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 پریسا اخوان
ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد  جویدانش  

سورهدانشگاه   
 
 

  چچککییددهه
ات نمایشی ـادبی. استبودهاجتماعی  رخدادهایهمواره عرصه بازتاب ـاریخ، در طول تات ـادبی
گیری بسا شکلچه. عده مستثنا نیستاز این قا ،ن شاخه مهمی از بدنه اصلی ادبیاتعنوابه

س به نفس تماشاگر، اجرای آنها روی صحنه، نف های تاریخی وها در بسیاری از بزنگاهنمایشنامه
 ،توان به نمایشنامهاز این منظر همواره می. استجتماعی و سیاسی مهمی را باعث شدهتأثیرات ا

ترین نویسندگان معاصر ایرانی ی از مهمعنوان یکاکبر رادی به. ماعی و سیاسی داشتنگاهی اجت
شده توسط او با رویکردهای وده؛ متون نوشتههرگز جدا نب ،نیز از آنچه دغدغه نویسندگان است

 پژوهش پیش رو سعی دارد. استودهـراه بـاسی دوران زندگی او همـسیاعی و ـعمیق اجتم
ط رادی انجام دهد و از این شده توسان حوادث روز ایران و متون نوشتهطبیقی تاریخی میـت

رسش اصلی پاسخ دهد که آیا منظر به دغدغه رادی در باب مسائل ایران اشاره کرده و به این پ
اتر ـو آن را در قالب تئ واندـخامعه میـچه تعهد خودش نسبت به جـاساس آنبر اکبر رادی
ده ـمفروض نگارنه؟ ـن یا ته استـاش به این مهم پرداخ، در متون ادبیکندگذاری میـهویت نام

ران، ـاریخ معاصر ایـا نگاه عمیق به تـود که اکبر رادی بـن خواهد بـپژوهش حاضر ای در
دستیابی به آزادی حفظ کرده و آثارش  طول تاریخ مبارزاتی ایران برای مندی خود را دردغدغه

از  ین متون مورد بحثهای زیراین مطالعه بتواند الیه که امید. متأثر از این رویکرد فکری اوست
  .سازد را شفافاکبر رادی 

  .، نقد ادبی، تئاتر هویتیاکبررادی، تطبیق تاریخ  :ههااککللییددووااژژهه
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Abstract 

Literature has been always the arena of social events reflection throughout 
history. Dramatic literature, as one of the important branches of literature's 
main body, cannot be excluded. Perhaps the formation and performance of 
plays, in close connection with the spectators, meanwhile of many crucial 
historical moments, caused a wide range of important historical and political 
effects. So from this point of view, it is possible to have a social political look 
at drama. Akbar Radi, as one of the important contemporary Iranian writers, 
has never been apart from the writers' concerns. His writings have been deeply 
compatible with social and political approaches of his time. This research tries 
to present a comparative history study between Radi's writings and 
simultaneous  events in Iran, point to his concerns about the problems of Iran, 
and answer to this question whether he has involved with what he concerns his 
commitment to the society and calls identity theater, throughout his literary 
works. It is assumed by the researcher that, having a deep look at the 
contemporary history of Iran, Radi has kept his concerns throughout the time 
about social and political struggles to achieve freedom, and his works have 
been affected by that. I hope this study will be able to clarify the inner layers of 
the texts.    

   

Keywords 

Akbar Radi, comparative history, identity theater, literary criticism. 
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 ممققددممهه
 02از دهه ) تاریخی دوران زندگی اکبر رادی مرور و بررسی حوادثسعی خواهد شد تا با  ،در این پژوهش

نی مشخص بازه زما ا با متونی که در همانو تطبیق آنه (1357تا پیروزی انقالب اسالمی در سال  خورشیدی
عنوان یک نویسنده متعهد، در قبال تاریخ و به این نتیجه برسیم که رادی به، به رشته تحریر درآمده

ون ادبیات در مت وظیفه هنرمندانه خود به انعکاس تاریخ تفاوت نبوده و از منظررویدادهای زمان خود بی
از  آگاهی رادی .استساز تئاتر هویت کردهزمینهاو را  شدۀ، متون نگاشتهنمایشی پرداخته و همین نگرش

طور توجه او به مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران و داشتن دانش کافی در امر نقد و نویسندگی و همین
سبک تبدیل  ای آگاه و صاحبههای ادبیات غرب، او را از یک نویسنده غریزی به نویسندها و نمونهسبک
امه در ـرهنگ عـهای پررنگی از فبهموجود در متون رادی، خود بیانگر جن (رئالیسم)واقعگرایی . استکرده
به نگرش ادبی و اجتماعی  از این رو در گفتاری جداگانه. است خورشیدی های آغازین تا میانه قرن حاضرسال

 .نگاهی اجمالی خواهد شد نویسنده،

و  هابلکه در تفسیر ،کندون نزدیک میـهای نگارش متتنها ما را به انگیزهنه و تطبیق تاریخی آثارمطالعه 
متون از میان ، یین رویکردا چنب. د بودیک از  آثار، مفید خواه های متنی در هربرآمده از نشانه یهاتحلیل
از پشت ، (3030)افول  نمایشنامه با عناوین به سه ،خورشیدی 02تا  02زمانی بین دهه شده در فاصلهنوشته
ملودی و ( 3030)نمای ما باغ شب پرداخته خواهد شد و دو متن دیگر، (3031) صیادانو ( 3031) هاشیشه

در بخش مرور . مورد واکاوی قرار خواهند گرفتبا رویکرد رجعت تاریخی رادی به گذشته  ،(3031) شهر بارانی
بعد تاریخی  هایشده و به جریان ب اسالمی مطالعهیعنی زمان پیروزی انقال 3003 سال تا 02از دهه  ،تاریخی

 و منشأ الهام به بازه زمانی مزبور مربوطآثار منتخبی است که  مطالعۀ ت آنلع است؛از انقالب پرداخته نشده
گویی در پژوهشگر از زیادهبنابراین  .استآثاری که پس از انقالب نوشته شدهحتی  ؛رادی در آفرینش آثار بوده

 .استخودداری کرده ،مبحث تاریخ

 مکالماتکتابی تحت عنوان  های رادی؛نامهایششده از نمای با کمک متون چاپورت کتابخانهصاین پژوهش به
 ،رویکردهای نوین در خوانش آثار اکبر رادیکتابی با نام  ست بین رادی و ملک ابراهیم امیری؛که گفتگویی ا

اب تـک ؛اسیـشنا موضوع رادیـدی بنـدخت زاهـوسط فریـشده تردآوریـگ قاالتیـجموعه مـمل ـشام
طور مطالعه کتب تاریخ معاصر ایران از همیناثر منصور خلج؛  ندزاده تا بیضایینویسان ایران از آخونمایشنامه

 ؛کاتوزیان دعلی همایوننوشته محم اقتصاد سیاسی ایراناثر یرواند آبراهامیان و  ایران بین دو انقالبجمله 
 تار، پیرنگ اثرهر گفتدای های مورد مطالعه در ابنمایشنامه یک از منظور یادآوری هربه .استصورت گرفته

 .امید است پژوهش مذکور گویای زوایای تاریخی آثار باشد و هشد آورده
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 ااککببرر  ررااددیی

و سومین فرزند از ا. متولد شد رشت در شهر ،بازاری از صنف ایخانواده در 0101مهرماه  01 رادی،اکبر 
و رفاه نسبی، دوران کودکی  لحاظ اقتصادی در موقعیت متوسطی قرار داشتندنفره بود که بهای هشتخانواده
تداوم حس الهام بود و  برای او منشأسالگی سرشار از خاطرات شیرین و ماندگاری کرد که همواره 00 او را تا
ایران را تحت تأثیر خود  گرچه این دوران مقارن است با جنگ جهانی دوم که. در  آثار او منعکس است آن ایام

های سیاه سالاما با شروع . اقتصادی بر خانواده او گذشت، روزگاری آرام بود حال آنچه تا فترتبا این ،دادقرار 
 ها و هجرت ناخواستهامالک و دارایی اجباری پدر در رشت و فروشو ورشکستگی کارخانه  خورشیدی 01 دهه
و تحصیل رفتن به دبیرستان رازی تهران . ای دیگر رقم خوردگونهان، روزگار نوجوانی برای رادی بهبه تهر آنها

گیری سمت شکل، ذهن پویای او را که بهفرهنگی و اقتصادی و اجتماعیمتفاوت از حیث  در محیطی مرفه و
شگرفی بر زندگی رادی  رودی تأثیرایی با زمانی و زندهآشن ،در همین اثنا. متحول ساخت ،رفتپیش می

آن از سال لتحصیل شد و پیش از ااز دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ 0120در سال . گذاشت
مناسب ناکیفیت ، های مالی ناشی از تشکیل خانوادهدلیل دغدغهحرفه معلمی را برگزید و بعدها به 0121
مقطع کارشناسی  شد ودلزده از تحصیل او  محتوا،های بیبه کالس و جزوه اندنگرش غلط استا ها وکالس

را در سال  آبی روزنۀاش به نام نمایشنامه اولین رادی .داختبه معلمی پر ،هدرها کردر سال دوم  ارشد را
به  او آثار متعددی ،در این فاصله .ر کردمنتش 0111در سال  را گذر سقاخانهپایینبه نام  ینِ آنهاو آخر 0120

د نهمواره بر تارک ادب فارسی خواه و ندنویسی ایران را متحول کردنمایشنامهرشته تحریر درآورد که 
روی صحنه رفت و همچنان به  ،چه در زمان حیاتش و چه پس از آن ،ار اوـراهای فراوانی از آثـاج. ددرخشی

باعث کشف  ،در طول زمان آثار او مختلف در مورد های، نقدها و بررسیمطالعات تخصصی و دانشگاهی. رودمی
 روز سرانجام دررادی . ستااش شدهرادی در متون نمایشی نای فکریها و غظرایف و پیچیدگی هرچه بیشتر

در تهران چشم از  0111ماه دی 5
مدد  گرچه بهاو  .جهان فروبست

 ،استعداد سرشار و روح لطیفش
انگیز دست به خلق آثاری شگفت

، یک نویسنده غریزی نبوداما  ؛زد
از  ای بود آگاهبلکه نویسنده

ادبیات کالسیک ایران و جهان و 
آثار  طور پویا و خوانندههمین

ها سبک .وین ادبی ایران و جهانن
با  ،شناختهای ادبی را میو گونه

مختصات و  علم نقد آشنا بود
 .دانستال میـحد کمصحنه را به

توسط او به از این جهت آنچه 
توان را می رشته نگارش درآمده
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 این پژوهش ، نگارندۀنظرـاز این م. دانست دگیـل او به نویسنـهای رادی و اشراف کامای از آگاهیمجموعه
راه بر نقد آثار مورد  ،طریقاین ی او در نگارش آثارش پرداخته تا از رویکردهابندی به تقسیم صورت اجمالیهب

  .مطالعه گشوده شود
  اازز  ممننظظرر  ررااددیی  وو  ننووییسسننددهه  ممتتنن  ززبباانن،،

که از این  دهد و تأثیریدر نحو زبان روی می مقصود رادی از زبان، در اصل همان تظاهرات کالمی است که
رادی، زبان را از فضای حسی نویسنده و تفکر او و رویداد . شودداستان و نمایشنامه منتشر می نحو در کل

 .داندر ادبی جدا نمیمنجر به خلق اث
عنوان ابزار وجدان و تسهیل درک مسائل اساسی جامعه و کمک به هویت ایرانی استفاده رادی از زبانی ویژه به»

 (91 ،زاهدی)« کندمی
، زبانی است سرشار از بلکه برعکس ؛نیست دی و خالی از حسیک زبان کاربر ،کندریح میتش زبانی که رادی 

را شان های نسلی که او قصهارتباطی و مهیج و پرطنین که پتانسیل الزم را برای بیان دردها و رنج هایجریان
مان زبان مردم کوچه و خیابان آن در آثارش بهره جسته، هزعم رادی، زبانی که او از  به .دارد کند،بازگو می

