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 ۀ پژوهشی()مقال
 

 زن های  تشخصی کنش و شخصیت در مطالعۀ رابطۀ
 اثر نغمه ثمینی «خانه»و  «خواب در فنجان خالی»های   نمایشنامه 

 
 2شقایق سادات شمسی ،*1محمدحسین ناصربخت

 

 چکیده

ماا  ا بنادد  کاار مای  ی گوناگونی بهاه  روش حال جذاب خلق کند،ای برای اینکه بتواند شخصیتی منطقی و درعین  هر نویسنده

شاده توسا      هاای سااخته    اسات  شخصایت   نویسانده  خاود   ۀزندگی روزمار پردازی همواره   در شخصیت ثیرگذارترین عاملأت
رو هماواره  ازایان   اسات  در ارتباط باوده  بازنمودهایی از افرادی هستند که نویسنده در زندگی روزمره با آنها نویسندگان غالباً

کسب کارد    یمفید مردم آن زمانه اطالعات دربارۀ ،های مختلف  زمان درگان ویسندهای خیالی ن  توان با شناخت شخصیت  می
 ،مختلاف  هاای زماانی    دورهدر  ،نمایشی در آثار نویساندگان  داستانی و های  پردازی شخصیت  بررسی شخصیت به همین جهت

 ۀنمایشانام  سراغ دوبه ،شخصیت های  آن با کنش و رابطۀپردازی   بررسی شخصیت ندر این پژوهش ضم دارد  بسیاریاهمیت 

ایان  همچناین   یا؛  تحلیل قرار دادنمایشنامه را مورد و شخصیت های زن در این دو رفته «خانه»و  «خواب در فنجان خالی»
از  یا  و هر هثیرگاذار باود  های نغمه ثمینای تأ   سازی زنان نمایشنامه  که چه عواملی در شخصیت گرفت قراربررسی نکته مورد
  ناد زنمای )نظاام حااک؛ مردساا رس دسات      خاناه  دربرابار های   واکنشبه چه  ،هایشان  و ارزش   توجه به پیشینه با ها،شخصیت

 ،گرفتاه در آثاار نمایشای     پاردازی شاکل    بار شخصایت   ،ۀ معاصرهای زنان در جامع  که ارزش سرانجام این نتیجه حاصل گردید
 اند   ثیرگذار بودهتأ ،آثار نغمه ثمینی ازجمله

 

 اژگانکلیدو
 )نمایشنامهس« خانه»)نمایشنامهس، « خواب در فنجان خالی»پردازی،   نغمه ثمینی، کنش، شخصیت، ایرانی ۀنمایشنام 
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 90/11/1199تاریخ پذیرش:  11/90/1199تاریخ دریافت: 

های نغمه ثمینی باا رویکارد     این مقاله برگرفته از پایان نامه با موضوع بررسی رابطه کنش و شخصیت در زنان نمایشنامه

  های وحشی است  فمنیس؛ روانکاوانه با تاکید بر نمایشنامه های خانه، خواب در فنجان خالی و زبان تمش 
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 مقدمه
دهاد و    خواهد تمنای خود را در نوشته بگذارند  او زنان را مخاطب قارار مای    از زنان می 1ویرجینیا وولف

ناپاذیر    شنیده شود، فق  در این صورت است که منابع پایاان خودت را بنویس، تمنای تو باید »گوید:   می
ۀ توان ردپای زمان  فارغ از هنرش، می ،در اثر هر هنرمندی  س1831 )وولف، «ناخودآگاه فوران خواهد کرد

 ۀهاای زنادگی روزمار     توانند بازتابی از واقعیات   یا داستان می نمایشنامه، فیل؛ ها در  او را یافت  شخصیت
، اهمیات  وجود خیاالی باودن  ها باا   شخصیت بنابراین های ذهنی او باشند   آل  حتی گاهی ایده نویسنده و

باا   اندبرخی نویسندگان تالش کرده گاه نویسنده دارند ۀ ها در زمان  خوی انسان  و  سزایی در شناخت خلقب

  از بپردازناد  هگارو  هاای آن   ای از گروهی خاص هستند به بیاان دغدغاه    هایی که نماینده  خلق شخصیت
باا خلاق   ایان نویساندگان    اشاره کرد  نیست و مارکسیستیهای نویسندگان فم  توان به تالش  می جمله

هاا و    دغدغاه  ، در تاالش بودناد  ست؛ قرار گرفته بودناد یا فقیری که مورد پوست  رنگین های زن  شخصیت
هاای نمایشای و داساتانی در      بنابراین همواره شناخت شخصیت  های مختلف را نشان دهند  مسائل گروه

 آن عصر حائز اهمیت است  ۀهر عصری با توجه به روح زمان
کاه هار شخصایت    پیشبرد پالت نمایشنامه اسات  این  اصلیۀ های نمایشی وسیل  های شخصیت  کنش

چاه واکنشای را    ،اند  دادههای دیگر نمایش انجام   تکه شخصیرویدادی که اتفاق افتاده یا کنشی برابر در
 ۀبا بررسای دو نمایشانام   در این پژوهش تالش داری؛  دارداو پردازی   شخصیت ریشه در ،کند  خاب میانت
هاای    دیدگاه های زنان نمایشنامه را با توجه به  کنش ،نغمه ثمینی از «خانه»و  «خواب در فنجان خالی»

های   ها و تفاوت  باهتش تحلیل قرار داده ومورد و کنش پردازی  شخصیتحوزۀ  تامس در ، فیستر وارسطو
همچناین تاالش بارآن      را بررسی نماایی؛ این دو نمایشنامه  در های زنان  پردازی و کنش  یتشخص میان

هایی ارزش ران معاصر ناشی از چه باورها وهای زنان در ای  کنش»که  به این پرسش پاسخ دهی؛ است که
دارند و این خصوصیات چگوناه باه زناان     مردسا ر چه خصوصیاتی ۀزنان خوب از نگاه جامع» و« ست؟ا

همچنین به بررسی این نکته خواهی؛ پرداخت که زنان این دو نمایشنامه تاا چاه     «؟آموخته شده است
  کنند ر نزدی  بوده و از آن تبعیت میمردسا ۀجامع در مطلوب بودن اندازه به زنِ

 

 روش تحقیق
جاو در  و  بارداری و جسات    ای، فایش   کتابخانه ۀلعست که با مطااتوصیفی  -تحلیلی یاین تحقیق، پژوهش

کانش و   ۀآوری نموده و با تکیه بر رابطا   نیاز را جمعهای مورد  داده ،های اینترنتی  منابع موجود در شبکه
 به تحلیل آنها خواهد پرداخت  ،های نغمه ثمینی  شخصیت زنان در نمایشنامه

                                                           
1    Virginia Woolf : نویس، ناش، منتقد و فمینیست انگلیسی ، مقالهیسنو رمان 
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 پژوهش ۀپیشینچارچوب نظری و 
بیشاتر آنهاا بار    است کاه   انجام شدههای نغمه ثمینی   نمایشنامه گوناگونی درمورد های  پژوهش تا کنون

آنها ازجملۀ   اند  تکیه داشته اوهای   سنجی در نمایشنامه  هریا اسطو مندی در روایتمواردی همچون زمان

 اشاره کرد: ذیلتوان به موارد   می
هاای    اسبۀ الگوی مادر در نمایشنام  هنهای ک  بررسی جلوه»س، 1199) حامد سقاییان و صحاف مقدم

  «با تکیه بر آرای فروید بارند  آسمان خاکستر می
)افساون معباد    نغماه ثمینای   ۀمنادی روایات در چهاار نمایشانام    زمان»س، 1809) زاهدی و نصرتی

  «بارندسهای آسمان خاکستر می  سوخته، خواب در فنجان خالی، شکل  و اسب

 صاورت گرفتاه   های نغماه ثمینای    پردازی در نمایشنامه  شخصیت رموردهایی که د  پژوهش ۀدر حوز
 اشاره کرد: ذیلتوان به موارد   می است

کز بار  های نغمه ثمینی با تمر  های نمایشنامه  اهمیت خاطره در شخصیت»س، 1199) تفضلی و مقبلی
  «های وحشی  زبان تمش و  خوانیهیو ، خواب در فنجان خالی
خاواب در  ۀ گرایاناه در دو نمایشانام    هاای جانس    بررسی نقاش »س، 1801)یبی نج زاهدی، نصرتی و

 « کنش متقابلاثر نغمه ثمینی براساس نظریۀ  کل شو  فنجان خالی
هاای    های زن نمایشانامه   اند روان شخصیت  کمتر به آن توجه کرده شدهذکر های  ای که پژوهش  نکته

 های آنان است   اهداف و ارزش ،های شخصیتی  هبه پیشین با توجه ی آنهاها  نغمه ثمینی و شناخت دغدغه
 ذهنیات به شاناخت بهتاری از   تا شاید که در این پژوهش تالش خواهد شد به این موارد پرداخته شود 

 دست یابی؛  ،ایرانی نز اننویس  نمایشنامه نمایندۀعنوان   به ،نغمه ثمینی
 

 1کنش
 مضمون ۀکه شامل افسان ،تراژدی گانۀناصر ششبر معرفی عود عالوهخ فن شعر ارسطو در رسالۀ

پردازد که   به این نکته می ،شود  و آواز می ،)اخالق(، گفتار، اندیشه، منظر نمایش )داستان(، سیرت
 ارسطو دربارۀ .(29: 1811 )ارسطو، «)داستان( است بندی وقایع  گانه ترکیبشش یترین این اجزا  مهم»

 الق یا سیرت مترادف کاراکتر استاخ ،فن شعرفارسی  در ترجمۀ) خالقبین داستان یا ا اولویت اهمیت
غایت زندگی یک »نویسد:   باره می  او در این .دهد  اولویت را به داستان می ((67: 1821)معافی غفاری، 

نوع کردار است نه چگونگی اخالقی. به مقتضای اخالقشان مردمان صفات دارند، اما حسب کردارشان 
بنابراین نمایش را برای تشبیه اخالق ندهند، ولی از راه کردارها اخالق را  ؛رعکس هستندشادمان یا ب

                                                           
1. . action 
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)ارسطو،  «خلقیات تواند بود  کردار تراگودیا را نتوان داشت ولی بی  بی ه،از این گذشت ]...[ پیش آورند
دهد.   می کنش و عمل کاراکتر است که داستان را شکل ،در اینجا منظور از کردار. (29-28: 1811
دانست، از آن به تقلید کنش و آرایش رویدادها یاد   که طرح را اصل نخست و روح نمایشنامه می ،ارسطو

