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 عروسکی درخانه عروسک هنریک ایبسن مثابهبهنورا و ترجمه از مقاله:  تلخیص

: یک کاراکتر دهدمیاختصاص بیشترین زمان را به خود به عنوان یک عروسک  درصحنه حضور نورا هلمردر خانه عروسک هنریک ایبسن 

است.تا جائیکه او  شدهخالصه. سراسر زدگی او به تعارض قواعد عرفی و توجه به انتظارات دیگران نفسعزتمنفعل وبی روح با کمترین میزان 

او زندگی را  رؤیاییبوده است. و در این دنیای ن رؤیاچیزی بیش از یک   اشزندگیکل یابد که درمیو  به وضعیت جعلی زیست خویش پی برده

 شده است. وبرهمدرهمجدی درنیافته، رفتاری که منجر به فرورفتن در شرایطی 

 ایبستهتا پیش از تغییرش، نورا بسیار کودک صفت و دهن بین است. اولین بازی او بر روی صحنه به پرداخت پول در خصوص دریافت 

، به عبارتی پنجاه پنس اضافی، که البته مبلغ  پردازدمیس ن، اما او یکصد پاست بردارهزینهپنس  50تنها اختصاص دارد. که این مسئله 

هنوز از او تشکر نشده است،تصمیم  کهدرحالیکرده  پرداخت، او صد پنس کندمیبازگو  خوبیبهنیست،اما وضعیت عقل معاش او را  توجهیقابل

اولین فعل بر روی ویترین  عنوانبهکه همراه نیست.حقیقتی که نمایانگر رخدادی روزمره  تأملحتی با قدری درنگ و  دادوستداو در بزنگاه یک 

 است. مالحظگیبیرفتاری از روی  بازگوکنندهصحنه به صورتی ضمنی 

در مقام فردی که درگیر  را موقعیتشمالی نورا  مباالتیبیعدم عقل معاش موردی برجسته در سطوح پیشرفته این طرح اصلی است. 

به ایتالیا را  گران سفرکه نوا با جعل اسناد قرض مبلغ  رودمیدرگیری ماجرا تا آنجا پیش  .سازدمیروالد است شکننده وکودکانه ت هایخواسته

اسناد توسط نورا  کاریدستاز مسئله  بااطالعرا هایی را برای اخاذی از نوتالشافزایش می دهد،کروگستاد که سامان دهنده این قرض است 

نشده بودند، نورا  کاریدستکه  از شرح چندانی برخوردار نیست این است که حتی اگر اسناد  کاریبزه. منظر دیگری از دهدمیصورت 

 قرض از هیچ راه دیگری نداشت. پرداخت|راهکاردیگری برای باز 

 بخششغیرقابلسط کورگستاد بلکه به دلیل عدم فهمش دراجبار به بازپرداخت متنبه باشد اما نه به خاطر جلب شدن اعتمادش تو تواندمینورا 

و با پس انداز داشته   دورنگهمسئله پول را از کنجکاوی توروالد  باید صورت هرکه نورا به  شویممیاست. از یک نظر ما به این باور رهنمون 

نبوده که در حقیقت  گونهایناو اعتراف می کند که  کندمیخصوص با او مواجهه  این درکروگستاد  کههنگامینیمی از آن قرض را بازگرداند، 

 در تالش برای حفظ ثبات وضعیت موجود است.

یک  عنوانبهبرجسته رد طول داستان است. اینکتهعطف خالی از اشتیاق نورا مهم از منظر دنیای خیالی تعلیق علت و فرجام آن است.  اینکته

. کندمیسرزنش برای کش رفتن نان بادامی و آوردن آن به خانه  را  هلیند خانم اود مخالفت وی با دیگران هنگامی است که نمونه یکی از موار

به صدمه احتمالی که خواهد رساند توجهی  اصالًتنبیه کند و  شدتبه مالحظگیبیدر تالش است تا او را به خاطر این  وسیلهبدیناو  درواقع

 ندارد.

خرید اقالمی چون لباس،  واسطهبه کندمیبه معنای انضمامی کلمه است، نورا همواره سعی  هاموقعیتدریافتن از دنیای خیالی منظر دیگری 

به زندگی او معنا ببخشد ترجیح دارد. او نزدیک به  تواندمیاسباب شیرینی و غیره شاد باشد ، این مسئله حتی به عمل کردن به مواردی که 

بر ایجاد  هابچهبه پرستار و  توجهبهانه قرار دادن مسئله  گز زمانی را به صورتی جدی با همسر خود سپری نکرده و هموارهیک دهه است که هر



در خصوص پرداختن به وضوح بهدر زمان نگارش نمایشنامه متداول بوده باشد اما موضوع ایبسن  تواندمی. این مسئله دهدمیهمدلی ترجیح 

