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چکیده
از دیـدگاه تاریخ گرایـى نـو، ادبیـات و تاریـخ تحـت تأثیـر نیروهاى گفتمـان فرهنگـى و کنش هاى 
اجتماعـى اسـت. تاریخ گرایـان نـو بـر ایـن باورنـد کـه اثـر هنرى(متـن) از زمینه هـاى فرهنگـى، 
اجتماعـى، سیاسـى و تاریخـى جـدا نیسـت. از ایـن رو، بـراى بررسـى متـن بایـد از دغدغه هـاى 
اجتماعـى مؤلـف و زمینه هـاى تاریخـى و فرهنگـى ارائـه شـده در اثـر، آگاهـى داشـته باشـیم. از 
ایـن منظـر، در نمایش نامه هـاى اکبـر رادى، بازتـاب وضعیـت حاکـم بـر فرهنـگ و جامعـه و تأثیر 
متقابـل شـخصیت ها، به خصـوص قشـر روشـنفکر بـر جامعـۀ عصـر مؤلـف، قابـل تأمـل و بررسـى 
اسـت. رادى، بـه عنـوان یکى از مؤثرتریـن نمایش نامه نویسـان ایرانى، با دقت و هوشـمندى، اوضاع 
فرهنگـى، سیاسـى و تاریخـى جامعـۀ خـود را مشـاهده، تحلیـل و واکاوى مى کنـد کـه ایـن امـر، 
متأثـر از تحصیـالت دانشـگاهى وى در علـوم اجتماعـى اسـت. نمایش نامه هـاى رادى را مى تـوان، 
بازگویى(واگویـه) مشـاهدات جامعه شناسـانۀ وى دانسـت. او زبـان بى پیرایـۀ مـردم کوچـه و بازار و 
زبـان پیچیـدة روشـنفکران جامعـۀ عصـر خویـش را به خوبـى مى شناسـد و در شـخصیت پردازى 
و دیالوگ نویسـى، از آن بـه درسـتى بهـره مى گیـرد. پژوهـش پیـش رو بـه روش تحلیـل کیفـى، 
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها اثـر رادى را در پرتـو نظریۀ تاریخ گرایـى نو، بررسـى و تحلیل کرده 
و بـا توصیـف رفتـار و کنش هـاى متقابل شـخصیت ها، بـه تحلیل تاریخـى و گفتمـان فرهنگى اثر 

پرداخته  اسـت.
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نقد نمایشنامه

اجتماعـى را کـه کمتـر مورد توجه قـرار گرفته، در زیرسـاخت نمادگرایانۀ آثـارش مى توان 
دیـد  و عمیق تریـن دردهـاى مـردم جامعـه را  در عمـق روح شـخصیت هاى آثـار او حس 
کـرد. رادى، شـخصیت هاى آثـارش را متناسـب با شـرایط تاریخـى و اجتماعـى روزگارش 

مى کند. خلـق 
«رادى تمـام موضوعـات خود را از میان مسـائل جارى اجتمـاع و مردم انتخاب مى کند 
و بـه نسـبت فشـار جریان خفقـان حاکم بر جامعـه (در زمان نـگارش آثار) و میـزان تغییر 
و تبدیـل در شـرایط ممیـزى، آن را در یـک قالـب  سـمبولیک و گاه تمثیلـى مورد تحلیل 

قـرار مى دهد» (خلـج، 1381، ص. 165).
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها در حـدود سـال 1345 نوشـته شده اسـت. ایـن دوره 
از تاریـخ ایـران، بسـتر حـوادث بسـیارى بوده که سـبب تحوالت گسـترده اى در سیاسـت، 
اقتصـاد، فرهنـگ و شـرایط اجتماعـى گردیده اسـت و همیـن تحـوالت تاریخـى در ایـن 

