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  چكيده
ي اي اكبر رادي، مفـاهيم مربـوط بـه بحـث روشـنفكري از جايگـاه ويـژه       هادر نمايشنامه

ي هاي روشـنفكر و ديـدگاه  هاتـوانيم چهـره  مىبرخوردار است. در بيشتر آثار نمايشي او، 
) بـه  1376مشاهده كنيم. او در نمايشـنامة ملـودي شـهر بـاراني (     مربوط به روشنفكري را

پـردازد و در تـالش اسـت داليـل     مى 1320شناسـي مفهـوم روشـنفكري در دهـة       بآسي
سرگرداني روشنفكران اين دهه را براي مخاطبان خود واكاوي نمايد. با اين همه، رادي تنها 

كوشد راهكارهايي نيز مى پردازد. بلكه  هاي پيرامون كار روشنفكري نمي  به بازتاب كژفهمي
عاريف پديدة روشنفكري ارائه دهد. او در اين نمايشـنامة  جهت روشن ساختن مفاهيم و ت

هـاي   ي روشـنفكري در شخصـيت   پردازي به واكاوي مقولـه   شخصيتاستفاده از تنها با   نه
گرا را به جامعة عصـر خـود     پردازد، بلكه نوعي از روشنفكر بومي و عملمىاش  نمايشنامه

بـا توجـه بـه دو مفهـوم     آن اسـت   ايـن گفتـار، بـر    هوي، نويسندرنمايد. از اينمىمعرفي 
بررسـي تـاريخي مفهـوم روشـنفكري،     بـا  بـاور و همچنـين     روشنفكر هنجاربنياد و تحقق

. دكاو قرار دهـ  و شناسي اكبر رادي از اين مقوله را در ملودي شهر باراني مورد كند  آسيب
نهايـت  شناختي به اين اثر صورت مـي گيـرد در    اين تحليل محتوا كه با رويكردي جامعه

كند كه رادي در اين نمايشـنامه نـوعي آشـتي ميـان روشـنفكر هنجاربنيـاد و        مشخص مي
  باور ايجاد كرده است.  تحقق

  .باور  روشنفكر تحقق ،روشنفكر هنجاربنياد ،ملودي شهر باراني ،اكبر رادي ها: كليدواژه
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 مقدمه. 1

حسـاب   بهاجتماعي در تـأتر ايـران    -نويسي با رويكرد تاريخي اكبر رادي را بايد نمايشنامه
اندازد و وقايع تاريخي  تاريخي به فرد نگاه مي شناسيِ آورد. در واقع، رادي از نظرگاه جامعه
). تاريخي كـه  151: 1382 دهد (قادري، هايش قرار مي ايرانِ معاصر را در افقِ ديد نمايشنامه

هـاي او از ايـن    هـاي نمايشـنامه   پردازد، تاريخ معاصر و تأثيري است كه آدم رادي به آن مي
). از 151آورنـد (همـان،    سـت مـي  دبـه » به فراخور حالشان از زيست بـوم خـود  «تاريخ و 

). در 71: 1390حسـاب آورد (گـودرزي،   بهروي، بايد رادي را نويسندة تأتر هويت نيـز    اين
اصـر ايـران   ي مع اش را با نگاه به رويدادهاي تاريخي جامعـه  هاي نمايشنامه واقع، رادي آدم

بــين  دهــد و از ايــن طريــق مســائل تــاريخ معاصــر ايــران را بــه دقــت زيــر ذره  ورز مــي
  دهد.  پردازي خود قرار مي شخصيت

او در بيشتر آثار نمايشي خود به جايگاه انسان ايراني در خانواده و مناسبات او با جامعه 
هـا و   يـران را در دوران پردازد و بديهي است كه براي بررسي اين جايگاه تاريخ معاصر ا مي

دهد؛ مشخص است كه از گـذر بررسـي ايـن     اش مورد واكاوي قرار مي هاي زماني گسست
ها، تغييرات اجتماعي و تأثير آنها بـر فـرد و خـانواده مـورد ارزيـابي نقادانـه قـرار         گسست

نمود ديگر سخن، اكثر آثار نمايشي رادي را بايد بازبه  ). 336: 1390گيرند (افشاري اصل،  مي
گيري آن شده اسـت. در واقـع،    هويتي اجتماعي بدانيم كه حافظه تاريخي افراد باعث شكل

رادي با بررسي تاريخ معاصر ايران كه بخش وسـيعي از آن در دوران نويسـندگي خـود او    
خرده  كند مسائل اجتماعي تاريخ معاصر ايران را از فروپاشي نظام روي داده است، سعي مي

سـازي نـامتوازن و    و سـپس نـو   1320كتاتوري رضاشاه، وقايع شـهريور  ، برآمدن ديمالكي
  ).115: 1390ناكارآمد دوران پهلوي مورد واكاوي قرار دهد (قادري، 

تاريخي به نمايشنامه است كه او در يادداشتي دربارة نمايشنامة  -رويكرد اجتماعيبا همين 
ي  كـه در منظومـه  «دانـد   مـي » انگيزي تكاثر غم«را دربرگيرندة  57پيش از سال  پلكان ربع قرنِ

). 10: 1383(رادي، » تاريخ ما فقط يك بار آن هم فقط در همان يك ربع قرن ميسر بوده است
ي اقتصـادي و نبـود آمـادگي الزم در برابـر      ي مدرنيتـه  ورود گيج كننده«تكاثري كه حاكي از 
زده و نابهنجـاري   اي شتاب توسعههاي  برنامهيِ  در بر گيرندهاست و » اش ضربات تكان دهنده

  ).105: 1390آميزي براي يك ملت به بار آورد (قادري،  تواند نتايج فاجعه است كه مي
شناسي تاريخي و دغدغه اجتماعي است كـه نقـش روشـنفكر در     به خاطر همين آسيب

د سازي و تجـد  شود. در واقع، اگرچه روشنفكران مناديان مدرن آثار رادي بسيار برجسته مي
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ي ايراني وارد كرده  در ايران بودند، اجراي نامتوازن و قناس آن آسيبي شديد بر پيكره جامعه
). از ايـن  81: 1391شناسي و درمان آن نيز بر عهده روشنفكران بود (كاتوزيان،  بود و آسيب

هاي خود توجه خاصي به نقش و تفكر روشنفكر بـراي گشـودن    روي، رادي در نمايشنامه
اجتماعي تاريخ معاصر ايران دارد و اين در حالي است كه او شكست -سياسيهاي  بست بن

انداز اجتماعي خود نگه داشته است ي روشنفكري در ايران معاصر را هميشه در چشم پروژه
  ). 58: 1390(صادقي، 

-ملودي شهر باراني از جمله آثار رادي است كه مقوله روشنفكر و عملكـرد اجتمـاعي  
  گيرد. عصري كه در آن  مورد واكاوي قرار مي 1320ي پس از شهريور سالهاسياسي او در 

روشنفكراني كه بيشترشان جوانتر از آن بودنـد كـه مشـكالت و گرفتاريهـاي سـالهاي      
را به ياد آورند، به قصد ساختن كشوري جديد و با انتشار روزنامه، جزوه  1286-1304