 نیست. این معضل اجتماعی منفی

دیگران بر عطف منزلتی همسنگ یک شئ را یافته ، واکنش به انتظارات  موردبحثو پذیرش جایگاه  گردعقبدر دنیای خیالی نورا به دلیل 

مال "شدن  اضافهبا  غالباًمالکانه بوده و  شدتبهموضع انفعالی در او نمایان است، موضع توروالد  درنتیجهش ترجیح دارد. توجه جدی به خود

. در نسخه اصلی ریکسما چندین عبارت پولی وجود دارد که در ترجمه محذوف خانگی با نورا سازش دارد آموزدستیک حیوان  مثابهبه "من

 .سازدمییک شئ را نمایان  عنوانبهاست ، که پیچیدگی جایگاه نورا 

با هر "که او خانم نورا را  داردمی، خانم لینده اظهار دهدمیب قرار مورد خطا "اشداراییعزیزترین " عنوانبهاز نمایشنامه توروالد او را  درجایی

آن است که او از اینکه تحت تملک قرار |، این به خاطر که در وضعیتی مشابه او نیز چنین خواهد کرد طورهماننجات خواهد داد،  "بهایی

 یرفته است.قرار داشته و خود را در انحصار توروالد پذ وارشیفتهداشته باشد حالتی 

،  "چکاوک کوچولو"را با عناوینی چون  اشخانگی. توروالد حیوان شودمیتشدید  نورد، رفتار کودکانه شودمیتوروالد به صحنه وارد  کههنگامی

که به شادمانی این القاب و عناوین را  شودمی. شکل رفتار نورا همسان دختر ملوس کوچکی نامدمی "ولخرج کوچولو"، و  "سنجاب کوچولو"

. توروالد خود را در هر چه بیشتر به بند کشیدن نورا محق دانسته و به صورتی مضاعف رفتاری پدرانه با او دارد ، او را از برداشتن پذیردمی

ن بار در قلمرو زبان انگلیسی)در میلواکی( به دیگر او را از ابراز احساسات باز می دارد وقتی این نمایش برای اولی درجاییشیرینی نهی کرده و 

 به آن داده بودند. "همسر کودک صفت" عنوانروی صحنه رفت 

برخوردار  شوهر، در تعامل میان نورا و توروالد بیشتر از چهره یک پدر و دختر تا زن و درمیایدکه به نمایش  طورآنشکل بلوغ رفتاری نورا 

و به پیامدهای رفتارش توجهی نداشته و به صورتی خام گونه گوش با صغارت از خود نشان داده  توأماست. نورا پیش توروالد ناله کرده ، رفتاری 

توروالد او  کهقتیو "اوه! همچین چیزی رو نگو!" دهدمینشان  اشمالحظهبیخود را بر روی نامالیمات بسته و جایگاه خود را با استفاده از کالم 

 .گیردمی شکلانگاره تراژیک  دهدمیرا مورد خطاب قرار 

. او این رابطه و این زندگی را ساخته است درست مانند کشدمیرابطه پدر و دختری تا انتهای نمایش یعنی تا مقابله نورا و توروالد به درازا 

سعی بر آن  همواره هاآند خود را بر او تحمیل کرده و او هم با اجابت کردن . پدر نورا هم عقایکردمیدر کنار پدر خود زندگی  کههنگامی

ان شته تا مبادا او را ناراحت نکند، او شخصیت خود را زیر باورهای پدر دفن کرده است. در امتداد پرداختن به نورا توروالد هم به دلیل همدا

.لباس و گرددبازمیلباس رسمی دختر به درک او از عدم توانایی دختر در رقص  یرکار است. به عبارتی پافشاری او بر پوشیدنروال مشابه تقص

وانمود کردن به این مسئله  به گرددبازمیمهمانی  برگزاریاز اتاق محل  ایگوشهد برای خیره شدن به نورا در لاز فانتزی توروا هاییبخشرقص 

 والد از نورا یک شخصیت خارجی ساخته و وی را تبدیل به عروسک کرده است..توردهدمیکه نورا از خود رفتاری غیرعادی و اگزوتیک بروز 

که  دهدمی. در این سطح دکتر رانک توضیح کندمیتوروالد پنهان داشته است بحث  آنچهنورا و  خصوص دردر باب مسئله مهمانی دکتر رانک 

دکتر  تفسیرجایگاه هویت خود بپردازد. اگر  نبینبه  محدودهیک قیم نامرئی نورا نخواهد توانست در یک  باوجود. نورا نباید یک عروسک باشد

که  کندمیبازگوکننده این مسئله است که چطور او همیشه احساس  که تفسیر نورا از شخصیت شوهرشرانک را در نظر بگیریم به معنا است 