نمایش نامـه، نمـود آشـکار و پررنگـى دارد.
در ایـن نمایش نامـه همچـون سـایر آثـار رادى، مسـئلۀ اسـتثمار، طبقـۀ رعیـت و 
فئودالیسـم مطـرح اسـت، امـا بـا رنـگ و بـوى شـهرى آمیختـه شـده و بیـان پوشـیده و 
نمادگـراى رادى، کنجـکاوى خواننـده را برمى انگیـزد که شـاید به جز آن چـه از ظاهر متن 
برداشـت مى شـود، حرف هـاى دیگـرى نیز باشـد که نویسـنده بـه دالیلى از آشـکارا گفتن 

آن هـا معذور اسـت.
بـا تحلیـل هر یک از شـخصیت هاى متن، ویژگى هـاى اجتماعى اقشـار مختلف جامعه 
در سـال هاى 1345 و تأثیر آن ها در تحول و شـکل دادن تاریخ، به خوبى آشـکار مى شـود 

و ایـن مسـئله همان چیزى اسـت کـه تاریخ گرایان نو بـه آن توجه دارند.
«کالویـن رانـد مى گویـد: تاریخ گرایـى معطـوف بـه آن اسـت که هـر شـخص، رویداد، 
ملـت یـا عصـرى را فردى منحصـر در نظر آوریم. ایـن فرد[فرد منحصر] در طـى دوره اى از 

■ رادى، اکبر (1395). از پشت شیشه ها. تهران: نشر 
قطره.
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زمـان و بـا ابزارهـاى درونـى خـودش تحـول مى یابد... بـه بیان دیگـر مـورخ در مى یابد که 
هـر فـردى در زمـان و مـکان مخصـوص به خـود در جریان تاریـخ ریشـه دارد و از اوضاع و 

احـوال ویژة زمانه اش نشـأت مى گیـرد» (دامیکـو، 1392، ص. 50).
بـا بررسـى رویدادهـاى تاریخـى و مسـائل اجتماعـى مطرح شـده در ایـن نمایش نامه، 
مى تـوان بـه خوانـش مجـدد ایـن اثـر هنـرى، در پرتـو نظریـۀ تاریخ گرایـى نـو دسـت زد. 
رادى در ایـن نمایش نامـه، بـا برقـرارى گفت وگـو میـان چنـد گـروه فرهنگى متفـاوت اما 
تأثیرگـذار، یـک نظـام فرهنگـى متشـکل از گفتمان هـاى سیاسـى، اقتصـادى، فرهنگى و 
ایدئولوژیـک را در بسـتر یـک فرهنـگ واحـد شـکل داده اسـت. هر یـک از شـخصیت ها با 
نظامـى از الگوهـاى رفتـارى و گرایش هـاى فکرى و عملـى، نمایندة گـروه خاصى از جامعه 
هسـتند کـه غالبـاً دیدگاه هایـى مخالف و متعـارض با یکدیگـر دارند. از منظـر تاریخ گرایى 
نو، فقط با برجسـته سـاختن جایگاه تاریخ در فرایند تفسـیرى و بررسـى شـبکۀ تودرتوى 
گفتمان هـاى موجـود در متـن و زمینـۀ تاریخـى آن، مى توانیـم امیدوار باشـیم که بر سـر 

معنـاى متن بـه توافق برسـیم (برسـلر، 1393، ص. 251).
تاریخ گرایـى نـو براى بازخوانى متن، سـه حوزه را بررسـى مى کند: 1. زندگى نویسـنده 
2. احـکام اجتماعـى موجـود در متـن 3. بازتـاب وضعیت تاریخـى یک اثـر، آن گونه که در 
متـن مشـهود اسـت و چـون مؤلـف متن یک شـخص واقعى اسـت، اعمـال و عقایـد او هم 
بازتابـى از عالیـق فردى انـد و هـم عالیـق جامعـه، در نتیجـه، اعمـال و عقایـد نویسـنده، 
عناصـر ضـرورى خـود متـن بـه حسـاب مى آینـد. بـه عـالوه، مالك هـاى رفتـار را کـه در 
قواعـد مربـوط بـه آداب دانـى یـک جامعه انعـکاس یافته انـد، باید مـورد پژوهش قـرار داد، 
زیـرا این گونـه رمـزگان رفتـارى، هـم در شـکل گیرى متـن مؤثر بـوده و هم از متـن تأثیر 

پذیرفته انـد (همـان: 254).

