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  مقدمه 
ادبي، متني اسـت   ةنمايشنامه، متني دوساحتي است؛ بدين معنا كه عالوه بر دارا بودن جنب

شود، هر چند كه پافشاري پژوهشگران ادبـي بـر اولويـت    كه براي به اجرا درآمدن نوشته مي
اي توان نمايشنامه را همچون قطعـه ميآنان معتقدند . يي آن بوده استروا ةبخشيدن به جنب
بـه هـر روي، بايـد پـذيرفت كـه      . اي از داستان روايي خواند و تأويـل كـرد  شعر، نثر يا گونه
منـد اسـت كـه    عظيم روايي تعلق دارد و هر نمايشنامه از داسـتاني بهـره   ةنمايشنامه به بدن

  .شودمنجر مي ه پايانيها بها و انديشهآغازي داشته و از طريق يك رشته رويداد، واكنش
نمايشنامه نوشتاري ادبي است كه براي بـه اجـرا درآمـدن    بدين ترتيب ميتوان گفت كه 

اما نمايشنامه به هر  ،نمايش نوع ادبي خاصي است .داستاني است ةنگارش يافته و در بردارند
-508:دادفرهنـگ اصـطالحات ادبـي،   . (شوداثري كه در اين نوع جاي داشته باشد گفته مي

504(  
     تقليـد، معركـه،  ،تعزيه، ميتـوان بـه   شـكال سـنتي نمـايش در ايـران    ن َايتراز جمله مهم

نويسـي در  نمايشـنامه (.اشـاره كـرد    بـازي حوضـي يـا سـياه   نقالي و نمايش تخته بازي،بقال
  )113:آژند،ايران

هـاي  و تكنيـك  هـا لباولي با ق ،ايراني ةنوع جديد نمايش ايراني، داراي محتوا و درونماي
تــرين از مهــم) 21:همــان.(مطــابق بــا الگوهــاي نمــايش غربــي و در واقــع ارســطويي اســت

نويسان معاصر ميتوان به غالمحسين ساعدي، بهرام بيضايي، عبـاس نعلبنـديان و   نمايشنامه
  .انداكبررادي اشاره كرد كه اغلب صاحب سبك بوده و آثار ماندگاري از خود به جا گذاشته

ند كه هدف عمـده  اهويسندگان جواني آثار خود را به زيور طبع آراستهاي اخير، ندر سال
رونـق بخشـيدن    دراي كـه  جشنواره -فجرتئاتر ة نويسي، شركت در جشوارآنها از نمايشنامه

-ترين نويسندگان اين دوره مياز مهم. بوده است -موفقيت نسبي دست يافتهبه تئاتر كشور 

ير، حميد امجد، محمد يعقوبي و نغمه ثميني اشـاره  توان به محمد رحمانيان، محمد چرمش
  .كرد

اند و آنها را به لحاظ تاكنون پژوهشگران و محققان ادبي بسياري به آثار نمايشي پرداخته
مـورد  ... اي عناصر روايت  و بررسي مقايسه ،شناختيرويكرد اساطيري و روان ،تحليل محتوا

تـوان بـه تحليـل    نمايشـنامه مي  بررسـي سـاختاري  هاي از نمونه.اندبحث و بررسي قرار داده
  . 1اشاره كرد... هاي اكبررادي، بهرام بيضايي و ساختاري نمايشنامه

                                                 
سـاله دكتـري، دانشـگاه عالمـه     ر. »هـاي بهـرام بيضـايي و غالمحسـين سـاعدي     تحليل ساختاري و مضموني نمايشنامه«. شريف نسب، مريم: نك.  ١

 ،بـا همكـاري مهسـا رون،   )دهه هـاي چهـل و پنجـاه   (تحليل ساختاري نمايشنامه هاي اكبر راديو  1384، )دانشكده ادبيات و علوم انساني(طباطبائي
 1390، بهار 11،ش پي درپي1، ش4فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي سبك شناسي نظم و نثر فارسي، س
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، بـه تحليـل  سـاختاري    است تا بـا روش  توصـيفي و تطبيقـي    در اين پژوهش سعي بر آن
بـا  نغمه ثميني پرداخته شود و  »خواب در فنجان خالي«و  »رازها و دروغها«هاي نمايشنامه

طرح داستاني هر نمايشـنامه و يـافتن روابـط ميـان آنهـا، سـاختاري        ةبررسي عناصر سازند
مضامين از آن استفاده شده است تعيـين شـده و در    ةنمايشي را كه براي چينش اجزا و ارائ

