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  چکیده
 1365 ازاو  .سـبک اسـت   نویسان معاصر و صـاحب  نامه نمایشحمید امجد یکی از 

حضوري مستمر و ارزشمند ، ها نمایشبردن  صحنهنامه و به  نمایشتاکنون با نوشتن 
اي کوتـاه و معرفـی اجمـالی     مقدمهپس از ، در این مقاله .شته استدر این عرصه دا

تحلیل بخشـی از  سپس  وبه مفهوم ساختار و ساختارگرایی ه اختصار ب، حمید امجد
هـا   آنبا تکیه بر ساختار روایـت   )هفتاد و هشتاد هاي هاي دهه نامه نمایش( آثار امجد

در تحلیل الگوي . است هجداگانه مورد بررسی قرار گرفت نامه نمایشهر  .زیمپردا می
این بررسی نشـان  . ها، از الگوي کلود برمون استفاده شده است نامه ساختاري نمایش

الگـوي  (ختاري هفتاد و هشتاد امجد به لحـاظ سـا   هاي هاي دهه نامه دهد نمایش می
هـا نـادر بـوده     نامـه  اند و پیروزي در این نمایش اغلب منجر به شکست شده) برمون
  .مقاله جزئیات این الگوها را نیز بررسی کرده است. است

  .کلود برمون، حمید امجد، ساختارگرایی، ساختارنامه،  نمایش :ها هکلیدواژ
  

  مقدمه. 1
تحلیـل الگوهـاي   نویسان معاصر و صاحب سبک اسـت کـه    نامه نمایشیکی از  امجد حمید

نویسـی و   نامـه  نمـایش  او بـا حضـوري فعـال در    .موضوع این مقاله است، اوآثار ساختاري 
در  .نقشـی قابـل توجـه دارد     در این روزگار برد هنر متعالی نمایش در پیش، اترئکارگردانی ت
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و  1370هاي  دهههاي  نامه نمایشیعنی  ،امجدبخشی از آثار  اند کوشیده گاننویسند، این مقاله
 نیلـوفر : نـد از ا ها عبارت نامه نمایشاین  .دنتحلیل و بررسی کن، را از نظر ساختارياو  1380

 گـردش  ،زایـر  ،هـا  آینـه و  مهـر  ،پـاك  هواي ،سیزدهم شب ،پستوخانه ،شکر و شیر بی ،آبی
  .آقا اسماعیل پاتوغ، نگین، نخ سر ،تابستانی

بخش اول به مفهوم ساختار و معرفـی مختصـر   : بخش تنظیم شده استاین مقاله در دو 
و  ـ برمون بر آرايتأکید با ـ  هاي برخی از ساختارگرایان برجسته نظریه   ارائۀ ساختارگرایی و 

 امجـد هـاي   نامـه  نمـایش ساختارهاي نمایش و بخش دوم بـه تحلیـل الگوهـاي سـاختاري     
  .اختصاص دارد برمون اساس الگوي  بر

 
  زمینۀ بحث. 2

  ساختار 1.2
ی از یک کل یا ساختار است که آن را باید در درون همـان سـاختار بررسـی    ئهر پدیده جز

تـوان یـک    هر اثر ادبی را می. نمایشی تحلیل کرد را باید در ساختار اثر نامه نمایش مثالً. کرد
هـا و   بخـش بایـد مجمـوع روابـط    ، براي رسیدن به ساختار یک اثر. حساب آورد بهساختار 
  .با کل اثر بررسی شود دهنده با همدیگر و تشکیلعناصر 

آن به ترتیبـی     ة ددهن تشکیلهاي  قسمتدهد که  میساختار نمایش نشان «، به عبارت کلی
   .)449: 1383، شاهین و قویمی( »اند که مفهوم یک کل را تولید کنند شدهسازماندهی 

نظـم و ترتیـب و تـوالی معینـی دارد کـه حادثـه و وقـایع داسـتان         ، ساختار یک نظام است
ساختار چیزي مجـزا  . بیان وقایع نیز داللت دارد   ة ساختار به شیو. شود اساس آن منظم می  بر

  ).51 -  50 :1386، قادري( از طرح یا کنش نیست
  
  ساختارگرایی 2.2

در  عوامل خارجیتأثیر جوي و که به جاي جستاست ساختارگرایی شیوه و روشی در نقد 
 منزلـۀ  توجه خود را بـه اثـر بـه   ، ...)و  ی،اجتماع ی،شناخت نقد روان يها مانند روش( اثر ادبی

  .کند میوجود مطلق معطوف 
مرجع بیرونی آثـار   منزلۀ به، ساختارگرایی در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات

سـاختارگرایی بـا حرکـت از    . دست دهد به، دنگیر میاي که جداگانه مورد بررسی قرار  ادبی
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نـه تنهـا در یـک اثـر     ـ  تعریف اصول ساختاردهی   ارائۀ تالش براي  و زبان به ادبیات   ۀ مطالع
ترین مبناي ممکـن را بـراي مطالعـات     عملیقصد دارد تا ـ  ادبیات   ۀ بلکه در کل عرص، ادبی

یـک نظـام کامـل و    . ام اسـت سـاختارگرایی یـک نظـ   ، بـه عبـارت دیگـر   . ادبی فراهم آورد
بـا شـرایط   ، مند خـود  نظامهایش در عین حفظ ساختار  ویژگیدادن   تغییرگر که با  خودتنظیم

  ).27 -  26: 1379 ،اسکولز(شود  میجدید سازگار 
گیرد و کانون توجـه   نشئت میشناسی ساختارگرا  انسانشناسی و از  زباناز  ساختارگرایی

کوشـد   میساختارگرایی  .کند میمتمرکز ، سازد میشرایطی که ظهور معنا را ممکن  خود را بر
شناسایی کند و همچنین روابط متعـدد مـابین   ، ساختارهایی را که حامالن واقعی معنا هستند

  .عناصر درون این ساختارها را نشان دهد
اي  شیوهمثابه  بهترین شکلش  مرتبطترین و لذا در  تخصصیگرایی را در  ارساخت بارت

معرفی ، گیرد نشئت میشناسی معاصر  زبانهاي  روشاز تحلیل مصنوعات فرهنگی که از 
بلکه الگویی ، انگیزه و منبع الهام ساختارگرایان نیست شناسی صرفاً زبانالبته  .کرده است

بخشـد   مـی هاي گوناگون ساختارگرایان یکپـارچگی   پژوهششناختی است که به  روش
  .)20: 1388، کالر(

 .شناسـی باشـد   روایـت    ة حوز، ییگرا ارساختتحلیل    ة شاید اثرگذارترین و بارزترین حوز
سـاختی   ژرف   ۀ مای خام داستان و دست   ة ماد   ۀ منزل بهروایت  شناسان ساختارگرا روایت   ۀ دغدغ

سـاختار یـک   قیاس میـان   ،شناختی زبانترین قیاس  مهم براي آنان. ها و وقایع است کنشبر 
درسـت   بلنـد اسـت؛     ۀ یک جمل، هر روایت« بارت   ة به عقید .روایت و نحو یک جمله است

، در ایـن قیـاس   .»به نوعی طرح کلی یـک روایـت اسـت   ، اخباري   ۀ گونه که یک جمل همان
بیان کلیت داستان نیز تابع ، کند می گونه که بیان یک جمله از قواعد نحوي معین تبعیت همان

مطـابق تـوالی    گونه که اجزاي کـالم صـرفاً   همانعین حال  در .واعد مشخص استبرخی ق
واحدهاي کـنش  ، گیرند نمیدر کنار هم قرار ، گیرد میهایی که در ذهن گوینده شکل  اندیشه

بـه دنبـال هـم    ، با تقلید از یک رویداد بیرونـی در عـالم واقـع    و رویداد در داستان نیز صرفاً
اي از قواعـد را   سـاده همچنان که هدف دستورنویسان آن است کـه نظـام    .شوند نمیردیف 

هــدف ، هــاي جمــالت محتمــل را توجیــه کنــد پیچیــدگی   ۀ عرضــه کننــد کــه بتوانــد همــ
   .)279 -  278: 1386، هارلند( گرا انجام چنین کاري براي روایت است ارساختشناسان  روایت

