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مقدمه
در اين مقاله ديدگاههای دو نمايشنامهنويس مااصر ايرانی و انگليسدی ،اکبدر
رادی و ادوارد بانددد در مددورد تدداثير عوامددل اقتصددادی و وضددايت اجتمدداعی بددر
شکلگيری افکار و رفتار افراد و چگونگی به تصويرکشيدن آن ديددگاههدا در دو
نمايشنامه ملودی شهر بارانی و احمق از منظر نقد جاماه شناختی مورد بحدث و
بررسی قرار میگيرد .با وجود تفاوتهای فرهنگی ناشی از زندگی در دو کشدور
کامال متفاوت ،اين دو نمايشنامهندويس دغدغدههدا و نگدرشهدای مشدابهی در
خصوص مسايلی از قبيل تضاد طبقاتی ،نابرابری اقتصادی و بی عدالتی حاصل از
آن و همچنين تاثير عوامل اقتصادی بر شکلگيری رفتار و تفکر و نحدوه زنددگی
آدميان دارند .هر دو نويسنده نظام سرمايهداری و توزيع ناعادالنه ثروت در آن را
شديدا در بوته نقد قرار میدهند و در آرزوی فروپاشی اين نظدام و زوال قددرت
صاحبان ثروت اند که خدودرا برتمدام اباداد زنددگی و حتدی افکدار افدراد حداکم
میدانند.
اکبر رادی نمايشنامهنويس برجسته ايرانی در سال  1311در شهر رشت متولد
شددد .او پددس از آشددنايی بددا آثددار صددادق هدددايت ،داسددتاننويسددی و سددپس
نامهنويسی را آغاز کرد و اولين نمايشنامه مطرحاش روزنده ی آبدی را در
نمايش 

سال  1331نوشت .در مقام نمايشنامهنويسی واقعگرا ،رادی جاماه را بده خدوبی
میشناسد ،اليههای مهم اجتماع را مورد شناسايی قدرار داده و حرکدات و رفتدار
افراد را به دقت زير نظر گرفته اسدت تدا آنهدا را در آثدارش بده تصدوير درآورد.
بسياری از منتقدان او را «تاريخ نويس زمان حال» به شمارمیآورند که با نگداهی
واقعگرايانه مشکالت جاماه مااصر ايران را به تصوير کشديده و توانسدته بدا بده
کارگيری عناصر نمايشنامهنويسی متناسب با شخصديتهدای نمايشدی بده بيدان
تفکرات و ويژگیهای فردی و اجتماعی آنها بپردازد.
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با وجود آنکه دنيا از ديد رادی «پلشت ،سنگواره ،بی عدالت» است ،اما به هيچ
وجه «پو نيست» و او که از «دريچه»ی پيش رويش به «آسمان آبی» مینگدرد و
«نور» را میبيند ،نگارش نمايشنامههايش را گامی در جهت «خلقعشق ،عدالت،
و روشددنايی» درايددن دنيددای پلشددت و بددیعدددالت مددیدانددد( .رادی« ،بددرای چدده
مینويسد » )44 :در مقام فردی آگاه از مسائل سياسی و اجتماعی جاماده کده در
دورهای استثنايی از حيث پويايی جنبشهای اجتماعی زندگی میکدرده ،رادی بده
شرح موقايت طبقات مختلف میپردازد و واقع بينانه نقدار قدوت و ضداف هدر

طبقه را به تصوير میکشد( .ابراهيمی )17-35 :1312،نمدايشنامده ملدودی شدهر
بارانی که در سال  1373نوشته شده ،تصويرگر دوره پس از اصدالحات ارضدی و
گذار از نظام ارباب-رعيتی به نظام سرمايهداری در ايران و تباات ايدن گدذار در
کشمکش ميان دو خانواده فرادست و فرودست بر سر يک ملک است.
ادوارد باند نمايشنامهنويس جنجالی انگليسدی در سدال  1934در خدانوادهای
فرودست متولد شد و همين امر علت گدرايش وی بده مارکسيسدم و انتقداد او از
عدم توزيع عادالنه ثروت در جوامع سرمايهداری گرديد .او در نمايشنامههدايش
ظلم و ستم طبقه حاکم به اقشار تهيدست جاماه را با لحنی تيز و برنده به تصوير
میکشد و بیپرده نشان میدهد که فقر و تنگدستی و درگيدریهدای ناشدی از آن
تهيدستان را به ورطه نابودی می کشاند ،از اين رو اغلب شخصديتهدای آثدار او
زير بار فالکت تحميدل شدده از سدوی صداحبان ثدروت خدرد مدیشدوند .او در
نمايشنامه احمق چگونگی طغيان فرودستان در برابدر قدرتمنددان را بده تصدوير