پیشینۀ پژوهش
خوشـبختانه آثـار اکبـر رادى در سـال هاى اخیـر، مـورد توجـه پژوهشـگران حوزه هـاى 
ادبـى و هنـرى واقـع شـده و نمایش نامه هـاى وى از دیدگاه هـاى مختلفـى، مـورد نقـد و 
بررسـى قـرار گرفته اسـت. از آن جملـه، مى تـوان بـه مقاله هاى «سـیر تحول شـخصیت در 
آثـار نمایشـى اکبـر رادى»(1396) از شـیوا پورجهان و علـى محمـدى، «تحلیل ساختارى 
نمایش نامه هـاى اکبـر رادى (دهه هـاى چهـل و پنجـاه)» (1390) از مریـم شریف نسـب و 
مهسـا رون، «نمادپردازى اکبر رادى با تقابل دو زن در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها» 
الکان  ژاك  عقایـد  «بررسـى  حقیقـى،  شـهین  و  حسـن لى  کاووس  نوشـتۀ   (1390)
در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها اثـر اکبـر رادى» (1393) نوشـتۀ عطـاءاهللا کوپـال و 
اکـرم على نیـا و «واقع گرایـى رادى در اسـطورة گل سـرخ» (1367) نوشـتۀ قطب الدیـن 
صادقـى اشـاره کـرد. پژوهش هـاى ذکـر شـده، بـه ویژگى هاى سـاختارى، سبک شناسـى، 
شـخصیت پردازى، نمادپـردازى و حتـى نقد روانکاوى شـخصیت ها در چنـد نمایش نامه، از 
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جملـه از پشـت شیشـه ها پرداخته اند، اما ایـن نمایش نامه تا کنـون، با رویکـرد تاریخ گرایى 
نـو و تحلیـل مسـائل تاریخـى و فرهنگـى مورد بررسـى قـرار نگرفته اسـت.

مبانى نظرى تاریخ گرایى نو
تاریخ گرایـى نـو، مطالعـۀ تناظرهایـى اسـت که میـان متون مورد بررسـى و سـایر عناصر 
علـوم انسـانى برقـرار مى شـود. از نظـر تاریخ گرایـان نـو، هـر یـک از رشـته هاى علـوم 
انسـانى، گفتمان هایـى را تشـکیل مى دهنـد کـه ایـن گفتمان هـا، هـم بـر یکدیگـر تأثیر 
مى گذارنـد و هـم از یکدیگـر تأثیـر مى پذیرنـد. تاریخ گرایـى نـو کـه متأثـر از مطالعـات 
جامعه شناسـانه و فرهنگـى اسـت، عینیـت کذایـى تاریـخ را مـورد تردیـد قـرار مى دهد، 
خوانـش جدیـدى از معنـاى متـن ارائـه مى کنـد و تعریفـى نو از متـن و تاریخ به دسـت 
مى دهـد و در عیـن حـال، بـه بازتعریـف رابطـۀ متـن بـا تاریـخ مى پـردازد. تاریخ گرایـان 
نـو، بـه وجـود ارتباطـى ظریـف و پیچیـده بیـن یـک ابـژة زیبایى شناسـانه (مثـًال متـن 
یـا هرگونـه اثـر هنـرى) و جامعـه قائل انـد و بـه عـالوه، ایـن تصـور را کـه مى تـوان متن 
را جـدا از زمینـۀ فرهنگـى آن مـورد ارزیابـى قـرار داد، رد مى کننـد. بـه عقیـدة آن هـا، 
بـراى آن کـه بتوانیـم تفسـیر معتبـرى از یـک متـن ادبـى ارائـه کنیم، بایسـتى نخسـت 
از دل مشـغولى هاى اجتماعـى مؤلـف و دوران تاریخـى ارائه شـده در اثـر و سـایر عناصـر 
فرهنگـى مشـهود در متـن، آگاهـى یابیـم. ایـن رهیافـت جدیـد بـه تحلیـل متـن، حتى 
نحـوة دسـتیابى بـه معنـا در فعالیت هاى مختلـف انسـانى از قبیل یک متن، یـک رویداد 
اجتماعـى، یـک سـنت دیرینـه یـا یک اقـدام سیاسـى را نیـز مـورد تردید قـرار مى دهد 