ه باشد و کنش کامل و واحدی را کرد. وی همچنین گفته است طرح باید آغاز، میانه و انجامی داشت  می
 دارد. توان گفت هر نمایشنامه یک کنش واحد بزرگ  پس می ؛نمایش بگذاردبه

تحلیال   کارگردان و استاد دپارتماان تئااتر در دانشاگاه ملای وِیان در میشایگان، در       1،تامسجیمز   
 اناد،   طرح به معنای خا  داساتانی اسات، یعنای اماور در جریاان      »نویسد:   می فرمالیستی متن نمایشی

میال   ،ی، طارح رود و کنش در حال پیشروی است  طبق این مفهوم اساس  وسویی می  نمایشنامه به سمت
هایی از این   کند و پرسشرسندس حفظ می  )یا نمی رسند  به چه انجامی می به این را که بدانی؛ امور نهایتاً

 )تاامس،  «؟افتد؟ چاه اتفااق خواهاد افتااد      کشد: چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی دارد می  دست را پیش می
  س31: 1800

عمااال،   ،آماده اسات   اکثریت منابااعدر که آنها  ملۀاز ج  ۀ کنش وجود داردتعاریف متعددی دربار
همچنیااان در برخای مناباااع     اسات  عمل نمایشاای، حرکت، ماجاارا، ماجرای دراماتیااا  و حادثاه   

: 1801)معاافی غفااری،    «نامناد   وگااوی دراماتی  بین کاراکترها را کنش میان آن کاراکترها می  گفت»
  را تاداعی کناد   قتل، جنگ، انقالب و مانناد آنهاا  ی شبیه چیزکنش در ذهن مخاطب  ۀشاید کلم  س07

9کنند اما س؛ اسامایلی   های بسیار شدیدی را یادآوری می  کلماتی که حرکت و انگیزه
سااختار  در کتااب   

جاایی    تنها حرکات و جاباه   های انسان تا حدودی ی  کنش است  کنش  فعالیتۀ کلی»نویسد:   می کنش
ها؛  هاای خاود را باه     ت  کنش از اعمالی ساده مانند وقتی که فردی چشا؛ سنیست بلکه نوعی دگرگونی

، نظیر وقتی که فردی تصمی؛ به قتل یا انصراف از را خاراند، تا اعمال پیچیده  زند یا گردن خود را می  می
بخشی باه زنادگی خاود تاالش       که هر فردی برای نظ؛بر دارد  باوجود آندرگیرد   کشتن دشمن خود می

کاس موفاق باه    در زندگی واقعی هیچ اعمال خود نظارت داشته باشد، این دارد که بر و سعی بر کند  می

 ، نمایشانامه سات های متضاد و گوناگون ا  که زندگی شامل کنشهای خود نیست  درحالی  ریزی کنش  پی

اناواع   ،حرکت، فعالیات و تغییار   کنش دگرگونی انسان است  ه،در تعریف ساد یافته است   سازمان یکنش
  س1802)ساختار کنش،  «های مختلف کنش است  دگرگونی یا همان گونه

گاذر هدفمناد و   »کناد:    گونه تعریاف مای    کنش را این نظریه و تحلیل درامدر کتاب  8مانفرد فیستر
وقتی کاه ایان     س278: 1801 )فیستر، «اختیاری، و نه جبری و ناگزیر، از ی  موقعیت به موقعیت بعدی

 رای مقابله باا رویاداد دسات باه کانش     شخصیت ب معمو ًشود و   رویداد تعریف می ،باشد گذر ناخواسته

                                                           
1. James Thomas 

2. Sam Smiley 

3. Manfred Pfister 



 252  ... زن های  تشخصی کنش و شخصیت در مطالعۀ رابطۀ /  شقایق سادات شمسياصربخت و نمحمدحسین 

تواناد    ل نشان ندادن به ی  رویاداد ها؛ مای   العم  زند تا اوضاع را مطابق میل خود کند  هرچند عکس  می
  ددگر  کند و باعث ایجاد سطوح کشمکش می  در هر نمایشنامه کنش اولیه است که آغاز می کنش باشد 

توان گفت بدون کنش، نمایشی در کار نخواهد بود و هر نمایشنامه یا  کانش اصالی و تعاداد     پس می

بادون داناش    کنش اصلی ناخودآگاه در تعریف نمایش توسا  یا  فارد      زیادی کنش فرعی دارد نسبتاً
ثیر آن أتا   گیرناد یاا تحات     های فرعی در خدمت کنش اصلی قارار مای    گردد  کنش  تئاتری نیز مطرح می

 کند:  تقسی؛ می کلی ۀها را به دو دست  کنش تحلیل فرمالیستی متنجیمز تامس در کتاب  هستند 
، هاا، اساتفاده از وساایل     هاا، روابا  فضاایی باین شخصایت       خارو   )شاامل ورود و  کنش جسامی »
  های خاصس  فعالیت

  س31: 1800 )تامس،س« ها، دستورها  )اقرارها، نقشه شناختیکنش روان
او صاورت  هاای  دهاد یاا مغاایر باا خواسات       کنش آغازین یا توس  شخصیت اصالی ر  مای   و ًمعم

هاای    خواسات  دهاد    هایی دربر دارد که نمایشنامه را شکل می  کنش اولیه واکنش   در هرصورتگیرد  می
کشامکش را   1کناد  ایاوب آقاخاانی     های نمایشنامه در بین آنها کشامکش ایجااد مای     متفاوت شخصیت

 کشیدن، کشااکش،  سوه معنای کشیدن و رها کردن، از هرکشمکش در لغت ب»کند:   گونه تعریف می  این
جدال و ستیزه، خوشی و ناخوشی و غ؛ و شادی است  در اصطالح درام، تعارض دو نیرو یا دو شخصایت  

 در کناار   س01: 1801 )آقاخاانی،  «پیرناگ اسات  گیاری    با یکدیگر را گویند که عناصر مهمای در شاکل  
نیااز اسات  تاامس در تعریاف     شناختی نیز موردهای روان  برای پیشبرد نمایش کنش ،های جسمی  کنش

عنوان کنش طرح را فق  به غالباً»نویسد:   می های جسمی  آن با کنش و مقایسۀ شناختیهای روان  کنش

وند که پر از ورود و ش  هایی قوی محسوب می  به این استد ل، نمایشنامهشناسند  بنا   برونی و جسمی می
تفاهمی بایش  ءاما این سو های زیرکانه و مهیجی از این دست هستند   خرو ، مخاطره و رهایی و فعالیت

درون  ،های بیرونی  های ابداعی جسمی است  زیرا طرح در کنار ویژگی  ای کنش  طرح فراتر از پاره نیست 
شاان دساتخوش     ا را نیز همچاون شارای  بیرونای   پیوندد و حا ت درونی آنه  وقوع میها نیز به  شخصیت

خوانند تا آن را از کنش یا   شناختی یا کنش درونی میروان طرح را عموماً کند  این وجه درونیِ  تغییر می

جای حیات جسمی باا حیاات ذهنای، روحای و     شناختی بههای جسمی تمییز دهند  کنش روان  فعالیت

شاود،    گاو بیاان مای   و  طریق گفتاز علناً شناختیکنش روان   است  هنگامی کهها مرتب  حسی شخصیت

ایان   ارآمیز درباارۀ ها و دستورها  چیزی غیرعادی و اسر  ها، نقشهکند: اقرار  به سه شیوه ظهور می معمو ً
 )تاامس،  «شاود   ست که بیان مای اگویای نگرش شخصیت به چیزی  ها وجود ندارد  بلکه اینها صرفاً  فرم

نویساان،    نمایشانامه  ،هاا اشااره کارد   ایان ماواردی کاه جیماز تاامس باه آن       بار ه عالوهالبت  س09: 1800

                                                           
 بازیگر، نویسنده و کارگردان رادیو و تلویزیون  1
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گیرند   ها از امکانات متفاوتی بهره می  برای تغییرات حا ت درونی شخصیت و فیلمسازان نویسان  فیلمنامه
مایشانامه و  البتاه در ن  یافات  رپردازی، گری؛، طراحی لباس و مانناد آنهاا   توان این موارد را در نو  که می
گوهاای باین   و  گفات شاناختی برعهادۀ   هاای روان بیشاتر کانش  باار   ،هاا   با توجه باه محادودیت   ،صحنه

وگوهاای یا      گفت»نویسد:   می «مثابه کنشوگوی نمایشی به  گفت»براهیمی در مقالۀ هاست    شخصیت

یاا چناد نفار نیساتند بلکاه       هاایی ماابین دو    شنودو  زیرا آنها گفت  به بیان درآیند نمایشنامه نباید صرفاً
ساتد کالمای نیسات بلکاه ناوعی      نوعی دادو گو صرفاًو  هایی هستند که باید به اجرا دربیایند  گفت  کنش

هاست که در طی آن هر شخصیت خواسات و    ها در میان شخصیت  انتقال متقابل مصنوع و نمادین کنش
 «است از فشار آوردن بر دیگاری    گو عبارتو  بنابراین ماهیت گفت  کند  نیاز خود را بر دیگری تحمیل می

شاود کاه     در واقع کنشی ایجااد مای   ،شود  وقتی دیالوگی بین دو شخصیت برقرار می  س1837)براهیمی، 
هاای هار     دسات آورد  شاناخت کانش   ضربان، واحد، صحنه و پرده را باه  توان کنش هر  آن می وسیلۀبه

موارد فوق  همۀ طور کلی  به کند   رمتن اثر کم  بسیاری میضربان، واحد و پرده و تحلیل آن به درک زی
های   بتواند کنش ،هاست  خالف خواست تعدادی از شخصیت معمو ًکه  ،کنش اولیه مستلزم آن است که

 ایجاد کند  شناختی متناسبیروانجسمی و 

 

 شخصیت نمایشی

سات:  گاردد ایان ا    ائاه مای  کلای کاه از شخصایت ار    یتعریفا  محاور   نویسی شخصیت  فیلمنامهدر کتاب 
در   س18: 1803 )هورتاون،  «عنوان ی  فارد کیساتی؛  سازد ما به  شن میوشخصیت هر چیزیست که ر»

هاای غالاب زماان      فلسافه  تعاریف متفاوتی برپایۀ، شخصیت نمایشی هنرهای نمایشیها تاریخ   طول قرن
تعریاف  دانساتند  بناابر     ه متغیر مای ای ثابت و گا  نویسان شخصیت را خصیصه  پیدا کرد  گاهی نمایشنامه

کند    شناسی؛ که برای فرد تعیین هویت می  امروزه شخصیت را الگوی کامل رفتارهایی می»جیمز تامس 
نمایش شخصیت به معنای چیزی راکد که برای همیشه تثبیت شده باشد نیست، بلکه الگاویی   ۀدر حوز