ــام وارد صــحن    ــور و شــوق تم ــا ش ــدندو تشــكيل احــزاب سياســي ب  ه سياســي ش
  .)208: 1392 (آبراهاميان،

شناسـي رادي از   تالش است چگونگي آسيبدر اين مقاله از همين روست كه نويسنده 
تا از ايـن گـذر پرتـويي     د.كنواكاوي را مقولة روشنفكري در نمايشنامه ملودي شهر باراني 

  اجتماعي بر نگاه رادي به مقوله روشنفكر انداخته شود.-تاريخي
ي نوع نگاه رادي به مقولـة روشـنفكر در ابتـدا بايـد      ست كه به منظور مطالعهمشخص ا

چگونگي پيدايش اين واژه، پيشرفت تاريخي آن و همچنين چگونگي عملكرد روشنفكر در 
هاي ملودي  انديشة آدماز اين گذر است كه نوع  .هاي مختلف بررسي شود جامعه از ديدگاه

تجـويز رادي بـراي عملكـرد    شناسـي و   آسـيب ايـت  شـود و در نه  شهر باراني واكاوي مي
كـه بـه صـورت هدفمنـد     هـايي   نظريه  استفاده از با لذا، . شود مطرح مي روشنفكران ايراني

تبيـين  دربارة عملكرد روشنفكر و نقش او به همراه نظـرات اجمـالي متفكـران ايـن حـوزه      
شناسي او از اين پديده  آسيبد، به بررسي رويكرد اكبر رادي به مقولة روشنفكر و شخواهد 

   در نمايشنامة ملودي شهر باراني خواهيم پرداخت.
  

 . پيشينة تحقيق2

هاي اجتماعي، جايگاه او در خانواده، تعارض او بـا   نقش روشنفكر و ارتباط او با دگرگوني
هايي هستند كه در آثار رادي و توسط بعضي از پژوهشـگران   پدرساالري از جمله درونمايه
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اهللا مالمير اشاره كرد كه بـه   توان به مقاله روح ها مي اند. از جمله اين پژوهش گرديده بررسي
بررسي اجمالي چگونگي عملكرد روشنفكران ايراني و بحران هويت آنـان پرداختـه اسـت    

شناسي خود از  الدين صادقي در گونه ). همچنين قطب222-224؛ 234-235، 1390(پالمير، 
كند و سپس بـه طـور اجمـالي     كنش تقسيم مي دو دسته كنشگر و بيروشنفكران آنان را به 

اجتماعي عصر خود مطالعه -شخصيتهاي روشنفكر هملت با ساالد فصل را در بستر تاريخي
گري و  ). همچنين، حجتي طباطبايي در پژوهش خود، كنش57-60: 1390كند (صادقي،  مي

ــان نمايشــنامه  كــنش ــذيري را در شخصــيت زن ــه  ســي مــيهــاي رادي برر پ كنــد كــه البت
هايي نيز با مطالعه نقش زنان روشنفكر در جامعه ايران دارد (حجتـي طباطبـايي،    همپوشاني

). در پژوهشي ديگر نيز اميربهرامي موضوع انزواي روشنفكران در دهه چهل 70-50: 1383
بـورژوازي   شمسي را بررسي كرده و دليل آن را گسترش ناسيوناليسم سياسي و رشد خـرده 

انـد در   توانسته هاي مرتبط كه مي ). ساير پژوهش47: 1375داند (اميربهرامي،  شي از آن مينا
د بــه هنگــام بحــث و بررســي اثــر كاربســت مباحــث نظــري مقالــه حاضــر اســتفاده شــون

  اند.  گرديده مطرح
عالوه بر اين، نمايشنامه ملودي شهر باراني از ديدگاههايي همچون فاصله طبقاتي يا نقد 
روانشناختي بررسـي شـده اسـت، امـا بـا رويكـردي بـه نقـش روشـنفكر مطالعـه نشـده            

). با توجه به اينكه در مقالـه حاضـر نويسـنده سـعي كـرده      340-345: 1390است(دهقان، 
هـاي   شناسي جديدي از كار روشنفكري را مطرح كند، هيچكدام از مقاالت و پژوهش گونه

انـد. لـذا،    روشنفكري در آثار رادي استفاده نكرده شناسي در نقد كار مطرح شده از اين گونه
هـاي ديگـر، تطبيـق دوگانـه روشـنفكر       هدف از اين مقاله و وجـه تفـاوت آن بـا پـژوهش    

هاي ملودي شهر باراني است. بديهي است كـه   باور با شخصيت هنجاربنياد/ روشنفكر تحقق
ه روشنفكري برخوردارنـد  شناسي در آثار ديگر رادي كه از درونماي به كار بستن همين گونه

  تواند به پيش برنده و تكميل كننده مباحث حاضر در اين مقاله باشد.  مي
 

 . تبيين نظريه3

  فكري پيدايش مفهوم امروزي روشن 1.3
مفهوم روشنفكر، مفهومي امروزي است كه از نيمة دوم قرن نوزدهم شكل گرفته است. طبق 

كنـد، در گذشـته،   ميب نقـش روشـنفكر نقـل    آنچه ادوارد سعيد از ژان پل سـارتر در كتـا  
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دانسـتند (سـعيد،   ميروشنفكران را همان شاعران و فيلسوفان و گاهي نيز دانشوران مذهبي 
). با اين حال از همان قرن نوزدهم به بعد هم پيرامون اين مفهوم و تعريف آن تـا  92: 1385

توان گفت تعاريفي كـه   دستي ارائه نشده است. در واقع، مي امروز هيچ تعريف نهايي و يك
تواننـد بـه صـورت     كدام نيز نمـي   اند همگي نابسنده بوده و هيچ پيرامون اين واژه ارائه شده

). 147: 1387قطعي بيانگر نقش و چگونگي عملكرد روشنفكر در جامعه باشند (احمـدي،  
اي  سـي اي كه در تطور تاريخي مفهوم اين واژه همواره مشهود بوده است كـار سيا  اما مؤلفه

است كه يك روشنفكر در ارتباط با مردم يـك جامعـه و در برابـر صـاحبان قـدرت انجـام       
پـردازي   ي سياست و نـه فقـط تئـوري    دهد. اين فعاليت سياسي، يعني فعاليت در حوزه مي

دربارة آن، در همان اوايل ظهور جسته و گريخته اين واژه، در اواخر قرن نـوزدهم مـيالدي   
  كر گنجانده شد. در تعريف واژة روشنف

گراي روشنفكر در امور سياسي و همچنين تجلي اين مفهـوم در    نقش عملبا اين حال، 
شكل مدرن آن با نامة سرگشادة اميل زوال به رئيس جمهور وقت فرانسـه كـامالً مشـخص    

افسري كه به جرم خيانت به ارتـش محاكمـه شـده بـود      سشد. زوال در اين نامه از دريفو
دگستري و ارتش را به اعمال خالف قانون محكوم نمود. اين نامه با عنوان حمايت كرد و دا

آن درست پس از انتشار  و هاي فرانسه به چاپ رسيد در يكي از روزنامه» كنم من متهم مي«
حدود سيصد نفر از نويسندگان، هنرمندان و دانشـمندان فرانسـه كـه در ميـان آنهـا آنـاتول       