  .كنند، مشخص شوداز آن پيروي مي هاي را كه اين نمايشنامهئنهايت الگوي ساختار
اي مختلـف در  ساختار و نيز ادغام سـاختاره  ةغمه ثميني در زمينهاي نبا توجه به نوآوري

ــديگر و وجــود ويژگي ــي در ژرف يك ــاختار نمايشــهاي ســنتي ايران ــاي س    ســاخت برخــي ه
هاي وي، نگارنده تالش كرده است نمودارهايي نيـز بـراي ديگـر انـواع سـاختار از      نمايشنامه

دهـد و گـامي هرچنـد كوچـك در     جمله ساختار متقارن و موازي ترسيم كنـد و پيشـنهاد   
  .راستاي شناخت آسانتر ساختارهايي بدست دهد كه مبتني بر ساختار نمايش ايراني است

  
  طرح.1
پي به معني بنياد و شالوده، و رنگ به معني طرح (را با توجه به معناي لغوي واژه » پيرنگ«

كننـده عقالنـي   تنظـيم آن را  دانسـته،  )plot(» پالت«ترين معادل براي واژه مناسب) و نقشه
  .)152:ميرصادقي  عناصر داستاني،( خوانندبستگي موجود ميان حوادث داستان ميوا

در . شـود اً بـه تـوالي زمـاني آنهـا منجـر نمي     گفتني است كه توالي منطقي رويدادها لزوم
ـ  داستان و نمايشنامه ة زمـان وقـوع حـوادث    هاي معاصر، گاه نويسنده با شـگردهايي، در ارائ

هايي نظير نقل خـاطرات، تـداعي و يـادآوري گذشـته، آغـاز كـردن       دهد؛ ترفندي ميتغييرات
گشايي نهايي داستان و سپس برگشتن تدريجي و نامرتـب بـه وقـايع    داستان از نتيجه و گره

  . ...گذشته و
كنـد، بلكـه زمـان را    ها تقسيم نميات و دقايق و ثانيهنويسنده در اين آثار زمان را به ساع

در ايـن آثـار، خـط سـير      ناگفته نماند كـه . سنجدفكري و عاطفي حوادث ميرحسب ارزش ب
كه شامل وضعيت (را » توالي دراماتيك«شود و او داستاني بطور ضمني به مخاطب منتقل مي

مـدد عاطفـه و تخيـل خـويش      بـه ) عادي، بروز آشفتگي و اختالل، كشمكش و تعديل است
  .1كندتجربه مي

كـه كليـت   ، فاجعه و فرود نتيجه عناصـري هسـتند   كشمكش، پيچيدگي، بحران، تعليق
ناپـذير  دهند، هر چند كه اين اجزا چنان به هم پيوسته و تفكيكطرح داستاني را تشكيل مي

  .هاي گوناگوني از يك موقعيت واحد دانستتوان آنها را جلوهرسند كه ميبه نظر مي

                                                 
  126، 1387؛ حياتي، 54، 1383؛ شاهين و قويمي،  85، 1371اخوت، : نك.  ١
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چهـار بـاب و چهـار ميانونـد      نمايشنامه  رازها و دروغهـا از : رازها و دروغهاطرح نمايشنامه 
تـداوم  كنش نمايشي، از خالل دو روايت موازي كه پيونـدي  محتـوايي و  . تشكيل شده است

پيونـد عميقـي بـا    ) دختـر كـولي  (و راوي روايـت دوم  يابـد  نيـز دارنـد، جريـان مـي     يئمعنا
  .شخصيتهاي روايت نخست دارد

     اي در ر و برجســتهگفتنــي اســت كــه در ايــن نمايشــنامه روايــت نقــش غيرقابــل انكــا 
هايي، ناگزير بيشتر از آنكه عمـل  نمايشنامه دارد وبازيگران چنين شخصيت ةگيري بدنشكل

  .نمايشي داشته باشند، متن را به رخ ميكشند
هاي قاطعي از جريان سيال اين نمايشنامه نشانه:طرح نمايشنامة خواب در فنجان خالي

در آثاري كه به اين شـيوه نوشـته ميشـوند، قـدري      طرح. ذهن و سورئاليسم را با خود دارد
گونه آثـار  اين. رودمي اي از خيال و رؤيا و ابهام فرودث، در هالهامتفاوت است و پيوند علّي حو

از منطق خاصي برخوردارند و در عوض خطي بودن سـير وقـايع و نظـم منطقـي رويـدادها،      
     حـدود از زمـان حـال روايـت     لحظـاتي م  ةوقايع مـدت زمـاني طـوالني از گذشـته از دريچـ     