بلکه بر ساختار  رد،ها کار چندانی ندا داستان   ۀ مایندروشناسی با ساختار بنیادین  روایت
از ـ  به معناي وسیع کلمه ـ ها داستاناست که  چیزي ساختار روایت .استروایت متمرکز 
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تمرکـز  ، ها داستانشدن   روایتنگاه ساختارگرا به چگونگی    ۀ مشخص. شوند میطریق آن نقل 
گیـري   شـکل اي اسـت کـه    زیربنـایی تمرکـز بـر سـاختارهاي    ـ  به ناگزیر ـ مندي و روشبر 

شناسـی کشـف    روایـت هدف نهایی . کند میپذیر  امکانرا  )ها آنو درنتیجه معناي ( ها داستان
درواقـع   .بگیـرد  دربرهاي ممکن روایت داستان را  روشالگوي جامع روایت است که تمامی 

 )David Lodge( الج دیویـد  .کننـد  مـی ها هستند کـه تولیـد معنـا را میسـر      روشهمین 
کنـد الگوهـاي    میساختارگرایی آن است که تالش    ۀ ویژگی برجست«: گوید میدرستی  به

بنـدي و تفسـیر    طبقـه هـاي ادبـی    دادهانبوهی از  ها آندهد که به کمک ارائه  اي تفسیري
  ).93 - 86: 1384، برتنس(» شود می

گام مهمی در شناخت دسـتور  ، گرایان روس شکلاز  ،)Vladimir Propp(پراپ  والدیمیر
 شناسـی  ریخـت او در . پردازان بعدي همـوار کـرد   نظریهزبان روایت برداشت و راه را براي 

کـارکرد را   31و  اي دست یافـت  با بررسی صد حکایت به نتایج متحیرکننده پریان هاي قصه
در  کامالًکارکرد  31که هیچ حکایتی نیست که  دریافتاو  .ها استخراج نمود قصهاز دل این 

 .شـوند  مـی ها با یک ترتیب و توالی منظم در قصـه وارد   آن   ۀ ولی هم ،آن وجود داشته باشد
کـنش یـا هفـت دسـته شخصـیت بـه طـرح خـود            ة هفت حوز، کارکرد 31بر  عالوه پراپ
 ،)و پـدرش ( شـاهزاده خـانم  . 4 ،مددکار. 3 ،)دهنده نجات(بخشنده . 2 ،تبهکار. 1 :کرد  اضافه

  ).52: 1375 سلدن،(قهرمان دروغین . 7و  ،قهرمان. 6 ،کننده اعزام  .5
در ، را در آثار پراپ یافته است خود کار اساس که )Cloude Bramond( برمون کلود

تأکیـد  هاي داسـتان   شخصیتاهمیت  بر پراپ او برخالف .نیسترأي  هممواردي با او 
  :کرده است

شناسـیک یـا    شکسـت برسـد و تکامـل روان   تواند تا حدودي به پیروزي یا  میرفتی  هر پی
ابزار یا موردي در خـدمت   بدین سان قهرمان داستان صرفاً .اخالقی شخصیت را نمایان کند

  .هم ابزار داستان است و او در عین حال هم هدف .کنش نیست

بندي  تقسیم ،ها شخصیت   ة درك نقش ویژ   ۀ عنوان سرچشم  با انکار کنش بهبه نظر برمون 
چـه بسـا تـا    کـه   اسـت  »بندي مکانیکی دسته«هاي فولکوریک روسی  حکایتاز انواع  پراپ

امـا  ، خـوان باشـد   هـم  پـراپ حدودي بـا یـک صـد حکایـت فولکوریـک مـورد بررسـی        
 یـراد ا یـن ا پراپ نظریات همچنین بر برمون .آفریند میهاي زیادي  دشواريکردن آن  همگانی

هـا   آنهـایی کـه بـه     دسـته هـاي داسـتان را در    ایهماي از کارکردهاي درون پارهگیرد که  می را
   :ساختار روایت چنین استدربارة  برموننظر  .جاي داده است، ارتباطی ندارد
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شـود یـا    مییا کامل ، دو حالت دارد، اگر به فعل درآید آید؛ نمیآید یا  میرخداد یا به فعل در
  .بلکه منطق رخداد است ،آغاز نه کنش   ۀ پس نقط .شود نمی

و دو  فـاعلی و مفعـولی؛   :هـا یافـت   شخصیتدو گونه نقش متمایز میان  برمونرو  ایناز 
رسانند و آنان که کنش بر ایشـان   میآنان که کنش را به انجام  :دست آورد بهدسته شخصیت 

مفعـول   .هر روایت تبدیل مفعول به فاعل و بازگشت او به حالت مفعولی است .دهد میرخ 
هـاي   انگیزه ایا ب، یابد میبنا به اطالعاتی که ( این دگرگونی شود   ة آماد اي ذهنی گونه  بهشاید 

شرایط بیرون آگـاهی  ، اي عینی گونهو شاید به  )و غیره ،ترس، طمع، امید، شهوت :احساسی
و دیگـران در مناسـبت بـا ایـن      یا تمـایلش دگرگـون شـود و او را بـه فاعـل تبـدیل کنـد؛       

   .)171 -  170: 1370، احمدي( یابند میاي  تازههاي  نقشش ا دگرگونی
بندي قوانین حاکم بر روایـت   فرمولقصد داشت با استفاده از اصول منطق به  برمون

هـا را   دانـد و آن  مـی را صـحیح   پـراپ اگرچه وي کارکردهاي روایـی   .داستانی بپردازد
را به دو دسته تقسیم  توالی برمون .دهد میدر توالی کارکردهاي او تغییراتی ولی ، پذیرد می
تر بـراي   بیش پراپتوالی مورد نظر او به نظر . توالی مرکب. 2 ؛توالی ابتدایی. 1 :کند می

تـوان   نمـی صادق است و این توالی را ، اي دارند ساده هاي عامیانه که ساختار نسبتاً قصه
ساده تشـکیل   که از چند توالینیاز دارد ن به توالی مرکبی داستا. کار برد بهبراي داستان 

  ).20: 1371 ،اخوت(شده باشد 
موقعیـت پایـدار    .1 :تشکیل شده استذیل    ۀ از سه پای یهرگونه روایت برموناز نظر 

شود  میالف دگرگون . 3 ؛آید میپدید  »الف«امکان دگرگونی . 2؛ شود می تشریح »الف«
  .)شود نمییا (

توانـد از   مـی گـذار   .خـوانیم  مـی گذار    ۀ دوم را مرحل   ۀ یعنی مرحل »الف«امکان دگرگونی 
هایی یا به عبارت بهتـر   رفت پیدر طرح هر داستان  .هاي فرعی تشکیل شود وضعیت   ۀ سلسل

ة قاعـد  .ددان مییی  رفت را عنصر اصلی ساختار روا پی برمون .هایی فرعی وجود دارد روایت
تداوم راز و رازگشایی نیز را او گسترش داستان  .رفت هم صادق است پیهر  بارةگانه در سه   

آفرینـد کـه خـود آغازگـاه      مـی رفتـی تـازه    پیرفت آغازین در گسترش خود  پیهر  .داند می
رفت برسیم که حالـت پایـدار    پییابد تا به آخرین  میرفتی دیگر است و این فراشد ادامه  پی
ة بـه ایـن طـرح سـاد     برمون. اي داستان است گاهنامهاساس این شکل پیشرفت  .دست آید به

بایـد  شدن به داسـتان   تبدیلاو نشان داد که حادثه براي  .عامل زمان را افزود، ساختار روایت   
دختر به گریه افتاد و  :گوییم می مثالً .از نظر زمانی متفاوت انجام شود   ة دست کم در دو گزار



 هاي حمید امجد نامه تحلیل الگوهاي ساختاري نمایش   106

  