گیرد و از این زبانی که انرژی خود را از محاورات روزمره مردم می زبانی است نزدیک به فرهنگ عامه؛ ست؛ا
 .گیردآمیزد و در مقابل چشم تماشاگر، جان میبابت است که این زبان با روح صحنه می

، جای ایست و اندازه فاصلهاندام جمله، قواره این یا آن کلمه،  -های پنهان زباندر انتقال معانی ژرف و حس ...»
این تجسمی از میزانسن و ترکیب منظمی از کلمه و حرکت است . حتی حالت انگشتان دست گوینده مهم است

 (991: 9731، رادی)« .رسیدکه چنانچه خوب فشرده شود، شما دیگر روی صحنه به شعر می
در حال  اثر نمایشیِ ن، جایی در میانۀقواعد دستوری زبااین موضع رادی در برابر زبان است و اگر چنانچه 

ن این چیرگی بر مت کند و از پسِدست و پای او را ببندد، رادی قواعد خود را بر متن چیره می ،گیریشکل
 .کندراحتی عبور میهای سخت کالم در اثر بهاز گردنهاست که 

اجتماعی متغیر او روانی و  و شرایطعنوان یک پدیده، دیده ساخت که در آن فرد بهرنی رادی صحنه مد»
داد که نقطه ها را نشان مینویسی، زندگی روانی شخصیتاین رویکرد جدید در نمایشنامه. شودمحدود می

« .های انسانی بودعطفی در ادبیات دراماتیک بود؛ همچنین کشف روابط فردی با فضا، تغییری در دیدگاه
 (91، زاهدی)

شار ان اقـدر میاد او، ـبه اعتق ؛ چراکهکندات نمایشی تلقی میـذیر در ادبیرا امری گریزناپ« نثر شکسته»او  
وجود  های فرهنگیخاستگاه بسیار نزدیک به گوناگون جامعه، به تعداد افراد و طبقات و مشاغل، زبان فردی

ر از نثر غیتوان بهدیگر نمیهمه در نظر گرفت و از سوی  توان زبان واحدی براین منظر نمیاز ای. دارد
که اساس متن -پس آنچه جمالت رسمی با دیالوگ  .یافت تر کردن کالم آنهااهی برای ملموسر ،شکسته

هایی است که تمام بازیگوشی متن نمایشی مدیون روشن تعابیر و واژهکند، گرفتن سایهمی -نمایشی است
نام نویسان صاحبی برخی از رمانکه حت است بزرگنویسی از نظر رادی کاری نمایشنامه ،در نهایت .آنهاست

 .انددر ادوار مختلف تاریخ ادبیات جهان آن را آزموده و نامراد از خیرش گذشته
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ـای مشخصی به دنیا ا آن در جغرافیـداند که او با اصالتی میـنقش نویسنده را در یافتن آن جوهره ی رادی
 که در اصل راهنمایی است برای آنهاذهن دارد در  هاییپرسش، «هویت»یا « من»او به دنبال آن . استآمده

 :نویسندکه می
ملی معاصر است که با « منِ»کنیم؟ رئالیسم آسیایی ما کدام است؟ و آن کدام ما، در این گوشه شرق چه می»

 (941: 9731، رادی)« ؟...بشری همسوست های ملیِتجربه
مگذاری اـن« تـاتر هویـتئ»کند که آن را ره میبه آن روح یا جوهری اشا ،اـهاسخ به این پرسشـرادی در پ

اس ـاریخی صحنه یا ترجمه متون کهن و اجنـت هایر، او ذهن را از فرم و ارجاعـتفک در تعریف این. استکرده
کند که گویای وضعیت معطوف به آن چیزی می ها دور کرده،نآالت اجرایی و به صحنه کشیدن آییو زینت

 :بشر امروز است
و این تئاتر اگر  ...شودهای ملی، زبان خاردار معاصر و قلب و مغز جهانی بنا نمیئاتر هویت ما جز به سازهاما ت»

 (941همان، )« .تواند زبان آدمیزاد امروز را ثبت جهانی کندای داشته باشد، میجگر، زهر، طول موج کشیده
 ریـعشق، عدالت و روشنگ د را رویـو تأکیا ؛سنده امروز استفه نویـح آنچه از منظر رادی وظیـرای توضیـب

کند و اجرایی که از پس متن او گویی قصد نویسنده باید تطهیر جهانی باشد که در آن زندگی می. گذاردمی
اکافی ـویسنده را نـاو استعداد یک ن ،اما برای این امر خطیر. اشد برای دنیای معاصرـغسل تعمیدی ب ،آیدمی
 .داندمی

تنهایی کافی کشیدن بار سنگین یک اثر ادبی به برای ،ن است که اسب بخار شما، یعنی استعدادکالم ای بّلُ»
وسو و تراش بردارد و سمت ،های متوالیو سال نفس و مراقبه استعداد سنگ خامی است که باید با کفّ. نیست

زنده و جانی که میل  ماغِدِشور، صداقت، : عالوه بر این، چیزهای دیگری هم الزم است. مقصد و معنی پیدا کند
 (34 همان،)« .به سوختن دارد

ی به داستان را در بستر ، بایدملی در اثر است نویسنده برای دست یافتن به آنچه هویت یا جوهر ،به هر تقدیر
های محلی یا سنتی یا کند و این چیزی است فراتر از نشانهمثابه خون اثر عمل میجریان اندازد و این بستر به

در  های محلیمعنای نادیده انگاشتن ارزشالبته این به. استر آن بزرگ شدهای که نویسنده دجتماعی منطقها
بخشد نا میعبارت دیگر به آن غکند و یا بهای متنی را بیشتر میهاین نشانه بلکه آنچه تأثیر ،آثار ادبی نیست

دی عبُ از جغرافیای خود فراتر رفته، چنانکه اثر ؛ایدئولوژی نویسنده است ،کندو لزوم وجودشان را منطقی می
 .یابدجهانی می

عقیده و ایمان در کارهای رادی فقط به یک کاراکتر تعلق : گویدمحمد چرمشیر در یادداشتی درباره رادی می»
 (91، زاهدی)« .شودکند و شامل تماشاگرها هم میبلکه به تمام کاراکترها ارتباط پیدا می ،ندارد

و  ؛های اجتماعیجدایی هنر از آرمان ،کردبرنهاد طبقاتی تبدیل میاآثار گذشته را به یک  ،زعم رادی هآنچه ب 
 .خالی شدن هنر از معانی ایدئولوژیک آن است ،افتدآنچه امروز اتفاق می



118
118

Vo
l. 

II
   

 N
o.

 3
   

 A
ut

um
n 

 2
02

0
13

99
یز 

 پای
م  

سو
ره 

شما
   

وم 
ه د

دور

Irānshenāsi
Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

یان فشار جر نسبتِکند و بهجتماع و مردم انتخاب میخود را از میان مسائل جاری ا هایرادی تمام موضوع»
و میزان تغییر و تبدیل در شرایط ممیزی، آن را در قالب ( در زمان نگارش آثار)خفقان حاکم بر جامعه 

 (561، خلج)« .دهدسمبولیک و گاه تمثیلی مورد تحلیل قرار می
ترتیب است که نبودن یا کم بودن تفکر یا ایدئولوژی یا دغدغه نویسنده، بزرگترین آسیبی است که بر بدین

های اینکه قالب ؛داندرادی واقعگرایی را راه چاره می ،برای نیل به این هدف. گونه خواهد زد بی او از هرمتن اد
راحتی بیان گرایی بهان چیزی را بگویند که واقعـاند همیک در ادوار گوناگون سعی داشته اتر هرـذرای تئـگ

 .استرا در اتمسفر خانواده یافته او این واقعگرایی. کندمی
ای است با روزنه خ هولناک آیینی است، نه یک پنجره؛خانواده برای من گودال قتلگاه هویت انسان، یک مسل»

جهانی است خودانگیخته و . جهان نظاره کنید جاری تاریخ را در پهنۀ توانید خونِآن می از تهِفرم قیف که 
سرعت بارور و بهی را در بطن خود قبول جادار که قادر است هرگونه مضمون، رابطه، موقعیت یا برخورد و پیچش

 (565: 5731، رادی)« .کند
گذرد را جایی در خانواده یهرآنچه در جهان م های دیگر صحنه نیست بلکه ریشۀورتص نافیِالبته رادی 

بیان  و گیرد،خاطرات خود می را از زندگی خانوادگی و کودکی و هاترین الهاماو که خود بزرگ. استیافته
 .یابدریا میجامعه را در همان مختصات، باورپذیر و بی هایتعیواق

های عینی محیط اطراف خویش و نویسد و واقعیتهای رئالیستی است و از زندگی میآثار رادی دارای شاخصه»
را به تحلیل و نقد دوره تاریخی، شرایط ان واقعگچون نویسندگ کند و گاهدوران خود را بیان می شرایط

هایش منعکس امهـنمایشنردازد و آن را در ـپبرد، میر میسای که در آن بهضعیت انسانی دورهو و اجتماعی
 (561، خلج)« .کندمی

باید از نظر دور ن. ، توجه به بسترهای اجتماعی دوران نویسنده بسیار مهم استدر مطالعه و نقد آثار ادبی
ر و ـوده و دقت نظـات و حوادث دوران خود دور نبـاتفاقعنوان یک نویسنده متعهد، هرگز از داشت که رادی به

از این . استار ماندههای اجتماعی درست او ریشه اصلی و واقعی آثار ارزشمندی است که از او به یادگدریافت
اصلی تفکر  آن به دنیا آمد و نطفه رادی در پردازد کهگر به شرایط سیاسی و اجتماعی دورانی میمنظر، پژوهش

 5713تا انقالب  (که رادی به دنیا آمد) 5751 هایایران که در فاصله سال. آن محیط شکل گرفت او در
حوادثی  است؛ای چون اکبر رادی دور نماندهیک از نگاه تیزبین نویسندهساز بود که هیچآبستن حوادثی تاریخ

 .ثار رادی مشهود استآدر رد پایش  انجامید و هاییها و اتفاقرگیرید ها یایک به بحران که هر

  55773311ددهههه  
او با این کار طبقه فرادست روستایی را بیش از پیش  ایران از دوران رضا شاه آغاز شد؛ اصالحات ارضی در

اران و تعیین مالیات برای یندثبت امالک به نام زم ارهها از طریق ادبه ثبت رساندن زمین. ثروتمند ساخت
طبق آنچه از دل این اصالحات ظاهری بیرون آمد، . تر ساختضعیف، فرودستان روستایی را هرچه دهقانان

گرفت و روستاییان در این امر دخالتی تعیین کدخدای روستا توسط طبقه فئودال روستایی صورت می
 .ها و قوانین جدید بیش از پیش روستاییان را در محاق فرو برداین مصوبه. نداشتند
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عنوان هایشان بههای اشرافی، آنها را از موقعیتخانواده راه کردن برخیرضا شاه در عین جلب نظر و با خود هم»
نقشی که )و از ایفای نقش طبقه حاکم کشور  (دست آورده بودندجایگاهی که در سده نوزده به)بزرگان محلی 

ای خود به هآنها به فروش زمین او با وادار کردن برخی از. ساخت محروم ،(کردندپس از انقالب مشروطه ایفا می
مقام و  تنها از قدرت و ثروت بلکه بیشترشان را از آزادی، شأن ورزان و محروم کردن برخی دیگر، نههای اقیمت

 (781براهامیان، آ)« .حتی زندگی خلع ید کرد
شد و رضا شاه برای سرپوش گذاشتن بر این رفته باعث نارضایتی طبقات مختلف جامعه میها رفتهاین اقدام

، جامعه ایران را به های پیامد آندامنه این نارضایتی و سرکوب. شدبه خشونت و زور متوسل می ،هاینارضایت
سمت انقالبی خونین پیش گرفت و ایـران بهاجتماعی باال میهای تنش. انداختفکر تغییر در حاکمیت می