درمیآورد و نشان میدهد که چگونه نظام سرمايهداری شاعری از طبقات پايين را
به يک مطرود اجتماعی تبديل میکند و سرانجام سدالمت رواندی اش را طدوری
ذايل میکند که سالهای بسيار از عمرش را به دور از اجتماعی که طردش کدرده
در آسايشگاه روانی به سر میآورد.

 / 194مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1931

نقد جامعه شناختی
به طور مامول نقد جاماه شناختی مبتنی بر نظريه مارکسيسدتی اسدت کده بدر
اسا

آن وضايت اقتصادی يدک جاماده زيدر بندا و تايدين کنندده سداختارهای

اجتماعی و فرهنگی آن جاماه است .بانيان اين نظريده فلسدفی-اجتمداعی کدارل
مارکس ( )1111-1113و فريدريش انگلس ( )1125-1191ماتقدندد کده تداريخ
جوامع از آغاز تا کنون تاريخ نزاع طبقاتی مابين صاحبان ابزار توليد و کسانی بوده
که به علت فقدان آن ابزار در خددمت صداحبان آن بدودهاندد ،بندابراين «حرکدت
ديالکتيکی تاريخ» را همواره نيروهای مادی به پيش بردهاند .از آنجا کده بده نظدر
مارکس و انگلس ،بنيان هر جاماه نظام اقتصادی آن است ،طبقده حداکم طبقدهای
است که ابزار توليدد و امدور اقتصدادی را تحدت اختيدار خدود دارد و در نتيجده
سياست کلی جاماه را تايين میکند و «منافع خود را به عنوان منافع کلی اجتماع
بر مردم تحميل میکند» و اين کار را به وسيله ايدئولوژی انجام میدهد( .مارکس،
1141م )34-31 :
همان طورکه در تمام نظامهای اقتصادی قدرت در دسدت کسدانی اسدت کده
صدداحب ابددزار توليدنددد ،در نظددام سددرمايه داری نيددز ابددزار توليددد در دسددت
کارخانهدارانی است که کارگران را استثمار میکنندد و از نيدروی کدار ايشدان در
جهت کسب ثروت بيشتر بهره میبرند .مارکس بر اين باور است که آنچه بدرای
کارخانهداران سود توليد میکند و ثروت و رفاه به ارمغان مدیآورد ،نيدروی کدار
کارگران است ،درحالی که کارخانه داران حاقل دسدتمزد را بده ايشدان پرداخدت
میکنند .به نظر او سرمايهداران برای حفدظ موقايدت خدود نده تنهدا کدارگران را
تهيدست نگه میدارند ،بلکه امکان تفکر و تحصيل را نيز از ايشان سلب میکنندد
تا نتوانند از تبايض و ظلم سرمايه داران آگاهی يابند .بدين ترتيب صاحبان تفکدر
و توليدکنندگان عقايد نيز عوامل سرمايهدارانند که عقايد و ايدئولوژی ايشان را به
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وسيله ابزار گوناگون ايدئولوژيک بر طبقات فرودست تحميل میکنند( .مدارکس،
1141م)34-31 :
لوئی آلتوسر ( )1911-1995متفکر نومارکسيست ماتقد است کده ايددئولوژی
همواره به شکل ابزار به مردم ارائه میشدود .او ابزارهدای ايددئولوژيک را بده دو
دسته تقسيم میکند« :ابزار دولتی ايدئولوژيک» و «ابزار دولتی سرکوب» (آلتوسدر،
1971م )133 :و بر اين باور است کده «ابدزار دولتدی سدرکوب» شدامل «دولدت،
نيروهای مسلح ،پليس ،دادگاهها و زندانها» اسدت ،در حدالی کده «ابدزار دولتدی
ايدئولوژيک» موسساتی از قبيل کليسا ،مدار