البته این  .ی کوتاهی وجود داردزمان   ۀ فاصل، روایی   ة میان دو گزار .پدر او را در آغوش گرفت
زمانی یا نسبت زمـانی     ۀ مورد بحث فاصل   ۀ اما نکت، و معلولی دارند علی   ۀ دیگر رابط دو با یک

یا به عبارت بهتر منطق ، ارتباط میان دو گزاره   ة سازند» منطقیـ  زمان«   ۀ همین سوی .هاست آن
بنـدي   بخش برمون براي شرح این مناسبت درواقع ).167: 1370،احمدي(نهایی روایت است 

  : کند می اي از روایت را مطرح تازه
  .است A در زمان نخست خودش A )الف
  .شود میرا در زمان دوم باعث  Cاتفاق  Aدهد یا  میدر زمان دوم روي  Aبراي  Cاتفاق  )ب
  .است B در زمان سوم A )ج

اژدهـا در زمـان دوم از سـر خـون قهرمـان       .شنود میاژدها در زمان اول داستان را  :مثالً
  ).9: 1388، خراسانی( آزاد است، در زمان سوم قهرمان دیگر در بند نیست .گذرد می

 پـراپ اي است که  بستهمدار ، افتراق بینشی دارد پراپبا  برمونیکی دیگر از مواردي که 
   :اندیشد می برمون .اراده را در آن قرار داده است بی گر کنش

تواند دست به انتخـابی   میکنیم که قهرمان  میآن احساس  هر، خوانیم میوقتی ما داستانی را 
  .تازه بزند که سرنوشت داستان را تغییر بدهد

هاي امروز صادق اسـت   داستان   ة تر دربار بیش، گرچه اساسی است ،برمون این ایراد
 پـراپ  ۀمـورد مطالعـ     ۀ عامیان هاي قصه   ة که داراي پیچیدگی و تنوع بسیار است نه دربار

  ).21: 1371، اخوت(
شود که برخی از کارکردهاي حکایت پریان با هم ارتباط منطقـی دارنـد    میمتذکر  برمون
 برمـون . بـود  کـرده  مطـرح  هم پراپخود  کهاي  نکته ؛کنند میدیگر داللت  بر یک و ضرورتاً

ـ   بخشـی از   .داسـتان را از آن بازیابـد   ۀکوشید تا ماهیت این پیوند را بیان کند و عناصـر اولی
دهد این است که کارکردهاي پراپی که با هم پیوند منطقـی   میتشخیص  برموناي که  مسئله
 پـراپ،  خطی تکشود؛ طوري که در نظام  میاغلب با چند کارکرد میانجی از هم جدا ، دارند
بـر    مبتنـی آید تا با ابداع یـک نظـام    برمیدرصدد  برمون. شود میها مبهم  آنساختاري    ۀ رابط

هاي منطقی را در کل یک روایت روشن کند  زیرمجموعهکلیدي    ۀ رابط، اي واره نمایش شکل
یـک   ۀاي به دست دهد کـه بتوانـد مبنـایی بـراي مقایسـ      واره و بدین ترتیب تصویري شکل

  .)139 -  138: 1379، اسکولز( روایت خاص با روایت دیگر فراهم آورد
رفـت   پـی بلکـه   ،کـارکرد نیسـت  ، روایت   ۀ این است که واحد پای برمون اساسیپیشنهاد 

چـون تلفیـق    تـوان هـم   مـی ، است و یک داستان کامل را هرقدر هم که بلند و پیچیده باشـد 
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کـه در آن یـک احتمـال بـه فعـل      ، گانه اسـت  سهرفت بسیط یک  پی .ها معرفی کرد رفت پی
  :اي به دنبال دارد نتیجه، آید و این به فعل درآمدن درمی

  
او از منظـر   .هـا را نشـان دهـد    روایـت سعی داشت تـا سـاختار زیربنـایی تمـام      برمون
  ).104: همان( شود یرو م به رو یتبا روا یمعناشناس

در عرصـۀ   يو نکـات جالـب و سـودمند    یجبه نتـا  یانساختارگرا یگرو د ،پراپ، برمون
 یـات از ادب تـري  یقکه ما را در درك روشن و دق اند یافته دست شناسی یتو روا ییساختارگرا   

، )Greimas(گریمـاس  ، )Etienne Souriau( چون اتین سـوریو  یساختارگریان .ندکن یم یاري
ــودوروف  ــارت، )Todorov(ت ــت )Barrett( ب ــاتی    )Jont( و ژن ــه نظری ــن زمین ــز در ای نی

 .گردد میکالم از شرح نظریات آنان خودداري    ۀ که براي جلوگیري از اطال اند کرده  ارائه
  

  امجد حمید هاي نامه نمایش يساختار بررسی. 3
و سـپس سـاختار آن جداگانـه    شود  میارائه  نامه نمایشاي از هر  خالصهدر این بخش ابتدا 

به الگوي ، ها نامه نمایشدادن شباهت ساختاري این   نشانتا در پایان بتوان با گردد  میبررسی 
  .ساختاري کلی دست یافت

  
   آبی نیلوفر 1.3

  .)1373: سال انتشار(
اسـاس    بـر مضمون عرفان شـرقی و      با ،اي نمادین نامه نمایش آبی نیلوفر :نامه نمایش   ۀ خالص
از شدت  کند و میاش را گم  خانهراه بازگشت به  فوئونگدختري به نام  .هاي بوداست آموزه

همین موضوع باعث آشنایی او با . دهد میاو را از مرگ نجات  راهبی .شود میهوش  سرما بی
شـود   موجب مـی  این آشنایی .شود می، که وقف خدمت در آن جا شده است ،راهبمعبد و 

دل از معبد ببرد و خواهان جدایی از معبد و وصال  راهبکه آن دو به هم عالقمند شوند و 
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 راهبترس و با آرامش خواهد بود که اما جداشدن از معبد در صورتی بدون . شود فوئونگ
آمـوختن رمـوز ریاضـت و سـایر      راه اداي دیـن  .دین خود و پدران خود را به معبد ادا کند

خـوبی از   بـه  آمـوزد و او  مـی  فوئونگها را به  آن راهب .هاي دین به فردي دیگر است آموزه
گیرند با شروع  میتصمیم ، ندقرار یب دیگر یککه از عشق  یدر حال ،آن دو .آید برمیآن    ة عهد

ة روز راهـب که بود   ماندهروز باقی  هفتتا بهار  .زندگی جدید خود را آغاز کنند، فصل بهار
هـا   آنکنـد و بـه    مـی تعالیم را بارها در ذهن مـرور   فوئونگ، در این مدت .گیرد میسکوت    

بوده است و در زایشی  آورد که پیش از این نیز در معبد میو به یاد کند  پیدا میایمانی عمیق 
 :آورد میهنگامی که این آموزه را به یاد  .پیشین چنین تعلیماتی را آموخته و باور داشته است

دم روز هشـتم   سـپیده در ، »داري مـی ترش  کردن آن است که دوست قربانی، برترین ریاضت«
در  فوئونـگ  :شـود  میبا این صحنه تمام  نامه نمایش .کند میرا با خنجر مقدس قربانی  راهب
 .در محراب نشسته است، چون نیلوفري شکفته، رنگ آبیاي  جامه

   :دادنشان  فریتاگآن را با هرم  توان میاست و  شکل هرمیساختار  يدارا نامه نمایش این
A( دهد میو از مرگ نجات  یابد میاو را  راهب ؛فوئونگ شدن گم :مقدمه.  
B( رموز ریاضـت بـه   وراه وصال آموختن  ،دیگر شدن آن دو به یک  مند عالقه :افکنی گره 

  . دادن این کار انجامدانستن و  و فوئونگ،
C( فوئونگاین رموز و از آزمون نهایی سربلند بیرون آمدن یادگیري  :نقطۀ اوج.  
D (راهبکردن  قربانیو  فوئونگتأثیرگذاشتن تعالیم و اسرار ریاضت بر : گشایی گره .  
E( راهبشدن فردیت  قربانیو  فوئونگ معبد با ایمان آوردن به راهب اداي دین:  نتیجه.  