سرنوشت  ،وسط نیروهای متفقینبا اشغال ایران ت. همه چیز تغییر کرد 7231ولی ناگهان در شهریور  .رفتمی
 .سرعت عقب نشست و رضا شاه حکومت را به پسرش واگذار کردارتش شاهنشاهی به. رضا شاه عوض شد

متفقین به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز اینها برای مصارف . کننده بودویران ،مدهای اقتصادی اشغالپیا»
وادار کردند تا این منابع اقتصادی  از این رو دولت ایران را عمالً. تندنیروهای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داش

ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط ارزش پولی و به "سیاست"با استفاده از این اقدام . را در اختیارشان قرار دهد
 (781، کاتوزیان)« .پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید

. شدت کاهش یافت و دادن وام به کشورهای انگلستان و شوروی، اقتصاد ایران را ویران کردهرزش پول ایران با
وان سنگینی از بابت تغییر حکومت کار  آمدن محمدرضا شاه، ایران تأ و روی 31رویدادهای شهریور پس از 

 غازین حکومتهای آدر سال. ولی در عین حال فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تا حدودی باز شد ؛داد
موجی از . شریات باعث شد تا جامعه ایران با فلسفه و هنر جهان آشنا شوندپهلوی دوم، آزادی نسبی احزاب و ن

ولی آنچه مسلم است  ؛های نو در میان ایرانیان شدترجمه متون علمی و ادبی باعث جریان یافتن اندیشه
دلیل اشغال ایران توسط نیروهای به ،احساس نشدقدرت در ایران  اگر خأل. بد اقتصادی و سیاسی بودشرایط 

توان از آن جمله می. ایران دانست لف درهای مختیتوان عرصه درگیرسراسر این دهه را می ولی ؛ین بودقفمت
 ،برای صنعت نفت اشاره کرد که در همه اینها های دکتر مصدقبه تأسیس حزب توده، واقعه آذربایجان و تالش

 .شرایط ناگوار اقتصادی بود ،داشتآنچه همواره وجود 

    77222211  ددهههه
های دلیل ناآرامیبه ای بود که در شهرهای مهم ایرانتیرماه در پی اعتصابات مردمی گسترده 21حوادث 
اعتصاب و  ،ائله را آرام کند اما بعد از پنج روز، غشاه در ابتدا سعی کرد تا با کمک ارتش .روی داد سیاسی

. دی تشکیل دهدفرمانی در ارتش او را بر آن داشت تا از مصدق بخواهد دولت جدیهای نادرگیری و نشانه
 .یک پیروزی بزرگ بود که در تاریخ ایران ثبت شد تیر 21ترتیب،  بدین
ار و مجالس سنا و شورای ملی ، ارتش، اشراف زمیندهای شدیدی علیه شاهمصدق پیروزی خود را با حمله»

سی تیر را روز قیام مقدس  راج کرد؛ خودش کفیل وزارت جنگ شد؛ا از کابینه اخطلبان راو سلطنت. دنبال کرد
های رضاشاه را به دولت برگرداند، بخشی از بودجه دربار زمین این روز را شهدای ملی اعالم کرد؛ ملی و قربانیان

ینی را به ابوالقاسم ام سلطنتی را در نظارت دولت درآورد؛ بنیادهای خیریه ؛کرد و به وزارت بهداری دادرا قطع 
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ع کرد؛ شاهزاده اشرف، های خارجی منمستقیم با دیپلماتشاه را از برقراری ارتباط  وزارت دربار منصوب کرد؛
های و از هر اقدامی علیه روزنامه ؛وادار به ترک کشور ساخت ،کردخواهر دوقلوی شاه را که فعالیت سیاسی می

سرانجام خود  ،در واقع. خودداری کرد ،کردندمعرفی می« نت و جاسوسیمرکز فساد، خیا»ای که دربار را توده
مسائل قانونی  ،ه پارلمانیرد و اطمینان داد که یک کمیته ویژمصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم ک

به  وی نام وزارت جنگ را. شدت برخورد کردمصدق با افسران ارتش هم به ...میان کابینه و شاه را بررسی کند
آینده فقط تجهیزات اهش داد و اعالم کرد که دولت در درصد از بودجه نظامی را ک 51وزارت دفاع تغییر داد، 

 (333-333، آبراهامیان)« .فاعی خواهد خریدد

در کنار . یفاتی مبدل کردشخص شاه را به یک مقام تشر ،اساسی که انجام داد هایدر واقع مصدق با اقدام
راه را بر  ،گیری شیالت از شوروی و ملی کردن صنعت نفتون اصالحات ارضی، بازپساصالح قان اینها با

او که تا حدودی  اما بخشی از اقدامات آن زمان باز کرد؛ خواهی ایران مانند دیگر کشورهای آسیاییجمهوری
رفته چه رفتهآن. حدانش را از دست بدهداز مت ، تعدادیباعث شد تا مصدق رسید،انه به نظر میهم آرمانخواه

بیکاری و افزایش نرخ اقالم ضروری زندگی مردم  ،مد آن، کاهش درآمد سرشار نفت و پیاپیوستوقوع میبه
. دهندران ارتش مقدمات کودتایی علیه او را ترتیب میدانست که گروهی از افسایام نمی مصدق در آن .بود

دست هکرد و شاه قدرت از دست رفته خود را ب دولت مصدق در پی آن سقوط. یک هفته بعد این کودتا رخ داد
دولت مصدق را از حالت ثبات  ،مخفی طلب با ایجاد شبکهسران سلطنتافآنچه روی داد این بود که . آورد

در . برای عشایر شورشی سالح تدارک دیدند و اوباشی را استخدام کردند تا با آنها همکاری کنند. خارج کردند
. ب کردندوصار کرده و زاهدی را به جای او منکنان شاه، مصدق را از نخست وزیری بربا فرم 5335مرداد ا 51
محمدرضا  ،در این شرایط. شد وزیر به دستور زاهدی محاصره و مصدق دستگیراقامتگاه نخست ،مردادا 52در 

 .ای همچون او در پیش گیردتوانست همچون پدرش حکومت را در دست و رویهشاه 
بعد از این واقعه، شاه بر جامعه مسلط شد و اختیار هر دو مجلس را در دست  ،رفتتظار میطور که انهمان

. محتاط بود ،طبقه متوسط سنتی اما او در برابر .طبقه روشنفکر و کارگر شهری در دستان او بودند. خود گرفت
زیارتی مثل مکه و کربال و  برای برقرار کردن ارتباط دوستانه و نزدیکی با آنها همراه همسرش ثریا به سفرهای

 .کردهای اجتماعی مسلط میفین سیاستی بود که او را بر همه طیرفت و اقم و مشهد می
 5335-5331های جذب طبقات سنتی و نظارت شدید بر طبقات جدید، ناگهان در سال این سیاست دوگانۀ»
 (152، آبراهامیان)« .هم خوردضی بر دلیل بحران شدید اقتصادی و فشار آمریکا برای اصالحات اربه

 33تا  33 هایرا در سال هاآمده شد و میزان اعتصابدستت اقتصادی باعث بر هم خوردن ثبات بهمشکال
 .گران و نیروهای نظامی همراه بودهای خونین میان اعتصابافزایش داد که معموال با درگیری

        55333311  ددهههه
میل  برخالف ایش حقوقشان آغاز شد و شاه را متقاعد کرد تابا اعتصاب معلمان برای افز 31حوادث دهه 

 .دوزیر ایران شنخست 5331این ترتیب امینی در سال  به. وزیری انتخاب کندامینی را به نخست باطنی،
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مجلس : سابقه بودبه بعد بی 2331وزیری امینی با تغییری در جو سیاسی همراه بود که از کودتای نخست»
ینه ـطور موقت بسته شد، آزادی بیشتری در زماد بهـرا ترک گفت، فرودگاه مهرآب رانـمنحل شد، شاه ای

الی و ـکنندگان ماری از سوءاستفادهـن داده شد و شماـها به مخالفینهـاتی و سایر زمـهای مطبوعفعالیت
 (162-162کاتوزیان، )« .بدآوازه بازداشت شدند های سیاسیِکنکارچاق

ارضی از دهه نگاران طرفدار اصالحات ، ارسنجانی که از روزنامه2332در سال  یری امینیوزهمزمان با نخست
 .از اقدامات اوست ،2332مصوب سال  ،قانون اصالحات ارضی. کشاورزی منصوب شدن وزیرعنوا، بهبود 12

: لی داشتروف شد، سه ماده اص، که بعدها به مرحله اول اصالحات ارضی مع2332قانون اصالحات ارضی سال »
صورت هچه ب ،جا چه در یک دانگ راشش هیک دِ های کشاورزی مازادِهمه زمینباید اران دزمین نخست،

البته صاحبان مرکبات، مزارع چای، باغداران و کشتزارهای مکانیزه از این . به دولت بفروشند ،پراکنده باشد
ه و طی ده سال اسبـاتی پیشین محـی مالیهاحسب ارزیابیاران بردغرامت زمین دوم،. نون مستثنا شدندقا

ها کار ان زمینـبالفاصله به کشاورزانی که بر روی هم باید ،خریدهایی که دولت میزمین سوم،. شدپرداخت می
 (012، آبراهامیان)« .فروخته شود ،ندکردمی

ه سرانجام رسید و ولی وقتی ب ؛کاری بود که در دولت امینی صورت گرفت گرچه قانون اصالحات ارضی نتیجۀ
ا ـادره و بـشاه آن را به نفع خود مص ل شد،ـود، تعدیبرضا شاه تصویب شدهای که در دوران هـوانین اولیـق

 .کرد« انقالب سفید»ای به نام ماده، اقدام به اعالم یک طرح ششآمدهبرداری از شرایط حاصلبهره
ه ـتی بـهای دولانهـروش کارخـها، فی کردن جنگلر تقسیم اراضی، ملـای افزون بادهـماین طرح شش»

ر ی به زنان و ایجاد سپاه دانش را دها به کارگران، اعطای حق رأرخانهگذاران خصوصی، فروش سهام کاسرمایه
 (010 آبراهامیان،)« .گرفتمیبر 

 نی بعد از چهارده ماهشد تا امیآرامی سرانجام باعث اـاآرام بود و این نـران همچنان نـیاما اوضاع داخلی ا 
د داخر 20توسط شاه، قیام « انقالب شاه و مردم»آن بود که در پی اعالم  بعد از .استعفا دهد ،وزیرینخست
. جنگ بر سر قدرت بود ،گذشتآنچه بر ایران می 2331تا  2331سال  در حدفاصل. وقوع پیوستبه 2331

سوی کشورهای ها و دست دراز کردن بهواع تعرفهان های دولت برای باال بردنتورم، کسری بودجه و سیاست
خش خصوصی شد و این همه بر ـاعث ورشکستگی عظیمی در بـب ،اـهزینهـو سعی در پایین آوردن ه دیگر

 .زددامن می کشور ثباتی شرایط داخلیبی

  22330022ددهههه  
. داری به وجود آمددر سرمایه های اقتصادی و سیاسی حکومت در دهه پنجاه، رشد قابل توجهیبا سیاست

ای از های صنعتی روی آوردند و با این تغییر، طبقهبه بخش ،دارانی که پول و سرمایه در اختیار داشتندزمین
. باعث شد تا خیال شاه و مزدورانش راحت شود 2301قیمت نفت در سال  باال رفتن یکبارۀ. پدید آمدن دالال

روی همه مخالفان داخلی خود به ، عمالًیت همۀ احزاب دیگرو ممنوع حزب رستاخیز ملیتأسیس او با اعالم 
الملل، ایران را یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرد و سازمان عفو بین 2303در اوایل سال . شمشیر کشید
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شاه برای همراه  ،در همین دوران. رسیدگی کندسیاسی ای از شاه خواست تا به وضعیت زندانیان طی نامه
 .هایی را در هنر و نشر ایجاد کردران با خود، آزادیوفکر آن دکردن قشر روشن