در همان روزنامه به باز هم اي كه  اشتند با امضاء بيانيهفرانس و مارسل پروست هم حضور د
چاپ رسيد، محاكمة دريفوس را نامشروع خواندند. اين بيانيه كه در ميان عمـوم بـا عنـوان    

شهرت پيدا كرد، نمايانگر نقش و عملكرد روشنفكران در ارتباط با مردم » بيانية روشنفكران«
افكــار عمــومي جامعــه بــود  آنــان بــر و مجــاري قــدرت و همچنــين ميــزان تأثيرگــذاري

  ). 11-12: 1385 (سعيد،
) positionality( مندي جويي روشنفكران در امور سياسي و موقعيت ، مداخلهاز اين روي

كنند تا از آنجـا در مسـائل سياسـي و اجتمـاعي روزگـار       آنها، يعني جايگاهي كه اختيار مي
اسـت. در واقـع، بنـابر سـخن ريچـارد      ي برخـوردار  اخويش دخيل گردند، از اهميت ويژه

بليمي، ميزان استقالل روشنفكر از جريانات سياسي و همچنين جايگاه او نسـبت بـه مـردم    
). به همـين دليـل   ,Bellamy :1997 23موضوعاتي كليدي در تعريف واژة روشنفكر هستند (

در تبيين  )Materialist( باور و تحقق )Normative( گراي هنجاربنياد است كه دو رويكرد كليت
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ســبت بــه امــر سياســي مــورد توجــه گيــري او ن چگــونگي عملكــرد روشــنفكر و فاصــله
  .1اند گرفته قرار

  
  يكار روشنفكري: دو رويكرد كل 2.3

بــاور، در واقــع از تعــاريف نــوين دربــارة روشــنفكري، از   دو رويكــرد هنجاربنيــاد و تحقــق
ادوارد سعيد، و نيز تقابل و تشـابه ايـن    نويسندگان و منتقداني همچون جولين بندا، گرامشي و

نـوعي در انجسـام     تواند بهميبندي   وي، اين تقسيمرند. از ايناتعاريف با يكديگر برگرفته شده
كنـد   بنياد، روشنفكر را فردي تعبير مـي  بيشتر مفهوم روشنفكري تاثيرگذار باشد. رويكرد هنجار

طرفـي و   ، بـي  ي، رهـايي از خودخـواهي  گوي كه با برخورداري از فضايل خاصي مانند حقيقت
تواند اجتماع خود را به سوي شرايطي بهتر هـدايت كنـد. در همـين     طلبي، مي پرهيز از قدرت
كه بيشـتر مـاهيتي     باور  بر اين باور است كه ديگر رويكرد، يعني رويكرد تحقق رراستا، اسكالم

نقشِ اجتماعيِ خاصي را برعهده آورد كه  شمار مي  گري به ماركسيستي دارد، روشنفكر را كنش
  ). Scalmer, 2007: 37گيرد و از عملكرد مشخصي نيز در سطح اجتماع برخوردار است ( مي

اعتقاد به لزوم هنجاربنياد بودنِ روشنفكر حتي در افكار آناني كه مخالف كار روشنفكري 
لف كار روشنفكري نويسنده مخا ترين اصليبودند نيز قابل مشاهده بود. در واقع جولين بندا 
نكه آكرد كه به جاي  گران سياسي را تقبيح مي در كتاب خيانت روشنفكران آن دسته از كنش

شوند  ها دخيل مي شمول بشري قرار گيرند، در احساسات توده هاي جهان در خدمت ارزش
). بـدين ترتيـب بنـدا    A. Misztal, 2007, 17گردنـد(  هـاي سياسـي مـي    و دچـار سـوگيري  

شمول  هاي جاوداني و جهان دانست كه به جاي پاسداري از ارزش را خائن ميروشنفكراني 
تعريف در ). روشنفكر 81اند (احمدي،  اي پيدا كرده اي، طبقاتي و يا توده هاي فرقه وابستگي

هـاي مسـتقل باشـد     كالسيك بندا، فردي بود وامدار حقيقـت كـه نگهبـان و حـافظ داوري    
)Jennings & Kemp-Welch, 1997: 1 .(  

شناس مجارسـتاني،    توسط كارل مانهايم، جامعه حدود يك دهه بعد، رويكرد هنجاربنياد
توانست با اسـتفاده از اسـتعداد نهـاني خـود و بـا       ادامه پيدا كرد. از ديدگاه او، روشنفكر مي

: 1389نظر خويشتن، به نفع ديگران گـام بـردارد (مانهـايم،     مد هاي دست كشيدن از ديدگاه
كـرد كـه   مىرا معرفي  ي از روشنفكرانمانهايم با معرفي روشنفكران آزاد، قشر خاص). 120
  ). 367: 1383از ساختار طبقاتي جامعه رها باشد (كالينيكوس،  ندتوانست مي
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باور قرار دارند.   كه پيش از اين آورده شد، روشنفكران تحققندر سوي ديگر قضيه، چنا
دهي طبقات اجتماعي از جمله عملكردهاي  ش و سازمانآنها بر اين باور هستند كه توليد دان

مهم روشنفكران هستند و براي روشنفكر مقدور نيست از بافت اجتماعي خود جدا بماند و 
). آنتونيو گرامشي از جمله منتقدان ماركسيستي بود Scalmer, 2007: 37طرفي اختيار كند ( بي

تاثيرگذاري روشـنفكران بـر گسـترش    ، اش و انديشه سياسيي فعاليت سياسي  كه به واسطه
بندي روشنفكران بـه دو گـروه    مورد مطالعه قرار داد. او با دسته يتجدبا آگاهي عمومي را 

سعي كرد به كالبدشكافي ساختار روشنفكري در   )Organic( وار و اندام) Traditionalسنتي (
سـاني كـه در حـوزة    از نظر گرامشـي كليـة ك   رينت هوالب،نظر جامعه بپردازد. طبق اظهار 

  ).Holub, 1997: 163شوند( گسترش فرهنگ دخالت دارند روشنفكر محسوب مي
هاي فرهنگـي، آموزشـي و    روشنفكران سنتي آناني هستند كه نسل از پي نسل در محيط

انجامد. از سوي ديگر، روشـنفكران   اند و كارشان به تقويت نظام حاكم مي سياسي كار كرده
اي سـازمان   هاي گوناگون اجتماعي و براي كسب هژموني به گونـه  قهارگانيك از پي نياز طب

يابند و شرايط فرهنگي و اجتماعي را براي ظهور هژمـوني آن طبقـه فـراهم     يافته ظهور مي
  ). 105: 1387آورند (احمدي،  مي

گرايي ناشي از دوگانة روشنفكر سنتي/روشنفكر  با كنار گذاشتن تقليلدر نهايت گرامشي 
گذارد، تا شايد  ي روشنفكران كنار هم مي اي به نام جامعه هر دو مقوله را در گسترهارگانيك، 

از درون چنين اجتماعي، روشنفكراني نو ظهور يابند كه در كنار متخصص بودن، در شرايط 
ــه انتقــاد از آن محــيط نيــز بپردازنــد  و محــيط توليــد ســرمايه و از حقيقــت دفــاع  داري ب