و نهادهای قانونگذاری اسدت کده

ايدئولوژی غالب را توساه میدهند و هدفشدان تثبيدت وضدايت موجدود اسدت.
( )133به عقيده او ايدئولوژی در فرآيندی کده وی آن را «فراخدوانی» مدینامدد،
افراد را تحت سيطره درمیآورد ،فرآيندی که حتی قبل از تولد يدک فدرد جريدان
دارد (سلدن1993 ،م .)114 :بدين ترتيب اغلب اشخاص ايدئولوژی را به شکلی
نا خودآگاه به عنوان واقايت میپذيرند و در نتيجه هيچ چالشی در برابر آن ايجاد
نمیشود که نيازی به استفاده از «ابزار دولتی سرکوب» وجود داشته باشد .آلتوسر
تنهددا راه نجددات طبقدده کددارگر را در از بددين بددردن «ابددزار دولتددی ايدددئولوژيک»
سرمايهداری میداند.
مساله ديگری که در نقد جاماهشناختی مارکسيستی مطرح میشود ،موضوع از
خود بيگانگی افراد و همچنين بيگانگی آنها از يگديگر در روند توليدد در جاماده
سرمايهداری است .به نظر مارکس ،مالکيت خصوصی ،تقسيم کدار و جددا شددن
کارگران از يکديگر در روند توليد صدناتی و همچندين در نظدرگدرفتن انسدان و
نيروی کارش به عنوان کدااليی صدرف عوامدل مدؤثر ايجداد از خدود بيگدانگی و
بيگانگی از ديگران در جوامع صناتی است که فرد را به دستگاه توليد کننده سود
تبديل میکند که مجبور است کارهای يکنواخت و خسته کننده انجام دهدد و در
نتيجه از ديگران جدا ،از وجدود خدود بيگانده و از زنددگی خدود ناراضدی شدود
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(مدارکس1141 ،م .)29 :مددارکس بدر ايددن بداور اسددت کده ثددروت بديش از حددد
سرمايهداران و فقر فزاينده طبقه کارگر موجب تشديد اختالف طبقاتی و شدکاف
ميان دو طبقه فقير و غنی و همچنين نابسامانی اقتصادی شده و بر تمام جنبههدای
زندگی انسان تأثير میگذارد و در نهايت به نااميدی ،بی هدفی و احسا

پدوچی

منجر شده ،افراد را با بنبست مواجه میسازد.
تضاد طبقاتی در ملودی شهر بارانی
رادی ماتقد است که نمايشنامهنويسان بايد مشدکالت جاماده را بده تصدوير
درآورند ،بنابراين در آثارش نشان میدهد که چگونه صاحبان سرمايه و قدرت از
اقشار فرودست جاماه به مثابه ابزاری استفاده میکنند که وقتدی از کدارآيی شدان
کاسته میشود ،کنار گذاشته میشوند .عالوه بر اين سالهای جوانی زندگی رادی
با رويدادهای مهمی همچون کودتا عليه دولت دکتر مصدق و اصدالحات ارضدی
مصادف بوده است که منجر به پيدايش فصل جديدی در ساختار اجتماعی ايدران
شد که او در مقدمه نمايشنامه پلکدان آن را گدذار از نظدام اربداب د رعيتدی بده

سرمايه داری میخواند .بدين سبب مخاطب نمايشنامده ملدودی شدهر بدارانی
شاهد مسائلی است که اين گذار به بارآورده است و شخصديت هدای مسدلط در
نمايشنامه از فئودال سنتی (صادقخان) به بورژوآ (بهمن) تغيير میيابند.
نمايشنامه داستان زندگی خانواده صادقخان آهنو و خانواده خدمتگزار آنها
مسلم را در شهر رشت به تصوير میکشدد .مسدلم کده مددتی مديدد در خددمت
خانواده آهنو بوده ،با دو فرزندش گيالن و سيرو