های صنفی کلها و ایجاد تششده به برگزاری گردهماییرمندان با استفاده از فضای ایجادروشنفکران و هن»
. های آن استیکی از نمونه ،در انجمن فرهنگی ایران و آلمان 0531شب شعر در سال  01برگزاری . پرداختند
سیاسی و فرهنگی شعرخوانی به انتقاد از وضعیت  ها، شعرا و نویسندگان ضمن سخنرانی واین شبدر طی 

 (01، زاهدی)« .پرداختندکشور می

 .پیروز شد ایران ، با سقوط حکومت محمدرضا شاه، انقالب اسالمی0531سرانجام در بهمن 
چهار دهه از حکومت پهلوی؛ یک به نزدایران در  سیاسی و اجتماعی مروری بود بر وضعیت ،آنچه گفته شد

روزهای استبداد و خودکامگی و  به پایان رسید؛ 0531روی کار آمد و با انقالب  0911حکومتی که با کودتای 
چشم تیزبین هنرمندان  ،این رویدادهای تاریخی ناظراما  .ساز انقالب شداوج گرفتنش زمینه دیکتاتوری که با

هنرمندانی چون اکبر رادی که  گرفتند؛ار خود میـبرای خلق آث هاییامـاله ،ارلخ آن روزگـایع تـبود که از وق
خوبی به ،که در آن عصر و یا حتی بعد از آن نوشته شده ز این حوادث تاریخی را در آثارشیک ا های هرنشانه

موردی در این  ن مطالعهعنواده به معرفی آثاری بپردازد که بهجاست تا نگارناز این رو به. دهدنشان می
رتند از این آثار عبا .های تاریخی آثار، یادآور تاریخی است که به تلخیص بیان شدانتخاب شده و ریشه پژوهش

 .نمای ماباغ شبو  ملودی شهر بارانی، صیادان، هااز پشت شیشه، افول

 
 هانمایشنامهتاریخی  تطبیقمعرفی و 

 

 افول( 1

  پپییررننگگ
روستا . استدر استان گیالن اتفاق افتاده« اننارست»ت که در روستایی به نام داستانی اس« افول»نمایشنامه 

دنبال هاست بهکسمایی سال. است «غالمعلی کسمایی»و  «عماد فشخامی»های دارای دو مالک اصلی به نام
 .سهم اعظم امالک روستا را در تصاحب دارد او. ای برای بیرون آوردن امالک عماد از دست اوستبهانه

از مدتی قبل به اتفاق همسرش به روستا  است، «مرسده فشخامی»داماد عماد و همسر  که «جهانگیر معراج»
دست هبعد از حفر چاه و ب .قبال عمومی یابدآمده تا برای روستاییان خدماتی انجام دهد و از این طریق بتواند ا

دادن به اتحادیه  هز و ایجاد و بال و پرای مجدنبال ساخت مدرسههب ،نی در میان اهل روستاآوردن موافقا
رار است در میان ـان  مدرسه قـساختم. ست تا از این طریق مناسبات قدرت را تغییر دهدکارگران روستا

امالکی که عماد  ،اشپوشاندن به خواستهعمل  جامۀجهانگیر برای . ناراضی است او های عماد برپا شود وزمین
ماد آینده برادرزاده و دا، «فرخ کسمایی»از سوی دیگر با . فروشدرا می ادهرای ازدواج دخترش به آنها دب
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. و منش او ضدیت دارد فرخ با عموی خود و روش. ریزدمی طرح دوستی ،ای داردگرایانهکسمایی که افکار آرمان
تالف میان با باال گرفتن اخ ،ای در رکاب جهانگیر و عده بیشتری در رکاب کسمایی هستندروستاییان که عده

های مشکوکی در قتل ،دام اوـانگیر گذشته و بعد از هر اقـمدتی است که از آمدن جه. دنبزرگان روستا بالتکلیف
مردی که و برای ساخت مدرسه نیز یکی از هشت گیله همیراب کشته شد ،بعد از حفر چاه. دهدا رخ میـروست
ناامنی،  فاق و نارضایتی روستاییان ازبا این ات. است، تا پای مرگ مجروح شدهانداندرکار ساخت مدرسهدست

کسمایی با استفاده از اختالف میان . کننددوستانش او را ترک می. دهدجهانگیر اعتبار خود را از دست می
ایت موفق ـدهد و در نهها قرار میعماد را در موقعیت واگذاری زمین ،های گوناگونجهانگیر و عماد و از راه

عماد بعد از . امور را در دست بگیرد ، اختیار همۀا شود و به این ترتیبـروست صاحب امالک کلّ شود تامی
ا ـرک روستـبا همسرش مرسده تصمیم به ت ،بعد از این اتفاقنیز جهانگیر . کندا را ترک میـروست ،واگذاری

 .گیرندمی

  تتططببییقق  تتااررییخخیی  ااثثرر
در . توسط انتشارات طرفه به چاپ رسید 3131شنامه در سال این نمای. دومین نمایشنامه اکبر رادی است افول

این هنگام است که اکبر رادی لیسانس علوم اجتماعی را دریافت کرده ولی ذهن و تخیالت او همچنان پیوند 
ا او ر هایو شخصیتهمواره آثار  ،آنچه رادی در آن محیط تجربه کرده. تنگاتنگی با دوران دبیرستان رازی دارد

 های مجلل جلوی دبیرستانقطار ماشین توان بهمیآن تصاویر و خاطرات جمله از . استیر قرار دادهتحت تأث
جوراب که زیر و بی بلندهای پاشنهدخترانی با کفش پوش؛و پاپیون زدهدخترانه، کراوات پسرانی با پوست ؛رازی

اشاره  ...ی وپسته شام ظاهر کودکانه،به هایها و دویدنغش خندهغش ؛؛ مکالمات فرانسویبودندابرو برداشته
رادی از آن  ر، اکبمکالماتآنچه در کتاب . این خاطرات مشهود است تصاویر ،افولکه در نمایشنامه کرد 

که شباهت به شخصیتی به نام )فرخ از سویی و مرسده  گویی توصیف جهانگیر و  ،کندهمشاگردیان تعریف می
شکسته شدن تابوهای . از سویی دیگر است (عماد ترِدختر کوچک) یسو فرنگ (در دبیرستان دارد «فرح»
خبر است؛ وستا بیفرخ و جهانگیری که گویی از مناسبات اجتماعی ر جتماعی توسط فرنگیس و ظاهر آراستۀا

ک پسر یک تفاوت ظاهری ساده میان ی آنکهنه ،کندآنچه رادی در دبیرستان تجربه می. رنگشعارزده و عصیا
 :، بلکه به گفته اوباشد با دیگران ی محجوبشهرستان

روشن غامضی را در امتداد این فاصله هـسای .آمدمـان را پیاده در آب و گل میا دبیرستـانه تـخ دورِ فاصلۀ»
دانم بینم و اما درست نمیکردم چیزی هست که من میاحساس می .آوردمم و از ماهیت آن سر در نمیدیدمی

ض رشد ـای از دورنگی و تبعیینهـر زمـد و بـجنبیگی از بلوغ بود که در گلوگاه من میاید هم رـش ...چیست
شوم؛ با حس ناشناسی که از عمق بیدار می سریعاً ،روشن غامضکردم که در آن سایهاحساس می ...کردمی

  (62: 3131، رادی) «...کشیدزد و قد میتاریک من نیش می
در دوره قبل از بلوغ که رادی از شناخت آن آنچنان ؛شناختن آن عاجز است تعریف حس درونی که جهانگیر از

 .استعاجز بوده
م؛ اومد که بزرگ شدهبه نظرم می ...های طوالنی بود که من به دنیا اومدمیروتو اون پیاده! رویپیاده -گیرجهان»

دونستم چیزی که نمی شنه بودم، تشنۀن تم. زنههم باز شده و رو دنیا موج می اومد ذرات تنم ازبه نظرم می
 (16 :ب3111، رادی)« .چیه



124
124

Vo
l. 

II
   

 N
o.

 3
   

 A
ut

um
n 

 2
02

0
13

99
یز 

 پای
م  

سو
ره 

شما
   

وم 
ه د

دور

Irānshenāsi
Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

در  در کالم رادی برای بیان یک حس ناشناخته در دوران جوانی، «روشنسایه»اشاره به  ،از سوی دیگر
 :شودنوع دیگری از زبان جهانگیر بیان مینیز به افولنمایشنامه 

 (43 همان،)« .نوربی و یه گوشۀ یه آلونک، چندتا گاو: زندگی ما اینه -جهانگیر» 
ها به دانست که از تبعیض به نام جهانگیر را داستان جوانی افولان داستان نمایشنامه تومی ،پس با این تعاریف

 ؛کندبه آن اشاره می در نمایشنامهعماد گونه که ولی تغییر به چه قیمت؟ آن و در فکر تغییر است؛ جوش آمده
شباهت جهانگیر و اکبر رادی (. همچون پوست پسران دبیرستان رازی در خاطرات رادی)هایی لطیف با دست

از جمله  ، واجد خصوصیاتی استافولالبته که جهانگیر در نمایشنامه . است های اجتماعیلمس تبعیض در
که او را از شخصیت نویسنده دور  رودستی به فرادستی،ایگاه خود از فـگرایی کور، تغییر جبلندپروازی، آرمان

های فکری او و رادی پی برد یا اساس کتاب مکالمات، به شباهت و دغدغهتوان برتا حد زیادی میولی  ؛کندمی
از سوی . حس کردی را در نویسنده نسبت به جهانگیر یک حس نزدیکی و درک قلبتوان می ،بهتر بگوییم

های ارچوبرود و سعی دارد تا چدانشگاه می ان بهدومین دختر عماد که در تهر ،دیگر شخصیت فرنگیس
زنان و دخترانی که با عبور از  .در ایران است 0431دهه  ، یادآور تجددخواهی زنانِسنتی زنانه را بشکند

جمع  حضور در. نفع خود داشتند ش متفاوت، سعی در تغییر شرایط بههای اجتماعی و رفتار و پوشارچوبچ
چیزی که  متفاوت؛« زن»برای نشان دادن یک  ،ای که اغلب متظاهرانه بودهترانههای دخمردان و بازیگوشی

 فشخامی نماینده دو طیف از زمیندارانی جز این در این نمایشنامه، کسمایی وبه .تابدآن را برنمی« عماد»
، از (عماد فشخامی)سنتی ف طی هایتاًبا هم مواجه بودند و ن 31هستند که در دوره اصالحات ارضی دهه 

 که از سوی قدرت فرادست (ع)و عزاداری برای امام حسین« تکیه»نماد  ،از سوی دیگر .در شدمیدان به
دارد که با رفتن و  خورشیدی 31دهه  ، نشان از سیاست پهلوی دوم دردر روستا صورت گرفته (کسمایی)

  .داشتسنتی جامعه  یجاد رابطه با قشرزیارت اماکن متبرکه سعی در ا
گمان  دعلی جمالـزادهمحممانند بسیاری  د مواجه نشد؛ران دوران خوـنظال صاحبـبا استقب افولنمایشنامه 

نویسی را به رمان تبدیل کرده و قید نمایشنامه افول، بهتر است تا رادی روزنه آبیکردند بعد از تجربه تلخ می
وبست رحمانه سالخی کرد و چفتیها را بخودش، این نمایشنامه فتهبعدها رادی به گ. را برای همیشه بزند

 .درستی به آنها بخشید
. ددهدر ایران روی می خورشیدی 31است که در دهه  تقارن نوشتن این اثر با وقایعی آنچه مهم است

تولید را شدند امالک خود را بفروشند و میدان جبور میمالکان م ،واسطه آنهااصالحات ارضی و قوانینی که به
 نیز وضوعـاین م. بستان دارندبده ،ی حکومتیاالـهای با ردهـکه ب الی کنندـخای داران نوکیسههـبرای سرمای