ایان   شاوند  برخای نویساندگان بار      یشنامه گسترانده مای تدریج بر روند نما  هاییست که به  پویا از ویژگی
حاال   انند در ی  نمایشنامه متحول شاوند، تو  راستی میها به  گمانند که این بدان معناست که شخصیت

: 1800 )تاامس،  «ساازند   پیشین خاود را آشاکار مای    ۀهای نهفت  ویژگی آنکه دیگران معتقدند آنان صرفاً
ها و تغییار در    این است که تحول در شخصیت ،در اینجا حائز اهمیت استای که   هرحال نکتهدر  س182

ها و رویدادها چاه    های شخصیت  کنش نشان دهدتواند   می ،اصولی و درست شکل گیرد صورتها اگر بهآن

  اند  گذاشتهثیری بر شخصیت تأ
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گوناه    ایان  ۀ اهمیات شخصایت نمایشای   درباار  «شخصیت در نمایشانامه » ۀدر مقال 1نصراهلل قادری
نویسای را مبحاث     نویسای و نمایشانامه    نویسای، ساناریو    های داستان  ترین بخش کتاب  عمده»نویسد:   می

اماا در بوطیقاای ارساطو اولویات باه طارح داده شاده و         دهاد    پردازی تشکیل می  شخصیت و شخصیت
یکادیگر   از دوم قارار گرفتاه اسات  آنچاه مسال؛ اسات شخصایت و طارح اساساًا          ۀشخصیت در درجا 

اید کاه منتقاد اثار      ها برخورده  پذیر نیستند  شاید خود شما تا به حال بارها به این ایراد در نوشته  جدایی
پردازی است  عدم پرداخت درست و اصولی این رکان اساسای باعاث      گوید: نمایشنامه فاقد شخصیت  می
دلیال  و چاه بسایار آثااری کاه باه      ته باشاند شود کارهایی از این دست ارزش و اعتبار چندانی نداش  می

  س2: 1809)قادری، «اند  در تاریخ زنده و پویا مانده ،پرداخت منطقی شخصیت
البته نویسنده نبایاد    آیند  ها برمبنای تجربه و معرفت نویسنده فراه؛ می  شخصیت ،آنچه مسل؛ است

تاوان    د را برود اما نمای حضور خود را تحمیل کند و از زبان شخصیت موعظه کند  شخصیت باید راه خو
ثیر ناخودآگاه اوست  أت  تحت این موضوع را نادیده گرفت که شخصیت حاصل تجربیات نویسنده و مسلماً

شاده توسا      خلق شرلوک هولمز تشخصی ،پردازی در تاریخ ادبیات  های شخصیت  یکی از بهترین نمونه
اش پیشی گرفته و حتی بعاد از    ز نویسندهنامش ا ۀآواز این شخصیت خیالی  است 9آرتور کانن دویلسر 

اما شرلوک هولمز از کجا در ذهن کاانن دویال پدیاد     مرگ نویسنده نیز به حیات خود ادامه داده است 
 آمد؟

 ۀپزش  بود و از تجربیات پزشکی خود برای نوشتن بسیار بهره بارد  اماا ریشا   سر آرتور کانن دویل 
مدرس پزشکی و جراح اسکاتلندی  بل  جوزف  8بل  م جوزفاصلی شخصیت شرلوک هولمز مردی بود به نا

ای که در ساال  ه؛ بود  آرتور کانن دویل در نامهآرتور کانن دویل  در قرن نوزده؛ بود که استاد  یمعروف

همچنین نام  طور نوشت: من شرلوک هولمز را مدیون شما هست؛ برای استادش فرستاده بود این 1302

 ۀاست کاه پزشا ، ادیاب، فیلساوف و نویساند      4از پروفسور الیور وندل هولمز خانوادگی هولمز برگرفته
در  1301کارد )و حتای پاس از مارگش در ساال      شادت او را تحساین مای   آمریکایی است که دویل به

 س ستایش او چندین مقاله نوشت
هاای    نظریاه در کتاب  تایسن نابر گفتۀب  چنینی در تاریخ ادبیات و نمایش بسیار است  های این  نمونه

بلکاه آنهاا     اشخاصای واقعای هساتند    ی داساتانی هاا   منظور این نیست که شخصایت » نقد ادبی معاصر
باا توجاه باه ایان نکتاه و اینکاه         س71: 1801 )تایسان،  «نمایانناد   هاا را باازمی    های روانی انساان   تجربه

های   انند بازنمودهایی از تجربهتو  خوبی می، بهاند  ها خلق شده  های نمایشی همواره توس  انسان  شخصیت

                                                           
 نویسنده، مدرس سینما و تئاتر کارگردان، منتقد،  1

2. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle 
3. Joseph Bell 
4.  Oliver Wendell Holmes 
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 انسانی باشند که شخصیت انسان را شکل داده است 

ای اختصاصی است کاه انساان را از     شخصیت مجموعه: »کند  گونه تعریف می  قادری شخصیت را این
سات  اکیفیات مادی و معنوی، موروثی و اکتسابی  سازد  شخصیت مجموعۀ  های دیگر مشخص می  انسان

تاوان در    شخصایت را مای   ۀطور کلی عوامل سازندشود  به  گر می  ال، گفتار و رفتار انسان جلوهکه در اعم

 سه ویژگی خالصه کرد:
 را دید مثل قد و رنگ مو  آنهاتوان   ویژگی بیرونی که در آغاز مواجه شدن میا 1
 شناخت نیست مثل طرز فکر و صفات باطنی   های درونی که در آغاز قابل  ویژگیا 2
: 1809)قاادری،  «شاود   میهای محی  زندگی که شامل عناصر طبیعی و عوامل اجتماعی   ویژگیا 8

  س7
شخصایت در لغات باه معناای ذات و     »کناد:    گوناه تعریاف مای     ایوب آقاخانی نیز شخصیت را ایان 

سات کاه حاصال    اخصوصایاتی   ۀاز مجموعا    وص شخص است و در معنی عام، عباارت خوی مخصوخلق

 )آقاخاانی،  «های مختلف اجتماعی است  انسان با دانش اکتسابی او در زمینه ۀامیال نهفتبرخورد غرایز و 
  س81: 1801

به   های واقعی صورت بگیرد  هایی از شخصیت  شود بازنمایی  تالش می معمو ًداستان  در نمایشنامه و
ی طراحای کنناد کاه    ا  گوناه های داستانی خود را به  کنند شخصیت  این صورت که نویسندگان تالش می

هاای    هاایی باین شخصایت     تفاوت شناسند باشند  اما مسلماً  هایی که در دنیای واقعی می  شخصیت شبیه
شخصایت واقعای و   هاای دو    تفاوت 1ادوارد مورگان فورستر های خیالی وجود دارد   دراماتی  و شخصیت

بر مدارک و شاواهد بیرونای وجاود    بناشخصیت تاریخی »گوید:   خوبی بیان کرده است، او می  خیالی را به
شاناخت  اماا شخصایت داساتانی      نخاواهی؛  او را نخواهی؛ داشت و قطعااً  ،دارد و اگر این مدارک نباشد

 «عاالوه و منهاای ایکاس  یعنای چیزهاایی در او کا؛ یاا زیااد اسات           هاست از مدارک و شواهد ب   عبارت
هماواره تاالش    واقعی و دراماتی  وجاود دارد،  تهایی که بین شخصی  وجود تفاوتبا  س3: 1809)قادری،

واقعیت خلق کنند  بارای ایان منظاور در     هایی شبیه  این بوده که بتوانند شخصیت نویسان بر  نمایشنامه
و در بعضاای مواقااع نویسااندگان موفااق شاادند   ههااای مختلفاای اسااتفاده شااد  هااا از روش  طااول سااال
 د ناریخی در یادها باقی بمانهای ت  هایی خلق کنند که بیش از شخصیت  شخصیت
کند:   می بیانگونه   آقاخانی این ،چیزی مهم است ای که در معرفی شخصیت بیش از هر  نکته

: 1821 )آقاخانی، «سازد  ماهیت اصلی خود را عیان می دهد  توسط کاری که انجام می شخصیت اساساً»
 کسیآن  اساساً ،در دنیای نمایشچه در دنیای واقعی و چه  ،ها  توان گفت شخصیت  پس می ؛(81

 کند.  می شانتعریف های آنهاست که  ها و واکنش  کنشبلکه  ؛گویند  نیستند که می

                                                           
1  Edward Morgan Forster : نویس، انشاءنویس، منتقد ادبی و اجتماعی انگلیسی در قرن نوزده؛ رمان 
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پردازی؛ که نویسندگان برای خلق   یبه توضیح مفاهیمی م ،پردازی  جا برای درک بهتر شخصیتندر ای
 اند   تر از آنها بهره برده  تر و اصولی  ی عمیقها  شخصیت

ساالگی او   39تواند از ابتدای تولد ی  شخصیت تا سان   ی  نمایش نمی مسلماً شخصیت: پیشینۀ
را که خلاق   ینویسنده شخصیتمه؛ است که  ،باشد که شخصیت اعتبار داشته  اما برای اینرا نشان دهد

چراکاه    مخلاوق خاود را بداناد    ۀین منظور نویسنده بایاد تماام گذشات   همخوبی بشناسد  به کند بهمی

دو دیادگاه  »ه لینادا سایگر   از نگا ثیرگذار است د تأگیر  ر تصمیماتی که امروز روی صحنه میاو بذشتۀ گ
لیساتی از   هاا تهیاۀ      شخصیت وجاود دارد  برخای نویسانده   ی نامۀزندگی أمل دربارۀنوشتن یا ت دربارۀ

گوناه کاه اگار      ماان ه دانناد  لیساتی تقریبااً     فید میهای اثرشان را بسیار م  اطالعات مربوط به شخصیت
تاان را بارای تقاضاای یا  شاغل بنویساید تهیاه          رافیگای یا بیو  های حرفه  خواستید خالصۀ فعالیت  می
خواهیاد    ها معتقدند اگر مای دانند  آن  نویسندگان چنین روشی را مفید نمیکردید  اما گروهی دیگر از   می

تاوان در    تان داشاته باشاید اماا اغلاب مای       یشخصیت داستانۀ باید اطالعاتی دربار ،زیرمتنی خلق کنید
هایی کاه ممکان     نکته  کند  ای به آن نمی  سوابقش اشاره ۀمطالبی یافت که فرد در لیست خالص زیرمتن

 ،بر این اطالعاتشخصیت در ی  اثر عالوه ستخدام نشود  هنگام خلق زندگینامۀاست باعث شود تا فرد ا