درخانهای زندگی میکند که

صادقخان در زمان حياتش به آنها داده است .باد از مدرگ صدادق خدان مالدوم
میشود که بنابر وصيت او آن خانه به مهيار پسر دومش به ارث رسيده کده بدرای
تحصيل در رشته حقوق به سوئيس رفته است .آفداق همسدر صدادقخدان کده از
اشراف رشت است و به اين مسداله مدیندازد ،مسدلم را رعيدت و فرزنددانش را
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رعيتزاده به شمار میآورد ،بنابراين بر اين باور است که آنها هر وقت بر خالف
ميل اربابان عمل کنند ،محکوم به مجازات اند ،همدان طدور کده در مدورد گديالن
میگويد« :می خوام يه دور ديگه بيارمش پشت اون درختهدا و راسدته مسدتراح
بشينه سرجاش و انوقت آهسته بهاش بگم برای هر کی آدم شده باشه ،بده چشدم
من همونه ،همون بچه رعيت شپشوی‘شفت )357-351( ».او اکنون فرصت يافته
است تا پس از مرگ صادقخان ،آنها را از حق و حقوقشان ساقط کند و به خيال
خود سر جايشان بنشاند .پسر بزرگ وی بهمن که بازپر

استانداری رشت است

نيز در اين کار همراه اوست.
آفاق که نقشه کشيده است تا مسلم و خدانوادهاش را از «خانده سدر بيسدتون»
صادقخان بيرون کند ،به بهانه آمدن مهيار که به دليل فوت پدر به ايران برگشدته،
مهمانیای ترتيب میدهد و مسلم و خانوادهاش را دعوت مدیکندد تدا در خدالل
مهمانی آنها را از وصيت صادقخان مطلع کند .با مطرح شدن موضدوع ،فرزنددان
مسلم (گيالن که مالم مدرسه است و سيرو

که بازيگر تئاتر اسدت و تفکدرات

مارکسيستی دارد) به مشاجره با او و بهمن میپردازند .در مقابل آنها ،مهيارکده بده
گيالن عالقهمند شده است و ماری دختر صادقخان که به سيرو

عالقه دارد ،از

خانواده مسلم جانبداری کرده و در برابر خواسدتههدای مدادر و بدرادر بزرگشدان
میايستند و بدين ترتيب اين ماجرا از يک سو موجب درگيری ميان آفاق و بهمن
و خانواده مسلم و از سوی ديگر مايه کشدمکش ميدان اعضدای خدانواده آهندو
میشود.
خانواده آهنو نماينده طبقه صاحب قددرت و خدانواده مسدلم نمايندده طبقده
فرودست اجتماع است .هر يک از اين خانواده ها به نوبه خود باورها ،هنجارها و
ارزشهای خود را به فرزندانش آموخته است .اما بدا وجدود آنکده تدالش بدرای
تربيت فرزندان طبق ارزشهای خانوادگی و نهادينهسدازی ايددئولوژی حداکم در
آنها در خانواده آهندو از اهميدت بديشتدری برخدوردار بدوده اسدت ،مخاطدب
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نمايشنامه ملودی شهر بارانی تا حدی شاهد شکست اين تالش در مورد مهيار و
ماری است که به ضديت با مادر و برادرشان برمیخيزند .اما در عين حدال رادی
واقعگرا نمیگذارد که اين ضديت رنگی غيرواقای به خدود بگيدرد چدون نشدان
میدهد که مهيار روشنفکر عدالت جو بيشتر ترجيح میدهد به جای وارد شددن
در کشمکش ،از آن بگريزد .او در جايی از نمايش میگويد" :بنده به علت منافای
که توی اون خونه دارم ،راستش ،نمیدونم چی بگم" ( .)231رادی در اينجا نشان
میدهد که مهيار هر قدر به عدالت و برابری اعتقاد داشته باشد ،در نهايت عضدو
طبقه ی فرادست و صاحب منافای است که نمیتواند ناديده بگيرد.
اغلب درگيری ها ميان بهمن و آفاق صاحب قدرت و خانواده مسلم فاقدد آن
بر سر «خانه سر بيستون» در پردههای دوم و سوم نمايشنامه رخ میدهد .مسدلم
که مدتهاست در خانواده آهنو خدمت کرده ،تباا همواره رفتاری مسالمتآميز
با اين خانواده داشته است .فرزندان او نيز حتی در اوج کشمکش سای مدیکنندد
با خويشتنداری و رعايت ادب نسبت به طبقه فرادست گفتههايشان را بيان کنند.
اما بهمن که همواره با تکيه بر ثروت و جايگاه اجتماعیاش آنها را تحدت سدلطه
داشته و فرودست پنداشته ،میخواهد کماکان آن سلطه را حفدظ کندد ،بندابر ايدن
حتی سخنگفتن مودبانه و مبتنی بر آگاهی آنان را نيز بر نمیتابد.
همانطور که گفته شد ،قدرتمندان تا حد امکان مجال تحصيل و کسب آگاهی
را از اعضای طبقات فرودسدت سدلب مدیکنندد .يکدی از مدواردی کده موجدب
خشمگينشدن بهمن در حين مجادله است ،تحصديالت گديالن و سديرو