نمایشنامه در زمان نوشته شدن با  این گرچه. استدقت مورد توجه نویسنده بوده، بهافولدر نمایشنامه 
 .روی صحنه رفتبه توسط علی نصیریان 0431در سال  ولی ،شکست مواجه شد

ای نوشت که ، فیلمنامهافولسینما، براساس نمایشنامه  ، کارگردان مطرح، خسرو هریتاش0791در سال »
 (10 زاهدی،)« .توسط وزارت فرهنگ و هنر رد شد

نمایشنامه، درک عملکرد عماد، گستاخی فرنگیس، ناشکیبایی این های تاریخی زمان نگارش رخداد با مطالعه
به دو تن از اهالی  ،نمایشنامههای صیتدر میان شخ. تر خواهد شدگرایی فرخ برایمان سادهجهانگیر و آرمان
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هویت است که انسانی پوچ و بی ، مدیر مدرسه روستا؛«تقی میالنی» یکی. شودتعلیم و تربیت اشاره می
اما در درون به پیروزی  دهد،خواهی سر میه و فریاد آزادیهای ناخوانده خود گرفتروی کتاب ذهنیتش را از

، آموزگار «هادی آریا»دیگری  .استتر چشم دوختهجایگاه بهتر و رفیعخواهان و دستیابی خود به آزادی
چ رؤیای بزرگی در سر و هیپردازد صدا و هیاهو به کارش میهای ساده و کهنه که بیمظلومی است با لباس

 این دو شخصیت در اثر مورد نظر،. اش ارزان استغذای او اندک و زندگی. تدریس به کودکان روستا جزندارد 
مدیرانی که با  ند؛دهخوبی نشان میولیت را در دوره پهلوی دوم بهتفاوت میان شعارزدگی و انجام مسؤ

، بار اقشار ضعیفی که با حداقل درآمدو یگاه خود داشتند تر جلوه دادن جاسعی در هرچه باشکوه ،یاپردازیرؤ
 .کشیدندبه دوش میهای بزرگ را ولیتسنگین مسؤ

 

 هااز پشت شیشه( 2

  پپییررننگگ
بامداد، . است« مریم شهید»و « بامداد جلیلی»هایداستان زندگی یک زوج به نام هااز پشت شیشهنمایشنامه 

مریم یک معلم  ،کند و همسر اواده و با چوب زیر بغل حرکت مییک نویسنده است که یک پایش را از دست د
هران مرور ـشهر تدر رنشین ـای فقیسال در یک آپارتمان در منطقه 03رانه این زوج طی ـزندگی فقی. است
زها پشت میز خود مشغول نوشتن ها و روبامداد ساعت. شودداستان از روزهای جوانی آنها آغاز می. شودمی

 مریم، همسر جوان او،. کندره میو روزها را نظا هاتغییر فصل ،امعه دوری و از پشت پنجره اتاق خوداز ج است؛
متر است که  033ای در زمینی به مساحت خانه آرزوی مریم داشتن. به تدریس در دبیرستان مشغول است

در  از فراز و فرود د و عاریارتباط سر. حیاطی پر از گل و درخت و مابقی بهآن به بنا اختصاص یابد متر  033
داستان . دارد برر ، توالی زمان را دتغییر در چهره آنها. این زوج است، مدار ثابتی از گذران عمر یک روند خطی

ای که مریم در آن به تدریس ، مدیر مدرسه«بتول درخشان» :شودموازات آنها دیده میزندگی زوج دیگری به
برخالف مریم و بامداد، آنها . رتبه بانک استکه از کارمندان عالی« حبیب درخشان»مشغول است و همسرش 

آمد ومریم و بامداد رفتگاهی به خانه  از این زوج هر. گذرانندزندگی خود را می ،موفقیت به پیشرفت و با رو
دار گویند؛ بچهتغییر و تحوالت آن سخن می از چگونگی زندگی خود و ها،وآمددارند و در جریان این رفت

متر آن بنا و مابقی حیاط سرسبز و  033که  اندمتر در ونک خریده 033ای به مساحت وام بانک خانه شده، با
ری برای خانم درخشان، ی از مدیریت دبیرستان به منصب مهمتشغل های اروپا و ارتقایفرتمسا. خرمی است

های مکرر آنها ، در جریان مالقاترفته تأسیس شرکت پرورش مرغوبرخاست با افراد برجسته و رفتهنشست
پیشنهاد همسرش سالی دچار افسردگی شده و بهای از میانشود در مرحلهدار نمیمریم که بچه. شودبازگو می
آنها متوجه وجود موش در خانه  ،بعد از مدتی. افتدهای مختلف میآوری کلکسیونی از گلفکر جمعبامداد به
شود تا اینکه در گذرد و مریم موفق به گیر انداختن آنها نمیها میاین موشها از وجود سال. شوندخود می

ها پیش وقتی هنوز جوان بامداد که سال. اندازدیکی از آنها را به دام می ،دوران بازنشستگی با کمک تله موش
. بیندکار مناسب می حاال زمان را برای این ،هایش را برای او بخواندنوشته ، به همسرش قول داد تا نتیجهبودند
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سال آنها هنوز در همان  03بعد از گذشت . خود و همسرش است داستان زندگی ها نوشته،آنچه او در این سال
خانم درخشان به  ،بعد از مدتی. اندیشدکنند و اکنون در سنین پیری، مریم به مرگ میآپارتمان زندگی می

شان که حاال دیگر بزرگ شده و در انگلستان تحصیالتش را و همسرش به اتفاق پسر رسدمیمعاونت وزیر مقام 
شرکت درخشان »زند به نام دست به تأسیس شرکتی می ،به پایان رسانده و ازدواج کرده و صاحب فرزند است

ای باز و زمین تنیس و استخر متر فض 033در زمینی که  ،انددربند بردهآنها منزل خود را از ونک به . «و پسر
هایی فکر با رفتن به مجالس روضه، خود را سبک و به گل ،مریم که دیگر بازنشسته و ناتوان شده و ؛...دارد
 .ند که بامداد بر سر مزارش بکاردکمی

  تتططببییقق  تتااررییخخیی  ااثثرر
، این نمایشنامه 6031در سالسال بعد یعنی  نوشت و یک 6031را در سال  هااز پشت شیشهرادی نمایشنامه 

 .روی صحنه تئاتر سنگلج رفت الدین خسرویتوسط رکن
 طبق گفتۀ. ا مخالفت رادی مواجه شدرا روی صحنه ببرد، اما ب هااز پشت شیشهبیضایی قصد داشت بهرام »

بیضایی در . رفتـبود که رادی آن را نپذینمایش ایجاد کرده ی ازهایهمسر رادی، بیضایی تغییراتی در بخش
ای است که همه با آن همدلی خواهند کرد و با تمام ، نمایشنامهاهاز پشت شیشه": گویدای به رادی مینامه

 (16زاهدی به نقل از طالبی، ) «".وجودشان آن را خواهند پسندید

اول اینکه . استتوجه خاص شده خورشیدی 33در دهه  اریخیـت رخداد مهمبه چند  ،در این نمایشنامه
خاطر پایین بودن با اعتصاب معلمان به 33ه دههای گونه که در بخش تاریخ مرور کردیم، ناآرامیهمان

 این نمایشنامه است، اشارهن شخصیت ایتریکه اصلی« مریم»انتخاب شغل معلمی برای . حقوقشان آغاز شد
ت که در اس« انقالب سفید»دومین نشانه اجتماعی موجود در این اثر، . کانه به این موضوع داردبسیار زیر

اقدامی که باعث . سازی بودصورت گرفت و شامل قوانینی برای خصوصی هلویتوسط محمدرضا پ 6036سال
از طریق  ،خصوصی گذاری در بخشفت که با سرمایهصافرادی دالل ی از نوکیسگان شد؛وجود آمدن قشرهب

شان در این رسد که خانم و آقای درخبه نظر می. های حکومتی به پول و ثروت سرشار دست یافتندرانت
های سیاه لباسهمیشگی کنند که البته پوشیدن بعد از انقالب سفید را نمایندگی می مه، قشر نوکیسۀنمایشنا

و سکونت در مناطق  های کالندستیابی آنها به وام. کندو سفید، این احتمال را در ذهن نگارنده تقویت می
آسیب زدن به  ،آن عِبَتَبهصی و استفاده افراطی از اتومبیل شخها، رشد شهر و سمت کوهپایهشمال تهران به

هیچ تغییری در شرایط زندگی  ،گرچه در طول نمایشنامه. دهدآن روزگار نشان میبیعت و اقلیم تهران را در ط
، نشانگر تبلیغات رژیم با لباس سفید های چشمگیر خانم درخشانافتد ولی پیشرفتمعلم داستان اتفاق نمی

-یاهای محققؤپذیر جامعه در فقر و رحال آنکه قشر آسیب ؛جلسات است پهلوی از طریق سمینارها و برگزاری
شکل مگس هایی بهزدن نقابخانم و آقای درخشان با  های نمایشنامه،در بعضی از قسمت .شوندپیر می ،نشده

قط و این چیزی است که فدهند وار خود را ارائه میو تغییر در زبان، نمایشی سمبولیک از مفهوم زندگی انگل
 ،گویی ذهنیتی است که بامداد درباره آنها دارد. بیندعنوان یک روشنفکر متفکر آن را به چشم میبامداد به

 :کندهای نمایشنامه این تصویر از دنیا را برای مریم بازگو میگونه که در یکی از دیالوگهمان
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خب،  ...کنهکندی حرکت میالبه که بهکف این دالونم یه فاض .چطور بگم؟ دالونیه تنگ و تاریک .... -بامداد»
اینا عناصر ! هادالون، فاضالب، مگس ...کننز میزوِلولن و وِها مگس تو این دالون میحاال فرض کن میلیون

های چطور بگم؟ دنیا برای من دالونی شده با لشابش و اون مگس. اصلی اون کابوسه که ذهن منو اشغال کرده
 (83: الف8931، رادی)« .کننز میای که روی لشاب پرواگرسنه

گونه مراسم، بازگشت شرکت در این مریم در دوران بازنشستگی به جلسات مذهبی و آرامش از طریق عالقه
شاه و  آنچه تجددخواهی رضا دهد؛هب و اعتقادات مذهبی نشان میبه سمت مذ 04مردم را در پایان دهه 

 .پسرش سعی در زدودن آن داشتند
روشنفکر با رویکردهای  ، توجه رادی به چند نوعهااز پشت شیشهو  افول ر هر دو نمایشنامهاز سوی دیگر د
، روشنفکران تحصیلکرده «مرسده فشخامی»و « جهانگیر معراج»رفته مانند ن خارجروشنفکرا. متنوع بوده است

ر کنشگکر و غیرو روشنفکران متف افولدر نمایشنامه « فرنگیس فشخامی»و « فرخ کسمایی»در ایران مثل 
 .هااز پشت شیشهدر نمایشنامه « بامداد»پرداز مانند نظریه

نگاه رادی به . نقش و تنوع زنان حاضر در اثر است ،جالب توجه استدیگر منظری که باز در هر سه این آثار، 
 :ها براساس تعریف او از زن ایرانی استزنان مثبت و منفی نمایشنامه

تر از تعینات فمینیستی ار بلندـزن نوین را در کنار مرد بسی "ایست"دانید؟ من می! ن آزاده، زن مدرنزن، ز»
دوش هم بهر کنار مرد سرافراشته، دوشزنی که د شناسم؛ین است که یک زن بیشتر نمیواقع مطلب ا ...بینممی
های زمانه دندهچرخ الی ،به زیبایی، تا در مصاف بزرگ با هرچه زشتی و پلشتی است آیند، عارفانه، یگانه،می

این زن مزه گیالس مرد نیست؛ استاد و . سالح این زن اندام تابدار نیست؛ روح منیع است ...خرد و خاک شوند
 (831: 8933، رادی)« ...مرشد مرد است