 تقاضایی ندارد. یا وخواسته  گونههیچه که دلیل آن این است که دکتر رانک از او بود  دغدغهبیدر اطراف او ساده و  چیزهمه



اخالقی واال و حس مسئولیت از  که توروالد از دو بعد کندمیتصور  گونهاین. نورا شودمیدر پایان نمایش عروسک به سمبلی بسیار قوی تبدیل 

رد. نورا بر این تصور است که توروالد شهرت و آینده خود را برای نجات او ایثار خواهد نورا در برابر اخاذی کروگستاد از هلمرها دفاع خواهد ک

 .پاشدفرومینورا  رؤیاییزده و دنیای  سربازکرد، اما توروالد از انجام این کار 

این  "صاحب سه فرزند شده است.کرده و در کنار او  زندگیو در تمامی این سالها در کنار مردی قدرتمند "روشن است که ا کامالًاز این منظر 

اضافه  گونهاینو او را در شرایط یک عروسک متوقف ساخته است.در پایان بیانات باال او تفکر بر نورا برای مواجه با جهان واقعی فشار وارد کرده 

 رک است.داشتن کودک او از تفکرات نامبا دورنگهکه طنینی از "من تاب فکر کردن به این مسئله را ندارم" کندمی

که چگونه توروالد به او سخت  کندنمی. او درک گشایدمینشان نداده بلکه چشمان او را به واقعیت  ازخودگذشتگیبرای نورا  تنهانهتوروالد 

یک مادر و همسر خود را وقف توروالد ساخته اما  عنوانبهیک مجسمه سمبلیک. نورا  –یک شئ  مثابهبهاو نورا را دوست دارد اما  است بستهدل

و نورا را از نقش از شرایطی برابر با توروالد برخوردار نبوده است.توروالد برای روبرو شدن با رسوایی که به دنبال اخاذی است نقشه ریخته  

در ذهن کودکان  اششده دارلکه. اگر نورا با آبروی ارددمینگه  خانه در ا جهت حفظ ظاهر، اما او رسازدمیهمسرانه و وظائف مادرانه خود عاری 

 نخواهد بود. هاآنمادر  حکم درخانواده هلمرها مخدوش بشود، دیگر 

پوشیدن در مهمانی مخصوص خریداری  منظوربهمسئله دیگر در خصوص نورا بحث تغییر لباس مهمانی است. توروالد این لباس را برای نورا 

، موقعیت تله واری را که درصدد است هستی  اندازدمی. وقتی این لباس را به کنار سازدمیرا تبدیل به عروسک توروالد کرده موقعیتی که نورا 

 .عروسکی مصادره کند نفی کرده است مثابهبهاو را 

مستقلی بالغ و دارای  عنوانبه درگذشته نورا همیشه از یک موضع منفعالنه و کودکانه در برابر دستورهای توروالد برخوردار بود، اما حاال او

توروالد عروسک است. نورا  "حقیقی"را دارد. در مقایسه با نورای  هاعروسکتوانایی تسلط یافتن بر توروالد است ،کسیکه عادت به بازی کردن با 

ا به پایان نرسانده اجازه حرف زدن حبتش رص کهمادامی. او به توروالد دهدمیده و موقعیت خود را به او توضیح توروالد را روی صندلی نشان

 . بر سر میز توروالد همان لباسی که در مهمانی برتن داشت را برتن دارد.دهدنمی

 "عروسکوار"روی میز بوده و دیگر درخور ساختن ظاهری  هاییلباس هاآنزیادی رسمی هستند،  هالباسبرای دختری خارج از چارچوب این 

.این ناسازگاری  توان توروالد با از عهده موقعیت بربیاید تواندنمی مهمانی چای دختر کوچکدر   نقش جی.ال.جوی مانندبهنیستند. او نیز 

نورا چه بوده و چه نبوده است ، این جهانی است که  خصوص درکه باورهای او  کندمی. سپس او فکر سازدمیوضعیت جدید اشتباه او را آشکار 

 می کند.ز بیشتر از یک عروسک جلوه نچیهیچکه در آن او ساخته و 

را از  پذیریمسئولیتهنگامی نورا به تحلیل بازگشته که شخصیتش چیزی بیشتر از جامعه و انتظارات دیگران و مسائلی چون قدرت ،وفاداری، 

ر داشته است. ازدواجشان نسبتی خودش قرا هایخواستهاز  خارجاو بر این باور بود که او تنها شخصیتی بوده که  یابددرمیسوی توروالد را 

 "کودکی عروسکواره" غیرازبه، و فرجام فرزندانشان نیز چیزی  عروسکوار همسر"عروسکوار بوده است. مرد یک شوهر عروسکوار و زن یک

 نخواهد بود. 