(برسـلر، 1393، ص. 274).
تاریخ گرایـى در آغـاز، مولـود ایده آلیسـم هگلـى بـود و بعدهـا از طبیعت گرایـى هربـرت 
اسپنسـر تأثیـر پذیرفـت (سـلدن، 1372، ص. 199). ریشـه هاى پیدایـش تاریخ گرایـى نو را 
بیـش از همـه، مى تـوان در نظریۀ «قدرت» میشـل فوکو، فیلسـوف و مورخ فرانسـوى یافت.

«بـه اعتقـاد فوکـو، رابطـه اى محکـم میان قـدرت و حقیقتى که از سـوى سـازمان ها و 
نهادهـاى مختلـف اجتماعـى و سیاسـى سـاخته مى شـود، وجـود دارد، و قـدرت بـه همان 
میزان که مى تواند سـرکوبگر باشـد، مولد نیز اسـت. همچنین، قدرت به شـکلى شـبکه وار 

در سرتاسـر روابـط اجتماعـى پخش شده اسـت» (هاشـمى، 1394، ص ص. 70-68).
از نظـر فوکـو، تاریـخ، روابـط متقابل پیچیده میـان گفتمان هـاى گوناگون(شـیوه هاى 
گوناگونى از جمله، شـیوه هاى هنرى، اجتماعى، سیاسـى و غیره که افراد دربارة دنیایشـان 
مى اندیشـند یـا سـخن  مى گوینـد) اسـت. نحوة تعامـل ایـن گفتمان هاى گوناگـون در هر 
دورة تاریخـى خـاص، تصادفـى نیسـت. هـر دوره اى در تاریـخ، از طریـق زبـان و اندیشـه، 
پنداشـت هاى خـاص خـود را دربـارة ماهیـت واقعیـت (یـا آن چـه را حقیقت مى نامـد)، به 
وجـود مـى آورد و موازینـى مختـص بـه خـود بـراى رفتـار مقبـول و نامقبـول و بـه عالوه، 
مالك هایـى بـراى قضـاوت دربـارة آن چه درسـت یا نادرسـت مى پنـدارد، بنیـان مى نهد و 
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مشـخص مى کنـد که چه کسـانى معیـارى را که بر اسـاس آن، تمامى حقایـق و ارزش ها و 
اعمـال تثبیت شـده، مقبـول قلمداد مى شـود، به وجـود مى آورنـد و از آن صیانت و حمایت 
مى کننـد. از ایـن منظر، تاریخ شـکلى از قدرت اسـت (برسـلر، 1393، ص ص. 249-248). 
بنـا بـر نظـر فوکـو، کنش هـاى گفتمانـى حاکـم بـر دوره هـاى تاریخـى، این امـکان را 
فراهـم مى کننـد کـه بـا مطالعۀ هـر دورة تاریخ، بـه معرفت تاریخـى که بـر آن دوره حاکم 