ی در تزریق به داند که دوره پهلوی دوم سعی مییهازن ایرانی را محور زندگی و فارغ از اندیشه اکبر رادی پس
ن قجری ول روی دیگر همان زمسؤبدن و غیرنازک زدۀ، آن زن غربدیاز منظر را. استهان جامعه داشتهاذ

آن زن آالمد، رنگ و او اعتقاد دارد اگر از . شتمثل و برگزاری مجالس زنانه ندا ای جز تولیداست که وظیفه
 :استشود که حضوری در جامعه نداشتهمیهمان زن سنتی  ،رختش را برگیرند

شبحی بود که بدون  ،ایرانی، یعنی زن اصل پنج انقالب سفید رسیدۀدورانبهو به این ترتیب، زن تازه»
فرنگی این  رنیِت با وِمساواو جالب اینکه طرفداران  ؛آثار ما نداشت های اندام و چاک سینه نمودی دریبرجستگ

ا ـاعی مـها و عدالت اجتماب آزادی انسانحسرا به "الـم"غ ـن عرضه و تبلیـردگی، ایـلیک بتظاهـرات سمب
 (811 همان،)« ...گذاشتندمی

نفسی دانست که عزتولیت و باسؤ، همان زن بامهااز پشت شیشهرا در نمایشنامه « مریم»توان میترتیب اینبه
ابت اندام یا ای از ببدون اینکه دغدغه شود؛های زندگی خرد میدندهی چرخگذراند و البا قناعت روزگار را می

، همواره درباره ظاهر خودش و افراد و زنان دیگر «خانم درخشان»حال آنکه در مقابل او، . لباسش داشته باشد
همان زن انقالب  درستیاو به. کندالس گوناگون قضاوت میگوید و افراد را براساس ظاهر در مجسخن می

 .استسفید، طراحی شده
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 صیادان( 3

  پپییررننگگ
، صیادی «رام»سسه که در شرایط سخت برای قسمت سوم مؤاست  ، داستان کارگرانی«ادانصی»ایشنامه نم

در این میان رقابتی  .کننددریافت می نیز ایماهی، سهمیه ل و رودۀبار عالوه بر اشپ ای یکهفته. نندکمی
، حائز «ایوب»به نام یک نفر  ،ادانـاز میان این صی. ارتباط صیادان اغلب با هم برادرانه است وجود ندارد و
اما نفر دیگری در  قبول دارند؛ و مرشد ر و محوربزرگتعنوان ی پهلوانی است و دیگران او را بهارفتار و روحیه

. کندهست که با زبان تند و تیز و تمسخر و تهمت، عرصه را بر همکارانش تنگ می« یعقوب»این جمع به نام 
اش حامله قصد خرید ماهی برای همسر« بیوک»وارد به نام ر تازهشود که یک همکای آغاز میداستان از جای

سسه که مجاور میدانی در همان وب و ترغیب او، شبانه از انبار مؤبا راهنمایی یعق. دارد اما پول او کافی نیست
ی لطفآن روز، بیوک که مورد تمسخر و کمشود تا فردای این موضوع باعث می. دزددحوالی است، ماهی می

کند که رامیار به صیادان اعالم می ،در همان روز. سسه اخراج شودیس مؤ، رئ«رامیار»توسط  ،مکارانش استه
یک باشگاه ورزشی برای تقویت قوای جسمانی و سالمت آنها افتتاح شده که سرپرستی آن به عهده ایوب 

شود تا فرصت بر این می قرار ،سسه چندان راضی نیستآنجایی که رامیار از قسمت سوم مؤ از. خواهد بود
وارد به ج و تعدادی صیاد تازهای اخرادر غیر این صورت عده ؛ای به آنان داده شود تا خود را اثبات کننددوباره
ری به جای میکده به باشگاه در یک اتحاد صو ،دنبیمناک صیادان که از اخراج. خواهد شد آنان اضافه جای
تا کند تنها کسی که به باشگاه نرفته و تالش می ،در این جمع .سعی در تقویت قوای خود دارند رفته،

کند این فکر را در ذهن همگان بیدار می ،او بعد از اخراج بیوک. است یعقوب همکارانش را از رفتن منع کند،
 واردبعد از بیوک، تازه. صیادان ندارد این موضوع چندان اهمیتی برای البته «را لو داده؟ بیوک چه کسی»که 

او را در . شوداو در ابتدا با مروت و دوستی صیادان مواجه می. «اسماعیل»گیرد به نام را می دیگری جای او
دوستی با  ، بهمعج اما اسماعیل از میان همۀ. کنندمیبا او رفاقت « سیبیل»پذیرند و در کافه جمع خود می

حین ورزش  فردای آن شب در باشگاه. کندیل مگرمی استقبایعقوب از این موضوع به. شودمی راغب« یعقوب»
آن خبرچین، بیوک را لو داده  خبرچین است و احتماالً حتماً ،نانبندد که کسی از آ، یعقوب شرط میصیادان

او دیگران را  ایوب در این میان ساکت است؛. استرفتهگو با این کار ترفیع مناسبی در حد سرپرستی باشگاه 
اش را شود تا او نقشهباعث می ،ا شک و تردیدی که یعقوب در دل بقیه ایجاد کردهکند امدعوت به آرامش می

نقشه از این قرار است که یک نفر از جمع به انبار برود، ماهی بدزدد و بعد تا سه روز اگر رامیار از . پیش ببرد
د تا این کار را شوکسی حاضر نمی. شوند که خبرچینی بین آنها نیستهمه متوجه می ،ماجرا خبردار نشد

کند تا این خطر را به جان قبول می ،انجام دهد ولی اسماعیل که از قبل ذهنش توسط یعقوب آماده شده
زمان خبر کند و همرامیار او را اخراج می رساند و سه روز بعداسماعیل مأموریتش را به انجام می. بخرد

کننده این خبر گرچه برای همه خوشحال. ددهیم سرپرستی ایوبز هم بهبا را تأسیس شرکت تعاونی صیادان
یکی یعقوب از این فرصت استفاده و نبی و . کندمثل یعقوب به ایوب حسادت می« نبی» ،است اما در این میان

حاال یعقوب با . کندشود با خود همراه میمتضرر می ،را که در اثر افتتاح تعاونی دیگر از صیادان، سیدهمایون،
این میان همچنان با  ایوب در. شورانندا علیه ایوب میهمایون، بقیه رصیادان یعنی نبی و سیددو نفر از کمک 
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یعقوب بعد از . ها سکوت کندشود تا در مقابل افتراها و تهمتصیادان همدل است اما جو حاکم باعث می
جز در قبول خطر از برای سنجش وفاداری ایوب راه را  قبلی، های فراوان مبنی بر تکرار همان آزمونتالش

اندیشی و فکرهای او با چاره. بار یعقوب است که باید برای دزدی به انبار برود پس این. بیندسوی خود نمی
 ،ادانـدر این میان جمع صی. زند تا کس دیگری به جای او مأموریت را انجام دهدفراوان خود را به بیماری می

او را از این تصمیم منع « عشجا»صیادی به نام پذیرد اما ایوب می. ندآوربه ایوب برای انجام این کار فشار می
ا ـسسه استعفایشنامه، ایوب از ادامه کار در مؤدر پایان نم. شودقدم میخود برای انجام این کار پیش کرده،

با ایوب برای هایی که کند که برنامهاعالم می ،ضمن این دهد؛تعفا را رامیار به صیادان میخبر این اس. دهدمی
در کارخانه توربافی ماند و آنها در طول تابستان با کار به قوت خود باقی می ،اوقات فراغت آنها تنظیم شده

. دهندهمچون قبل به کار خود ادامه مییادان از این موضوع خوشحال شده، ص. ایام خود را بگذرانند توانندمی
 ماجرا، پایان پردازد و درتنهایی به ماهیگیری می، بهبودسسه نشدهب مثل ایام قدیم که هنوز کارگر مؤایو

 .گیردسسه مییعقوب است که جای ایوب را در مؤ

  تتططببییقق  تتااررییخخیی  ااثثرر
آن  تصمیم گرفت تا فیلمی از منتشر کرد و محمدرضا میرلوحی 8431را در سال  انصیادنمایشنامه  رادی

موفق به اخذ مجوز از ، صیادانای بر اساس نمایشنامه هاین کارگردان ایرانی پس از نوشتن فیلمنام. تهیه کند
نگارش  تطابق تاریخیِ. این نمایشنامه را بازنویسی کرد 8433 رادی بعدها در سال. وزارت فرهنگ و هنر نشد

 روزگار بعد از انقالب سفید؛ :دهدروی می خورشیدی 34در اواخر دهه  است ایمقوله این نمایشنامه با آن
 ،اما در گوشه و کنار دنیا انقالب سفید او به ثمر نشسته، شاه به انجام رسیده و حات ارضیِروزگاری که اصال

حشت حکومت وقت های احزاب چپ باعث وگیری نوعی انتقادهای اجتماعی و فعالیتاخباری مبنی بر شکل
 ،در این میان مختلف دنیا باعث شده و نقاطای را میان کارگران در اعتراضات گسترده این افکار. شودمی

کشاورزی سنتی و مکانیزه شدن  شود که با از دست رفتنانی میرپهلوی دوم به فکر دادن تسهیالت به کارگ
ده، تسهیالتی مطابق آنچه در اصول انقالب سفید آم ،برای این کارگران. اندهجوم آورده هاسمت کارخانهآن، به

 .ن استقالل روستاییان، هیچ استچیزی که در مقابل از دست داد آید؛رفاهی پدید می
اون شبای سرد و بلندی که  کردین؛ه نگاهی به اون روزاتون میخواست یفقط دلم می .من حرفی ندارم -ایوب»

هاتون صُب، وقتی الشه دمدمۀ. رفتین پیش سیبیلفتین و میگرتونو قلمبه میه بود و شماها مزد هفتههوا پر از مِ
. رکتون دادم، امیدوارتون کردممن شما رو جمع و جور کردم، تَ. م ته جیبتون نبودمیومد بیرون، یه پاپاسی ه

 ،سمساری عوضِ. یخونه، باشگاه دارینمِ حاال عوضِ. حاال دیگه نعمت مال یکی نیس؛ میون همه قسمت شده
 (841: ت8431رادی، )« خواستین؟مگه شما همینو نمی... فرداتونم مث آینه روشنه. شرکت دارین

که  34های آغازین دهه و سال 34های پایانی دهه در فاصله سال به موضوع رفاه کارگران صیادان یشنامۀنما
ن ـثروتی که سهم کارگران از آن، سال پردازد؛، میبودری دست یافتهاشبه ثروت سر ،فروش نفت منِدشاه به یُپا
. المدت به صاحبان سرمایه پس بدهندطویلبا اقساط  را نددآوردست میآنچه به زشی و تعاونی بود تـا همۀور

افکنی در میانشان باعث شود تا از حال و هوای حقوق رفاه نسبی آنان را راضی نگاه دارد و تفرقه ،در این میان
و باز  تر استتر و نامحرمد که سرسپردهخود دور بمانند و در نهایت هم ترفیع و پیشرفت نصیب کسی شو ۀقّحَ
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فصلنامه ایران شناسی

 05گسیخته ایرانیان در دهه گرایی لجاماین موضوع بیانگر مصرف .خالی بماند ،مانند قبلهم شکم کارگران به
دگی ـروش زنسبک و ملی از کشورهای دیگر و تبلیغات برای تغییر ـموج کاالهای تج. نیز هست خورشیدی

قیات اصیل بیگانه از اخالسطی و دور شدن ذهن کارگران ازخودروش قمورد نیاز بهاقالم  و خریدسبک غربی به
نامه مورد توجه موضوعاتی است که در نگارش این نمایشو روی آوردن به مادیات و فراموش کردن برادری، 

 .است نویسنده بوده

 

 ملودی شهر بارانی (4
  پپییررننگگ

از  ،«خان آهنگصادق»، ای است در شهر رشت که پدر خوددهداستان خانوا ملودی شهر بارانینمایشنامه 
و « ماری»نواده به نام ، دختر خا«بهمن»پسر بزرگ خانواده به نام . اندرا از دست داده ن بزرگ رشتمالکا