هم به ورطه زیست  هاآنیروی کند ، و رایج اجتماعی پ شدهپذیرفتهکه اگر از الگوی  بردمینورا در عطف به فرزندان خویش به این مسئله پی 

دختری که از سنی پایین برخوردار بوده و انتظار  دهدمیاول او عروسکی که برای دخترش خریده را نشان  درصحنه. افتندفرومیعروسکواره 

  .شودمیتبدیل کند، در اینجا سنت بدل شدن به عروسک از سنین پایین آغاز  ترکوچکعروسک را در کسری از زمان به قطعات  رودمی



و سیطره دیگران در بستر قواعد عرفی قرار داشته است. او منفعل بوده و  تأثیرو تحت  شدهبزرگاستفاده ابزاری دیگران از خودش  واسطهبهنورا 

یک مثال ابتدایی زمانی حتی آنجا که فرجام این انقیاد به نفع اوست. شودمیدیده  شدهواقع مورداستفادهتنها در شرایطی که توسط دیگران 

به نورا از  ابداًکه خانم لینده شیرینی را به صورتی مخفیانه به خانه آورده بود. گفتن حقیقت در این وضعیت  گویدمیاست که او به دکتر رانک 

از کریستینه ایستاده  ترپایینکه قدری  کندمیلی از روی اضطرار خانم لینده را سرزنش اما او به شک بخشدنمیدید دکتر رانک جایگاهی ویژه 

 است

، ما خوردمیاز این مسئله ضربه  کههنگامی، حتی بردمیه به کار ی عمل کردن در خارج از محدوده سلطنورا هم خود را برا کههنگامیاز 

در  هابچه پرستاربرشمرد به قسمت مربوط به  توانمیدیگری که از این سلطه ورزی  هایثالمخو گرفتن او را به این مسئله ببینیم.  توانیممی

و از  چرخدمیکردن لباس است به شکلی اغواگرانه دور دکتر رانک  رفودر حال  کهدرحالیجایی که خانم لینده  پردازدمیحال مراقبت از بچه 

از  پوشیچشمسعی بر متقاعد کردن کورگستاد مبنی بر  ترمهمدارد و حتی به صورتی شکایت  کندمیمسئله حقوقی که از توروالد دریافت 

 دستخط و پدرش دارد.شباهت میان 

انگیزدهر بار اعالم استفاده از آن مطرح کننده  برمیرا در نمایش  "العادهفوق"یکی از نقدهایی که عطف توجه از سه شکل بکار گیری کلمه 

اش در خارج از فضای خانه از  طغیانگرانِاعمال  کندمیجدال نورا در میان جهان خیال و واقعیت است. برخورد اول زمانی است که نورا فکر 

 پرده دوم این درست زمانی است که او در درونی برخوردار است و ایجنبه:یک شوک عینی مرتبه دوم از کندمیدید قواعد عرفی غریب جلوه 

ر سسرا فهمدمیاست آن هنگام که نورا  "متافیزیکی"شوک  درنهایتاز شرایط کودکانه و دهن بینانه عمل کند.  ترعمیق تواندمی که یابدمی

 کندمیاین جمله صحنه را ترک با  کامل ریاکارانه است، در پایان نمایش توروالد کسیکه هنوز یک عروسک است صورتبهاطراف  سازوکار

 ."است انگیزیشگفتعجب چیز "

نورا فکر کند، آن زمان که نورا به این عدم تجانس میان واقعیت و خانه عروسک پی برد  به صورتی از دیوار خانه عروسک تواندمیهر کس 

.(و در انتهای نمایش شودمیتماشاگران گشوده  سویهباز سه دیوار برخوردار است)چهارمین دیوار  خانهنمایشدیواری سقوط کرد. در ابتدای 

 .کندمیو نورا آزادانه آنجا را ترک  فروریخته دیوارهاتمامی 

امتیاز فراوانی را یک دیوار  شدنگمممکن است خانه نروژی قرن نوزدهمی باشد، اما صحنه خودش استعاره خوبی برای خانه عروسک است. 

که جمعیت  دیدمیاگر  زدمیدزدکی به شیرینی ناخنک  صورتبهدارد. نورا  هاشخصیتوقعیت خصوصی برای تماشاگران در جهت دریافت م

او  هایعروسک هاآنروی صحنه اجرا شود،   هاباشخصیت توانستمی خواستمی؟ نمایشنامه به هر صورت که او کنندمیعظیمی او را تماشا 

 کههنگامیداند که نورا یک هنرپیشه است. میچه کسی  صحنهپشت. گویدمینورا توروالد را ترکرده صحنه را نیز ترک  کههنگامیهستند، ولی 

 پرداختهمیو نه توسط خود  ساختهپیش، شبیه بازیگری بوده است که به پر کردن نقشی گیردمینورا ، شخصیت از زندگی ریاکارانه فاصله 

 است. شدهمیبه او وارد  است فشاری که از سوی دیگران