بـوده، دسـت یابیـم (هاشـمى، 1394، ص ص. 72-71).
تاریخ گرایـان نـو بـر ایـن امـر تأکیـد دارند کـه باید هـر یـک از گفتمان هـاى جداگانۀ 
فرهنـگ را بـا هـدف نشـان دادن نحـوة تعامـل همـۀ گفتمان هـا بـا هم و نیـز بـا نهادها و 
مـردم و سـایر عناصـر فرهنـگ، کشـف و تجزیـه و تحلیـل کـرد. همیـن برهم کنـش بین 
گفتمان هـاى گوناگـون اسـت که فرهنگ را شـکل مى دهـد و در نتیجه، همـۀ فعالیت هاى 
انسـانى، از جملـه نـگارش و خوانـدن و تفسـیر متـن را بـا هـم مرتبـط مى سـازد (برسـلر، 

1393،  ص. 251).
گفتمـان، زبانـى اجتماعـى اسـت کـه شـرایط فرهنگـِى مشـخص در زمـان و مکانـى 
مشـخص، آن را ایجـاد مى کنـد و نـوع خاصـى از درك تجربـۀ بشـرى را نشـان مى دهـد؛ 
بـا وجـود ایـن، هیـچ گفتمانى به تنهایـى قادر به تشـریح پویـش فرهنگى پیچیـدة قدرت 
اجتماعـى نیسـت، زیـرا گفتمان هـا همـواره و در هـر زمـان معّینـى، بـه طـرق مختلـف، 
در تحـول دایمـى و تداخـل و رقابـت بـا یکدیگـر هسـتند. عـالوه بـر ایـن، هیـچ گفتمانى 
همیشـگى نیسـت. گفتمان هـا قـدرت را در اختیـار مسـئوالن امـور قـرار مى دهنـد، امـا 
مخالفـت بـا آن را نیـز برمى انگیزنـد. بنابرایـن، رابطه بیـن هویّت فردى و جامعه به شـکلى 
دو جانبـه سـازنده اسـت و در مجمـوع، انسـان ها هرگز قربانیـان صرف جامعه اى سـرکوبگر 
نیسـتند، زیـرا مى تواننـد، راه هـاى گوناگونى در زندگى شـخصى و جمعى بـراى مخالفت با 

صاحبـان قـدرت بیابنـد (تایسـون، 1394، ص ص. 471-473).
از دیـدگاه تاریخ گرایـى نـو، با کاربسـِت تحلیل تاریخ گرایانۀ نو نه فقـط دنیاى اجتماعى 
متـن را کشـف مى کنیـم، بلکه مى توانیم، آن دسـته از نیروهاى اجتماعى امـروزى را معلوم 
کنیـم کـه هنـگام مذاکـرة مـا بـا مطلـب چـاپ شـده بر سـر معنا، مـا را تحـت تأثیـر قرار 
مى دهنـد. بـا ایـن حـال، تعامـل ما با متـن، همچون خـود تاریـخ، فرایندى پویـا و در حال 

تکویـن اسـت کـه همواره تا انـدازه اى ناکامل خواهد بـود (برسـلر، 1393،  ص. 252).
در جمع بنـدى توضیحـات  ارائه شـده در تعریف نظریـۀ نوپاى تاریخ گرایـى نو، مى توان 
گفـت: تاریخ گرایـى نو، اثر هنرى(متن) را در ارتباط با مسـائل فرهنگـى، اجتماعى، تاریخى 
و سیاسـى تحلیـل مى کنـد و حتـى «پیوندهایى بـس پیچیده تر را میان ادبیـات و جامعه و 
سیاسـت و تاریـخ مى بینـد و آن ها را در شـبکه اى در هـم تنیده از ارتباط متقابل سیاسـت 
و تاریـخ مى بینـد و آن هـا را در شـبکه اى در هـم تنیـده از ارتباط متقابـل تعریف مى کند» 

(هاشمى، 1394،  ص. 68).