و در

نتيجه آگاهی يافتن از حق و حقوقشان و اعتراض به بدی عددالتی آفداق و بهمدن
است .بهمن در حالی که با لحنی اهانتآميز آنها را «نوکيسده» مدیخواندد ،خشدم
خود را از آگاهی ايشان چنين بيان میکند« :حاال با کلمداتی کده از خودمدون يداد
گرفتهن ،دارن از ما غلط میگيرن .ادعای مالکيتر» ( )357امدا گديالن و سديرو
آگاه به رغم گفتهها و رفتارهای اينچنين و سپس درگيریهای شديد لفظی اجدازه
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نمیدهند که حقشان پايمدال شدود .آنهدا حتدی از موقايدت بهمدن کده بدازپر
استانداری است هراسی ندارند .گيالن در پاسخ به اهانتهای بهمن و در دفداع از
خانوادهاش جسورانه میگويد« :آقای آهنور جناباالی سر و تده داسدتانو زديدن و
فقط يک قباله به رخ ما کشيدين .با اين مقدمه درسته ،حق به جانب شدما  .امدا
پدرم که هيچ ،به حساب نمیآد ،حتی اگه سيرو

تحت هر فشاری به اميال شما

تن بده ،من اجازه نمی دم از نقطه های ضاف ما استفاده کنين و بده ندام قدانون و
عدالتی که فقط به قبالههای شما احترام میذاره ،طناب بندازين گدردن مدا و مثدل
اين کولیهای خانه به دوش بيارين پشت اون درختهای انجير و آلوچه که برای
شما دربانی و سرايداری کنيم)271( ».
مسالهای که در اينجا جلب توجه میکند ،حمايت قانون از صاحبان قددرت و
عملکرد آن به عنوان ابزار سرکوب طبقه حاکم است .در پرده سوم نمايشنامه بدا
عنوان «مه وحشی» ،بهمن در پاسخ سوال گيالن کده «اگده تخليده نکنديم » ،پدای
قانون را وسط میکشد« :دست ما کوتاهه خانم گيالنر متأسفانه در اينگونه موارد
قانون مداخله میکنه )212( ».در جايی ديگر باز بهمدن بده همدان قدوانين حداکم
اشاره میکند« :دوره جنو و قلدری هم گذشت و قانون هم نه از قبالههدا و ورق
پارههای ما ،فقط از حقوق و حيثيت آدمها حمايت میکنه )213( ».اما گديالن کده
از رفتار بهمن برمیآشوبد ،بده خصدوص وقتدی او بدر صدورت سديرو