اي را در زمان امروز سپري ميكنـد  اي كه مخاطب همراه با شخصيتها لحظهبه شيوه. ميشود
هاي فـراوان گذشـته غـرق ميشـود و     و درست در همان لحظه با تغيير حالت آنان، در نشانه

اسـت كـه   اي صـورت گرفتـه   گونـه دهي رخدادها بحكايت اجداد آنها را پي ميگيرد و سازمان
اي ايفا ميكنـد و  وي در انسجام بخشيدن به رويدادهاي پراكنده نقش عمده ةمشاركت فعاالن

ــزان فرهيختگــي وي دارد    ــه ذهنيــت و مي ــادي ب ــاوقع، بســتگي زي          درك او از چگــونگي م
به عنوان مثال، ميتوان اينگونه تصور ). 158 -140: نويسي جريان سيال ذهن، بياتداستان(

بازي رخ داده يـا جريانهـاي   نامه در فنجان قهوه و در حالت فالتمامي ماجراي نمايشكرد كه 
مربوط به گذشته بعد از خواندن خاطرات پدر پدربزرگشان، فقـط از ذهـن مهتـاب گذشـته     

  ... .است و
آلـود، وضـعيت   نقش كليدي قهوه در پيشبرد داستان نمايشنامه، فضـاي مخـوف و وهـم   

هـاي  هاي جنسي و رواني، فضـاي هزارتـوي خانـه   سبعانه و عقدهرازآلود خانوادگي، خشونت 
پذير، از مظاهري هستند كه تطبيـق نمايشـنامه   ها و سردابها و نيز زنان آسيبقجري، زيرپله

نكته مهمتر ايـن اسـت كـه    . قاجار نشان ميدهند ةروايي داستانهاي مربوط به دور ةرا با شيو
اثر هوشنگ گلشيري كـه سـردمدار اينگونـه    » حتجابشازده ا«شباهت انكارناپذير اين اثر با 

  .خوبي از جريان نمايشنامه پيداست، بداستانها محسوب ميشود
  كشمكش -1-1

اگر شخصيت اصلي را يونا در نظر بگيريم، كشمكش آدمي با تقدير از بزرگتـرين سـتيزهاي   
ـ   ةبا هم. نمايشنامه رازها و دروغها محسوب ميشود رايش رقـم  تالش آدمي، اگر رسـتگاري ب
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هـاي آن  تواند از تطابقنمايشنامه، مي ةاين خصيص. نخورده باشد، نميتواند كاري از پيش ببرد
كه به ضرر قهرمان اصـلي  تراژدي نمايش اعمال مهم و جدي است . شودبا تراژدي محسوب 

اين فاجعه معموالً مرگ جانگداز  .شودة داستاني به فاجعه منتهي ميشود؛ يعني هستتمام مي
منطقي و مسـتقيم حـوادث    ةان تراژدي است؛ مرگي كه البته اتفاقي نيست، بلكه نتيجقهرم

زه با سرنوشت،اشتباه وحتي احساسِ در داستان با برگشتن بخت قهرمان، مبار. داستان است
  .ترس و شفقت مواجهيم

در روايت دوم، نيروي مخالف و نيروي محوري در واقع نمادي از دو نوع برداشت متفاوت 
يك سوي اين كشمكش دختر كولي قرار دارد كه از آئين مسـيح تلقـي   . ينداري هستنداز د

مع كـه در پـي رياضـت و    مهرورزي و بخشش را دارد و در سوي ديگر كشيش كليسـاي جـا  
  .جدال ميان آنها، در واقع ستيز ميان عشق و زهد است. موي احكام استباجراي مو

لي از نوع آدمـي بـا آدمـي اسـت و در     اغلب كشمكشهاي نمايشنامه خواب در فنجان خا
نفـوذ   ةستيز شخصيتها با خويش بر سر اينكه در سـيطر . خوبي نشان داده ميشودب هامكالمه

  .آقاعمه قرار بگيرند يا نه، كشمكش اصلي نمايشنامه است/ ليليفضاي گذشته از طريق ماه
    

  پيچيدگي  -1-2
ارهـاي تـراژدي كالسـيك يونـاني سـنجيد و      نمايشنامه را ميتوان با معي اين: رازها و دورغها

كنـيم كـه   تطبيق داد،  بدينگونه كه اگر شخصيت اصلي را يونا در نظر بگيريم، مشاهده مـي 
اقعـي نـاحوم اسـت،    افتـد و آن پـي بـردن بـه ماهيـت و     اق مـي فبعد از تعرفي كه براي او ات