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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معرفى اکبر رادى
رادى از جملـه نمایش نامه نویسـان برجسـته، پـرکار و تأثیرگذار اسـت که در سـال  1318 
در شـهر رشـت بـه دنیـا آمـد. چند سـال بعـد، تحت تأثیـر جنگ جهانـى دوم، خانـوادة او 
دچـار مشـکالت مالـى شـده، بـه ناچار، بـه تهـران مهاجـرت کردنـد. رادى سـال هاى آخر 
دوران دبسـتان و دبیرسـتانش را در تهـران گذرانـد و تحصیالت دانشـگاهى خـود را در در 
رشـتۀ علوم اجتماعـى در دانشـگاه تهران گذرانـد. او در مقطـع کارشناسـى ارشـد همیـن 
رشـته نیـز پذیرفتـه شـد، امـا از ادامـۀ تحصیـالت انصـراف داد و بـه تدریـس در مدرسـه 

مشـغول شد.
رشـتۀ تحصیلـى و شـغل معلمـى باعـث شـد کـه رادى نسـبت بـه مسـائل فرهنگـى، 
سیاسـى و اجتماعى ایران نگاهى دقیق و علمى داشـته باشـد و مشـاهدات جامعه شناسـانۀ 

وى از اوضـاع جامعـه، بـه روشـنى  در نمایش نامه هایـش بازتـاب دارد.
«آثار رادى داراى شـاخصه هاى رئالیسـتى اسـت و از زندگى مى نویسـد و واقعیت هاى 
عینى محیط اطراف خویش و شـرایط دوران خود را بیان مى کند و گاه، چون نویسـندگان 
واقع گـرا بـه تحلیـل و نقـد دورة تاریخى، شـرایط اجتماعـى و وضعیت انسـانى دوره اى که 
در آن بـه سـر مى بـرد، مى پـردازد و آن را در نمایش نامه هایـش منعکـس مى کنـد» (خلج، 

1381، ص. 160).
قابـل  تأثیـرى  و 1330،  دهه هـاى 1320  اجتماعـى  سیاسـى-  گسـتردة  تحـوالت 
مالحظـه در آثـار رادى گذاشته اسـت. او بـا درك متعهدانـه از فرهنـگ و شـرایط تاریخـى، 
نمایش نامه هایـى را خلـق کـرد کـه ایـران معاصـر را در آینـۀ صحنـه منعکـس مى کنـد.

آثـار رادى ویژگى هـاى تحلیلـى بارزى دارد کـه مى تواند زبان این دورة خـاص از تاریخ 
معاصـر ایـران باشـد. باریک بینى هـاى جامعه شناسـانه و برخـورد شـخصیت هاى متفـاوت، 
ایـن تصـور را پیش مـى آورد که در تئاتـر رادى، بُعد اجتماعى آدم ها بر جنبۀ روان شناسـى 
رابطه هـا غلبـه دارد. از طریـق آثـار رادى، دوره هـاى بحرانـى و حـرکات و تحـرکات جامعۀ 
تاریخـى ایـران را بـه روشـنى مى تـوان دیـد و اگـر پژوهشـگر یـا جوینـده اى بخواهد، یک 
دورة چهـل- پنجـاه سـالۀ تاریـخ ایـران را ببیند، بهتر اسـت به سـراغ آثار اکبـر رادى برود 

(صادقـى، 1367، ص ص. 45-42).
غالبـاً، شـخصیت هاى مـورد توجـه رادى را روشـنفکران یا طبقۀ متوسـط تحصیلکرده 
و خواهـان تحـول، و معلمانـى کـه بـراى مبارزه بـا فقر فرهنگـى تالش مى کردند تشـکیل 
مى دهنـد. یکـى از اصلى تریـن بن مایه هـاى نمایش نامه هـاى اکبـر رادى، خانـواده اسـت. 
خانـواده مهم تریـن نهـاد اجتماعـى و پایـه  و اسـاس نهادهاى گسـترده تر اجتماع اسـت. از 
آن جـا کـه نخسـتین آموزش هـا در خانـواده صـورت مى گیرد، جهـت مطالعـۀ ویژگى هاى 
رادى،  آثـار  در  اسـت.  برخـوردار  غیر قابل انـکارى  اهمیـت  از  خانـواده  بررسـى  جامعـه، 
جامعه شناسـى بیـش از هـر چیـز نمود یافته اسـت. او با دقیق شـدن هوشـمندانه بر اوضاع 
و تحـوالت جامعـه، از دگرگونى هـاى چنـد دهـۀ اخیـر ایـران در متـن نمایش نامه هایـش، 
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تصویـرى روشـن و هنرمندانـه ارائه داده اسـت.