  . )Holub, 1997: 163نمايند(
مدرن و بـا زيـر سـؤال رفـتن      نويسد، در شرايط جهان پستمىكه ليندا هاچن ناما، چنا

سته از روشـنگري  اهاي برخ روايت ها و كالن شمولي ارزش پروژة مدرنيته كه ريشه در جهان
سـخن  ). بهHucheon, 1989: 24شـود (  اروپايي دارد نگاه به موضوع حقيقت نيز دگرگون مي

رود حقيقـت نيـز در    هاي مبتني بر آن به زيـر سـؤال مـي    ه و ارزشديگر، وقتي خود مدرنيت
از  .شود كه در آن جاري اسـت  اي مي وابسته به شرايط خاص و گفتماني ،مدرن دنياي پست

تواند پيوسـته  ميشود. چرا كه حقيقت  تر مي عملكرد روشنفكر نيز پيچيدههمين روست كه 
  گردد.  و تعريف ها تلقيهها و ديدگاهدر حال تحول و تغييرِ شكل و وابسته به نظرگا

روشنفكراني نظير ادوارد سعيد با در نظر گرفتن شرايط جديد جهانِ فعلـي بـه   بنابراين، 
يازنـد. بـه همـين دليـل     مـي آميزي مفاهيم مختلف پيرامون روشنفكر دست  تركيب و درهم
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نــوان ع  ادوارد سـعيد بــراي رهــايي از ســردرگمي حاصــل از پسـامدرنيته تــالش نمــود بــه  
گرا در حـوزة مسـائل جهـاني وارد عرصـه شـود و بـا تركيـب مدرنيتـه،           روشنفكري عمل

مدرنيته و ليبراليسم با اموري كه ريشه در فرهنگي بومي و محلي هر منطقه دارند، آمريت  پسا
). از ديــدگاه ســعيد، Hollis, 1997: 291و مشــروعيت جديــدي بــه روشــنفكر عطــا كنــد (

بايد بر مبناي اصول جهانشمول براي پيشبرد آزادي انسان و افزايش روشنفكران در حالي كه 
شـان از دسـت بدهنـد.     هـاي فرهنگـي   بندي خود را بـه ارزش  دانش او عمل كنند نبايد پاي

هـاي فرهنگـي يـك روشـنفكر ضدانسـاني       مشخص است كه از نظر او آنجا نيز كـه ارزش 
گويـد،  مى ديسـي   كه مكنروي، چنا  از اين ).291شود بايد به انتقاد از آن بپردازد (همان،  مي

هاي جوليا بندا و گرامشي در فصـل يـك كتـاب خـود روشـنفكري       سعيد با تركيب انديشه
). تركيب ايـن دو  Makdisi, 2007: 22آميزد ( باور درهم مي هنجاربنياد را با روشنفكري تحقق

زمـان كـه بايـد از     گـذارد. او هـم   يه را براي روشنفكر به جاي مي رويكرد عملكردي دوسو
هـاي انسـاني    شمول نيز به ارزش هاي بومي خود دفاع كند، ناگزير است نگاهي جهان مؤلفه

ي روشـنفكري بـس    انجـام وظيفـه  «گيرد  سعيد سرانجام نتيجه مياز اين روي، داشته باشد. 
  ). 60: 1385(سعيد، » دشوار است: روشنفكر هميشه ميان تنهايي و وابستگي ايستاده است

  
  امة ملودي شهر بارانين پردازي نمايش  پيرنگ و شخصيت. 4

داستان ملودي شهر باراني نيز مانند ديگر آثار رادي به روابط خانوادگي افراد و تأثير تغييرات 
پردازد. رادي در اين نمايشنامه به روابط  اجتماعي در تعامالت آنان با يكديگر در خانواده مي

پردازد كه در شرايط بعد از جنـگ جهـاني دوم و در    مي رعيت اجتماعي دو خانواده ارباب/
برنـد. در ايـن نمايشـنامه نيـز      شرايط اجتماعيِ پس از شهريور بيست در رشت به سـر مـي  

هاي نمايش و مناسبات آنها با يكديگر در شرايط تاريخي و اجتماعي آن  چگونگي رفتار آدم
  شود. عصر مطالعه مي

گذرد. مهيار يكي ميود چهل روز از درگذشت او حدبوده و صادق آهنگ، ارباب خانه 
از پسران او كه تحصيل خود در رشته دكتراي حقوق را در سوئيس به پايان رسانده و قـرار  
است در لوزان صاحب كرسي تدريس شود، پس از چهلم پدر براي دلجويي از خانواده بـه  

، نيـز هـر كـدام    رشت بازگشته است. سيروس و ماري، ديگر فرزندان مرحوم صادق آهنگ
شغلي دولتي در رشت دارند. بهمن بازرس استانداري و ماري معلم مدرسـه اسـت. آفـاق،    
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پروراند همراه فرزندانش  مادر خانواده نيز كه هنوز سوداي زندگي ارباب/رعيتي را در سر مي
  كند. در همان خانه اربابي زندگي مي

ي آهنـگ بـوده و    رعيت خانواده خانوادة شفتي، خانوادة ديگر نمايشنامه است كه زماني
اند. حـدود   كرده ها، زندگي هم ميني آنها به همراه كار براي آ هاي پايين حياط خانه در اتاق

هفت سال پيش صادق آهنگ خانه نيم ساخته و نيمه ويران خود را كـه در ابتـداي خيابـان    
الش بسيار آن خانـه  بيستون قرار داشته به خانوادة شفتي سپرده است و مسلم شفتي نيز با ت

كند. گيالن  را آباد كرده و هم اكنون با دو فرزندش گيالن و سيروس در آن خانه زندگي مي
دختر خانوادة شفتي نيز هم اكنون معلم مدرسه و همكار ماري و بازيگر تأتر است. داسـتان  

دهـد و كشـمكش اصـلي     ي اربابي صادق آهنگ روي مـي  چند روز و شب متوالي در خانه
  ي واقع در كوچة بيستون است. هاي آن بر سر خانه آدم

ي بيستون را كه طبق وصيت صادق آهنگ  از نظر آفاق و بهمن خانوادة شفتي بايد خانه
به مهيار به ارث رسيده است، تخليه كنند تا مهيار بتواند در آن ساكن شود و در رشت خانه 

سر منـزل خيابـان بيسـتون     و زندگي تشكيل دهد. كشمكش اصلي داستان اگرچه ظاهراً بر
اي اسـت كـه در سـاليان اخيـر بـر       ش، اختالف طبقاتي و اجتمـاعي ااست، اما ريشة اصلي

ي تغييـرات اجتمـاعي در    هـاي نمـايش در سـايه    هاي نمايشنامه گذشته. هركـدام از آدم  آدم
ها به همراه تغييراتي كـه پـس از    اند و اين جابجايي طبقات مختلف اجتماعي جا به جا شده

جنگ جهاني دوم در ساختار اجتماعي ايران پديد آمده، مناسبات طبقاتي ميان آنها را تغييـر  
  داده است.