اند و حاال پسر کوچک خانواده به همه مراسم را تا چهلم برگزار کرده« آفاق»خان آهنگ به نام همسر صادق
سبت منابه ، بعد از هفت سالکه در لوزان مشغول تحصیل حقوق و تدریس و مطالعه است« مهیار»نام 

ای را در خیابان موضوع خانه ،او یعنی بهمن رِگت، برادر بزردر این سفر. استدرگذشت پدر به ایران بازگشته
ال دیگر به میراث گذاشته تا حا (االرثی که خواهد بردجز سهمبه) کند که پدر برای مهیارمطرح می «بیستون»

ها که سال« شفتی مسلم»از سوی دیگر. ل خانواده دهدکیآن زندگی کرده و تش بعد از اتمام تحصیالت، در
. دندر خانه مزبور ساکن« سیروس»و پسرش « گیالن»همراه دخترش  رای مرحوم صادق آهنگ کار کرده،ب

 ،ها قبل خانواده مسلم در آن ساکن بودندسوی حیاط را که سالهای قدیمی آناین است که اتاقتالش آفاق 
اما در این  ؛یگر به آن خانه برگردند و خانه خیابان بیستون در اختیار مهیار قرار گیردنها بار دخالی کند تا آ

معلم همان  ،کردکار می آهنگ و حاال دخترشان گیالن که زمانی در خانه اندها فرزندان مسلم بزرگ شدهسال
ه دوران لم هم بر است و مسـپسرش نیز هنرپیشه تئات .کنـدت که ماری در آنجا تدریس میای اسمدرسه

حاال دیگر  ،که از جوانی در خانه مرحوم آهنگ کار کرده« میرسکینه». استبـازنشستگی خود نزدیـک شده
تواند برای های میرسکینه میبنابراین اتاق. نزد پسرش بفرستد« الکان»پیر شده و آفاق قصد دارد تا او را به 

از  خورد؛خانه بیستون به خودش، جا میمبنی بر تعلق بر مهیار با شنیدن خ. اسکان باشدخانواده مسلم محل 
قصد اقامت  راضی نیست و اصالً ،اینکه برنامه آینده او توسط خانواده و پدر مرحومش به این شکل چیده شده

شام در خانه آهنگ دعوت صرف اش برای دیدار با مهیار به در شبی که مسلم و خانواده. در رشت را ندارد
یابند آنها درمی ،هاشود و طی سؤال و جوابمهیار مطرح میواگذاری خانه محل سکونتشان به اند، خبر شده

را که  بیستون دیمی خانه آهنگ برگردند و خانههای قآنها باید به اتاق. زودی تحوالت بزرگی در راه استکه به
شوند و این این خبر ناراحت میآنها از . ترک کنند ،اندنگه داشتنش زحمت بسیار کشیده کردن و  برای سرپا

جایگاه اجتماعی و گذشته . اش را دارندشایستگی ،دانند که بعد از عمری زحمت و تالشرا مغایر با چیزی می
آن خانه و  اق و بهمن با هم یکصدا برای تخلیۀآف ،در این میان. کنندخود و خانواده آهنگ را یادآوری می

مهیار گیج و مبهوت از موقعیت سخت خود به فکر فرو رفته، مسلم که . ورزندسپردنش به مهیار اصرار می
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قاق حقوق ادعا و مظلوم بوده چشم بر دهان فرزندانش دوخته و گیالن و سیروس برای احهمواره کارگری بی
عشقی  پس با خواستۀ او همراه است و گیالن که خاطرۀ ،سیروس است ماری دلبستۀ. کنندپدرشان مبارزه می

میرسکینه  ،داستان در ادامۀ. ستاکنون با سردی مهیار مواجه ا ،کشدرا همراه میخودش و مهیار  یانمقدیمی 
لوزان، عشق قدیمی به ماند و مهیار که در روز بازگشت به ثمر میبی بهمن هایتالش. روداز آن خانه می

آفاق  .استزگشت به لوزان منصرف شدهیی از باگو رود؛همراه گیالن به خانه آنها می، بهبیدار شده گیالن در او
ها هرگز سال از بعدبهمن از اینکه  خاطر گیالن در رشت بماند وشود که مهیار بهراضی به این می در دل حتی

 .اندیشدبه خودکشی می ،سرخورده و مأیوس ،دست آوردن دل گیالن نداشتههموفقیتی در ب

  تتططببییقق  تتااررییخخیی  ااثثرر
نوشت و آخرین تصحیح را روی این متن در سال  6731را در سال  شهر بارانیملودی اکبر رادی نمایشنامه 

رجعتی  رسد نمایشنامه مزبوربه نظر می. در تهران چاپ شد 6711در نهایت این اثر در سال . انجام داد 6731
. ستادر ذهن نویسنده ماندگار شده 12ه هایی که از رشت دههای کودکی رادی؛ با همان نقشباشد به سال

طی . استاثرگذار بوده بر رادی در رجعت او به گذشته خورشیدی 32های دهه فشارهای اجتماعی در سال
نوعی  به چاپ رسیده، های اکبر رادینامهعباس معروفی نوشته و در مجموعۀ  به 37ای که در سال نامه

اش های ابتدای جوانیسالبه روزهای سخت گویی او . استمشهود  جامعه، براز شرایط حاکم  او سرخوردگی
التدریس و دشواری معاش زندگی که عرصه را بر از چاپ نشدن آثارش و تعویق در پرداخت حق. استبازگشته

، همگی نوعی او را در تنگنای روحی قرار داده که برآورده نشده و تنگ کرده گرفته تا حقوق معنوی او
که در متن نمایشنامه، سه روشنفکر در تنگنای اجتماع قرار  گونههمان است؛همراه آوردهبرای او به بازگشت را

لحاظ ه از لحاظ مالی و چی مضاعفی را چه از دارند و در رأس آنها شخصیت اصلی یعنی گیالن است که تنگنا
حال . شودپنداری درونی بین رادی و شخصیت گیالن در این متن دیده مییک همذات .کندحس می ،حیثیتی

ت یک کنند؛ سیروس در هیأن را تجربه میاین خفقادیگری  آهنگ نیز به گونۀ یروس و مهیارآنکه برادرش س
بازیگر سوسیالیست و مهیار در لباس یک روشنفکر تحصیلکرده که در فشار خانواده بین ماندن و رفتن، مردد 

 .است
 ملودی شهر بارانیامه نوعی در نمایشنگویی به ،کندبیان می مکالماتآنچه رادی از کودکی خود در کتاب 

میدان رشت دوران دومی که او در راسته سبزه های دستاو از شهر رشت، از لباس توصیف ؛منعکس است
ام ـاده و بعد قتل عـاری فرستـار اجبهای کسرایی بوده که به اردوگاههای اُاسـلب ،دیده و از قرارکودکی می

 :ددار های متن، وجودهمه در دیالوگو این  ؛ندشدمی
های جوان، اینا زن !گانه رو سیاحت کنینزنانه و بچ های رنگارنگپیرهن "دانمیسبزه" برین راستۀ (...) -بهمن»

ن، های مدرن این آقایان اوباش خاکستر شدههای کوچولوی مهربانی بودن که در کورههای ملوس و پیرزنبچه
های آیا خانم! های جدید اروپایین برای ما مثال طرحهکشیده صادر کردهاشونو شسته و اتوو حاال پیرهن !دود

اجناس  و روی قیمت اون "میدانسبزه"شن توی حراجیِ تابی قطار میدونن که روزهای آفآالمد ما اینا رو می
 (71-77: ث6731 رادی،)« زنن؟دوم با فروشنده چانه هم می دست
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دارد؛ شهری که « گیالن»نام  ،ترین کاراکتر متنمهم .اندکنندهر این نمایشنامه برای رادی تعیینحتی اسامی د
، از کارگرانی است که در «آدختر»یا  است؛نمایشنامه را به او تقدیم کردهداند و خود می« مادر»ی آن را راد

به  ،عنوان کارگری که دیگر نیستبه« آفاق»این نمایشنامه از زبان کردند و در خانه کودکی رادی، خدمت می
 .شوداشاره می او

، درختان که در حیاط خانه کودکی رادی بوده و اکنون میعادگاه عشق گیالن و مهیار است درخت شمشاد
ر رشت، ـ، تئاتبوده 02انه مردم رشت در دهه ـهای حضور شبرین مکانتکه از مهم یل ساوُـادرنگ، هتـب

مستقیم و غیرمستقیمی که نویسنده از  هایرههای دواسبه و دیگر اشافایتون آلود،های مهخانه، خیابانقرائت
های صادق آهنگ در طول نمایشنامه که مونولوگ .استکرده نیای شیرین کودکی خویش رجوعطریق آن به د

 .همگی گویی زبان دل نویسنده است ،سعی در ترغیب او به ماندن دارد ،های رشتبا تعریف از زیبایی
های آغازین در سالطبقاتی  ایی و فاصلۀگرتجمل یکباره زیاد شدنِبهن و اقتصاد آزاد در ایرا باز شدن درهای

ی طبقاتی هاهای ابتدایی انقالب، گویی رادی را با همان تناقضرنگ شدن زهد سالو کم خورشیدی 02دهه 
های نوجوانی، زمانی که شرایط الی که در سهایهمان تناقض. استکرده ودر ایران روبر 02و 02 هایدهه

از این منظر . رسیدکرد و به بلوغ میهای دبیرستان رازی مقایسه میاش را با همکالسیخود و خانواده زیست
های ها رنج و کارگری را به همان نقطه آغازین زندگی در اتاقتوان بازگشت خانواده مسلم پس از سالمی

اما همچنان این  کرده، ازنویسیگرچه رادی این متن را ب. ای از همین شرایط دانستکنایه زغالجا،نزدیک 
های همیشگی نویسنده که جایگاه دغدغه همه بر این. استبر سراسر متن سایه افکنده قدرتی پرنوستالژ

 ،گونه که در متونی که به آنها اشاره شدهمان؛ شود، افزوده میادستان را ریزبینانه دنبال کردهفرودستان و فر
 .است ناپذیراین رویکرد انکار

 

 نمای ماباغ شب (5

  پپییررننگگ
داستان از دلتنگی شاه . شاه قاجار است با نگاهی گذرا به زندگی ناصرالدینی داستان نمای ماباغ شبنمایشنامه 

رسد و ای مثل اخبار داخلی و خارجی به سمع شاه میامور روزمره ،در عین حال. شوددرد او شروع میو دندان
شاه را از  ، سوگلی«باشیخانم»دهند تا المت شاه ترتیب میحرمسرا برای سهایی که هر یک از زنان میهمانی

و مردم برای لغو قرارداد  علما هایخزانه خالی است و موج اعتراض. دحالتی افسرده دار شاه. چشم او بیندازند
تنباکو بین قرارداد -« رژی»برای لغو معاهده پولی  ،از دیگر سو. استتنباکو شرایط داخلی را متشنج کرده

ا روانه قصد دارد ت ،رجسمی دیگ ن، شاه برای درمان نقرس و مشکالتضمن ای. استنمانده -انگلیس و ایران
 .قابل اعتمادند و دست شاه در گرفتن قدرت از آنان بسته است عیاش و غیر رجال حکومتی. انگلیس شود

داند تا حصار و شکار میبه سرخه چاره افسردگی شاه را در سفری ،که داماد آینده شاه است« ملیجک»
ز یعنی دختر و داماد شاه نی« مجدالدوله»و « دولهلفخرا»قرار بر این است تا . احواالت روحی پادشاه بهبود یابد
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مادر ولیعهد که سه ماه در  سلطنه،لارسد که شکوهقبل از حرکت، خبر می. در این سفر او را همراهی کنند
کنند، السلطنه را تشییع میکوهآنگاه که ش ،اریانـکری دربفشاه با هم. استـا رفتهده، از دنیاری بوـبستر بیم