  :با این شکل خواهد بود برمونبر اساس طرح  نامه نمایشالگوي ساختاري 
 .)توان بالقوه(است  فوئونگدر پی رسیدن به وصال  راهبـ 
کند دین خود را بـه معبـد ادا کنـد و رهـا شـود       میبراي رسیدن به هدف خود تالش ـ 

 .)درآمدن  فعل  به(
  .)شکست(شود  میقربانی ـ 
 
 شکر و شیر  بی 2.3

  .)چاپ دوم، 1385: سال انتشار(
ــ   شاپ کافیبخشی از زندگی افرادي است که به یک    ة دربارنامه  نمایش :نامه نمایش   ۀ خالص
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نامـه،   نمایشدر این  ،بنابراین ؛ـ رفت و آمد دارند شاپی که در صحنه معرفی شده است کافی
و حتـی از  گونـاگون جامعـه   این افراد از قشـرهاي  . رو هستیم چندین روایت موازي روبهبا 

اسـت کـه در    یمـردي افغـان  ، مبـارك ، شـاپ  کـافی پیشخدمت  مثالً .اند هاي متفاوت قومیت
است کـه در   شقرار دختر و همسر به ایران گریخته و نگران و بیاو  .سرزمینش جنگ است

ـ  .کننـد  زنـدگی مـی  افغانسـتان   بـا خوشــحالی  ، شـنود  شـدن جنـگ را مـی    تمــامی خبـر  وقت
سـرباز  از یکی از مشتریان که در مرز افغانستان  بازگردد، ولیاش  نزد خانوادهگیرد  می  تصمیم

 و دختـرش بـراي گـذران زنـدگی    اسـت  شنود که همسرش در جنگ کشـته شـده    بوده می
ورودي     ۀخـود را بـه شیشـ   ، با شـنیدن ایـن خبـر بـه قصـد خودکشـی       .روسپی شده است

در کـه  کـار   شخصی فریب ،است درویش رامیارمربوط به  روایت دیگر .کوبد شاپ می کافی
. ... و یـا ؤر، آ پانتـه ، مژگـان بـه   :کنـد  خیانـت مـی  گونـاگون  هاي خود بارها به افـراد   دوستی
کـردن و   ها که کارشان درسـت  ستاره مثل گروه بی هاي فرعی دیگري هم وجود دارد؛ روایت

  . ...و چند روایت دیگر ترقه براي شب چهارشنبه سوري استفروختن 
و  انـد  جایگاه و هویت خود را گم کردهنامه  نمایشقابل ذکر این است که افراد این    ۀ نکت

رنگـی   خاکسـتري در فضـاي   نامـه  نمـایش وقـایع   .امیدي هم به بهبود شرایط خـود ندارنـد  
ـ  وجود ندارد؛یک از افراد نشانی از شادمانی  هیچدر  .گذرد می  انـد  سأهمگی دچار اندوه و ی

تلـخ   نامه نمایشفضا و مکالمات این  .و دنیایشان سراسر دروغ و فریب و سرخوردگی است
  . ...بی شیر و شکر است؛

  :استذیل اي به قرار  پرده تکداراي ساختار  نامه نمایشاین 
تا به آرامش شان هستند  افراد در پی رفع مشکالت روحی و معضالت زندگی شخصیـ 

 .)توان بالقوه(برسند 
ــ  ــدامـ ــه مشکالتشــان برطــرف شــود ، هرک ــراي آن ک ــی ، ب ــداماتی انجــام م ــد  اق دهن

 .)درآمدن  فعل  به(
 .)شکست( رسند یابند و به آرامش نمی چنین امکانی نمیـ 
 
  پستوخانه 3.3

  .)چاپ دوم، 1381: سال انتشار(
 .شـود  صحنه بـراي برپـایی جشـن شـروع مـی     کردن  آمادهبا  نامه نمایش :نامه نمایش   ۀ خالص
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 ،ضـیافتی را دارنـد تـا در آن از دخترعمویشـان     کردنقصـد برپـا   نـد ها کـه سـه برادر   ارباب
نـوکر  ، المـاس  .به طمع زمین مرغوبی که به او به ارث رسیده خواستگاري کننـد  ،خانم آزاده

هـاي هریـک از سـه     فریـب دروغ  خانم آزادهاست و براي آن که  خانم آزاده   ۀ شیفت، سه برادر
سازد که تاجري از چین و ماچین با صـد قافلـه بـراي ازدواج بـا      شایعه می، برادر را نخورد

شود و  مهمانی آغاز می .است الماسعاشق ، خانم آزاده   ۀ ندیم، مونس .در راه است خانم آزاده
خـدمتی و   با خـوش کنند  سعی می یکهر و گذارند برادرها هرکدام یک صندوق در پستو می

را به دست بیاورند و چـون از قصـد همـدیگر آگاهنـد شـروع بـه        خانم آزادهبازي دل  زبان
آورد و به مجلـس   خود را به شکل تاجر درمی الماس .کنند خود می بدگویی از برادران دیگر

 .را تحویـل تـاجر دهنـد    خـانم  آزاده، شوند در ازاي گـرفتن پـول   برادرها حاضر می .رود می
 مونس و الماسخود را به شکل  خانم آزاده .کند آشکار می خانم آزادهحقیقت را براي  سالما

تغییـر  ، انـد  که قصد جان یکدیگر را کـرده هم برادرها  .آورد درمی خانم آزادهخود را به شکل 
بـرادر وسـطی و   شـکل  برادر بزرگ بـه  ، برادر بزرگشکل برادر کوچک به  :دهند چهره می

هـا افـراد بـه نیـت      دادن  در طی این تغییرچهره .آید برادر کوچک درمیبرادر وسطی به شکل 
شـوند   هاي خود زخمی یا مسموم می در پایان برادرها به سبب توطئه .شوند همدیگر آگاه می

هـم بـه    المـاس و  مونس .کند ازدواج می خانم آزادهرسد و با  و تاجري از چین و ماچین می
  .رسند وصال یکدیگر می

  :توان بررسی کرد میفریتاگ  نامه را براساس هرم نمایش ساختار این
A (کردن مجلس براي ضیافت آماده: مقدمه.   
B (ــی گــره ــتگاري: افکن ــا از  خواس ــردن برادره آن و  و حــوادث ناشــی از خــانم آزادهک
  .ها  کردن آن عوض چهره
C (آمدن تاجر از چین و ماچین: نقطۀ اوج.  
D (مونسو  الماسو تاجر و  خانم آزادهازدواج ، برادرشدن هویت سه  آشکار: گشایی گره.  
E (زخمی و ناکارشدن برادرها:  نتیجه.   

و معلولی است و بر اسـاس   نامه داراي ساختار خطی و متکی بر روابط علی این نمایش
  :خواهیم داشت برمونالگوي 
 .)توان بالقوه(هستند ) خانم آزادهازدواج با (هاي شخصی خود  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 
 .)به فعل درآمدن(ها مطرح شود  هاي آن شود تا در آن مهمانی خواسته یک مهمانی برگزار میـ 
 .)شکست(رسند  افراد به هدف خود نمیـ 
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  شب سیزدهم 4.3
  .)چاپ دوم، 1387: سال انتشار(

مبـارزات مـردم در   و مربـوط بـه   ی دارد اي تـاریخ  زمینه نامه نمایشاین  :نامه نمایش   ۀ خالص
 .هاي حقیقی تاریخی هم نام بـرده شـده اسـت    عصر مشروطیت است و در آن از شخصیت

 چشم مردي خسیس و تنگـ  آقاباالخانشبی که  ؛است 1275 اردیبهشت 26، وقوع آنزمان 

، کـه شخصـی متجـدد   ــ   دامـاد ــ   ازمیر کامران .را عروس کند، زرینه، قصد دارد دخترش ـ
چون اصـرار دارد قبـل از عقـد     لیو ،و مبارز است به این مهمانی دعوت نشده ،خواه آزادي
هـا بـه ایـن وصـلت رضـایت       خانواده .رود عروس را ببیند با لباس زنانه به مهمانی می حتماً