  
  فكر در ملودي شهر باراني شناسيِ روشن گونه. 5

پردازي در نمايشنامه گفته شد، سـه شخصـيت متعلـق بـه      با توجه به آنچه دربارة شخصيت
امه يافت. اولين شخصيت مهيار اسـت. او بـه   توان در اين نمايشن ي روشنفكران را مي جامعه

يك وكيل نوخاسته مقـاالت ضـد   «ي حقوق درسوئيس و به عنوان  همراه تحصيل در حوزه
هم در مركـور دو فـرانس چـاپ كـرده (رادي،     » شديدالحن«اي  نوشته است و مقاله» جنگ
ر سوي ). بدين ترتيب مهيار روشنفكري است با سوداي عدالت و صلح جهاني. د26: 1392

گرايانـه دارد و در جـايي از نمايشـنامه     هاي چـپ  ديگر سيروس قرار دارد كه بيشتر گرايش
هـايي بـه سوسياليسـم و اتحاديـة كـارگري دارد و در نوشـتن        شود كه گرايش مشخص مي

كنـد   مردها و كارگران عليه مقامات دولتي نقش ايفا مي  ها و هدايت گيله روي پارچه  اعالميه
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ر نهايت نيز گيالن به عنوان معلم مدرسه روشنفكري با هويت مستقل اسـت  ). د74(همان، 
  آيد. هاي سياسي او در نمايشنامه سخني به ميان نمي ولي از گرايش

هاي ذكر شده مشخصاً به جايگاه اجتماعي آنهـا   هاي روشنفكرانه هر كدام از آدم گرايش
آينـد   ي زيرين جامعه مـي  ز طبقهشود. گيالن و سيروس به عنوان افرادي كه ا نيز مربوط مي

هايي به همان طبقه داشته باشند و سعي كنند وضعيت كلي افراد هم طبقة  قاعدتاً بايد گرايش
ي اينكه فردي متمتع بوده توانسـته   خود را بهبود بخشند. از سوي ديگر، مهيار نيز به واسطه

زديـك آشـنا شـود    در خارج از كشور تحصيل كند و با مسائل مربوط بـه جهـان خـود از ن   
، نيـز بيـانگر   1325). زمان وقوع حوادث نمايشنامه، پائيز 139: 1391(فرشيد و احمدزادي، 

  هاي روشنفكري شرايط بروز بيشتري داشتند.  مقطعي از تاريخ است كه گرايش
، رژيم ديكتاتوري رضاشاه تنها طي سه روز از هم 1320با ورود متفقين به ايران در سال 

هاي استبداد، نارضـايتي سـركوب    فرو ريختن پايه«) و با 202: 1392راهاميان، فرو پاشيد (آب
). ضعف حكومت پهلوي دوم نيز در مقطـع  207(همان، » ي شانزده ساله بيرون ريخت شده

اول آن به روشنفكران اين امكان را داد كـه بـه گسـترش عقايـد خـود بپردازنـد. مشخصـاً        
نحوي از جنگ جهاني دوم متاثر شـده بودنـد،     گي بهروشنفكران و مردم عادي كه تقريباً هم

كه برخي منتقدان نزده و مايوس گشته بودند. چنا  در برابر حوادث موحش آن عصر، شگفت
توان چندان به ايدة پيشرفت  باور پيدا كرده بودند، پس از فجايع جنگ جهاني دوم ديگر نمي

  ). MacLean & MacMillan, 2003: 424باور داشت (
شان روبرو كرد و بـه نحـوي    شغال سرزميني تلخ ا جهاني دوم ايرانيان را واقعهجنگ 

نصيب نماندند. اما در عين حال نيـز پايـان جنـگ جهـاني      ايرانيان نيز از تأثيرات جنگ بي
روي كـار آمـدن    براي روشنفكران ايراني آزادي نسبي را به دليل كنار رفـتن رضـا شـاه و    

ان  به همراه داشت. اما نكته اينجا بـود كـه بـا كنـار رفـتن      تجربه و جو محمد رضا شاه بي
كرد كه ميراث ديكتاتوري رضا شـاه   اي نو از دموكراسي را تجربه مي رضا شاه ايران تجربه

نيز به آن اضافه گشته بود. در واقع زمينداراني كه در حكومـت رضـا شـاه قـدرت گرفتـه      
حكومت رضا شاه نقشي كليدي ايفـا   بودند در شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي بعد از

). اين در حالي بود كه به خاطر شرايط جهاني كمونيزم نيـز  174، 1389كردند(فاضلي،  مي
شـدند.   در حال رشد بود و به تبع اين موضوع روشنفكراني نيز جذب اين نوع از تفكر مي

ودند، حـزب  در ساليان پايان جنگ جهاني دوم، روشنفكران ايراني كه عمدتاً ماركسيست ب
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گونه شد كه برخي روشنفكران ايراني جـذب ايـن حـزب گشـتند       توده را بنا نهادند و اين
  ).127-126: 1391(كاتوزيان، 

در نمايشنامة ملودي شهر باراني  نيز مهيـار كـه از سـوئيس بازگشـته اسـت از شـرايط       
و عـدالت   طرفي اين كشور استفاده كرده و تا حدودي به مطالعه در زمينـة حقـوق بشـر    بي

اجتماعي پرداخته است. او در تالش است دوباره بـه كشـور سـوئيس بـازگردد و همانجـا      
صاحب كرسي تدريس شود تا شايد از اين طريق بتواند نقش مثبتي در جامعة بزرگ جهاني 

). با اين حال در چند روز اقامت خـود در خانـة پـدري متوجـه     56: 1392ايفا كند (رادي، 
خانمـان كـردن خـانوادة     اي براي بي توانند از حضور او بهانه رادرش ميشود كه مادر و ب مي

گيرد تا بتواند مسائل طبقاتي جامعة خود  شفتي بسازند. مهيار هم اكنون در شرايطي قرار مي
را از نزديك لمس كند. آفاق، مادر خانواده كه چندان موافق نبوده گيالن به مدرسـه بـرود و   

اش را ساكن دو اتاق رعيتـي منـزل    ارد دوباره او و خانوادهسپس معلم مدرسه بشود قصد د
خـود را هنگـام   » ي پشت پـاي  رهبِهاي زير بغل و ك شپش«اربابي خود بكند تا بدين وسيله 

). امـا در ايـن ميـان مهيـار     103ورود به منزل آنها در ابتداي كار خود به ياد آورند (همـان،  
از سفر به سوئيس نيز با سـاختار طبقـاتي جامعـه     موافق اين قضيه نيست. او از ابتدا و پيش

موافق نبوده است. او گيالن را در مدرسه ثبت نام كرده و باعث رسيدن گيالن به مقام يـك  
اي از يـك   كه در بخش پيشين مقاله گفته شد مهيـار نمونـه  نمعلم شده است. در واقع، چنا

تر گذاشته و در پي دسترسـي بـه   روشنفكر هنجارباور است كه پا را از طبقه اربابي خود فرا
دانـد كـه حتـي بـا      حقيقت است. با اين حال رشد در فرنگ او را راضي نكرده است. او مي