نيز ماننـد اكثـر   سرنوشت يونا . سپاردشود و جان ميكند، دچار جنون ميسرنوشتش تغيير مي
همچنـين، يونـا نقطـه ضـعفي دارد كـه      . قهرمانان تراژدي، مرگ همراه با درد و رنـج اسـت  

 ةكند و آن عبارت اسـت از گذشـت  اش فراهم ميخوردهموجبات شكست او را با سرنوشت رقم
برگشتگي دختر كـولي نيـز درگيـري او بـا قـوانين      عامل بخت. پنهان و چگونگي آن زندگي

ـ  . كه از ايـن جهـت بـا تراژديهـاي امـروزي همخـواني دارد      اجتماعي است   ةگذشـته از مقول
رستگاري، تالش براي  ةمانند دغدغ -شده در اين نمايشنامهشخصيت، مضامين واالي مطرح

  . بندي كنيمنيز دليلي است براي اينكه اين اثر ر ا در قالب تراژدي دسته... دينداري و
توانند با مـرگ يـا سرنوشـتي    ها كه مينمايشنامهبر خالف اغلب : خواب در فنجان خالي

شود و مخاطب از با مرگ آغاز مي» خواب در فنجان خالي«انگيز پايان يابند، نمايشنامه تأمل
رؤيابودن مـا و در خـواب    ةاز آن گون«يابد و اي خود را در دنياي اشباح ميگونههمان آغاز ب

  )40: ب در فنجان خالي،ثمينيخوا(» .يابدعميق بودن زندگي كوچكمان تحقق مي
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اي كه مدام آشوب و فتنه را نشان ميدهند و هاي قهوهها كه به گوش ميرسد، تفالهمويهشب
كند، براعت استهاللي مناسب براي پايـان  هايشان قيچي مياي كه سر افراد را در عكسآقاعمه

  .شوم نمايشنامه است
  بحران 1-3

دهـد و آن مواجـه شـدن  بـا شخصـيت      لي رخ مـي دختر كو/با توجه به تعرّفي كه براي يونا
توان  با خبر شدن  يونا از سرنوشت خويش و دروغ نـاحوم را  راهب است مي/ حقيقي ناحوم 
زيرا يونا  نذر هفت ساله خود .ها در نظر گرفتان اصلي  نمايشنامه رازها و دورغبه عنوان بحر

ت كـه در حـين دگرگـون    اين سخن گفتن كنشي اسـ . را ميشكند و با هوشع سخن ميگويد
خوشبختي  و رستگاري به شقاوت سوق ميدهـد  ) تصور(كردن يونا، سرنوشت او را از سراب 

ار عـاطفي، درونيـات خـود را فـاش     پي، تحت فشدر ها پيشخصيتاين كنش، ساير ةو درنتيج
مرا از هم پاشيدي، چرا من خيال تو را بـه گنـداب     تو رؤياي...! همه دروغ: ناحوم". كنندمي
هيچ و نه حتي اينكه آن پيرزن خاموش روي پوشيده كه كنـار  ...هيچ نميداني يونا...كشانم؟ن

:  هـا،ثميني رازهـا و دروغ ( "!تـو؟ ) ...مبهـوت (يونا ...چاه عصرگاهان هر روز ميديدي، من بودم
81 .(  

بحران اصلي نمايشنامه خواب در فنجان خالي در پايان نمايشـنامه رخ ميدهـد و زمـاني    
فرامزخـان را  / مسوم را  فرامـرز  ليلي، با قهوهماه/ ماهرخ  تحت تأثير آقا عمه/هتاباست كه م

فرامرزخـان بـوده   / كـه انتقـام از فرامـرز    -كشد و از اين طريق بزرگترين تصميم خـود را  مي
در باور مخاطـب، اذعـان بـه اينكـه شخصـيت بيمارگونـه و       هرچند كه . عملي ميكند -است

نابرابريها و ظلمهايي كه بر سر زنان رفته  ةانتقام گرفتن را از همضعيفي مثل مهتاب توانايي 
   . رسدي مثل فرامرز، كمي بعيد به نظر مياست داشته باشد، آن هم از مرد نوع

   تعليق -1-4
خوبي در تناسب بـا  در سراسر نمايشنامه حاكم است، بنگراني و اضطرابي كه : رازها و دروغها
نويسنده در پايان هر باب كه مربوط به روايت ناحوم . ده استگونه آن ايجاد شحالت تراژدي

دنبال كردن سرنوشـت آنهـا را در    ةهايي از آينده به مخاطب، جرقو يونا است، با دادن نشانه
ذهن او روشن نگه ميدارد و در عين حال با بيان نكردن بعضي حقايق، آتش اشتياق او را تـا  