 میـرزا پیغامی مهم را بایـد بـه    شب یک قرار سیاسی دارد و12ساعت  میرزا کامران .دهند می
 .شـود و او نگـران اسـت کـه بـه قـرار نرسـد        مهمانی طوالنی میاما ، برساند کرمانی رضاي

آگـاه   میـرزا  کامرانکه هنوز به هویت واقعی ـ  زرینهگذارد و  در میان می زرینهموضوع را با 
ة پیغامی را کـه دربـار   میرزا کامرانپذیرد که پنهانی از خانه بیرون رود و به جاي  می ـ نیست

ایـن کـار بـا موفقیـت انجـام      . شخص مـورد نظـر برسـاند    به، خواهانه است مبارزات آزادي   
  .رود جا می از آن زرینهشود و همراه  برداشته می میرزا کامرانچادر از سر  .شود می

تـوان   و معلولی اسـت و مـی   داراي ساختار خطی و متکی بر روابط علی نامه نمایشاین 
  :نشان داد یتاگفر را با هرم نامه نمایشوقایع 
A( و ماجراي خواستگاري زرینه و آقاباالخانرفی مع: مقدمه.   
B (حوادث پس از آن در مهمانی کامران میرزا وکردن  چادر به سر آمدن مهمانان و: افکنی گره.  
C (شـدن از هویـت    آگـاه  و کامران میـرزا به محل مالقات  زرینه رفتن پنهانی: نقطۀ اوج

  .واقعی چادر به سر
D (هـا   رفتن آن ،کامران میرزا و زرینهازدواج  ،رساندن پیام در زرینه موفقیت: گشایی گره

  .از خانه
E (مقابل ظلم صورت خواهد گرفتدر جنبش و شورشی که :  نتیجه.  
  :خواهیم داشت برمون الگوي اساس بر
 .)توان بالقوه(هاي سیاسی و مادي و عاطفی خود هستند  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 
 .)به فعل درآمدن(شود  اش فراهم می رسیدن هر کس به خواستهشرایط ، در شب سیزدهمـ 
 .)موفقیت(رسند  هاي خود می همه به خواستهـ 
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 پاك هواي 5.3
دو مکان است که یکـی بـیش ازحـد آلـوده اسـت و         ة دربار نامه نمایش :نامه نمایش   ۀ خالص

 2هـوا بـه کـانون    گیرند به خـاطر پـاکی    تصمیم می 1اهالی کانون  .دیگري هواي پاك دارد
جا احسـاس راحتـی و    در آن 1براي آن که اهالی کانون  2 از طرف دیگر اهالی کانون .بروند

گیرند فضاي روستایی را تغییر دهند و امکانات شهري را بـه   تصمیم می، آرامش داشته باشند
جـا   آن ،رسند می رویه است که وقتی مسافران از راه تغییرات چنان سریع و بی .آن جا بیاورند

 1هـایی را کـه در کـانون     ماننـد و فعالیـت   جـا مـی   همان .یابند را هم مانند شهر خودشان می
  . ... دهند جا ادامه می آن، داشتند

 و براسـاس هـرم  اسـت  و معلـولی   روابط علی خطی و متکی بر نامه نمایشساختار این 
  : این گونه خواهد بود فریتاگ
A (و پـاکیزه بـودن هـواي روسـتایی      1آلودگی بیش از حد هواي شهري کانون : مقدمه
  .2کانون 
B (2و تغییر دادن محیط کانون  2به کانون براي رفتن  1تصمیم اهالی کانون  :یگره افکن 

   .توسط اهالی روستا
C (جـا و شـهر خودشـان    و هیچ تفاوتی میـان آن  2رسیدن مسافران به کانون : نقطۀ اوج 

      .حس نکردن
D (2در کانون  1ماندگاري اهالی کانون : گشایی گره.  
E( 2 ها و هویت اهالی کانون شبیه هم شدن دو کانون و از بین رفتن سنت:  نتیجه.  

  :به قرار زیر خواهد بود برمونساختار این روایت با توجه به طرح 
 .)توان بالقوه(ها هستند  از آلودگی يافراد در جستجوي هواي پاك و دورـ 
 .)به فعل درآمدن( شوند جا می کنند و راهی آن از وجود روستایی با هواي پاك اطالع پیدا میـ 
 ).شکست( شوند نمی آن یافتن به موفق ـ
 
  ها آینه و مهر 6.3

اسـت   حضرت علـی شخصیت تاریخی و حقیقی    ة دربار نامه نمایشاین  :نامه نمایش   ۀ خالص
پـس از   .گیـرد  خوردن تا شهادت ایشان را دربر مـی  فاصل زمانی از ضربت و وقایع آن حد
افـرادي بـه طـور اتفـاقی در نخلسـتانی گـرد چـاهی جمـع         ، علی حضرتضربت خوردن 

شـود کـه    موجب می خاطرات هریک از افراد کردن بیان. گویند شوند و هرکدام سخنی می می



 113   نسب و اعظم هاشمی مریم شریف

  

پیـدا  او و مسـائل دوران زنـدگی    علـی  حضرتتر و بهتري از فضایل  درست ها شناخت آن
، پراکنـدن علـم  ، زیسـتی  سـاده ، مهـار نفـس  ، نوازي یتیم، خواهی عدالت :فضایلی چون ؛کنند

، لی چون کـاهلی کوفیـان و رنجـی کـه بـه آن حضـرت رسـاندند       ئمسانیز و  ...و ،شجاعت
  . ...و ،در میان جمعغربت و تنهایی او احساس 

، برمـون اي است و الگوي آن با توجه بـه طـرح    نامه داراي ساختار تک پرده این نمایش 
  :چنین خواهد بود

 .)توان بالقوه(هستند  حضرت علیافراد در پی شناختن ـ 
 .)به فعل درآمدن(کنند  صحبت می حضرت علی   ة شوند و دربار ها در یک مکان جمع می آنـ 
  ).یتموفق( رسند یم علی حضرتاز  يبه شناخت بهتر افراد ـ
  
  زایر 7.3

  ).1382: سال انتشار(
ـ   پسري روستایی و فقیر   ة دربارنامه  این نمایش :نامه نمایش   ۀ خالص روزي  .سـت برنـا م ابـه ن

هـر کسـی      ۀ گویـد بـر شـان    دهـد و مـی   اي را پرواز می پرنده، اش تازه فتح   ۀ سلطان به شکران
نشـیند و او   مـی  برنا   ۀ بخت بر شان   ة پرند .خواهد کردآرزویی داشته باشد برآورده  هر، بنشیند

و ــ   نـامزدش  و به جز مـادر ـ  افراد خانواده .بگویدآرزویش را خواهد تا  می مهلتیک روز 
هـا را آرزو   آن   ۀ خواهنـد کـه خواسـت    آیند از او می می برنابستگان و اهالی روستا که به دیدن 

 .آید ارزش می به نظرش بی اهالی روستا اندیشد و آرزوهاي می ها تر از آن آرمانی برنااما ، کند
با انـدوه بـه    برنا، شود پس از آن که مهلت تمام می .و بزرگ است یاساس ییو به فکر آرزوا

از آرزو هـم کـاري   ، ایـم  براي آباد کردن این ویرانه که سـاخته « :گوید نگرد و می اطرافیان می
سـپارند و   مردم او را به خاك مـی  .سپارد کند و جان می آرزوي مرگ می بنابراین، ».آید برنمی

روند تـا از   می سازند و با عجله نزد سلطان او که منجی درگذشته است می   ۀ مترسکی به نشان
  . ...او بخواهند فردا مرغ دیگري پرواز دهد

  :چنین است برمون و بر اساس طرح نامه داراي ساختار مدور این نمایش
 .)توان بالقوه(ها و آرزوهاي شخصی خود هستند  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 
بـه  (شـود   فراهم می ي اونشیند و امکان برآورده شدن آرزو می برنا   ۀ آرزو بر شان   ة پرندـ 

 .)فعل درآمدن
 .)شکست(رسند  میرد و افراد به آرزوهاي خود نمی می برناـ 
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 تابستانی گردش 8.3

  ).1380 :سال انتشار(
به گردش تابستانی رفتن کارمندان یک شرکت است    ة موضوع دربار :نامه نمایش   ۀ خالص