هاي روشـنفكري غـرب نتوانسـته     مطالعة بسيار در حوزة حقوقي و زندگي كردن در محيط
هاي موجود در آن به وجـود بيـاورد. او هنگـامي كـه      تغييري در شرايط جهاني و خشونت

كند نارضـايتي خـود را از رسـيدن بـه      ي زندگي خود در فرنگ با گيالن صحبت مي بارهدر
  كند: هدف جهانشمول خود چنين بيان مي

  سال از من گذشته و تا اينجا كه غلطي نكردم. 27مهيار: . . .
گرفتين كه دست هـر    اي نشنامهگيالن: شما حداقل به زبان فرانسه كتاب نوشتين، دا

  آد. نمي كسي
هـاي ادبـي نشسـتم و     مهيار: فقط خوردم و خوابيدم و دانشكده رفتم، يا توي كافه

اي، تكـاني، حتـي    ي جنگ و رايش و بمب اتم مقاله نوشتم و ياوه گفتم، كه لرزه درباره
  )87-8سرمويي به كاكل اين زمين شما نداد، هيچ! (همان، 
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روح مسكين شرقي  حضور يك«از سوي ديگر مهيار سكونت خود را در اروپا همچون 
). 23آمـده اسـت (همـان،     نمي داند كه كاري از دستش بر مي» در اروپاي سرد و جنگ زده

داند كه الگوهاي فرهنگـي و بـومي    مشخص است كه مهيار به واسطة حضور در فرنگ مي
عنـوان افـراد     طلباني كه سـيروس و بهمـن بـه     سرزمين خودش برخالف زورگوها و قدرت

ي  . او در صـحنه 2برانگيزنـد   آنان گرايش دارند بسيار بـاارزش و تأمـل   حزبي و حكومتي به
اي  هاي سياسي خـود مباحثـه   هنگامي كه سيروس و بهمن بر سر گرايش» هاي گيالن شب«

گذارد و با رد آنان هر دو طـرف   كاران تاريخ را در يك كفه مي كنند همة جنايت جنجالي مي
  كند:  مجادله را به سكوت دعوت مي

گـردين؟ چنگيـز؟    شود). وقتي شما حافظ دارين. دنبال كي مي ر: لُپ كالم (بلند ميمهيا
الجثه تاريخو كه تـوي يـه كفّـه بـذارين، در      هاي عظيم ناپلئون؟ هيتلر؟ تمام اين پهلوان

اي كه زير تابش يك بيـت خواجـه    هايي هستن پنبه مقابل حافظ لوند ما مضحك قلمي
  )47-8ن! (همان، شن، ول كني توي اون كفه نيست مي

كـرده   عنوان يك روشنفكر جهان ديـده و تحصـيل    با اين حال مهيار نيز به نقش خود به
هايي كه سيروس و بهمن نسـبت بـه هـم،     آشنا نيست. او از يك سو سرخورده از خشونت

دارنـد و از سـوي ديگـر دردمنـد از      اي كه متعلق به خود اوست، روا مـي  هم بر سر خانهنآ
خواهـد   هاي اتمي منفجر شده بر روي هيروشيما و ناكازاكي مي سوزي و بمب هاي آدم كوره

-99گوشة دنجي براي خود بيابد و موقعيت خود را در شرايط فعلي ارزيابي كنـد (همـان،   
هـاي   داند كه روشـنفكر هنجاربنيـاد در صـورتي كـه بتوانـد ارزش      ). مهيار در واقع نمي89

يقت، دوري از ظلم، و مبارزه با قدرت حاكم را جهانشمول خود از جمله سخن گفتن از حق
با فرهنگ زيست بوم خود و نيازهاي واقعي طبقات پيوند بزند تبديل به روشنفكري منفعل 

  ). 18: 1385كشد (سعيد،  شود كه فقط نقشي بر ديوار مي مي
كنـد در حـالي كـه آنـان مشـغول       در جايي از نمايشنامه گيالن به مهيـار يـادآوري مـي   

ي آزادي و عدالت هستند برادرهايشان، سيروس و بهمن، دارند بر سـر   ازي دربارهپرد سخن
جنگند اينجاست كه گيالن اين نكته را با مسائل جهاني  رعيتي با يكديگر مي -ي ارباب خانه

هاي چركين همينه آقاي دكتر، كه ما هم با قلم مـوي خودمـون رنـگ و     غده«زند:  پيوند مي
  ).88: 1392اختنش نقش كمي نداريم (رادي، روغني براش زديم و در س

اش كه جزئـي از فرهنـگ و    داند كه نمادهاي مذهبي و ملي از سوي ديگر، مهيار نيز مي
آيند در غرب مورد احترام و توجه نيستند. اين موضـوع در نمـاد    باورهاي او به حساب مي



 119   جالل فرزانه دهكردي

سوئيس به او هديه داده  شود كه مادر مهيار هنگام سفر او به ظاهر مي» وان يكادي«بند  گردن
دهد. بـا ايـن    ي عشق به دختري غربي هديه مي است و مهيار نيز آن را در سوئيس به نشانه
اي كه در حكم تيـر خـالص بـه     دهد و با جمله حال دختر غربي و ان يكاد را به او پس مي

اي تـوانيم دنيـ   ما بدون و ان يكاد هـم مـي  «گويد  هاي سرزمين مادري مهيار است مي ارزش
  ).92(همان، » مفرحي داشته باشيم

هاي صورت گرفته در جنگ جهـاني، احسـاس    در واقع، سرخوردگي مهيار از خشونت
اش ىهاي مذهبي را به فراموشي سپرده، و دردمنـد  اي كه ارزش اش در فرهنگ غربي تنهايي

از خشونت موجود در خانوادة خود، سبب شدند كه او در آغوش تنهايي خـود فـرو رود و   
ي دنج را بطلبد تا در آنجا بيشتر غرق در تفكر شود. با اين حال، حضـور تأثيرگـذار   اوشهگ

گيالن و ديد عملگراي اوست كه مهيار را از تبديل شدن به روشـنفكري منـزوي و منفعـل    
  دهد. نجات مي

ي زيستن او در فرنـگ و   اما مهيار پس از درك تمامي دردهاي بشري كه حاصل تجربه
عنـوان روشـنفكري     خواهـد بـه   اش در رشت است هنـوز هـم مـي    رعيتي-بي اربا خانواده

هنجاربنياد منزوي و در برج عاج خود، باقي بماند. روشنفكري كه وامدار حقيقت و حافظ و 
هاي مستقل است. از همين روست كه مهيار سـرخورده از شـرايط خـود در     نگهبان داوري

اش بـه   ون بـه خـانواده  ند منـزل بيسـت  گيـرد كـه بـدون دادن سـ     خانوادة اربابي تصميم مـي 
  بازگردد: اروپا

كند). و حاال من بدون و اين يكاد، بـا يـك چمـدان و     مهيار: بله! (چمدان را چفت مي
خواهم به زبان ساده كتاب  ي سرنوشت خودم قرار دارم. مي سيالبي از كلمات در آستانه

ي خـوني كلمـات   هـا  بنويسم و با شر و خشونت بجنگم و جاي كبر و نفـرت و كينـه  
  )110-11روشني به دنيا بدهم. مهر، فروتني، غرور... (همان، 