  . فظ ميكندرسيدن به زمان مناسب دانستن آنها ح
هـاي نغمـه   الي مـتن نمايشـنامه، ماننـد سـاير نمايشـنامه     درالب: خواب در فنجان خالي

سـتان نمايشـنامه را   هايي گنجانده شده كه كشش كافي براي دنبـال كـردن دا  ثميني،نشانه
هـايي كـه بـه    مويـه موروثي، شـب  ة، ترموجود فنجانهاي عتيقه. وجود بياوردبراي مخاطب ب

نويسنده با زيركي، در نقاط عطف گذشـته  . ها محسوب ميشوداز اين نشانه... رسد وگوش مي
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چيني الزم براي پيشبرد داستان نمايشنامه در آينده، تابلو را بـا ايجـاد   و حال، پس از زمينه
  .پرسشي در ذهن مخاطب به پايان برده است

   
  نتيجه و فرود /فاجعه  -1-5

هايي ميـان سـاختار ايـن    تـوان شـباهت  ن گرديـد مي طوركه قبالً نيز بيـا همان :رازها و دروغها
تـرين  گونه كه ، سه جزء از مهـم بدين. ژدي يوناني كالسيك قائل شدبا ساختار ترا نمايشنامه

اجزايي را كه ارسطو براي ساختار تراژدي برشمرده است و عبارتند از تعرّف، تحول و داعيـه  
مند هسـتند، تـا   و ناحوم ظاهراً سـعادت  يونا. رنج و مصيبت، در طرح داستاني آن وجود دارند

اسايي، سرنوشت آنـان  اين شن. برنداينكه تعرّف رخ ميدهد و پي به هويت حقيقي يكديگر مي
شـود و جـان   فـراوان، ديوانـه مي   كند و در آخر يونا پس از تحمـل درد و رنـج  را دگرگون مي

ر شـكنجه جـان   دختـر كـولي زيـ    رشـته رويـداد دوم،   در گـردد و ميسپارد و ناحوم آواره مي
ت نـوزاد يونـا كـه    در انتها دختر كولي در هيئـ . بردرد و كشيش، الهامات را از بين ميسپامي

 وضعيت پايـاني نمايشـنامه  به عبارت ديگر  .دهدصدايش به گوش ميرسد، به حيات ادامه مي
دختر كـولي نيـز   /و زندگي يونا.  با مرگ قهرمان و در عين حال  با مجازات شريرهمراه است

مردگان  ميان غيبت و شهادت، كه مرز مشخصي -ديد شاعرانه و شرقي ثميني ةدر سايتنها 
  .پذير شده استو در هيئتي ديگر امكان -و زندگان قائل نيست

ها  رازها و دروغ جواري خيال و واقعيت در نمايشنامهبر خالف هم :خواب در فنجان خالي
جريان سيال  ةو با توجه به سبك نمايشنامه كه شيو) بود و گاهي زمان حال كه گاهي رؤيا(

اي را هـا لحظـه  مخاطب همراه با شخصيت. ريزدذهن است، مرزهاي اين دو امر كامالً فرومي
هـاي  كند و درست در همان لحظه با تغيير حالـت آنـان، در نشـانه   در زمان امروز سپري مي
ي با توجه به فضاي رؤياگونه.گيردايت اجداد آنها را پي ميشود و حكفراوان گذشته غرق مي

افكنـي و نشـان دادن مكنونـات    اي در گشايش گـره گويي دروني نقش عمدهنمايشنامه، تك
  .كندها ايفا ميقلبي شخصيت

گونه كه با مرگ آغاز شده بود با مـرگ شخصـيت   ايشنامه خواب در فنجان خالي هماننم
مـاهرخ نيـز، پايـان    / مهتاب) مرگ رواني(زخان و جنون  و بيماري فرامر/ منفي يعني فرامرز

  . ميپذيرد
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 الگوي داستاني  .2

اين امكان وجود دارد كه ساختاري كلي براي نمايشنامه ارائه شـود، بـه شـرط آنكـه قواعـد      
كـافي عـام و در عـين     ةآن توصيفي باشند و نه هنجارگزار و ديگر آنكه به انداز ةكنندتنظيم
بديهي اسـت كـه حتـي بـا وجـود      . گيردتا هر نوع از نمايشنامه را در براص نيز باشد حال خ

فهـومي، از سـاختاري ويـژه پيـروي     نويس معموالً براي هر نوع مچنين ساختاري، نمايشنامه
  . كندمي

براي درك و توضيح ساختار يك متن نمايشـي، الزم اسـت كـه ابتـدا ديـدگاهي را كـه       
آنگـاه تغييـرات   . يماندهي رخدادها اختيار كرده است، تعيين كنـ نويس براي سازمنمايشنامه