یکی از ـ  دیالق، جا آن .روند ها به یک پارك وحش می آن .شود که گویا هر سال تکرار می
براي چیدن یک دسته گل وحشی براي منشی از  ـ که عاشق منشی شرکت است کارمندان

خواهد  زند و کمک می کند و هر چه فریاد می حیوانی گیر می   ۀ الن او در .شود بقیه جدا می
رقیب  دیالقاما چون  ،شنوند می دیگران صداي فریاد او راگویا  .رسد کسی به دادش نمی

هـم بـه او    يعشقی یکی از کارمندان است و رقیب کاري یکی دیگـر و کارمنـد دیگـر   
کمک خواهی او را نشنیده بگیرند تـا در پـارك    دهند که ها ترجیح می آن، بدهکار است

ایـن   .دارنـد  برمـی  و بدین طریق رقیب را از سر راه خود وحش جا بماند و کشته شود؛
حذف کردن کسی که ممکن است آسیبی به  :است شده رسمی بوده که هر سال تکرار می

   . ... ها برساند موقعیت آن
مبنی بر این که ایـن اتفـاق هـر سـال تکـرار       شود هایی به خواننده داده می در متن نشانه

 .را حذف کننـد  یانسانشوند  میحاضر شود و افراد در راستاي بهبود اوضاع زندگی خود  می
ۀ را مدور دانسـت؛ زیـرا مـتن خواننـده را بـه نقطـ       نامه نمایشتوان ساختار  نمیحال، با این 

ور اتفاقی تکرار شونده اسـت کـه   حض، اي که در متن وجود دارد نکته. گرداند شروع باز نمی   
هـاي قبـل وضـعیت     کشـته شـدن افـراد در سـال    . شـود  در نهایت منجر به مقصود هم نمی

راه چـاره را در کشـته شـدن    در حالی ها  را بهتر نکرده است و آن نامه نمایشهاي  شخصیت
 ،هایی که در متن است بـه مقصـد نخواهنـد رسـید؛ بنـابراین      دانند که طبق نشانه دیگري می

  : ساختاري هرمی است تابستانی گردش   ۀ نام ساختار نمایش
A (گـردش تابسـتانی و آمـاده    رفتن بـه  براي  کردن افراد آمدن تابستان و موافقت: مقدمه

  . کردن مقدمات آن
B (در تله دیالقو گیرافتادن  رفتن به گردش :افکنی گره.  
C (دیالقکردن و جاگذاشتن  رها: نقطۀ اوج. 
D (دیالقبازگشتن بدون : گشایی گره.  
E (سبعیت کارمندان و دیالقمرگ :  نتیجه.  

  :به صورت زیر استبا توجه به طرح برمون  نامه نمایشالگوي ساختاري این 
 .)توان بالقوه(شان هستند  افراد در پی بهبود اوضاع شغلی و زندگی شخصیـ 
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 .)به فعل درآمدن(شود  روند و انسانی کشته می براي گردش تابستانی به پارك وحش میـ 
 .)شکست(شود  وضعیت بهتر نمیـ 
 
  )میدانی    مضحکۀ( سرنخ 9.3

  )1384 :سال انتشار(
انـد در   عروس و دامادي روستایی است که تصمیم گرفته   ة موضوع دربار :نامه نمایش   ۀ خالص
، زنـدگی کنـد  در آن است نتوانسته  ،عمرش به پایان رسیدهچون اما  ،اي که پدر ساخته خانه

صـبح فـردا    .کنـد  بارد و سقف چکه می باران می، همان شب اول. زندگی خود را آغاز کنند
رود  شماري هم می فرداهاي بی. شود اما موفق نمی ،رود داماد براي گرفتن مجوز تعمیرات می

و  شـود  مـی  دار زن بچه در این مدت، .اندازد هاي اداري کار او را به تعویق می هر بار بهانه و
شـود   خره موفـق مـی  است که مرد بـاأل فرزندشان ازدواج کردن    نزدیک  .شود بچه بزرگ می

عروسـش را بـه    کـه گوید که پسر تصمیم دارد  اما همسرش به او می، مجوز تعمیرات بگیرد
طبقـه کـردن    طبقه کند و باید از فردا به دنبال مجوز براي دو همان خانه بیاورد و خانه را دو

  . ...و سپارد مرد گرفتن مجوز را به پسرش می .خانه باشند
زیرا این  ؛اما مضمونی تکرارشونده دارد، و معلولی است علی   ۀ رابط، روابط میان حوادث

  :ساختار آن هرمی است .رسد کردن از پدر به پسر و از او به پسرش به ارث می زندگی   ۀ طریق
A (نو   ۀ خان مرد و آمدن آن دو به زن و کردن ازدواج: مقدمه.   

B1( کردن سقف و رفتن مرد به دنبال مجوز براي تعمیرات سقف  چکه: افکنی اول گره.  
C1 ( سال 20گرفتن مجوز پس از حدود : اوج اول   نقطۀ.  
B2 (طبقه اي دو ساختن خانه رايب گیري تصمیم :دوم یافکن گره.  
C2 ( گرفته شده بودها  به کار نیامدن مجوزي که پس از سال :اوج دوم   نقطۀ.  
D (طبقه دو   ۀ مجوز براي ساختن خانگرفتن فرستادن پسر به دنبال  :گشایی گره. 
E (مسکن: رفتن عمر سه نسل در پی تحقق یک خواسته هدر:  نتیجه.  

  :به شکل زیر است برمونبر اساس طرح  نامه نمایشالگوي ساختاري این 
 .)توان بالقوه(همسر خود است شخصی در پی داشتن یک زندگی ساده و آرام با ـ 
 .)به فعل درآمدن(کنند  جدید آغاز می ۀزندگی جدیدشان را در خانها  آنـ 
 .)شکست( دند زندگی آرامی داشته باشنتوان نمی، آید لی که پیش میئبه علت مساـ 
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  )احضار مجلس( نگین 10.3
  ).1384 :سال انتشار(

ـ اراــ   یا بیننـده ـ  تکه به خواننده وقایع به شکل تکهنامه،  نمایشدر این  :نامه نمایش   ۀ خالص ه ئ
دختـر جـوانی    نگین :گردد و معلولی میان حوادث کشف می علی   ۀ اما در پایان رابط ،شود می

مشکالت او و بدرفتاري همسرش  .کند اصرار خانواده با شخصی بدبین ازدواج می هاست که ب
پـدري     ة خـانواد . کند تحمل میهیچ شکایتی   بیاما او  ،شود از همان شب عروسی شروع می

که او زن است و باید تحمل و سـکوت   کنند ي میبه او یادآور ماًئاو بسیار سنتی هستند و دا
سـقط  ، خـورد  مـی  گنـاه از همسـرش   دلیل و بی به علت کتکی که بی نگینتا جایی که  .کند

امـا رفتـار   ، گـردد  پدري بـازمی    ۀ شود و به خان در نهایت از همسرش جدا می .کند جنین می
خواهنـد کـه بـه     خانواده از او مـی باألخره،  .دهد می رنجرا خانواده با او نادرست است و او 

شـده   کنند که کم تحمل بـوده و نبایـد جـدا مـی     زندگی سابقش بازگردد و او را شماتت می
 در دریـا را رود و خـود   می به ویالي دامادشان، بازگشتن   ة کردن دربار فکر   ۀ او به بهان .است

  . ...اما حتی روح او پس از مرگ هم آرامش ندارد و مورد اتهام همگان استکند،  غرق می
  :نامه هرمی است ساختار نمایش

A (و معرفی او و همسرش نگینازدواج : مقدمه.  
B (هاي روز افزون درگیري، سقط جنین، مشکالت پس از ازدواج: افکنی گره.  
C (شدن گرفتن و رها  طالق: نقطۀ اوج.  
D (بـراي  نگـین  نداشـتن آرامـش پـس از جـدایی و درخواسـت اطرافیـان       : گشایی گره

 .اش او به زندگی زناشویی بازگشت
E (حتی پس از مرگ شروحنداشتن   و آسایش کردن نگین ی خودکش:  نتیجه .  