سديلی

میزند ، ،قانون را به تمسخر گرفته ،با لحنی کنايهآميز میگويد« :قانون شدما اينده
آقای آهنو » ( )217بهمن که از بابت قانون به عنوان نماينده طبقه حاکم اطمينان
دارد ،با لحنی تند و تهديدآميز به آنها میگويدد« :چدی مدیخدواين قدانون (بده
گيالن ):قانون من توی دادگاهده خدانوم؛ چشدم بنددی و خالبدازی هدم نديس و
دارالمساکين هم باز نکرده ايم)211( ».
با وجود تهديدها و تارضات آفاق و بهمن و حمايدت قدانون از ايشدان ،آنهدا
نمیتوانند ظلمی را که طالب آنند محقق کنند چون همه اعضای خانواده آهنو با
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ايشان همراه نيستند و مهيار و ماری از خانواده مسلم جانبدداری مدیکنندد .رادی
نشان میدهد که طبقه بندی اجتماعی نه تنها موجب ايجاد شدکاف ميدان طبقدات
مختلف اجتماع میشود ،بلکه بين اعضای يک خانواده نيز تفرقه ايجاد میکندد و
روابط آن را تحت الاشاع قرار میدهد .نمايشنامه ملودی شهر بارانی در نهايدت
با گسستن پيوند خانواده آهنو و خودکشی بهمن که عاشق گديالن بدوده و ايدن
عشق را به برادرش مهيار باخته ،به پايان میرسد.

طرد هنرمند از سوی نظام سرمایهداری در احمق
ادوارد باند نمايشنامهنويس مااصر انگليسی بر ايدن اعتقداد اسدت کده «هندر
هميشه رو به ظلمها و فجايع زماندهای دارد کده در آن خلدق مدی شدود( ».باندد،
1917م )17 :بنابراين او در نمايشنامههدايش بده شدکلی بدیپدرده ظلدم و سدتم
صاحبان ثروت بر اقشار فرودست جاماه را به تصوير درمیآورد .او «بهره کشی و
تجاوز» را بنيان نظام اقتصادی سرمايهداری می داند ( )3و بر اين بداور اسدت کده
«زاغه های انگلستان در قرن نوزدهم مثل اردوگاههای جمای رخوتزده بودندد و
مرگ در آنجا بيشتر بيداد میکرد تا در اردوگاه های مدرگ ندازی هدا در جندو
جهددانی دوم )17( ».بدددين سددبب او در آثددارش خددردشدددن تهيدسددتان و از
همپاشيدهشدن زندگی آنها زير بار فالکت تحميل شده از سوی صاحبان ثروت و
قدرت را به تصوير میکشد.
نمايشنامه احمق از سويی داستان طغيان فرودستان در برابر صاحبان قدرت و
سرکوب بی رحمانه آن طغيان و از سوی ديگر داستان زندگی شاعری برخاسته از
ميان ايشان است .شخصيت اصلی اين نمايشنامه جان کِلِر است که باند تصدوير
او را بر اسا

زندگی شاعری واقای خلق کدرده اسدت .او شداعری روسدتايی و

رمانتيک بوده که در قرن نوزدهم می زيسدته اسدت و برخدی از صداحب نظدران
پارهای از اشاارش را همتراز اشداار شداعر بدزرگ مااصدرش ويليدام وردزورث
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میدانند .باند در اين نمايشنامه نشان میدهد که چگونه فشدار اقتصدادی جاماده
سرمايهداری بر اين شداعر موجدب درهدمشکسدتن روحدیاش مدیشدود و او را
سالهای بسيار در آسايشگاهی روانی محبو

