خواه و تعصب به عقيده

ن، همچنين به هنر و ادبيات، كه سروكارش بـا آزادي  ويژه به زنان و كودكا به افراد آن جامعه، به
ها پديد خواهد آمـد   ها و ناهنجاري نژادي رود كه در پي آن انواع روان انديشه و بيان است، باال مي

  .و افسردگي مضاعف خواهد شد  و خشونت
 گونـه آثـار، سـه    ها و نگارش ايـن  بنا به اين داليل، نغمه ثميني با پرداختن به چنين موضوع

  :كند هدف را دنبال مي
اش را بهبود  كند و حال روحي بخشي از فشارهاي رواني حاكم بر ذهنش را تخليه مي* 

  بخشد؛ مي
  نمايد؛ اش را ارضا مي ميل به جاودانگي* 
هاي آزرده و  روشي مناسب و هوشمندانه براي بيان مخالفتش و همچنين درمان روان* 
رد تا به قدر سهم خـود دنيـا را جـاي بهتـري بـراي      گي كار مي خوردة انسان امروزي به زخم

  . زيستن كند
چنين در همة آثار تأليفي نغمه ثميني ردي از زنِ هوشمند، زنِ توانمند و ايثارگر يـا بـه    اين

  :شود تعبري زنِ برتر ديده مي
زايـد، زيـرا    درد زايش دارد و نمي ...هاي آسمان اسبنامة  گاه اين زن چون سيتا در نمايش* 

جوي مكاني امن اسـت تـا   و اند و در جست هاي ايدئولوژيك به نابودي كشانده زمينش را جنگسر
نامه است كه روان مادر سـياوش او را يـاري    در همان نمايش. فرزندش را به دنيا آورد و بپروراند

آن زنِ عاشـق، كـه ماديـانِ    . كند تا سياوش عشق پـاك و نـاب را بيابـد    دهد و راهنمايي مي مي
) گرد سياوش(گذرد تا سياوش نجات يابد و سرزمين امني  نمادي از اوست، از جانش ميسياوش 

  .براي زنان و كودكان بسازد و قهرمان فدايي شود
قـدر زيـر سـتم     ، آنخـواب در فنجـان خـالي   نامـة   گاهي اين زن، همچـون زنـان نمـايش   * 

هم از جـنس زنـان محتالـة     بيند كه براي انتقام به مكر، آن شود و آزار مي مردساالري تحقير مي
  .آورد تا مردان را از قدرت خشم و انتقام زنانه بترساند هزار و يك شب روي مي
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پـذير كـه    خورده، اما مسـئوليت  ؛ زني زخمشكلكنامة  شود در نمايش گاه چون نرگس مي* 
پـذيرد و مـرد را نيـز بـه      الخلقه، مـي  قدر عجيب مسئوليت مادري فرزندش را هر آنچه هست، هر

جـوي سـاختن مكـاني ايمـن بـراي      و كنـد تـا در جسـت    عجزة عشق با خود همراه و همدل ميم
  .كردن و پرورش فرزندش باشند بزرگ

شود تـا مـانع از رفـتن مـردي      مي خانهنامة  روانِ مادر هامون در نمايش در جايي اين زنْ* 
تا هامون را بـه سـمت   شود  اي از هم فروپاشد؛ يا آنيما مي شود كه مبادا به دليل نبودش خانواده

  .دهد سوق    گذشتگي براي حفظ خانواده  قهرماني و از جان
شود؛ زنـي كـه مراحـل پروانگـي را از      مي هيوالخوانينامة  سرانجام اين زن مرضية نمايش* 

بخشي دگرديسي  كه از انفعال تا شهرزاد شدن و نجات  ديده زني ستم. كند ابتدا تا انتها تجربه مي
هـاي   كند تا هنر را، فرهنگ را و ميراث مكتـوب را بـراي نسـل    مريم بكرزايي مي يابد و چون مي