  س02: 1801 )سایگر،  «شاود نظار گرفتاه   ین اطالعات نیاز در شخصیت درخصوص ا نگرش و عقیدۀباید 
اش را روی صاحنه مانناد جاارچی      قرار نیست که شخصیت تمام اطالعات مربوط به گذشته البته مسلماً
ست بین شخصیت و نویسنده که در جهان نمایش به بسایاری از آنهاا   ااین اطالعات اسراری   اعالم کند

ها   این گذشته در تصمیمات، تفکرات و درک شخصیت ،که گفتی؛طور  انشود  اما هم  حتی اشاره ه؛ نمی
رویادادها  » کناد   اشااره مای   تحلیل فرمالیساتی تامس در کتاب  ثر است ؤنمایش م ۀاز وقایع روی صحن

حیااتی دارد  هماواره    جنباۀ  ها پیش آمده و مشخصاً  ست که در گذشته برای شخصیتاآن چیزی  صرفاً
ای   واد خاام  زم را بارای کشامکش صاحنه      نمایشنامه اهمیت دارند  زیارا ما  رویدادهای پیشین در ی

در تصامیمات و تفکار    ،رویدادها حتی اگر بیاان ها؛ نشاوند    این  س70: 1800 )تامس، «آورندفراه؛ می

  هستندنظام نمایش  ۀدهند  گذارند و شکل  شخصیت اثر می
ها باشاد  هار شخصایت    دادن داستان ترین د یل ر   یکی از مه؛ «هدف»شاید  اهداف شخصیت:

کناد،    اعاالم مای   یاا علنااً   آگاه خود پنهانچیزهایی که در ناخوداش و   های شخصیتیزمینهبراساس پس
شاود  از    هاا باعاث شاروع رویادادها مای       کند کاه تحقاق ایان هادف      هایی را برای خود تعیین می  هدف

اشاره کرد که لیدی مکباث باا    مکبث توان به نمایشنامۀ  های آن در دنیای نمایش می  ترین نمونه  معروف
گیارد  پاس     مکبث شاکل مای  ۀ کند و نمایشنام  شوهر خود را به خیانت تشویق می ،قدرت گرفتن هدف 
نماایش را ایجااد    یت لیدی مکبث وجود دارد کانش اولیاۀ  شخص ۀزمین  توان گفت هدفی که در پس  می
ها، آمال، ساتون    هدف»نویسد:   گونه می  این متن لیل فرمالیستیتحهدف در کتاب ۀ تامس دربار کند   می

اصالی   ۀهمگی اصطالحاتی متفاوت با معنی یکساان هساتند و آن میال یاا نقشا      ،فقرات، نیت، خواست
به همین دلیل  زم   ستاتعیین هدفی واحد برای کل ی  نمایشنامه کار سختی  کنش شخصیت است 
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هادف   معمو ًترین هدف را   تر باشد  بزرگ  سی؛ کنی؛ که درکشان سادههای فرعی تق  است آن را به هدف
هاا را  ۀ آنها پیوناد دارناد و محادود     ها و پرده  ها، واحدها و صحنه  های فرعی با ضرب  نامند  هدف  اصلی می
  س188: 1800 )تامس، «کنند  تعیین می
تفاوت کنش  ۀتامس دربار  گیرد  او صورت میهای   برای رسیدن به هدف معمو ًی شخصیت ها  کنش
هاا    هاا آماال شخصایت     ها تمییز دهی؛  هدف  البته باید کنش نمایشی را از هدف»کند:   کید میو هدف تأ
هاا    رسند  بلکه کاری هستند کاه شخصایت    به انجام نمی واقعاًشوند،   که با فعل وصف می  هرچندهستند

جام نآن را ا ها عمالً  شخصیتشود و   نیز با فعل وصف می ش نمایشیکن خواهند در آینده انجام دهند   می
پیوندند  در واقع   وقوع میهای نمایشی در زمان حال به  دهند اما کنش  ها در آینده ر  می  دهند  هدف  می

 «بندناد   کاار مای  ه اهاداف خاود باه   ها برای دستیابی با   ست که شخصیتاری کنش نمایشی راهکار رفتا

  س180: همان)
هاا بارای خاود اصاولی در زنادگی دارناد  هارکس اعماال و یاا            انساان همۀ  های شخصیت:  شارز

هاا    ها را حفظ کند  وقتی این ارزش  کند تا این ارزش  داند و تمام تالشش را می  رفتارهایی را ارزشمند می
هاایی    واکانش  ،اها   اش به آن ارزش  یا میزان عقیده پردازی  هر انسان مطابق با شخصیت ،شوند  پایمال می
 :کناد   معناا مای  گوناه  هاا را ایان    ارزش ،نمایشای  تحلیل فرمالیستی ماتن دهد  تامس در کتاب   نشان می

اند و آنچه نظار آناان را       ها در جهان نمایشنامه با آن موافق یا مخالف  ها عبارتند از آنچه شخصیت  ارزش»
هاا در راه دساتیابی باه هادف خاویش      خصیتدهد  ش  به خوب و بد یا درست و نادرست نشان مینسبت

پذیرناد یاا باا آنهاا مباارزه        صورت آنها نمای در غیر این پذیرند که آن را برآورده سازد   هایی را می  ارزش

  س110: هماان ) «دهناد   هاا نشاان مای     ها بهترین راه رسیدن به مقصاد را باه شخصایت     ارزش کنند   می
ده و حتای  تواناد ناشای از تربیات، جامعاه، خاانوا       گزینند می  رمیها برای خود ب  هایی که شخصیت  ارزش

او شاکل   پیشینۀی هر فرد متناسب با ها  ارزش بنابراین می توان گفت  باشدها تجربیات تلخ و شیرین آن
توانناد خصوصایات منفای را در      همیشه چیزهاای مثبتای نیساتند و گااهی مای      ها  ارزشگیرد  این   می

ماورد  برآماده از باورهاای شخصای در    عمدتاً ها  ارزش»گوید:   باره می  س در اینشخصیت شکل دهند  تام
اناد     طلبی، موفقیت و لاذت جسامانی    ، جاها   یا خانوادگی و یزهایی چون وجدان، خواست اجتماعی ا چ

دهند، حاال آنکاه در بقیاه ممکان اسات        ها الگویی از شرافت را شکل می  این باورها در برخی شخصیت
  س110: همان) «وجود آورندای از شرارت را به  موعهبرعکس، مج

تواناد در باین آنهاا      هاای نماایش مای     تعارض در بین اهاداف شخصایت   های شخصیت: کشمکش
 :نویساد   باره می  ها نیست  تامس در این  ها فق  مربوط به شخصیت  کشمکش ایجاد کند اما این کشمکش

شاود  کشامکش     های مختلفی ظاهر می  به شکل ،اشدجای اینکه مفهوم محدودی داشته بکشمکش به»

تواند بین شخصیت و محی ، شخصیت و سرنوشت یا نیروهای طبیعت، شخصیت و عقاید، یاا حتای     می
هاا در    کشمکشای کاه باین شخصایت      س119 هماان: ) «بین نیروهای درون ی  شخصیت صورت گیرد
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ایاوب آقاخاانی    هاسات    ناشی از تعارض ارزش ها و گاه  شود گاهی ناشی از تعارض هدف  نمایش ایجاد می
 کند:   بر شخصیت را به سه دسته تقسی؛ می  کشمکش مبتنی

  کشمکش آدمی با آدمی الفس»
  کشمکش آدمی با خویش بس
     تواند شامل کشمکش با طبیعات، جامعاه، تقادیر و     کشمکش آدمی با نیروهای خارجی که می  س
  س07-00: 1801 )آقاخانی،« باشد
متفااوت   ،های مختلف  در نمایشنامه ،نمایش چگونه نشان داده شود ها در صحنۀ  که این کشمکشینا
موجاب حیاات نمایشانامه و تحاول در      هاا   چیزی که اهمیت دارد این اسات کاه ایان کشامکش     است 

 گردد   ها می  شخصیت
تواند دچاار    که گفتی؛ غالب نویسندگان معتقدند شخصیت میطور  همان روند تحول در شخصیت:

هاست  او اداماه    کند شخصیت محصول آمیختگی  باره اظهار می  رو ن بارت در این»تغییر و تحول گردد  
ای هماواره در حاال تغییار اسات  شخصایت        ابژه ،یا نام باشد ءشخصیت بیش از اینکه ی  شی دهدمی

ز ی  منظر مشخص، در حال حرکات  ایافته نیست، بلکه همواره کامل، ثابت، تغییرناپذیر و پایانگاه هیچ

تمرکز او بر شخصیت در فرایناد زباانی    ،آنچه باید در رویکرد بارت مورد توجه قرار گیرد رسد   نظر میبه

  س11: 1803 )هورتون، «شناسیتمرکز او بر شخصیت در روان صرفاً کنش متقابل است  نه
 انادازد    کرده بود می بیانکه باختین آن را والی اکارن ما را به یاد امر ،درک فرایند تغییر در شخصیت

 شخصیت چندین معنی ضمنی دارد: ۀوال در نظریکارنا محورنویسی شخصیت  فیلمنامهدر کتاب 

  شدنس مثابه فرآیند )وضعیت   شخصیت به»
ی مختلاف باا ها؛ در    هاا   ناآوایی )صداهای متعدد که به طرق مختلف در زما مثابه چند  شخصیت به

  تعاملندس
در تعامال   آنهامثابه گفتمان اجتماعی که به فرهنگ و صداهای بسیار آن تعلق دارد و با صیت بهشخ

 س10: همان) «است
سات کاه در   ابلکاه آن واکنشای     گویاد   انسان آن فردی نیست کاه مای  : کنش و شخصیت ۀرابط
وت دسات باه   هاای متفاا    های یکسان افراد با شخصایت   دهد  در موقعیت  مختلف نشان می های  موقعیت
س، در کتااب  2918-1081) نویسی  نامه  پرداز و مدرس فیل؛  نظریه 1،سید فیلد زنند   های متفاوتی می  کنش

شخصیت رفتار نیز هسات   »نویسد:   پردازی و کنش می  ارتباط شخصیت دربارۀنامه بنویسی؛   چگونه فیل؛
نویسانده   « خاود اوسات   ۀددهنا کند در حقیقت نشان  جوهر شخصیت کنش است  کاری که شخص می

هاا، اهاداف و     هاای شخصایت متناساب باا ارزش      موضوع را مدنظر قرار دهد کاه کانش   همواره باید این

                                                           
1. Syd Field 
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اگار   های شخصیت باشد تا بتواند با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کند و برای او باورپاذیر باشاد     پیشینه
تواناد بهتار     د و ه؛ اینکه نویسنده مای ه؛ اثر ارزشمندی خلق خواهد ش ،این ارتباط درست شکل گیرد