میکند .با بازنويسدی زنددگی ايدن

شاعر فراموش شده ،باندد در واقدع بدا نظدام ظالمانده سدرمايهداری و تبادات آن
میستيزد.
زمان وقوع داستان نمايشنامه قرن ندوزدهم در انگلسدتان ،مقدارن بدا انقدالب
صناتی و گذار از نظام اقتصادی ارباب-رعيتی به نظام سرمايهداری است ،زمدانی
که زمينداران جای خود را به کارخانهداران دادند و در کارخانهها دستگاهها جدای
نيروی کار بسياری از کارگران را گرفتند و موجدب اخراجشدان شددند .يکدی از
وقايع محوری نمايشنامه مبتنی بر واقاه «شورش ليتل پورت» عليه صناتیشددن
و اخددراج کددارگران اسددت .همچنددين در کنددار شخصدديت جددان کلددر ،حضددور
شخصيتهايی چون چارلز لم نثرنويس رمانتيک قرن نوزدهم و خواهر مجنون او
مری از عوامل ديگر آميزش داستان با واقايت برای عرضه پردازش واقدعگرايانده
باند از ماضالت اجتماعی است.
نمايشنامه با اجرای نمايش کمدی چند فقير دورهگرد شروع می شود کده در
شب سال نو به اميد گرفتن پول به خانه زمين دار ثروتمند ،ارباب ميلتون آمدهاند.
صحنه دوم در جنگلی اتفاق میافتد که ارباب ميلتون دستور داده درختهايش را
قطع کنند تا به جايش زمين زراعی ايجاد شود ،به همين علت نگهبان مدردم را از
جنگل میراند ،با اين عنوان که اين منطقه ملک شخصی ارباب ميلتون است .جان
کلر شاعر تنها کسی است که به اين کار اعتراض میکند چون میداند که جنگدل
دارايی ملی است ،نه ملک شخصی .عالوه بر اين او با ماری دختر خدمتکاری که
به او عالقه دارد ،بارها به اين جنگل آمده است و از آن خاطره ها دارد.
در صحنه سوم ،فقرای گدروه نمدايش صدحنه اول بده کشديش محلدی حملده
میکنند و لبا

ها و جواهراتش را غصب میکنند چون ماتقدند که اينهدا متالدق
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به ايشان بوده که افرادی از قبيل کشيش بدا وضدع قدوانين بده نفدع خدود از آنهدا
دزديدهاند .مايلز يکی از ايدن فقدرا در حدال بيدرونآوردن لبدا

هدای کشديش

میگويد« :زير اون لبا  ،اون هم شبيه ماسدت )151( ».کشديش کده وظيفدهاش
نزديککردن مردم به امور مانوی و آزادکردن ذهنشدان از ماديدات اسدت ،وقتدی
دارکی جيبهايش را میگردد ،به قول بتی «يدک فروشدگاه سديار» از وسدايل بدا
ارزش و جواهرات در آنها پيدا میکند)151( .
يکی ديگر از شخصيتها با مقايسه پوست ندرم و سدفيد کشديش بدا پوسدت
فرزند تازه متولد شدهاش میگويد که پوست و گوشت کشيش بدا خدونی کده از
آنها مکيده ،اين قدر جوان و شاداب مانده است .او که به عنوان نماينده خدا بايد
برای احيای روح و جان انسانها تالش کند ،به گفته بتی برای دفن بچهاش آماده
است« :کوچولوی من هيچ وقت بدون اينکه کلی گريه کنه ،يک لقمه نون گيدرش
نمیآد .اون دفنش میکنه ،اما حاضره بهش غذا بده » ()157
طاغيان به زودی دستگير میشوند و برای عبرتآموزی ديگران به دار آويخته
میشوند .کشيش مشتاق تنبيه کسانی است که او را غارت کردهاند ،اما اين ميل به
انتقام را با کلماتی از قبيل استقرار امنيت و نظم پنهان میکندد« :کشديش دوسدت
داره طناب دار رو خودش دور گردنمون بندازه .فقط اين جوری راضی مدیشده».
( )115يکی از کسانی که به دار آويخته مدیشدود ،دارکدی دوسدت کلدر و بدرادر
نامزدش پتی است .اين عمل ظالمانه و اعمال مشابه آن کلر را بسيار آزرده خداطر
میکند و اين آزردگی در اشاارش بازتاب میيابد.
اشاار او در مورد وضع اسفبار زندگی خودش و ديگر افراد تهيدست است که
به قول مارکس در فقر اقتصدادی و فرهنگدی گرفتارندد و امکدان برخدورداری از
آموزش را نداشتهاند ،بنابراين نمیتوانند نوشتههای او را بخوانند .اشاار او بدرای
مدتی کوتاه مورد توجه افرادی از طبقات مرفه قرار میگيرد و چاپ میشود چون
آنها تنها کسانی هستند که سواد خواندن و همچنين قدرت مالی خريدد کتداب را
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دارند .اما از آنجا که اين اشاار با لهجه محلی سروده شده است و از درد و رند
زحمتکشان سخن میگويد ،به زودی مخاطب خود را در اقشدار مرفده از دسدت
میدهد و ديگر به زير چاپ نمیرود .شاعر جوان که کاری جز شار گفدتن از او
بر نمیآيد ،دوباره با فقر دست به گريبان میشود ،با اين تفاوت که ديگدر متاهدل
است و بايد همسر و فرزندانش را هم سدير کندد کده نمدیتواندد و در نتيجده بدا
گلهگذاری های همسرش مواجه میشود.
همانطور که گفته شد ،يکی از ماضالت جوامع سرمايهداری از ديد مدارکس
مساله بيگانگی آدمها از خود و از ديگران است که باند در ايدن نمدايشنامده بده
تصوير میکشد .کلر که از عهده تامين مخارج خانوادهاش بر نمیآيد ،بده تددري
دچار همان نااميدی ،بی هدفی و احسا