بندي داستان، آغاز و پايان نمـايش  ها، چارچوبديدگاه، تكنيكهاي پرداخت ديدگاه، شخصيت
كنش را آشكار گردانيم؛ مثالً اينكه كنش يكپارچه است و روندي  ةو نيز اصول ساختاري ارائ

هاي مختلف كنار يكـديگر قـرار گرفتـه    اي از پارههتكه و به صورت مجموعمنظم دارد يا تكه
فرهنـگ جـامع   ... . (كنـد و نايي و تفسيرها، كنش را متوقـف نمي هاي غپردهاست و آيا ميان

  )66-67: تحليلي تئاتر،شاهين و قويمي
ساختار بيروني يا الگوي داستاني . اندساختار را به دو دسته بيروني و دروني تقسيم كرده

كنـد  ة اجزاي داستان را در خود جاي ميدهد و به نحوي به هم مربوط ميهم بافتي است كه
اي تنوع و ريتم اپيزودها در چگونگي اين توالي اهميت ويژه. و  عبارت است از توالي اپيزودها

ت كه يـك  هاي فني متعدد و گوناگوني اسبه عبارتي ديگر، ساختار بيروني شامل جنبه. دارد
اي يـا  اي مانند پـرده، تقسـيمات صـحنه   هاي صحنهايشي يا ضرورتنمايشنامه از سنتهاي نم

ساختار دروني نيز از مجموع مسـائل محتـوايي و   . گيردة متن دراماتيك وام ميهاي ويژجنبه
  .1مفهومي نمايشنامه، طرح و شخصيت تشكيل شده است

توجـه   ريتم نمايشنامه است و بـا  ةهماهنگي ساختار بيروني و دروني و نوع وقايع بر عهد
ل زمـان اپيزودهـا نيـز    به سير پيشرفت رويدادها به سمت پايان نمايشنامه، ريتم و حد فاصـ 

  . شودتر ميكوتاه
را ) خصوص تراژديب(اني است كه ساختار نمايشنامه پردازارسطو يكي از نخستين نظريه

 ةه پاروي ساختار نمايشنامه را به دو بخش عمده تقسيم كرد ك. مورد نقد و بررسي قرار داد
گشـايي از  ة گرهاوج و قسـمت دوم در بردارنـد   ةافكني از ابتدا تا نقطـ نخست آن شامل گره

ترين ساختارهايي كه از مباحث ارسـطو منـتج شـده،    يكي از متداول. اوج تا پايان است ةنقط
                                                 

: ،ترجمة حسن پارسائي، تهـران  اي بر شناخت ساختار نمايشمقدمه .الدين صادقي بر كتاب  كلسل، مالكولممقدمة قطب: براي مطالعة بيشتر، رك.  ١
  .1380قطره، 
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سـاختار فريتـاگ از   . اسـت » هرم فريتـاگ «به نام » گوستاو فريتاگ«معلولي  -ساختار  علّي
سـاختار  . قدمه، عمل افزاينده، اوج، عمل كاهنده و نتيجـه تشـكيل شـده اسـت    پنج بخش م
يك ضلع اين هرم شامل عمل افزاينـده اسـت و   . توان به شكل هرم نمايش دادفريتاگ را مي

  :نقطه اوج رأس هرم و ضلع ديگر شامل عمل كاهنده خواهد بود
  

 ه اوج نقط                                                   

  افكنيگشايي                      گرهگره                                  
  

  گيري                                       مقدمهنتيجه                         
  
  

، )افكنـي ايي و گـره گشـ گره(قائل شدن زمان مساوي براي عمل افزاينده و عمل كاهنده 
م است كه بيشتر با ساختار تراژديهاي كالسيك يونـان همخـواني   هاي اين هرييكي از  ويژگ
افكنـي و  گـره گشـايي از  هاي معاصر، مدت زمـان گره ايشنامهدر نم. هاي معاصردارد تا درام

كمي وجود  ةگيري فاصلاوج تا فرود و نتيجه ةتر شده است و بين نقطپيچيدگي بسيار كوتاه
  .دارد

تـوان ثمينـي را در   يني با معيارها و تكنيكهـاي درام غربـي، مي  ي آثار ثمخوانعليرغم هم
كلي ميتوان بطور. ة شرق و درام شرقي دارندنويساني محسوب كرد كه دغدغنمايشنامه ةزمر