  .آينده نجات دهد

  گيري سنجي و نتيجه اسطوره
واقـع، او در   در. دانـد  نخست آنكه نغمه ثميني نگارش را نوعي زايش و فرزندآوري براي خود مـي 

م فرزندي برومنـد كـه شايسـتة    آفريند؛ آن ه نامه يا در هر اثري از آثارش فرزندي مي هر نمايش
  .نام نيكش باشد و يادگاري ارزشمند از او به جاي گذارد تا براي هميشه جاويدان بماند

سنجي و بررسي نتـايج ايـن دو مرحلـه، طبـق      نمادسنجي و روان دادن دوم آنكه پس از انجام
گـوي   سنجي ژيلبر دوران، اسـطورة شخصـي نغمـه ثمينـي همـان شـهرزاد قصـه        فرايند اسطوره

گاه خود گذاشـت   او مانند شهرزاد، كه با هوشمندي، قدرت و متانت پا در قتل. زمين است مشرق
بخـش زنـان و كودكـان سـرزمينش      گويي درمان كند و نجات پريش را از طريق قصه تا شاه روان

وادي : داند ممكن اسـت بـرايش بسـيار گـران تمـام شـود       گذارد كه مي مي اي گردد، پا در واديي
ويـژه   ها؛ وادي مخالف با هر نوع تعصب و تندروي به  با مردساالري و نابرابري حقوق انسان مبارزه
  .هاي ايدئولوژيك تعصب

سـانِ مـادري    او بـه . نغمه ثميني به قداست هدفش و به قدرت جادويي قلمـش ايمـان دارد  
د، بـراي  پـرداز  هايش، گويي به زايشي جديـد مـي   نامه دلسوز، در نقش شهرزاد با آفرينش نمايش

جنسش را، كودكان سرزمينش را، هنر، ادبيات و فرهنگ را از سياهي جهل و تعصب، از  هم: آنكه
تري براي كودكان و  ثميني باور دارد كه اگر دنيا جاي بهتر و امن. خشونت و ناامني نجات بخشد
نـد  قهرمانان اسـاطيري دوبـاره زاده خواهنـد شـد و پـرورش خواه     : زنان شود، آن زمان است كه

هـا و تعصـبات، بـار ديگـر، طعـم تمـدني باشـكوه و         هاي به تاراج رفته از جنـگ  يافت؛ سرزمين
آن صلح، آرامش و خردمندي بـه جوامـع     يابد و در پي فرهنگ را خواهند چشيد؛ هنر رونق مي با

  .باز خواهد گشت
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 هـايش بـه طـور غيـر     نامـه  اما اسطورة جمعي يا همگاني كه نغمه ثمينـي در ميـان نمـايش   
او به زنـان در پوشـش   . كند، نيز زن ايدئال و به تعبيري شهرزاد شدن است مستقيم پيشنهاد مي

خواهنـد شرايطشـان تغييـر كنـد و      كند اگر مي هايش توصيه مي نامه هاي پرتكرار نمايش استعاره
. يك زن آرماني و شـهرزاد زنـدگي خـويش گردنـد     روزگار خود و فرزندانشان بهتر شود، بايد هر

رَد و عطوفـت      بناب راين اسطورة شخصي او، كه اسطورة جمعي ما ايرانيان نيز هسـت، بـاور بـه خـ
الگـويي و مقـام از دسـت     از نظر او، زنان ايران بايـد بـراي بازگشـت جايگـاه كهـن     . شهرزاد است

شان، رسيدن بـه آرامـش و امنيـت فرزندانشـان، نجـات و حفـظ فرهنـگ، هنـر و ادبيـات،           رفته
سرزمينشان، زني برتر و خردمند يا به تعبيري شهرزاد روزگار خويش شـوند؛   سربلندي و آباداني

هـاي متعصـبانه شـوند و بـه انـدازة سـهم        هاي پريشان و مجروح و تندروي تا درماني براي روان
هاي امـن و متمـدني    خويش دنيا را به سوي بهتر شدن، به سوي مدينة فاضله همچون سرزمين
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