  :چنین استبر اساس طرح برمون  نامه نمایشالگوي ساختاري این 
 .)توان بالقوه(پی داشتن زندگی آرام و بدون ترس است شخصی در ـ 
 .)به فعل درآمدن(کند  ازدواج میـ 
 .)شکست(کند  شود و خودکشی می موفق نمیـ 
 
  )سرد    مضحکۀ( آقا اسماعیل پاتوغ 11.3

  .)1387 :سال انتشار(
مرد نقاشی  .استکوهستانی    ة پاتوغ اسماعیل آقا نام پاتوغی در یک جاد :نامه نمایش   ۀ خالص
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هرازگـاهی   آقـا  اسماعیلمشتریان سابق  .خرد تا از مناظر اطراف آن نقاشی بکشد می جا را آن
زن از نقـاش   .ها زنی است که ساکن ویالي مجاور پاتوغ اسـت  یکی از آن .آیند به پاتوغ می

ۀ یفـ کـاري کـه پـیش از ایـن وظ    ؛ خواهد که هر روز براي او یخ آماده کند و به ویال ببرد می
منـد   عالقـه  آن دو بـه هـم  ، هـا  در این رفتن و آمدن .پذیرد نقاش می .است بوده آقا اسماعیل   

خواهـد و نقـاش    از او توضـیح مـی  ، زن با یافتن طنـاب داري در چمـدان نقـاش    .شوند می
گوید که خیانت همسرش به او نشان داده که دنیا جاي کثیفـی اسـت و جـاي مانـدن او      می

 طـور  آنولی پس از پایان فرصتی یک ماهه که به خود داده تـا   ،داردقصد خودکشی  .نیست
کنـد بـا    زن سعی می .پاتوغ را هم به همین منظور خریده است؛ زندگی کند، که دوست دارد

یـک روز بـه پایـان     .او را از این تصمیم منصـرف سـازد   هاست یادآوري عشقی که میان آن
هـا را بـراي نگهـداري جسـد کـودکش       خی، شود که زن نقاش متوجه می، فرصت یک ماهه

کـه   آقـا  اسـماعیل همـان  ـ  انگاري همسر زن ها پیش به علت سهل زیرا سال؛ کند استفاده می
زن هرگز نتوانسته مرد را  .الریه گرفته و مرده است کودکش ذات ـ پاتوغ را به نقاش فروخت

بـه   آقـا  اسـماعیل رود و  مـی  کنـد و بـه ویـالي زن    در نهایت نقاش خودکشی نمی .ببخشد
به قصـد  ، اولش است از همسر آقا اسماعیلروزي مردي جوان که پسر  .گردد پاتوغش برمی

  . ...کند خود نمیدادن شود و او تالشی براي نجات  و کشتن او وارد پاتوغ میگرفتن انتقام 
 شروع این دایره عشـق    ۀ نامه را داراي ساختاري مدور دانست که نقط توان این نمایش می

  .یابد میشود و این دور ادامه  پایان آن خیانت که با آغاز عشق دیگري هم زمان می   ۀ است و نقط
  :چنین خواهد بود برمون بر اساس الگوي نامه نمایشساختار این 

 .)توان بالقوه(خواهند  می اشخاص زندگی را به شکلی متفاوت و خاصـ 
 .)به فعل درآمدن(کنند  شوند و با هم زندگی می مند می زن با هم آشنا و به هم عالقه نقاش وـ 
 .)شکست(مرگ است ، پایان خیانتـ 
 

 بندي جمع. 4
، سرنخ، سیزدهم شب، تابستانی گردش، پاك هواي، نگین( شده بررسیهاي  نامه نمایشبیشتر 

و معلـولی   هـا روابـط علـی    و میـان آن  انـد  تابع ساختار هرمی شـکل ) آبی نیلوفر، پستوخانه
ـ  دو نمایش ساختاري مدور و آقا اسماعیل پاتوغو  زایرهاي  نامه نمایش .است  برقرار  بـی    ۀ نام

وجـود  نامـه،   نمـایش در ایـن دو  . اي دارنـد  ساختار تـک پـرده  ، ها آینه و مهر و شکر و شیر
ساختاري استوار ایجاد ، ارتباطی میان ماجراها و افراد مختلف   ۀ مضمونی مشترك با یک حلق
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موجـب   ،و معلولی میان حوادث و داشـتن طرحـی منسـجم    علی   ۀ حضور رابط. کرده است
، در مجمـوع . اسـت  شـده هاي مـذکور   نامه نمایش   ۀ ساختاري پرداخته شده و محکم در هم

  .محکم و استوار دارند، هاي امجد ساختاري پالوده نامه نمایش
به دو الگـوي  ، برمون طرحها بر اساس  نامه نمایشبررسی نهایی الگوهاي ساختاري 

  :انجامد زیر می
  موفقیت ←به فعل درآمدن  ←) تعیین هدف(توان بالقوه . 1

  .کنند از این الگو پیروي می سیزدهم شب و ها آینه و مهرهاي  نامه نمایش
  شکست ←به فعل درآمدن  ←) تعیین هدف(توان بالقوه . 2

، تابسـتانی  گـردش  ،آقـا  اسـماعیل  پـاتوغ  ،آبـی  نیلـوفر هاي  نامه نمایشالگوي ساختاري 
  .از این نوع است شکر و شیر بی ،نخ سر ،نگین ،پاك هواي ،زایر ،پستوخانه

بـه موفقیـت    نامـه  نمـایش  دوبـه شکسـت و    نامه نمایش نُهنامه،  نمایش یازده از مجموع
 .ها نیسـت  ها الزاماً به معناي پایان شاد آن نامه نمایشآمیز  انجامد؛ هر چند که پایان موفقیت می

یابـد و دیگـري بـا     با مرگ خاتمه میدارند  آمیز پایان موفقیت یی کهها نامه نمایشیکی از این 
  . ...امید به فرداهاي بهتر

 ابتـدا نتـایجی کـه بـا کمـک     ، امجد  هاي هنام نمایشبراي دستیابی به الگوهاي ساختاري 
گـذاري   هـا را نـام   موقعیـت ، ها دست یافتیم را ذکـر کـرده و پـس از آن    به آن برمونالگوي 

  :گیري شده است هاي الگویی بررسی و در پایان نتیجه سپس شباهت .ایم کرده
 
  آبی نیلوفر 1.4

 .)آرزو(است  فوئونگدر آرزوي رسیدن به وصال  راهب ـ
 .)تالش عملی( کند تا دین خود را به معبد ادا کند و مانع وصال برداشته شود تالش میـ 
  .)شکست(شود  قربانی میـ 
  
  شکر و شیر بی 2.4

شان هستند تـا بـه آرامـش     افراد در پی رفع مشکالت روحی و معضالت زندگی شخصیـ 
 .)عدم رضایت(برسند 
 .)تالش عملی(دهند  اقداماتی انجام می، براي آن که مشکالتشان برطرف شود، هرکدامـ 
  .)شکست(رسند  یابند و به آرامش نمی چنین امکانی نمیـ 
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  پستوخانه 3.4
 .)آرزو(هستند ) خانم آزادهازدواج با (هاي شخصی خود  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 

 .)تالش عملی(ها مطرح شود  هاي آن شود تا در آن مهمانی خواسته یک مهمانی برگزار میـ 
  .)شکست(رسند  افراد به هدف خود نمیـ 
  
  سیزدهم شب 4.4

 .)آرزو(سیاسی و مادي و عاطفی خود هستند هاي  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 
 .)تالش عملی(شود  اش فراهم می شرایط رسیدن هر کس به خواسته، در شب سیزدهمـ 
  .)موفقیت(رسند  هاي خود می همه به خواستهـ 
  
  پاك هواي 5.4

 .)آرزو(ها هستند  از آلودگی يجوي هواي پاك و دورو افراد در جستـ 
 .)تالش عملی(شوند  جا می کنند و راهی آن پاك اطالع پیدا می از وجود روستایی با هوايـ 
  .)شکست(شوند  موفق به یافتن آن نمیـ 
 