 خود را بیان کند  دغدغۀ
با  اکنون  دادی؛ اتیصحنه توضیح ها روی  های شخصیت  پردازی و کنش  ۀ شخصیتتا به اینجا دربار   

 «خواب در فنجان خالی»های   با نام ،نویس معاصر ایرانی  نمایشنامه ،ایشنامه از نغمه ثمینیانتخاب دو نم
بحاث  کنش و شخصیت آنان  ۀ رابطۀدربار ،های زن این دو نمایشنامه  ضمن بررسی شخصیت، «خانه»و 
 این دو نمایشنامه خواهی؛ داشت  زنان ای بین  کنی؛ و مقایسه  می

 

 «خواب در فنجان خالی»
روایات   را به ناام فرامارز و مهتااب   داستان دخترعمو و پسرعمویی  «خواب در فنجان خالی» نمایشنامۀ

ۀ کاه از دور  ،اجادادی خاود   ۀه؛ ازدوا  کردند  آنها در خانا  شان با  اجدادی ه برای حفظ خانۀککند   می
کنند  فرامارز و مهتااب     گویند زندگی می  پیرشان که به او آقاعمه می همراه با عمۀ ،قاجار به ارث رسیده

دنباال  کدام باه شند و هرو سپس بفرو کردهتصاحب  خانه را کامالً ،عمهبا مرگ آقا که در انتظارند ها  سال

عماه مارده اسات  فرامارز کاه      رسد آقا  نظر میشود که به  زندگی خود بروند  نمایشنامه از جایی آغاز می

ست که مهتاب از جدایی از فرامارز  ااین درحالی   شود  سپاری میمراس؛ خاک ۀار خوشحال است آمادبسی
 گاردد    تر مای ، او جوانگذرد  در نمایشنامه می شود و هرچه زمانحت است  اما آقاعمه مجدد زنده مینارا

که زماانی   ،آقا عمه شود  مشخص میو  دنده  اجدادی خود را نشان می ۀاسرار خان ،عمهبا جوان شدن آقا
کاه زماانی زن و شاوهر     هخاان باود  خواهر ماهر  و دخترعماوی فرامرز  شده،  لیلی شناخته می  به نام ماه

گاردد ولای     میایران رفته بود بارای چناد روز بااز   از  ،لیلی که برای تحصیل  ند  ماهاهصاحب این خانه بود

لیلای قصاد بیارون رفاتن از       تا جایی که ماه  ریزد  ه؛ میلیلی اوضاع را به  عشق قدیمی فرامرزخان به ماه

در  ،گیارد و بعاد از آن بارای حفاظ آباروی فرامرزخاان        خان قرار مای کند اما موردتجاوز فرامرز  می نهخا
این فرزند را به  خانآورد و فرامرز  دنیا میلیلی فرزندی بهماه ،ماه 0شود  بعد از   زندانی می خانه زمینزیر

 است، به جنون کشیده شده کارش عالقگی همسرش تقریباً  خاطر بیماهر  که به  دهد  میماهر  نسبت 

 این فرزند خودش است  کند  باور می
خان در فرامرز و تکارار شادن شخصایت    تکرار شدن شخصیت فرامرز ،جالب در این نمایشنامه نکتۀ
باه  ال درست کن؛  ما نسابت ؤخواه؛ ی  س  من می»گوید:   باره می  ثمینی در ایندر مهتاب است   ماهر 

ام   ام و نگرانای   ای؛؟ من در متن جواب خودم را داده  از نظر مناسبات چقدر تغییر کرده صد سال پیش  ی 
مان است و اتومبیل و پمپ بنزین که   مان که در جیب  ر از لباس و موبایلاست  ما غی   ا نبودهه  جواب القاء

دنباال  متن باه  است؟ بنابراین   هامان فرق کرده  به گذشته، رواب  و مناسبت  روی؛، چقدر نسبت  به آنجا می
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: 1801 نجااری، نقال از  باه  ) «ها؛ هساتند؟    ها شابیه   ها و آدم  ال است که چقدر این دورهؤطرح این س
  س117-111

 ،دهند  در این نمایشنامه  زنان این نمایشنامه را تشکیل می ،لیلی  )ماهر س و ماه های مهتاب  شخصیت
لیلای و مااهر  نمااد دو زن      حائز اهمیت است  در این خانه ماه ،پدرسا ر ۀعنوان نمادی از جامعخانه به

، مطیاع  یزنا  عناوان باه  /مهتابدارند  ماهر  یمتفاوت های  واکنشنظام پدرسا ر خانه  دربرابرهستند که 

/ماهر  توجه  به دیالوگ پایانی مهتاب گذارد   های آن احترام می  پذیرد و به ارزش  نظام پدرسا رانه را می
 کنید:
زیر و آرام  خودم غاذاتان را طابخ   بهتان بودم، فرامرزخان  سرمن زن خوبی برای» /ماهر : مهتاب

تان، آخر کشم  حا  ه؛ خودم می     کردم  ردم، خودم جوراب شما را رفو میک  می
کن؛  ه؛ من، ه؛ این بچه    من از دلتنگی دق می ،که  شما بروی فرنگ شود  نمی
 «مانید   طور  اقل پیش خودمان می  این

باودن، غاذا    زیار   معنی زن خوب بودن را در ساربه  ،سا رعنوان زن مطیع نظام مردمهتاب به/ ماهر 

به  ست کهاتوان گفت زن خوب از نظر او زنی   داند  در واقع می  می مانند آنها پختن، جوراب رفو کردن و
سات کاه زن   اهایی   /ماهر  ارزش اینها برای مهتاب های او باشد   همسر خود خدمت کند و مطیع فرمان

کناد    را پذیرفته زندگی مای  آنهاود هایی که خ  /ماهر  مطابق ارزش پس مهتاب  ملزم به رعایت آن است
باورهاای   ارد او را تارک کناد  در اینجاا   فرامرزخان همچنان قصد دگیرد  فرامرز/  را نمی دلخواه اما نتیجۀ
ماهر  / کند  هرچند مهتاب  ی خود پشت میها  ارزشبه  ،ریزد و با کشتن همسرش  ماهر  فرومی/ مهتاب

صورت ناخودآگااه از  داند، در واقع او به  ر در کنار خود میجهت نگه داشتن همسکشتن شوهر خود را در

 هایش طغیان کرده است   ارزش
بارای تغییار    کناد   دارد  او در ابتادا تاالش مای   پدرسا ر خاناه  لیلی واکنش متفاوتی به نظام   اما ماه 

نظر اید در ظاهر بهش خانه و نظام حاک؛ بر آن بگریزد  گیرد از  نهایت تصمی؛ میدراما   شرای  گام بردارد

نظر نشین و مطیعی به  زن خانه ،مغایرت دارد  او برخالف خواهرش ها  ارزشلیلی با خواهرش در   ماه برسد

را کاه باه    ایی خاانوادگی هاا   ارزش ،فرنگ رفتن ۀکند  تحصیالت و سابق  فکر می رسد و به پیشرفت  نمی

  شاید در نگااه  اندین تغییرات هنوز در او ریشه نگرفتهلیلی آموزش داده شده تغییر داده است  البته ا  ماه

که فرامرزخاان  لیلی از این  اما در واقع ماه ،خان نداشته باشدای به تصاحب فرامرز  او عالقهنظر برسد بهاول 

لیلی فق  به همین منظور بارای    فرامرزخان گفت ماه که خود برد  همانطور  مند است لذت میهبه او عالق

شابیه  هاایی    لیلای باا ارزش    مااه  توان نتیجه گرفات   پس می اجدادی برگشته است  ۀتاه به خانسفری کو
ها روند تغییری را طی   این ارزش ،کرده  ای که در آن زندگی می  ثیر زمانهأت  خواهرش بزرگ شده اما تحت

 نهایت با ناکامی همراه شدند کردند که در
هرکادام نمااد گروهای از زناان معاصار ایرانای        و گیرناد   یمقابل یکدیگر قرار ما  در نقطۀ این دو زن
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د هویات  داند و بارای خاو    س می)شامل پدر، همسر یا پسر ل افتخار خود را خدمت به مردهستند  گروه او
کناد  باه     ست که در آن زندگی مای اای   به جامعه دنبال اثبات خوددوم به مستقلی قائل نیست اما دستۀ

که مرد  ،خانفرامرز ایران بازگشت تا به پسرعموی خود پیشرفتش را نشان دهد  لیلی به  ماه همین دلیل
اسات و  لیلی   ماهمتفاوتی دارد  او در ابتدا شیفتۀ های دربرابر این دو زن واکنش ،حاک؛ بر این خانه است

عاد از تجااوز   شود و ب  لیلی بر خودش خسته می  ماه نهایت از سلطۀ  اما دراوست روِ  نوعی مطیع و دنبالهبه

عناوان زن سارکش خاناه و    لیلی را باه   خان حا  ماهفرامرز دهد   اش را به او ازدست می  عالقه ،لیلی  به ماه

گیارد و باه مااهر  زن      کند، فرزند او را از او می  ی حاک؛ بر خانه در زیرزمین زندانی میها  ارزشمخالف 
او مطیاع   کناد    ساال از آن روزهاا تغییار مای     ت صاد لیلی بعد از گذش  نهایت ماهدهد  در  مطیع خانه می

دریافات     خاطر این مطیاع شادن جاایزه   زند و درنهایت به  که حتی دیگر حرف ه؛ نمیطوریشود  به  می

 و در اتاق پذیرایی زندانی شود  آمدهتواند از زیرزمین خانه بیرون   کند و می  می
تنهاایی نقاش ماادری را    چون زنان باه معتقدند  1،جمله دوروتی دینرستیناز ،های روانکاو  نیستیفم

باه هماین خااطر    بیناد     ناپذیر مای بینی  اعتماد و پیشمادر را نماد جهانی غیرقابل ،کودکبرعهده دارند، 

خواهاان مهاار    ،بار به نیرویی قدرقدرت را تجربه کنناد   خواهند بار دیگر وابستگی اسارت  مردان که نمی»
ماردان هماواره   باه هماین دلیال      س211 :1800 )تانگ، «شوندمی آنهاقتدار بر زنان و طبیعت و اعمال ا

فرامرزخاان    گونه استه؛ همین «خواب در فنجان خالی» در نمایشنامۀ  دنبال تسل  بر زنان هستندبه

دنباال او سار از جلساات مشاروطه     او قرار گرفته و به سلطۀ  تحت تاب است کامالً  لیلی بی  که از عشق ماه