آيـد. گـيالن كـه     اما در همين بزنگاه فرار از وطن است كه گيالن به نجـات مهيـار مـي   
باور است به عنوان يك معلم مدرسـه در تـالش اسـت شـرايط       خودش روشنفكري تحقق

عنوان فردي خودساخته كه فرودست بودن بهتري براي خود و محصالنش فراهم كند. او به 
  كند: رعيتي تجربه كرده حاال به مهيار يادآوري مي-را در نظام ارباب

خيزد) براي اينكه درختي بكارين يا از مظلومي دفاع كنين الزم  گيالن: (نجوا گرانه برمي
ها بگردين. باغچه و مظلوم  هاي جنگ و افسانه نيست سوار اسب نحيفتون و دور جبهه

  )113خواد. (همان،  هر دو پيش روي شمان؛ فقط كمي هنر مي
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توان او  كند مي با توجه به موقعيت گيالن و نقشي كه او در شرايط اجتماعي خود ايفا مي
ي روشـنفكري   را به عنوان روشنفكري ارگانيك معرفي كرد كه تا حـدودي نيـز بـه جامعـه    

كنـد   خـود و محصـالنش سـعي مـي    سنتي تعلق دارد. در واقع گيالن با شـناخت نيازهـاي   
كه به مذاق آفاق به عنـوان همسـر اربـاب    موضوعي  .موقعيت خود و ديگران را ارتقاء دهد

هـايش نسـبت بـه محصـالن      خوشايند نيست. گيالن هنگام صـحبت بـا مهيـار از نگرانـي    
  كند: اش صحبت مي مدرسه

  كند...) لرزد و منقلب پشت مي گيالن (مي
   دين؟ يا من چيزي گفتم؟مهيار: چي شده؟ ناراحت ش

  هاي من كفش ندارن. ي زمستانه و بچه گيالن: چله
  هاي شما؟ (با اندكي مزاح) مگه چند تا بچه دارين؟ مهيار: بچه

  ن. هاي درست و حسابي ندارن. تقريباً پابرهنه گيالن: هفده تا. . . اونا كفش
  هاي مدرسه؟ مهيار: هفده جفت . . . براي بچه

  هاشون برسونم. نه به خونهگيالن : بايد شبا
  تونين؟ مهيار: با صدوپنجاه تومن حقوق چطور مي

  كنم. گيالن: اعانه جمع مي
هـاي بعـد    مهيار: يك جفت كفش، يه روپوش، كمي برنج. . .زمستان بعد و زمستان

  كنين؟  چي؟ تا كي اعانه جمع مي
سوئيسـي شـما...   كشد) تا وقتي عدالت  گيالن: (نگاهش از كنار چهره مهيار راه مي

  ).115شامل حال گيالن ما هم بشه! (همان،  

پيداست كه گـيالن در حـالي كـه بـه عنـوان يـك روشـنفكر ارگانيـك در دل جامعـه          
گيرد در تغيير و بهينـه كـردن شـرايط     ي خود را به باد انتقاد مي موضوعات مربوط به جامعه

  گويد: گيالن ميجويد. بيهوده نيست كه رادي دربارة  اجتماعي نيز شركت مي
ترين مدارج طبقاتي و فرهنگي رشد  [او] انساني بزرگ، شريف و پاك است كه از پايين
ي  ي خود قرار داده و با ما يـك رابطـه   كرده و يك محيط بزرگ را تحت تأثير و سيطره

انقالبــي، بــه معنــاي مجموعــه رفتارهــاي انســاني و بشــري، برقــرار كــرده [اســت].  
  )260: 1387 (رادي،
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كند عضوي  اي كه با مخاطب برقرار مي ي انقالبي ص است كه گيالن در كنار رابطهمشخ
معناي گرامشيايي آن نيز هست. بـدين ترتيـب، در كنـار مهيـار كـه        از جامعة روشنفكران به

گيرد كه رويكردي بومي و  شمول به مقولة روشنفكري دارد، گيالن قرار مينرويكردي جها
شك، عشق و ازدواج ميان ايـن دو در كنـار مسـئلة      له دارد. بيتحقق باور نسبت به اين مقو

هـايي نيـز بـراي مخاطبـان بـه      گشايي از پيرنـگ داسـتان نـوعي پيـام ن    همالكيت منزل و گر
  آورد. مي ارمغان

هـاي   داراي ارزش تر گفته شد، روشنفكر در مقام يـك انديشـمند    با توجه به آنچه پيش
گي جامعة خود فاصله بگيرد. مشخصاً اين فاصـله  ممكن است از مسائل فرهن ،شمولنجها

ورزي  روشنفكر را در انزوا و پوچي ناشي از آن فرو خواهد برد و جامعـه را نيـز از انديشـه   
كند. از سوي ديگر، روشنفكري نيز كه با مسائل جهـاني آشـنا نيسـت     روشنفكر محروم مي

بـاور و   يـق دو رويكـرد تحقـق   تواند با ديدي گشاده به مسائل بنگرد. چاره مشخصاً تلف نمي
شناسي معضل روشنفكري در ايران  هنجاربنياد با يكديگر است. در واقع، رادي پس از آسيب

كنـد الگـويي از    سعي مـي  ،ي روشنفكر باور و هنجاربنياد درباره با تركيب دو رويكرد تحقق
سـدة   هايي باشد كه روشـنفكران در دو  روشنفكر ارائه دهد كه راهگشاي همة سرخوردگي

  با آن دست به گريبان بودند.مرداد  28كودتاي اخير تاريخ ايران به خصوص پس از 
پـس از اينكـه   » اين مه وحشي«بيهوده نيست كه در انتهاي پردة سوم نمايشنامه با عنوان 

شكند و همچـون ديوانگـان الفـاظ     بهمن با عصاي مرحوم صادق آهنگ سر سيروس را مي
آورد، مهيـار عصـا را از    آلماني، همچون رايش سوم، به زبان ميمعنايي به زبان  مهاجم و بي
همزمان هـم نشـانة    ،نمادين كند. اين عملِ اي به دو نيم مي گيرد و آن را با ضربه دستش مي

نپذيرفتن آن بخش از تفكر وحشيانة نازيسم است كه اروپا را كمي پيش به آتش كشـيده و  
مردم همة جهان، حتي غيراروپاييان را، سرخورده و آواره نموده اسـت؛ و هـم، نشـانگر آن    

بر جامعة رعايا و زيردستان سيطره افكنده اسـت.  ها بخش از حكمراني ارباب است كه سال
تواند توسط اين دو رقم زده شـود   اي كه مي ن، با پيوند ميان گيالن و مهيار آيندة جامعهاكنو
رعيتـي و  -اي كه بـا كنـار گذاشـتن نمادهـاي خشـونت اربـاب       شود. جامعه نمايان مي بهتر

توانـد بـدون از دسـت دادن     فرهنگـي مـي   نازيستي و با توسل بـه نمادهـاي بـومي و درون   
 ي رشد و توسعة بهتر پيش رود.هاي فرهنگي خود به سو ارزش
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  گيري  نتيجه. 6
منـدي روشـنفكر و عملكـرد     با توجه به آنچه در تعريف روشنفكري آمد دو امـر موقعيـت  