ــران نظيــر نقــالي،  ر پررنــگ روايــت، اســتفاده از توانمنــدي از حضــو       هاي نمــايش ســنتي اي
الگوهـاي سـاختاري شـرقي،     ةيشـنامه، غلبـ  در ساختار كلـي نما ... گيري، روحوضي ومعركه

ساخت پيوسته و در عين حال، برخوداري از شماي منطقـي  ساخت گسسته و ژرفداشتن رو
هـاي  گيويژهـا، بعنـوان   هـاي نمايشـنامه  عنـايي پـاره  سير پيشرفت رويدادها در كنار تداوم م

  .هاي ثميني نام بردمشترك نمايشنامه
) نقـالي (گويي ة داستانپردازي و داسـتان ي متأثر از شيوهاي سنتي ايرانساختار نمايشنامه

. سـت ايرانـي ا  ةكننـد اين ساختار معنايي، در تناسب با فرهنگ تو در تو و هضـم . كهن است
. علّـي نيسـت  صورت تداوم معنايي اسـت و ارتبـاط رويـدادها    چيدمان حوادث اين ساختار، ب

ل سـاختار اصـلي، نـه تنهـا زايـد      در د) اپيزوديك، ضمني(هاي فرعي وجود حوادث و داستان
  .نيست، بلكه در بعضي موارد، معناي اصلي واقعه نيز در آن نهفته است

  :هاي نمايش ايراني عبارت است ازة اصليترين قانونمنديخالص
  .الگوي اصلي آن، داستان در داستان و روايت در روايت است. 1
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، نمـايش ايرانـي از الگـوي    »ييگشـا گـره  -افكنيگره -معرفي«در مقابل الگوي ارسطويي . 2
  . برخوردار است» روايت -شهادت -گزينش«
-اي و تكرارشونده به جاي ساختار تكوجود ساختارهاي متوازن، متقارن، موازي، اسطوره. 3

  .ساحتي خطي
پردازي، به صـورت  قصه ةدهد و هماهنگ با شيويك خط داستاني واحد رخ نمي تعليق در. 4
  . است» يز در گريزگر«و » واقعه در واقعه«
زمان غيـب و  افيزيكي و ماوراء طبيعي است و همجواري حضور همالگوي ساختاري آن مت. 5
  .)194-199:ناسي نمايش ايراني،ياريساختارش(سازد هادت، و رؤيا و واقعيت را ممكن ميش

نمايشنامه رازها و دروغها داراي ساختار موازي اسـت و   :هاالگوي داستاني رازها و دورغ
عين حال ميتـوان نـوع آن را تـراژدي كالسـيك در نظـر گرفـت و منطبـق بـا سـاختار           در

ميتـوان   ،مودار ساختاري و هرمي شـكل فريتـاگ  ارسطويي، بدين ترتيب با الهام گرفتن از ن
  :چنين نموداري براي هر دو رشته رويداد آن رسم نمود

  

  
و در هم شكسـته شـدن    با توجه به توازي زمان :الگوي داستاني خواب در فنجان خالي

زمان خطي داستان نمايشنامه، اين اثر داراي ساختار متقـارن اسـت و در واقـع از دو رشـته     
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. افتـد يكي مربوط به گذشته است و ديگري در زمـان حـال اتفـاق مـي    : رويداد تشكيل شده
ن خواب در فنجا«و ساختار متقارن » هارازها و دروغ«ميان ساختار موازي  تفاوتي كه ميتوان

قائل شد اين است كه در آنجا جريانات زمان گذشـته بـه مـوازات زمـان حـال واقـع       » خالي
ميشدند و مرز ميان گذشته و حال با ميانوندهايي از هم تفكيك شـده بـود؛ حـال آنكـه در     

 ةديگر بـه قرينـ   ةاي در زمان حال هستند و لحظشخصيتها لحظه» خواب در فنجان خالي«
» خـواب در فنجـان خـالي   «سـاختار   به ديگر سـخن، . ميشوندخود در زمان گذشته تبديل 

. شـود و فـراز و فـرود يكسـاني دارد    و رشته رويداد آن بر هم منطبـق مي اي است كه دگونهب
  :نمودار زير ساختار اين نمايشنامه را نشان ميدهد

  

  
    

فنجان به نظر ميرسد كه طرح و ساختار بيروني دو نمايشنامه رازها و دروغها و خواب در 
 خالي براي تطبيق  با ساختار شرقي قابليت بيشتري دارد تا ساختار ارسطويي كه غربي است

مـوارد زيـر از    .و ميتوان ساختار اين دو نمايشنامه را ساختاري اپيزوديك و متقـارن دانسـت  
  :مصاديق اين تطبيق به شمار ميروند