لیلای او را    تواند این وضعیت را تحمل کند، بعد از تجاوز باه مااه    که نمی ،خاننهایت فرامرزآورد  در  رمید
نجااتی کاه باا      از این سلطه نجات یاباد  زع؛ خویش  به کند تا  در زیرزمین خانه برای همیشه زندانی می

 اسارت دیگری همراه است 
تاوان در چناد     مااهر  را مای  های مهتاب /  مکشکش های این دو زن ه؛ جالب توجه است   کشمکش

 سطح بررسی کرد:
او مادام   یی انتخاب کرده اسات  ها  ارزشکشمکش با خود: گفتی؛ که ماهر / مهتاب برای خود  الفس
فایاده اسات  او کاه در      فرامرزخان/ فرامرز را عاشق خود کند اما بی ،ها  ارزشاین  با رعایت کند  تالش می

ی اشاتباهی انتخااب کارده اسات  در     ها  ارزششود که شاید   دچار این تردید می ،دهاین راه شکست خور
پردازد  درواقاع او خاود و مااهر  را در یا  گاروه و        لیلی می  خود و ماه جایی از نمایشنامه او به مقایسۀ

 داند     مهتاب گروه رقیب را قدرتمندتر میدهد  میرا در گروه رقیب قرار  و فرناز لیلی  ماه
رویی وهای روشنفکرانه بزنه  بر  ماهر  بدبخت ه؛ مثل من  بد بلد نبوده حرف» مهتاب:

 «؛ که نداشته که دل تو رو بلرزونه ه

                                                           
1. Dorty Dinerstein 
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در  ،اهر باه خاودش و ما   لیلی نسابت   کند که ماه  به این فکر می مهتاب دهد  میبا این مقایسه نشان 

  تر بوده است  دست آوردن قلب فرامرز/فرامرزخان موفقبه

و بعاد از   ،کشمکش بین مهتاب/ ماهر  با همسرش برای جلاب توجاه او   کشمکش با فرد دیگر: بس
ر بین یا  زو  باشاد  ایان کشامکش     بارز کشمکش د ۀتواند نمون  می ،عدم موفقیت برای جلب ترح؛ او

خود  ،لیلی وجود دارد  شود اما کشمکشی که بین ماهر / مهتاب با ماه  خوبی در فضای صحنه حس میبه

شود  این   لیلی می  نفس پایین وارد رقابت با ماه  دهد  ماهر / مهتاب با اعتمادبه  یرا به این راحتی نشان نم
ناه از   خواهر شکل گرفتاه،  رقابتی که بین این دو داند   خورده میحالیست که خود را از ابتدا شکست در

  متجلی استاین دو خواهر به یکدیگر  جای صحنه عالقۀاست و در جایبیچارگی  سر کینه بلکه از سر

باه ایان موضاوع اشااره      مکارراً  ترین کشمکش مهتااب اسات  او    این مه؛کشمکش با سرنوشت:   س
تر کناد بیشا    نهایات هرچاه تاالش مای    در اماا   شودر  گذارد سرنوشت او ه؛ مانند ماه  کند که نمی  می
هماواره بارای   خرافاات  نتی و مطیاع باه   اعتقاد زناان سا   کند   خواهد حرکت می  سمت چیزی که نمیبه

 ،کنناده از ایان زناان     قانون حمایتدلیل نبود شود  در واقع به  تکرار میمعاصر نمایشی زن های   شخصیت

را  -واقعای هرچناد غیر  -که نوعی اساس رهاایی ذهنای   ،خرافاتتوسل به آنها تنها راه نجات خود را در 
نویساان زن معاصار بیشاتر      خصوص در آثار اولین نمایشنامه  به ها    این شخصیتبینند  می کند،  تداعی می
ایان   در  مهاین تجادد اسات    اثار  دیادار  ۀهاای آن نمایشانام    ترین نمونه  وفاز جمله معر  شوند  دیده می
بعد از مرگ شوهر مورد  ،خاطر نداشتن آگاهی و حمایت قانونی  است که بهبانو زنی سنتی   گل نمایشنامه

نویسد:   باره می  شود  نظرزاده در این  گیرد  او به دعا و نذر و نیاز متوسل می    او قرار میشری ۀاستفادءسو
ر ناچااری در  ها و نذر و نیاز زنان این قشر دارد و آن را راهی از س  ای انتقادی به خرافه  نمایشنامه سویه»

: 1800 )نظرزاده، «کند  ست معرفی میسرپر  های بی  گر خانواده  های قانونی و حمایت  نبود پشتوانه ۀهنگام
   س122
با ماردان خاانواده اسات  او در     اوکشمکش اصلی   لیلی متفاوت است  های شخصیت ماه  کشمکش اما

نظار  که چاه کسای در عشاق غالاب باشاد و باه      کند   ایجاد می خان کشمکشرزابتدا بین خودش و فرام

و او  شاود   ین کشمکش باعث نابودی آرزوهای او مای نهایت ا  اما دربرد  رسد از این کشمکش لذت می  می
انتقام بگیارد و بعاد از    از فرامرزخان کند  گزیند  او تالش می  جنگ دیگری را برمی ،عنوان زندانی خانهبه

درنتیجاه کشامکش    شاوند    لیلای بازنمودهاایی از فرامرزخاان مای      تمام مردان خانه بارای مااه   مرگ او،
 ادامه دارد ی با مردان خانه لیل  سالۀ ماههمیشگی و صد

خصاوص کاه در     باه   صورت منطقی کاری دشوار اسات روند تحول و دگرگونی در شخصیت بهایجاد 

اجارای نماایش روزی یاا     وجود دارد  هماواره بارای   و مکانی یاجراهای نمایشی همواره محدودیت زمان
پذیر باشد  پاس  برای مخاطب باور شود تا  ها انتخاب می  نهایت سالی خاص از زندگی شخصیتماهی یا در

خاواب در  » های نمایش سخت اسات  نمایشانامۀ    ها در نمایشنامه بیش از دیگر شکل  تغییر در شخصیت
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 شاود،   اجدادی مهتاب در آن بررسی می ت  هرچند پیشینۀه؛ از این قاعده مستثنی نیس «فنجان خالی
تاری را    روناد منطقای   ،رسیدن باه جناون   روند دگرگونی و به جنون رسیدن آن خام است  ماهر  برای

 جاز ساابقۀ    برای مهتاب کامل نیستروند به جنون رسیدن برای او ه؛  کند اما  به مهتاب طی مینسبت

تعیاین   جناون آن درجاه از  دلیل محکمی برای رسایدن باه    ،خوردن قرص اعصاب و جنون در خانواده
 های تغییر مهتاب پرداخته شده است   نشانه کمتر به بیان ،های میانی  نشده است  همچنین در صحنه

لیلای    حول محور روند تحول در شخصیت مااه  «خواب در فنجان خالی» ۀطور کلی تمام نمایشنامبه

شود   لیلی تبدیل به آقاعمه می  دهد چگونه دختر جوان و زیبایی به نام ماه  چرخد  نمایشنامه نشان می  می
از  ،اجدادی ۀچگونه خان دهد  میاست  این نمایشنامه همچنان نشان  ساله چگونه ر  دادهو این روند صد

 زیرزمیندر زندانی شدن او  ،لیلی  ماه سالۀسازد  در روند تغییر صد  های نمایش چیز دیگری می  شخصیت
ه هماواره رهاا و آزاد باوده در    دهاد  دختاری کا     بیش از هر چیز دیگری او را تغییر مای  ،منحوس خانۀ
باان خاود   پس ایان حاق را دارد کاه از زنادان      شود  مدت صد سال زندانی میمت خانه بهترین قس  پست

 تر ترسی؛ شده اسات    قباورتر و دقیلیلی روند تغییر قابل  برای ماه ،انتقام بگیرد  برخالف شخصیت مهتاب

ای او تماام آرزوها  اجدادی حبس شده و سال در خانۀ  با زن مستعدی که صدتواند   خوبی میمخاطب به

 کند پنداری   ذات  ه؛است، نابود شده 

 «خانه»
 و در این پردازد  های اعضای ی  خانواده می  اثر نغمه ثمینی به بیان آرزوها و حسرت خانهۀ نمایشنام

 دار  خانه ییا مادرای دارد  رؤ  اهمیت ویژه ،رؤیایعنی پرنیان و  ،های زنان این نمایش  بین آرزوها و حسرت
چهارسالگی ازدوا  کرده و سه فرزند دارد کاه یکای از   وسال سن دارد، در  بیست 19 دوداًاست  او که ح

هر سه فرزند را مانند مادر واقعی دوسات دارد  مکاانی کاه     رؤیااما   است «آزاد»آنها فرزند همسر سابق 
ا در آشپزخانه تر وقت خود ربیش بسیاری از مادرهامانند  او برای او در خانه انتخاب شده آشپزخانه است 

یاا زنای   رؤ تر تلویزیون اسات      همدم رؤیا وسایل آشپزخانه، لکۀ کثیف روی گاز و از همه مه؛گذراندمی

و تماام   اسات  دلسوز فرزند و کدبانوکند: او مطیع همسر،   عنوان زن خوب یاد میبه است که جامعه از او

کاه فرزناد خاودش     ،حتای باا هاامون    د کن  وقتش حتی زمان تفریحش را صرف امور خانه و خانواده می
کاه  چرا  شاود   می وجدان عذابدچار  اوترین برخورد بد با   کند و از کوچ   مادرانه رفتار می کامالً ،نیست

کاه در واقاع هماان     ،یا با شخصیت خیالی خاود ؤر شناخته شود  «نامادری»از دید جامعه دوست ندارد 
او طاوری   دهاد   دار نشان مای   خانه یزن عنوانبه رؤیا ۀدر حال صحبت است  پیشین ،هایش استرؤیامرد 

ه درباارۀ  های جامعا نافع خود ترجیح دهد  او به هنجارهای خانواده را همیشه بر م  تربیت شده که ارزش
تارین  دهاد  بازرگ    برابر فرزندانش را نمای به خود حق ترسیدن در اکثر مادرهاخودش پایبند است  مثل 

مقابل فرزنادانش ضاعف نشاان داده و    ها قبل در زمان جنگ در  که چرا سال این است رؤیاعذاب وجدان 
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ها و مشاکالت خاناه را باه آن شابی       تمام سردی رؤیا هنجارهای سنتی زن خوب را رعایت نکرده است؟
ا ایفا کند  عذاب وجدان دائمی و ر و قوی مهربانمادر همیشه وظیفۀ هدهد که خودش نتوانست  نسبت می

 غالبااً  رؤیانسل  دهد زنان  نشان می ،گردد  دنبال نقش خود در آن واقعه می، زن بهبدی اتفاقکه در هر این