کنند ولی با اصرار رفتن منع می دوله و اعتمادالسلطنه، شاه را ازفخرال. کندحصار حرکت میسمت سرخهبه
بود، قوشی بر شانه که از قبل مقرر شدهشکارگاه، چناندر . شودراهی می ،تر استرفتن راغببه  ملیجک، شاه که

گاه که بر روی شانه شاه ولی قوش آن .باشی این تصویر را ثبت کنددهند تا حین شکار، عکاسرار میـشاه ق
حال روحی . این اتفاق باعث عصبانیت شاه و بازگشت بدون شکار از سفر است. کند، خرابکاری مینشیندمی

یک برای عوض شدن گروه موز. ندی برای عالج این شرایطه فکر راهشاه در این زمان بدتر شده و درباریان ب
برای نمایش « خان پهلوانعبدی»، «مجدالدوله»به پیشنهاد . کندد ولی شاه آنها را رد میآیروحیه شاه می

پیشنهاد « بازیبقال». دهدولی پادشاه رغبتی به دیدن برنامه او نشان نمی ؛شودقدرت و پهلوانی احضار می
به « چرتکی»و « ماستکی»و « ایکریم شیره»پس . شودمطرح می« امین خاقان»از سوی  دیگری است که

شود و شاه از این نمایش بسیار خوشحال می. کنندبازی را برای شاه اجرا میرسند و نمایش بقالحضور می
ن کسری خزانه باعث تأمی ،گویا مالیات سنگین از مردم و فشار بر اقشار مختلف. یابدافسردگی او پایان می

به  شاه در ازای این اجرای خوب،. شوداشاره می هابازی به این اتفاققرارداد رژی شده که در بقال برای فسخ
آن  شاه. ندکموافقت می« الدولهقندک»دهد و با درخواست او مبنی بر کسب لقب ای پاداش میشیره کریم

رود که می (ع)رت عبدالعظیمبه پابوسی حض ،م و صبحانهبعد از حما ، صبح کرده،«باشیخانم»شب را در خلوت 
به پایان  ،ی میان وهم و واقعیتینمایشنامه با گفتگوی میان شاه و ملیجک، در فضا. رسددر راه به قتل می

 .رسدمی

  تتططببییقق  تتااررییخخیی  ااثثرر
بار در یک و 7311ر سال بار دنوشته شد و پس از آن دوبار؛ یک 7313در سال  نمای ماباغ شبنمایشنامه 

کار شاه و سازو یناین نمایشنامه نگاهی به دوران سلطنت ناصرالد. توسط رادی بازنویسی شد ؛7311سال 
آنان  لیاحتیاجی که شاه در عین غرور و خودستایی به مشاوران و وزرای خائن خود داشته و .او دارد سلطنت

از . اندستی ریختهوت و ملت و پادشاه، طرح دهای دیگر برخالف مصالح مملکهای تاریخی با دولتدر بزنگاه
قالب گروتسک  .اشاره کرد ،اعظم دستگاه شاهی استکه صدر« جناب اشرف»وان به شخصیت تاین میان می
شود، شکل و شمایلی یاجرا م« بازیبقال»یوه ش که به« نمایش در نمایش»از تمهید با استفاده  این نمایشنامه

زی که در عین تمسخر دوران مذکور، رعب و وحشت حاکم بر فضای سلطنت را طن. دهدمی طنزگونه به آن
 :گویدمحمدرضا مدیحی می .دهدنیز نشان می

پردازد و که با لعابی از رمانس به نفی خود می سازدمشاجره درونی قدرت و مضحکه، گروتسکی از شاه می»
 (42اهدی به نقل از طالبی، ز)« .کندتناقض وجودی خویش را با آنچه باید باشد، روی صحنه برمال می

جای نویسنده به واقعیاتی است که در تاریخ آن روزگار ، اشارات مستقیم و بآنچه در این اثر اهمیت دارد
شاه به عکاسی، شعر و موسیقی و در عین حال توان به عالقه ناصرالدیناز آن جمله می. است مکتوب شده

های حساس تاریخی نشان استیصال پادشاه را در بزنگاه ،از دیگر سو. دشکار و حضور در محافل حرم اشاره کر
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شاهی نیز  ه در آن دوران که حتی تا حرمخانۀعـتحریم توتون و تنباکو و پیروی مردم از مرجعیت شی. دهدمی
شاه و ادـبدهی سرشار پ ،سویی دیگراز باز . تاساجز ماندهاز مسائلی است که شاه از حل آنها ع ،کندنفوذ می

دهد که ملت و عامه مردم درگیر بیماری و فقر های او و اطرافیانش را در شرایطی نشان میخوشگذرانی
لیسان، از جمله واقعیاتی است که التفاتی شاه نسبت به خدمتگزاران و التفات او نسبت به کاسهبی. هستند

 .شاه در دل به یادگار داردتاریخ روزگار ناصرالدین

جایگاهی فرادستانه نسبت به عامه مردم و جایگاهی فرودستانه  شود؛دیده می ین اثر از دو منظرا پادشاه در
 اعترافات او. کنددر طول اثر در عین تفرعن، بارها خود را نفی می پادشاه. و روسیه ییهای اروپانسبت به دولت

از نابسامانی موجود در حکومت  ای استروحی و عملکرد او، استعاره هایاندیشد و تناقضدرباره آنچه می
در این اثر، اکبر . قتلی که راوی آن خود پادشاه است ؛شودقتل شاه منجر می ، این نابسامانیسرانجام. قاجاری

، سازدا را به خود سرگرم میـم ،آنچه در طول متن همۀ. ه متفـاوت به متن نمایشی داردرادی نوعی نگا
اهی دارد که ایران از سر در این اثر مروری بر تاریخ پادش گویی رادی است؛ شاهن ناصرالدیناز زباهایی روایت

اریخ ـا را به دوران خاصی از تـاکو مـحریم توتون و تنبـگرچه اشارات مستقیم متن در مورد ت. استگذرانده
 راناز فضای حکومت پادشاهی ای حس و حالیگویی  ،ولی در مجموع آنچه به رشته تحریر درآمده ؛رساندمی

بر مرور ، دغدغه و حساسیت او را ملودی شهر بارانیاین نگاه رادی بعد از نمایشنامه . دارد هادر طول قرن
ها و اسناد بکه جایی از میان کتااو و چه تاریخی پیش از آن،  زیستۀ چه تاریخِ دهد؛تاریخ ایران نشان می

  .کشدسرک می

است، کل  و مومیایی پادشاه ملیجک ن دیالوگی بلند میانر این متن که بخش آخر آرادی درسد به نظر می
این دیالوگ از  .را مخاطب خود دارد ان یا حاکمانگویی او همه پادشاه. بردال مینظام پادشاهی را زیر سؤ

آنچه . آیددر قصرهای اروپا پیش می دوران ناصری آغاز و تا بمب اتمی هیروشیما و از اهرام مصر تا میهمانی
خواهی فرادستانی است که ستم و باجبار ها زیر ملت شدۀزند، حقوق تضییعیشنامه فریاد میاین نمارادی در 

 .اندرقم زدهو تاریخی پر از خون و خشم  طلبی بر آنان هموار ساختهجاهاندیشی و همه را از برای معیشتاین
اره ما چه حکمی به تاریخ درب ،استاندهما را در این نقش به صحنه کشقضاوت که بی این نویسندۀ ... -ملیجک»

بوی گلدان یک مرد مبهم که توی تاالر و شهر و  نجاست قبله عالم است؛! نه، این بوی قوش نیست آقا کند؟می
کشان دور صحنه به جذامیان و گدایان موزون و زوزه). استو زمین و مغز جهان را آلوده کردهها تاریخ پیچیده، موزه

ا دلقکان و ، بپنج هزاره بیشتر روی قله دنیا لمیده بر دوش خردمند و عامی !پنجاه سال نه( .افتندگردش می
های شیک، جالدان منارها، بمب ۀهای عقرب، کلّهای آب جوش، گودالای، دیگکردهغضب ثان آلومکیدۀنّخَمُ

ای تعفن است و یک جنازه هتپکنیم، حاصلت فقط و اکنون از این سیاره دور نگاه که می ...هاپشت پرده و دشنه
 (882-888: پ8931 رادی،)« !...جاودان

دهد و در قرار می الشعاعله اصلی را تحتبر روی یک دوره تاریخی خاص یا مسأشیوه گروتسک این اثر، تمرکز 
 .دهد که متن را متعلق به ادوار گوناگونی از تاریخ بداندنمایشنامه به خواننده این امکان را می ،پایان
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گگییررییننتتییججهه   
 در طول این پژوهش و مطالعه آثار مورد نظر توجه نگارنده را به خود معطوف داشت، ارتباط تنگاتنگ هرآنچه 

ها گونه که مرور شد در هر یک از نمایشنامههمان. یک از این آثار با اتفاقات و حوادث تاریخی ایران معاصر بود
عنوان مسئله ، موضوعی بهرایط خاص اجتماعی و سیاسی ایرانافکنی دراماتیک اثر به فراخور شبه جز گره

رادی در هر یک از این آثار عالوه بر توجه و دقت در موضوع روز . کردذهنی نویسنده متن خودنمایی می
های رادی، روح ایرانی حاکم بر نمایشنامه. گذاری کرده نیز غافل نمانده استجامعه از آنچه تئاتر هویت نام

شده در قالب رئالیسم ها و شکل زندگی بازسازیوبرخاسترفته از گویش گیالنی و نحوه نشستگکلمات وام
دور از به های فردی و تعامالت اجتماعی افراد با یکدیگر در قالب تربیت ایرانیعالوه روحیه و نسبت، بهرادی

توان بندی میس با این جمعپ. گذارده است که او نام آن را هویت همگی دربردارنده چیزی است شعارزدگی،
ای منسجم اشاره شد در مجموعه استناد به آنچهاکبر رادی با  که گونه پاسخ دادبه پرسش اصلی پژوهش این

کننده جامعه ایرانی منعکس مثابه آینهل به تئاتر هویت بهمعنای کامها، بهاز اخالق و روحیات و آداب و دغدغه
چراکه با آگاهی از صحت مدعای این پژوهش است؛  اه بریک از آثار نیز گو تطبیق تاریخی هر. است پرداخته

با امید به اینکه . دمعانی ضمنی موجود در هر اثر کشف و رمزگشایی ش ،گیری هر یک از آثارتاریخ شکل
 ی ضمنی در آثار نمایشی ایرانیآغازگر راهی باشد تا نگارنده را به کشف هرچه بیشتر معان دهشپژوهش انجام

 .نایل کند
 

خخذذببعع  وو  ممآآممنناا  

نشر نی، چاپ : محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، ترجمه احمد گلایران بین دو انقالبآبراهامیان، یرواند؛ 
 .5931وچهارم، بیست

.5935نشر اختران، : ، تهراننویسان ایران از آخوندزاده تا بیضایینمایشنامهخلج، منصور؛   
.5933نشر ویستار، چاپ اول،  :، تهرانمکالماترادی، اکبر؛   
(الف. )5933نشر قطره، چاپ هفتم، : ، تهرانافولرادی، اکبر؛   
(ب. )5933نشر قطره، چاپ چهارم، : ، تهرانهااز پشت شیشهرادی، اکبر؛   
(پ. )5933نشر قطره، چاپ پنجم، : ، تهراننمای ماباغ شبرادی، اکبر؛   
(ت. )5933چهارم،  نشر قطره، چاپ: ، تهرانصیادانرادی، اکبر؛   
(ث. )5933نشر قطره، چاپ هفتم، : ، تهرانملودی شهر بارانیرادی، اکبر؛   

.5931نشر نودا، چاپ اول، : ، تهراندر خوانش آثار اکبر رادیرویکردهای نوین  زاهدی، فریندخت؛  
نشر : هرانو کامبیز عزیزی، ت، ترجمه محمدرضا نفیسی اقتصاد سیاسی ایران علی همایون؛کاتوزیان، محمد

 .5931، چاپ هفدهممرکز، 