 داشته شده و ساحت طبيعت وگونه كه در ساختار شرقي مرز ميان واقعيت و خيال برهمان -
يـز در نگـاه اول طبيعـي    در اين دو داستان نيز همـه چ  ،ماوراء طبيعت به هم آميخته است

شويم آن سوي طبيعت را نيز تر مي؛ چون عميقكنيمگونه است كه آن را رؤيت مياست و بدان
اي لحظـه  در چنين دنيايي است كه مهتاب . اعم از عوالم برزخي، مينوي و دوزخي.بينيممي

تر آقا عمه هـر روز جـوان   .ديگر در هيئت ماهرخ فرو ميرود ةسر ميرود و لحظدر زمان حال ب
نيز بازگشتي كه يونـا   .فرامرزخان ميگيرد/ ليلي انتقام خويش را از فرامرزشده و در قالب ماه
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و هوشع و ناحوم در حالتي  شبيه به جذبه و شهود به گذشته دارند و  در اين حالـت اسـت   
  .ه رازهايشان آشكار ميشودك
آمـدن هوشـع بـه خانـه      .فرعي ،حوادث اصلي را رقم ميزند ةاز لحاظ ساختاري يك حادث -

هايي فرعي هسـتند  يافتن تصادفي دفترچه خاطرات  اجداد فرامرز و مهتاب ، حادثه ناحوم و
  .كه مسير رويدادهاي اصلي را عوض  كرده ، پيشرفت حوادث را رقم ميزنند

معنايي است و از طريق تو در تـويي حـوادث و    ختار بيشتر از آنكه داستاني باشد ،اين سا -
گشايد و امكان برداشتهاي متفاوت از داستان وادث فرعي، راهي به سير و سلوك ميزيادي ح

از نمايشنامه خواب در فنجان خالي برداشتهاي متفاوتي وجود دارد كـه بـه   .آوردرا فراهم مي
نمايشنامه رازهـا و دروغهـا نيـز    . خود را دارندة هر كدام داللتهاي ويژلحاظ منطق داستاني ،

كنـيم   قابليت داستاني بااليي دارد و بسته به اينكه شخصيت محوري را كدام شخصيت تلقي
حتـي سـاختاري برداشـتهاي     توان از منظر اخالقي و  دينـي و مي) دختركولي يا ناحوم/يونا(

  .متفاوتي داشت
ها داسـتان در داسـتان اسـت و داراي دو    رديد، الگوي اصلي نمايشنامهطور كه بيان گهمان -

، سـاختار  چنين به جاي ساختار تـك سـاحتي خطـي   هم .رشته رويداد در هم تنيده هستند
  .موازي و متقارن دارند

  
  نتيجه

هـاي ثمينـي بتـدريج     شـرقي  در نمايشـنامه  مسـتقيم از الگوهـاي    ةبا گذشت زمان، استفاد
هـاي  اي كـه نمايشـنامه  گونـه ساخت اثر قرار ميگيـرد؛ ب درآمده، در ژرف صورت غيرمستقيمب

توان ساختار مشخصي ار هستند و براحتي نمياي از انواع مختلف ساختنويسنده آميزه بعدي
  . را براي آن تعيين كرد

ثمينـي خـود را   به بعد است كه سـبك شخصـي   » خواب در فنجان خالي« ةاز نمايشنام
هاي آسـمان  اسـب «، »شـكلك «هـاي بعـدي نظيـر    نامهدهـد و نمايشـ  بيش از پيش نشان مي

هاي مشترك آثار ي هستند كه ويژگيهاي، نمايشنامه»بدون خداحافظي«و » خاكستر ميبارند
سير خطي زمان، همجواري حال و گذشته، حضور همزمان غيب  با درهم شكستنثميني را 

و سورئاليسـم دارنـد،   سيال ذهـن   طوركلي، با آثاري با سبك جريانو شهود و مطابقتي كه ب
  .دهندبهتر نشان مي

 ةنتيجه گرفت كه بازي با ساختارهاي مختلف، ادغام آنها با يكديگر و تجرب در نهايت بايد
  .رودهاي مشخص آثار ثميني به شمار ميساختارهاي كمتر شناخته شده، از مؤلفه
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ر گيرد، چنـدان بـه وجـه    ب ها را درتالش براي يافتن ساختاري عام كه تمامي نمايشنامه
عالوه بـر ايـن تحـوالت    . توان گفت كه ساختاري يگانه در اين مورد وجود نداردنيست، و مي

ي متعـدد و  هاموجـب پيـدايش شـكل   ... قعيات جديـد و معنا و گسترش مضامين، شناخت وا
  اند مناسبي براي انواع نمايشنامه شده
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