 براسااس گفتاۀ   دهناد    ها و اتفاقات ناخوشایند را به خود نسبت مای   تمام بدی اند که  نوعی تربیت شدهبه

یی نقش مادری را برعهده تنهاخاطر اینکه زنان بهبه ،تر ه؛ به آن اشاره شد  که پیش ،دوروتی دینرستین

سعی  مردان به همین دلیل بیند   ناپذیر میبینی  اعتماد و پیشمادر را نماد جهانی غیرقابل ،کودکدارند، 

ها و مشکالت را به   آنها تمام بدیافتد    این حالت برای خود زنان اتفاق می قرینۀ  در تسل  بر زنان دارند
کند که به   رشد می ها  در آن این میل ،شان  از قدرت مادر درونیسبب وحشت به» دهند و  خود نسبت می

  س211: 1800 )تانگ، «دست مردان مهار شوند

را ماادرمرده و ناخواساته    آنهاا ست که آن شب در حضور فرزنادانش زده و  اهایی   حرف رؤیاحسرت 
 دهد مطابقات دارد    رائه میسا ر اری که تایسون از زن خوب در جامعۀ پدبا تعریف   او کامالًاست خوانده

خواهد، چراکه خدمت کردن به   گذشته و پرورنده  برای خود چیزی نمیادعا، ازخود  او فروتن است و بی»
سبب مشاکالت دیگاران انادوهگین    سازد  گاهی ممکن است به  خشنود می شوهر و فرزندانش او را کامالً

 )تایسان، « شاود   نمیهستند  اما هرگز خشمگین  ست که تحت سرپرستی اوا نگران آنهایی باشد و دائماً
هاای    وبی تربیت شده و خودش ه؛ به نظامخ، بهسنتی یزن عنوان، بهرؤیادرست است که   س171: 1801

د کاه باه ایان نظاام     هایی وجود دار  اما در درونش هنوز بخش  گذارد  سا ر احترام میمرد ۀجامع ارزشی
 طلاب  اسات،  جامعاه بارای او تعریاف کارده     چاه آناز  را یی متفااوت زندگ رؤیاکه از  ذهنیاتی  معترضند

را تشویق به او کشاند و   را به ارتباط پنهانی با مردی خیالی در تلویزیون می رؤیا خیا ت،د  همین نک  می
بتواناد  سازد تا   برای خود می رؤیاست که   ا و ارتباط خیالی چیزی هدفکند  در واقع این   فرار از خانه می

به همان روش قبلی باه زنادگی اداماه     ، آرام کند اما درنهایتکه معترض است ،ن بخش از وجودش راآ
 پذیرد   دهد و تحول را نمی  می

تار    سات  او افکاار سانتی ماادرش را نادارد و آزاداناه      ادختری امروزی  ،پرنیان در مقایسه با مادرش
 داند   ناخواسته می ا بچۀتر دارد و خود ر  کند  پرنیان دو برادر بزرگ  زندگی می

خواسااته، مامانااه   هااام  ماهااان رو باباهااه ماای  ماان آخااه از اون بچااه ناخواسااته» پرنیان:
خواساته     خواساته، باباهاه نمای     شه  مامانه مای خواسته  سر من برعکس می  نمی

دارم    خاوامش ولای از لاج تاو نگهاش مای        گه من؛ نمی  کنه می  مامانه ه؛ لج می
 «گه جهن؛ درک  بعد من دنیا میام   باباهه ه؛ می

رسد در مدرسه ه؛ شاگرد محباوبی    نظر میاین بهبر  وبی با مادر و پدرش ندارد  عالوهخ پرنیان رابطۀ

  است نبوده
دن دسات چاپ؛ اردنگای،    رو می  مون من از اونام که کارنامه  ینیبه قول معل؛ د» پرنیان:
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 «    وس  آتیش
 کناد   ادعا می  او فرزندش را دارد است و در حمام خانه قصد سق  باردار ،باوجود مجرد بودنپرنیان 

دنیا آوردنش را در نگااه والادینش   پشیمانی بهخواهد   که نمیخاطر اینترسد بلکه به  از پدر و مادرش نمی

ر پاد طریق چت کردن با   او ازتعریف کنداش را   یست تحت هیچ شرایطی جریان حاملگیحاضر ن ببیند،
  اگار ایان فارد را    باشدخیالی تواند   میشود این ارتباط   اما در پایان مشخص می در ارتباط است  اش  بچه
ماادرش   هاای رؤیامارد   باه هاای پرنیاان نسابت   رؤیاشوی؛ مرد   متوجه می ،نظر بگیری؛آل پرنیان در  ایده

نگار اسات و     منفی که در دهۀ هفتاد یا اواخر دهۀ شصت متولد شده است بسیار یدخترتر است    تاری 
در  رؤیاا ست کاه    ا اسب درستکار ببیند  این در حالی سوار بر هایش ی  شاهزادۀرؤیاتواند در   حتی نمی

و  ادهنشاان د  نسال را  تفاوت دو ،نمایشنامه سازد  این تفاوت در دو زن  ذهنش مردی وفادار و مشتاق می
 ت تر اس  به نسل گذشته بدبینتنسل جدید نسب کند  بیان می

ه قارار  توجا کمتار مورد  ،گیاری شخصایت پرنیاان     پرنیان با مادرش باوجود اهمیتش در شکل رابطۀ
 ۀ رابطاۀ درباار ای   توانسات نگااه تاازه     مادر و دختر در این نمایشانامه مای   که رابطۀ  حالی  درگرفته است

وظاایف   در زنادگی ایان اسات کاه     رؤیاا هادف   بدهد  ارائه جدید با دختران نسل گذشته دختران نسل
و  ز این زندگی یکنواخت خساته شاده  خوبی برآورده سازد اما خودش اموردانتظار جامعه از خودش را به

در انتهاا وقتای زماان      فارار کناد  خواهد با مرد دلخواهش از این خانه   میاو   است هدفش را تغییر داده
نهایات در  او در غذا را آماده کناد   آورد که باید  شود و بهانه می  مشغول آشپزی می رؤیا ،رسد  میفرارفتن 

  اما هدف پرنیان کند که به او آموزش داده شده است  هایی می  ارزشماند و هدف خود را قربانی   خانه می
موقعیت برتار   واسطۀبه آن را ،که کارن هورنای استوعی نمادی از طرد زنانگی نسق  جنین است که به

ت جامعاه  اانتظاار  طاابق م کناد   در واقع هرچه مادر تاالش مای    س1830 )هورنای، داند  مرد در جامعه می
 سرنوشت مشابه بگریزد  تا از دچار شدن به کنددختر در تالش است خالف خواست جامعه عمل  ،باشد

ساا ر  مرد ۀهای ارزشی جامع  به نظام خوبی تربیت شده وی سنتی بهزن عنوانبه رؤیادرست است که 

هایی کاه از    د که به این نظام معترضند  بخشهایی وجود دار  درونش هنوز بخشاما در  ،گذارد  احترام می
هاا    زندگی کناد  هماین بخاش    ی که جامعه برای او تعریف کردهاز چیز یخواهند زندگی متفاوت  می رؤیا
 کناد    را تشویق به فرار از خانه مای  رؤیاکشاند و   را به ارتباط پنهانی با مردی خیالی در تلویزیون می رؤیا

که براسااس   را ییها  ارزش رؤیانهایت شود و در  حریف نظام ارزشی قبلی نمی ،نظام ارزشی جدید هرچند
کاه در او کشامکش    قابل توجاه اسات   رؤیااین دوگانگی در شخصیت  ،کند  انتخاب می تربیت شده آنها
این کشمکش درونای   از «محرم اسرار خیالی»تکنی   مخاطب با و  است   کردهایجاد  ونی قدرتمندیدر

انتخاب شده که او وظیفاه دارد انتخااب کناد  در    برای نمایش  رؤیازمانی از زندگی  ایهازب شود   آگاه می

رار روناد  درونی با خودش است تا بتواند باین تحاول یاافتن یاا تکا      یکشمکش در این پرده در رؤیاواقع 
 ثابت بماند    نکند و گیرد تغییرتصمی؛ مینهایت همیشگی انتخاب کند و در
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ی حاک؛ بار زنادگی والادینش    ها  ارزشرد کردن  ،چیز ی حاک؛ بر زندگی پرنیان بیش از هرها  ارزش
 گوید:  باره می  این بوده است  او در

 ،دختار   گاه اون وقتاا دوسات     مای ا   بازرگ تاو  ماماان؛، ماماان  ا   گاه مای  رؤیاا » پرنیان:

د طرف دست طارف  کشی  ای داشت  سه سال طول می  پسری تعریف دیگه  دوست
خورد، پسره اگه   ر میومد دختره اگه سُ  جوری  یه برفی اگه می  رو بگیره  اون؛ چه

کرد و دستش رو پاس  بگیره، دختره اگه ناز و نوز نمی کرد دستش رو  جرئت می

جا   ای داشتن  خب تهش که چی؟ تهش به همون      اوووه  چه حوصله کشیدنمی

چای  ۀ سارعته  هماه  ورن دخاب ا   رسیدی؛ دیگاه    رسیدن که ما دوروزه می  می

  خب تو ه؛ مال سرعت، اینترنت پرسرعت، عشق پرسرعتپرپز و  سرعته  پختپر
هاای الکای     ره از ایان نصایحت  میم سار   بی پرسرعت  حوصله  ای  بی  همین دوره

 مامان 
اماا ایان     اسات  هدف اصالی زنادگی پرنیاان    ت،رسد زندگی راحت در تجمال  نظر میلی بهطور ک  به

چیزی نیسات جاز پذیرفتاه شادن در      دیگر اوست که سعی دارد آن را نبیند و آن سرپوشی برای هدف 
هاایی دارد کاه     شادگی نیاان از کاودکی خاود طرد   تاوان گفات پر    در واقاع مای    )نمادی از جامعهس خانه
برای ایان   ،ی و اجتماعی بهترهای مال  گیرد و سعی دارد با رسیدن به موقعیت  را نادیده می آنهاهای   ریشه

  خواهد خود را متفااوت از ماادر و زناان نسال گذشاته نشاان دهاد       پرنیان می  بسازدمره؛    طردشدگی

تواند از تعدادی از این   نمی   اماشود  ارزش میبرای مادرش ارزش بوده برای او ضدچیزی که  هر بنابراین
تحقیار  کاه دیگاران او را   ان معاصر ایرانای  پرنیاان از این  میت آبرو برای زناه هاز جمل  ها فرار کند  ارزش
 تنهایی در حمام انجام دهد ، سق  جنین را بهحاضر است حتی به قیمت جانش بیزار بوده و ،کنند