پوچی میشود که مارکس از آن سدخن

میگويد .او که گوشهگير و افسرده شده ،از زندگی واقای دور میشود و زنددگی
ديگری در خيال خود میسازد .پس از مدتی ،همسرش که هرگونه تدالش بدرای
ايجاد تغيير در وضع روحی او را غير ممکن میبيندد ،او را بده آسايشدگاه رواندی
میفرستد .بدين ترتيب میبينيم که او نه تنها از جاماه بلکه از خانواده خدود هدم
طرد میشود.
در صحنه آخر نمايشنامه که باد از گذشت سالها در آسايشگاه روانی اتفاق
میافتد ،همسر کلر همراه با ارباب ميلتون که حاال ديگر پير شدده و کارهدا را بده
پسرش واگذار کرده ،برای مالقات کلر به آسايشگاه میآيد .مخاطدب نمدايش در
اين صحنه درمیيابد که نه تنها درختان خانه کلر قطع شده و به جای آنها سدبزی
کاری شدده ،بلکده پسدر اربداب ميلتدون کده کارخاندهدار اسدت ،جدايگزين پددر
زميندارش بر نردبام قدرت شده است.
نتیجهگیری
اکبر رادی و ادوارد باند هر دو تصوير گر تدأثير وضديت اقتصدادی و جايگداه
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اجتماعی افراد بر زندگی ،افکار و روابط ايشان اند .آنها در دو نمايشنامده مدورد
بحث اختالف طبقاتی ،استثمار طبقه فرو دسدت از سدوی صداحبان سدرمايه ،بدی
عدالتی اجتماعی و توزيع ناعادالنه ثروت ،حمايت قدانون از صداحبان قددرت ،از
خود بيگانگی و تنهايی آدمها را به عنوان نتاي نظدام اقتصدادی سدرمايهداری بده
تصوير میکشند .نظام سرمايهداری به نظر هر دو نويسنده فاسد و بی رحم است
و می بايد نظامی عادالنه جايگزين آن شود ،اما به نظر میرسد که در ايدن مدورد
رادی خوشبينتر از باند باشد چون ملودی شهر بارانی با گسستن پيوند خدانواده
فرادست پايان میيابد ،در حالی که در پايان نمايشنامه احمق شداعر تهيدسدت و
مطرود میميرد و اشاارش به بوته فراموشی سپرده میشود.
كتابنامه

 .1ابراهيمی ،نادر1312( .ش)« .اکبر رادی ،تابش تند ندور» .شدناخت نامده اکبدر رادی.
فرامرز طالبی .تهران :نشر قطره.
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فرامرز طالبی .تهران :نشر قطره.

 .4رادی  ،اکبر1312( .ش)« .برای چه می نويسد ،برای که می نويسد » شدناخت نامده
اکبر رادی .فرامرز طالبی .تهران :نشر قطره.
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