  ها آینه و مهر 6.4

 .)عدم آگاهی(هستند  علی حضرتافراد در پی شناختن ـ 
 پردازنـد  مـی  علی حضرت   ة کردن دربار صحبتشوند و به  ها در یک مکان جمع می آنـ 

 .)تالش فکري(
  .)موفقیت(رسند  می علی حضرتافراد به شناخت بهتري از ـ 
  
  زایر 7.4

 .)آرزو(ها و آرزوهاي شخصی خود هستند  افراد در پی رسیدن به خواستهـ 
شـود   شدن آرزو فـراهم مـی   برآوردهنشیند و امکان  می برناهاي  آرزو بر شانه   ة پرندـ 

 .)تالش عملی(
  .)شکست(رسند  خود نمیمیرد و افراد به آرزوهاي  می برنا ـ
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 تابستانی گردش 8.4
 .)عدم رضایت(شان هستند  افراد در پی بهبود اوضاع شغلی و زندگی شخصیـ 

 .)تالش عملی(شوند  شدن انسانی می کشتهروند و باعث  وحش می پاركبراي گردش تابستانی به ـ 
  .)شکست(یابد  وضعیت بهبود نمیـ 
  
  نخ سر 9.4

 .)آرزو(زندگی ساده و آرام با همسر خود است شخصی در پی داشتن یک ـ 
 .)تالش عملی(کنند  جدید آغاز می ۀزندگی جدیدشان را در خانها  آنـ 
  .)شکست(د ند زندگی آرامی داشته باشنتوان نمی، آید لی که پیش میئبه علت مساـ 
  
 نگین 10.4

 .)آرزو(شخصی در پی داشتن زندگی آرام و بدون ترس است ـ 
 .)تالش نافرجام(کند  ازدواج میـ 
  .)شکست(کند  شود و خودکشی می موفق نمیـ 
 
 آقا اسماعیل پاتوغ 11.4

 .)عدم رضایت(خواهند  می اشخاص زندگی را به شکلی متفاوت و خاصـ 
 .)تالش عملی(شوند  مند می زن با هم آشنا و به هم عالقه نقاش و، خانه قهوهدر ـ 
  .)شکست(خیانتکار کشته خواهد شد ـ 
 

  ها گذاري موقعیت نام. 5
A1 ← تالش عملی 
A2 ← تالش فکري 

B ← آرزو 
B1 ← عدم رضایت  
B2 ← عدم آگاهی 
C ← شکست 
D ← موفقیت  
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  الگوهاي نمایشی امجد. 6
  C ← A1 ← B: یک   ۀ نام نمایش
 C ← A1 ← B1: دو   ۀ نام نمایش
  C ← A1 ← B :سه   ۀ نام نمایش
  D ← A1 ← B :چهار   ۀ نام نمایش
 C ← A1 ← B: پنج   ۀ نام نمایش
 D ← A2 ← B2: شش   ۀ نام نمایش
 C ← A1 ← B :هفت   ۀ نام نمایش
 C ← A1 ← B1: هشت   ۀ نام نمایش
  C ← A1 ← B: نه   ۀ نام نمایش
 C ← A1 ← B: ده   ۀ نام نمایش
  C ← A1 ← B1: یازده   ۀ نام نمایش

 
  هاي الگویی شباهت. 7

  :هاي الگویی وجود دارد شباهتها  نامه میان این نمایش
  ؛دهو ، نه، هفت، پنج، سه، هاي یک نامه نمایش
 ؛یازدهو ، هشت، هاي دو نامه نمایش

 
  گیري نتیجه. 8

ایـن نتـایج   ــ   بـا تکیـه بـر روش برمـون     ـ هاي فوق از منظر ساختاري نامه نمایشاز بررسی 
  : شود حاصل می

 بـه موفقیـت   نامـه  نمـایش به شکست و دو  نامه نمایشه نُنامه،  نمایشاز مجموع یازده . 1
  .شود منجر می

  .کنند از سه الگو پیروي می تقریباً، شوند اي که به شکست منتهی می نامه نمایشه نُ. 2
هایی هستند کـه رویکـرد تـاریخی     آن، پذیرند اي که با موفقیت پایان می نامه نمایش دو. 3

  .اند هاي تاریخی حقیقی شخصیت هاي آن دارند و شخصیت
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ها با مرگ  زیرا یکی از آن ها نیست؛ به معناي پایان شاد آن الزاماً، آمیز پایان موفقیت. 4
  .)سیزدهم شب( و دیگري با امید به فرداهاي بهتر )ها آینه و مهر( یابد خاتمه می

ها براي رسیدن به شـرایط بهتـر    شخصیت، شده بررسیهاي  نامه نمایشدر تمامی . 5
  .شوند بیشتر با شکست مواجه میکنند و  تالش می

شـود و در   با عدم رضایت آغاز می، شده بررسیهاي  نامه نمایشاز  نامه نمایشسه . 6
  .یابد پایان می اما هر سه با شکست ،شود ها براي تغییر وضعیت کوشش می آن

گیـرد کـه    هـاي انسـانی شـکل مـی     با محوریت آرزو و خواستهنامه  نمایشهفت . 7
  .رسند هاي خود نمی افراد به خواسته نامه نمایش نهایت در شش در

سـرد   امجدهاي  نامه نمایشفضاي  توان اضافه کرد که مضمون با ساختار می   ۀ دربارة رابط
را در  امجـد رویکردهـاي  . انسـان اسـت   واهـاي   نامـه  نمایشآور است و محور تمام  سأو ی

 اجتمـاعی ــ   رویکرد سیاسی. 1 :کردتوان به سه دسته تقسیم  شده می بررسیهاي  نامه نمایش
 ؛)سـیزدهم  شـب  ،تابسـتانی  گـردش  ،پـاك  هـواي  ،زایـر  ،سـرنخ هاي  نامه نمایشبیشتر در (
در ایـن  : اخالقـی  ــ  رویکـرد انسـانی  . 3 ؛)سیزدهم شب ،ها آینه و مهر(رویکرد تاریخی   .2

نبـودن   بـه ، به اصول اخالقی و مفاهیم انسانی و در بسیاري مواقـع  امجد، ها نامه نمایش
چنین رویکـردي   .پردازد ها می امروز و عواقب ناشی از فقدان آن انسانها در زندگی  آن

 آقـا  اسـماعیل  پـاتوغ  ،نگین ،شکر و شیر بی ،زایرها به خصوص در  نامه نمایشدر تمام 
 ،رو هسـتیم  به ها با موضوعات متفاوتی رو نامه نمایشدر این ، به طور کلی .شود دیده می

ل مربـوط  ئانسان و مسا موضوعات انسان است؛   ۀ محور هم، اما همان طور که گفته شد
هـا از   نامـه  نمایشدر بیشتر نویسنده به همین دلیل است که  .به زندگی و شخصیت وي

نگـاهی   امجـد  .کنـد  و از مفاسـد موجـود در آن انتقـاد مـی     گویـد  جامعه هم سخن می
ـ    ۀ موشکافانه به روح آشفت ـ ، تنهـایی  روز دارد؛انسان ام ، سـرگردانی ، گرایـی  پـوچ ، سأی

هـایش بـه    نامـه  نمـایش هـا را در   شناسـد و آن  و غربت او را می ،بیگانگی، سرخوردگی
اعتمـادي کـه رو بـه     انسان بـی ، او نگران انسان سردرگم امروزي است .کشد تصویر می

انسـانی   .شـود  تـر مـی   انسانی که سبعیت در روح او روز به روز افزون رود؛ انحطاط می
 .شناسـد  ت گرفتار است و راه رهایی را نمیانکاري و خی فریب، گویی دروغ   ة که در دایر

هـاي   هـا و هویـت   از اضـمحالل شخصـیت  ، شدن انسان هویت بیهایش را از  هراس او
ــی ــدگی و  گــماز و ، فــردي و مل ــوچشــدن حقیقــت زن ــاي انســان پ ــا در  شــدن دنی ه

  .کند هایش بازگو می نامه نمایش
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