دهای؛ چهاار     مای کنار یکادیگر بررسای کارده و نشاان      بحث را دردر اینجا چهار شخصیت زن مورد
کانش و شخصایت   ۀ و رابط ایجاد کند های متفاوتی  ته کنشانسپردازی متفاوت تا چه اندازه تو  شخصیت

 ها تا چه اندازه موفق بوده است   در هرکدام از شخصیت

 شخصیت
 پردازی  شخصیت

 کنش
کنش و رابطۀ 

 تحول کشمکش ارزش اهداف پیشینه شخصیت

 لیلی  ماه

دختری با 
اصالت 
، قاجاری

ثروتمند، 
 کردهتحصیل

موفقیت در 
 ،جامعه

 ی آزادزندگ

آزادی، 
 موفقیت

با مردانی 
که او را 
سرکوب 
 کردند 

تبدیل 
شدن از 
زن آزاد 
به زن 
 مطیع

تالش برای 
انتقام از 
 مردان خانه

زن آزادی که 
زندانی شده 
 ،برای انتقام

بسیار  ۀانگیز
 دارد 

 ماهر /
 مهتاب

دختری با 
اصالت 

موفقیت در 
زندگی 

مطیع 
همسر 

رقابت با 
دیگر زنان 

ناگهان 
دچار 

فال گرفتن 
مکرر، عالئ؛ 

جنون شدید و 
انتقام به روش 
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دارناد  هار    هاایی   شباهت «خانه»و  «خواب در فنجان خالی» ۀنمایشنام در دو رؤیاماهر / مهتاب و 

دو انجام دادن کارهاای     هرشوند  تعریف می چیز دیگری خود بیش از هر نه و خانوادۀدر کنار خا آنها دوِ
دو در  است  هر ها ه؛ شبیههای درونی آن  دانند  کشمکش  می و افتخارخدمت به خانواده را ارزش  خانه و

این کشامکش را در تردیادش    رؤیاتخاب کرده باشند  شتباهی را انهای ا  این فکر هستند که شاید ارزش
ایان دو   رۀاماا درباا  هاا      کانش دهد  میلیلی نشان   با ماه ن خودو مهتاب در مقایسه کرد ،برای ترک خانه

زنادگی   خواهاد هرطاور شاده     ست  مهتاب مای آنهااین ناشی از تفاوت اهداف شخصیت متفاوت است و 
زنادگی   در این فکر اسات کاه   رؤیااما   زند  کاری می و در این راه دست به هر اش را حفظ کند  زناشویی

تاوانی؛    نمای  ،ر ی  طارف قارار دهای؛   و مهتاب/ ماهر  را د رؤیااگر  اش را ترک کند   زناشویی و خانواده
ی هاا   ارزشدو مغایر با  گیرند  درست است که هر  میه؛ در طرف مقابل قرار  لیلی و پرنیان با  بگویی؛ ماه

دنباال  باه  ان صارفاً نیمتفاوت دارند  پر هایی کامالً  هدف ،ها  کنشکنند اما هرکدام از این   جامعه رفتار می

  در خاود پیادا کناد   تار کند تاا شااید بتواناد سرنوشاتی متفااوت از ماا      مخالف مادرش رف این است که
ا اما  دبتواند دنیای بهتاری ایجااد کنا    اش در تالش است  اجتماعی برای دغدغۀ لیلی ظاهراً  که ماهدرحالی

 است  دنبال هیجان در زندگیرسد بیشتر به  نظر میبه

 

  

 ری،اقاج
 جنون ۀسابق

با  ودنب زناشویی
های   ارزش

 متفاوت

جنون 
  شود  می

 زنان مطیع جنون

 رؤیا

شده تربیت

زن  عنوانبه

 مطیع

نشان دهد 
که برای 
خانه مه؛ 
 است 

انجام 
وظایف 
همسری 

و 
مادری 
به 

بهترین 
 شکل

کشمکش 
درونی 
یر برای تغی

کردن یا 
 نکردن

رمقابل د
تحول 
مقاومت 

 کند می

همیشه در 
حال 

 داریخانه

همواره مطابق 
هایش   ارزش

 کند   زندگی می

 پرنیان
دختری 

 شدهطرد

 سق  جنین
)طرد 
 زنانگیس

ضد 
هاارزش

ی مادر 
زندگی 
 کند

کشمکش 
با خود 

برای سق  
 جنین

مقابل در
تحول 
مقاومت 

 کند   می

در حال 
سق  جنین 

نانگی )طرد ز
 خودس

طرد زنانگی 
برای فرار از 

زندگی براساس 
های   ارزش

 جامعه
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 گیری  نتیجهبحث و 

 در نمایشانامۀ  او  زناان را دارد  دغدغۀ ،نویس معاصر ایرانی  نمایشنامه عنوان نمایندۀ زنان، بهنغمه ثمینی

کاه از یا  خاانواده    کناد کاه بااوجود این     های زن متفاوتی خلق می  شخصیت« خالی خواب در فنجان»
هاا،    دارناد و باا توجاه باه ایان واکانش       بار آن خانه و قدرت حاک؛  دربرابرهای متفاوتی   شنواک تند،هس

شخصایت   چیز به تفاوت دو ای که در این نمایشنامه بیش از هر  کنند  نکته  فاوتی پیدا میهای مت  عاقبت
خواهر  برای این دو ،ثیر تحصیالتأت  در روان این دو زن است که تحتهای حاک؛   زند، ارزشزن دامن می

آن دو  در رابطاۀ در مادر و دختر ریشاه   ها  ارزشتفاوت  «خانه» در نمایشنامۀ است    رق؛ خوردهمتفاوت 
های مادر دسات باه     ارزش در ردّ ،ترسد  مادر خود می، که از داشتن عاقبتی شبیه با یکدیگر دارد  پرنیان

شابیه  واقع پرنیان هدف خود را در نظر نرسد  در دش ه؛ منطقی بهزند که شاید برای خو  هایی می  کنش

در  رؤیاا   رود  یان جهات مای   های او به ا  شصورت ناخودآگاه تمامی کنو به مادر نشدن تعیین کرده است

دچار تردیاد اسات کاه آیاا      «خواب در فنجان خالی» /مهتاب در نمایشنامۀ این نمایشنامه مانند ماهر 
و  های گذشته را انتخااب   پایبندی به ارزش نهایتدر؟ اما خیریا ی درستی را انتخاب کرده است ها  ارزش

  محتاجناد به خود بقبو ند هنوز در خانه به او  را فراموش کند و آن ،کند با انجام وظایف خانه  سعی می
 گیرد   امروز توس  زنان بسیاری صورت می ۀانتخابی که در جامع

 ۀعنوان نمادی از جامعا ها خانه بهکه در آن ،با بررسی این دو نمایشنامه در این پژوهش تالش کردی؛

 ناشای از چاه باورهاا و   نمایشانامه  های زناان    کنش :ا ت پاسخ دهی؛ؤبه این س ،شود  مردسا ر دیده می
پنجاه  وسائلی بوده که جامعۀ مردسا ر باا آن دسات  ترین م  تربیت زنان همواره از مه؛ ست؟  ا هایی  ارزش

ایان    ندها نقاش مهمای داشات     ارزش ،زنان گیری شخصیت  شکل  در این جوامع برای ه استکرد  نرم می
 هاای متفااوتی کاه     کانش اماا   ناد  داد  مطیعانه و بدون بلندپروازی جهت میهای زنان را   کنش ،ها  ارزش

های متفاوتی   شود همواره از ارزش  مردسا ر می باعث طرد زنان در جامعۀ دارد و برنوعی اعتراض را دربه

 مردسا ر با آن مخالف است  که جامعۀ شود  ناشی می
و این خصوصیات چگونه به زناان آماوزش   دارند زنان خوب از نگاه جامعۀ مردسا ر چه خصوصیاتی 

زن خوب باودن   ،نداهها تحت قانون و نظام مردسا ر زندگی کرد  زنان ایرانی که تا مدت ؟است داده شده

وظاایف  زنان ارائه شده است،  ۀهای جدیدی که دربار  اما امروزه با تعریف  دانندمیهمواره مطیع بودن را 

گروهای   :شاوند   زنان به چند دسته تقسای؛ مای   ،مقابل این تعاریف جدیددر بینند   برای خود میدیگری 
گروهی همواره در شا  و تردیاد هساتند و گروهای      ،کنند  ها مقاومت می  مقابل تغییر ارزشهمچنان در
های متفااوتی باه هار دساته از ایان        مردسا ر ه؛ واکنش ۀجنگند  جامع  های جدید خود می  برای ارزش

 زن ناویس   نمایشانامه  عناوان در آثار نغمه ثمینی، به بندی و واکنش به آن  این دسته  دهد  می نشانزنان 

 است    خوبی تجلی یافته، بهایرانی
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مردساا ر نزدیا     ۀها تا چه میازان باه تعریاف زن خاوب در جامعا       ن نمایشنامهیهر کدام از زنان ا
 ،بر مطیع باودن ها عالوهآنهستند  مردسا ر  نظام ییدأتند که موردزنانی هست وجز رؤیاماهر  و  هستند؟

پرنیان   های دیگران ندارند  هیچ آرزویی جز انجام دقیق خواسته ای ندارند و صرفاً  برای خود هیچ خواسته
اماا   توسا  ایان نظاام تنبیاه شاوند،      گیرند که باید  ای قرار می  های مختلف در دسته  لیلی با انگیزه  و ماه

دهند و در هار صاورت قرباانی      نوعی تاوان میاست که تمامی این زنان هرکدام بهاین  افتد  اتفاقی که می

 هستند 
در آثاار   هاای زن   های شخصایت   پردازی و کنش  ن بود که با تحلیل شخصیتتالش این پژوهش بر آ

هات  ثیر نظاام مردساا ر ج  تاأ   های زنان تا چه میزان تحت  ه کنشبه این نکته دست یابد ک ،نغمه ثمینی
نیساتی  یهمواره در آثاارش باه مساائل فم    ،نویس زن ایرانی  عنوان نمایشنامهنغمه ثمینی، به یافته است 

و  «خواب در فنجاان خاالی  »به دو اثر  صرفاًدر این پژوهش  ها،  دلیل محدویتتوجه ویژه داشته است  به

و  «خالاه اودیساه  »هاای    امههای بعدی باه نمایشان    شود برای پژوهش  اما پیشنهاد می  اشاره شد «خانه»
 نیس؛ روانکاوانه نیز پرداخته شود یبا رویکرد فم «تلخ بازی قمر در عقرب»
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