همـين دليـل، دو     كننـد. بـه   سياسي او در معنابخشي به مفهوم روشنفكر نقش اساسي ايفا مي
واكـاوي شـدند و لـزوم    باور به موضوع روشـنفكري معرفـي و     رويكرد هنجاربنياد و تحقق

گـري روشـنفكر و    موضـوع كـنش  تلفيق اين دو رويكرد نيز بررسي گرديد. افزون بر ايـن،  
مندي او در جهان پيرامونش و ميزان فاصله او از ديگر اقشار جامعه مـورد مطالعـه    موقعيت

  قرار گرفت. 
، اشتباهات و دارد كه از دردها مندي روشنفكر در جامعه او را بر اين مي در واقع موقعيت

هاي اجتماعي آگاه باشـد و بـه نقـد آنهـا بنشـيند. از سـوي ديگـر توجـه او بـه           سردرگمي
شمول و انساني او را از آميخته شدن با هـر جريـان سياسـي نهـي ميكنـد.       هنجارهاي جهان

اينچنين است كه روشنفكر همواره ميان تنهايي ناشي ار استقالل فكري خود و وابستگي بـه  
  قصد انتقاد از آن و اصالح آن را دارد، در نوسان است. اجتماعي كه 

در نمايشنامه اكبر رادي وابستگي بومي به مردمان، در شخصيت گيالن بروز پيدا ميكنـد  
شـود. از سـوي ديگـر     شـمول در مهيـار ديـده مـي     و اعتقاد بـه هنجارهـاي انسـاني جهـان    

هستند. بهمن به دولـت   هاي ديگر نمايشنامه يعني بهمن و سيروس افرادي حزبي شخصيت
پرورانـد و سـيروس بـه     هاي غربي را در سر مي تازه به دوران رسيده وابسته است و انديشه

  جريانات چپ ماركسيستي گرايش دارد. 
شمول آنها جا خوش كرده  هاي جهان ها و ارزش توان گفت مهيار ميان كتاب در واقع مي

اش  سوي ديگر، گيالن با مردمـان پيرامـون  اش دل كنده است. از  و از دنياي حقيقي پيرامون
با آنها  مشكالت در حلدائماً   گراارتباطي بومي دارد و به عنوان يك معلم و روشنفكرِ عمل

شود. به اين ترتيب مهيار را بايد روشنفكري هنجاربنياد دانست كه اگرچه به همه  شريك مي
غيير شرايط گوشه عزلت گزيده. ارزشهاي انساني پايبند است، دل شكسته از توانمندي در ت

باور دانست كه در درون بافت اجتمـاع خـود بـه     همچنين، گيالن را بايد روشنفكري تحقق
  دنبال ايجاد تغيير است. 

اش منجـر   ازدواج نمادين اين دو با يكديگر كه به سـكونت قطعـي مهيـار در سـرزمين    
بـاور و ثبـات نمـادين ايـن      تحققشود، در واقع نشانه پيوند ميان روشنفكر هنجاربنياد و  مي

بـاور را   اگرچه اصطالحاتي همچون هنجاربنياد و تحققكوتاه سخن آنكه رادي  پيوند است.
كند  تر و غيرحزبي نمايشنامه ايجاد مي با پيوندي كه ميان دو شخصيت متعادلدر سر نداشته، 
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هايي از  گذر نيز گونه از اين زند و  و بومي را به يكديگر پيوند ميجهاني انديشمند گونه دو 
، با زبـان نمايشـي خـود    كند. رادي باور و هنجاربنياد را با يكديگر تلفيق مي تحققروشنفكر 

بـاور و    هـاي بنـدا و گرامشـي روشـنفكران تحقـق      همچون ادوارد سعيد با تركيـب انديشـه  
ا گرايش به تا روشنفكري از اين ميان به دست آيد كه ب ،زند گرا را به يكديگر پيوند مي آرمان
هاي  ها و گسترش عدالت به ارزش هايي جهاني همچون آزادي انسان، كاهش نابرابري مقوله

   فرهنگي جامعة خود نيز نظر داشته باشد.
و ملـودي شـهر بـاراني     در هـاي روشـنفكر   شخصـيت با خلـق  از اين روي اكبر رادي 

 ي ايرانـي  فكر را كه جامعهاي از روشن كند گونه سعي ميبازتعريف پيوند اجتماعي ميان آنها 
روشنفكري كه هـم از فرهنـگ    معرفي نمايد. ،نيازمند آن است به خصوص در عصر مدرن

شـمول و   مند است و هم به ارزشهاي انساني نگـاهي جهـان   غني و كهن سرزمين خود بهره
  اندازد.  فراگير مي

  
 ها نوشت  پي

. دليل آن نيز اين اسـت كـه   شده است ترجمهباور   در اين نوشتار روشنفكر ماترياليست  به تحقق .1
كنند.   باور در اين نوشتار مفهوم روشنفكر ماترياليست را منتقل نمي  گرا و مادهيواژگاني چون ماد

گرايانه، ماترياليسـت نـام گرفتـه اسـت، چـرا كـه بـراي          اين نوع روشنفكر، به دليل گرايش چپ
سياسي ماركس (برخالف انديشه فلسفي) امكان هاي   گرا به سبب تبعيت از انديشه  روشنفكر چپ

چـالش    وجود دارد و روشنفكر با تشـخيص آن اسـتيالي قـدرت را بـه    » آگاهي كاذب«شناسايي 
 كشد و سعي در تحقق بخشيدن به نيازهاي طبقة كارگر دارد.مى

ه مقولـه  اشاره به ايراداتي كه جالل آل احمد به اولين نمايشنامه اكبـر رادي، روزنـه آبـي، دربـار    . 2
آورد كه  گيرد براي دريافت بهتر موضوع اين مقاله راهگشاست. اكبر رادي به ياد مي روشنفكر مي

در اولين ديدارش با آل احمد كه براي چاپ نمايشنامه روزنه آبي صورت گرفته بوده، آل احمـد  
خروشـد   ميدهد و  مĤب اين نمايشنامه هشدار مي به او درباره گرايش روشنفكرانِ جوان و فرنگي

كه چرا در اين نمايشنامه، پير بازاري كه سخنگوي نسل قديم است به وسـيله ايـن روشـنفكران    
خانـه و  «يك بنده خداي پيرمـرد را كـه نماينـده    «شود و اين تندروهاي جوان  غربزده كوبيده مي

) آل احمد سپس اعـالم  127: 1383(رادي » كنند سنت و اصالت خودشان است زيرپايشان له مي
ها كه مظهر كامل عيار غربزدگي  اش به تفصيل به خدمت اين جوان كند كه در كتاب غربزدگي يم

رسـد   هستند، رسيده است (همان). چنانكه در بخشهاي بعدي اين مقاله خواهد آمد به نظـر مـي  
كند ارثيه پير بازاري اصيل و محجوب را با جوان اروپا ديده كنار هـم قـرار    رادي گويي سعي مي

 از اين ميان روشنفكري مؤثر و سازگار با شرايط ايران معاصر پديد آيد.  دهد تا
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