تحلیل نمایش نامۀ از پشت شیشه ها 
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها بـا پنج شـخصیت مریم، بامـداد و خانم و آقاى درخشـان و 
خدمتـکار، در ظاهـر، روایت داسـتان دو خانـوادة متفاوت با تضادهایى در فرهنگ و سـبک 
زندگـى آن هـا اسـت، اما بـا مطالعـۀ دقیق تر، بـه الیه هـاى پنهان داسـتان کـه رخدادهاى 

تاریخـى و سیاسـى مهمـى را روایـت مى کنند، پـى مى بریم.
رادى در نمایش نامۀ از پشـت شیشـه ها، به طور مسـتقیم به زمان اثر اشـاره نمى کند، 
بلکـه بـه ایـن عنصر مهم بـه صـورت کامـًال نمادگرایانـه مى پـردازد و گفت وگوهـاى خانم 
و آقـاى درخشـان و نشـانه هاى بین سـطرها، کلیدهایى بـراى درك تاریخ، شـرایط و زمان 

اثـر در اختیار خواننـده مى گذارند.
مطابـق نظـر بشـیریه، ایـن نمایش نامـه، متأثـر از رویدادهـاى دهـۀ چهل تاریـخ ایران 
اسـت؛ دهـه اى کـه مصادف اسـت با آغاز انقالب سـفید کـه تغییر و تحوالت گسـترده اى را 
بـه همـراه داشـت. «انقالب سـفید شـاه و مردم»، نـام مجموعـه اى از برنامه هـاى اصالحى، 
اجتماعـى و اقتصـادى بـود کـه در دورة پهلـوى دوم در ابتـداى دهـۀ چهـل خورشـیدى 
آغـاز گردیـد و در بهمـن 1341، بـه معـرض همه پرسـى گذاشـته شـد. این طرح بـا وجود 
موافقـان و مخالفـان بسـیار، بـا اکثریـت آرا در 1342به اجرا درآمد. انقالب سـفید، شـامل 
نـوزده اصـل کلـى بـود کـه مهم ترین آن هـا و محور اصلـى انقالب سـفید، اصـل اصالحات 
ارضـى بـود. شـاه بـا تشـکیل کابینـۀ اصالحـات، مبـارزه علیـه فئودالیسـم را آغـاز کـرد و 
تضمیـن رفـاه کارمنـدان دولـت، اجـراى قانون اصالحـات ارضـى، تضمین رفـاه کارگران از 
طریـق مشـارکت آن هـا در سـود کارخانه و کمـک به مالـکان کارخانه از طریـق حمایت از 

صنعـت داخلـى را در دسـتور کار قـرار داد (بشـیریه، 1394، ص. 43).
سـه هـدف عمـده جهـت اصالحـات ارضـى این گونه بیـان شـد: هدف هـاى اقتصادى، 
هدف هـاى اجتماعـى و هدف هـاى سیاسـى، امـا نتیجـۀ ایـن اصالحـات بـر خـالف آن چه 
در ظاهـر بـه نظـر مى رسـید، مثبـت و متضمـن سـود و رفـاه کشـاورزان و کارگـران واقـع 
نشـد. «در انقالب هـاى واقعـى، چـه انقـالب کبیـر فرانسـه، چه انقـالب صنعتى انگلسـتان 
و چـه انقالب هـاى سوسیالیسـتى، بـا نابـودى طبقـۀ مـالك و درهم ریختـن مناسـبات، 
طبقـۀ کشـاورزان از زیـر سـتم مالکیت بـزرگ ارضـى رهایى یافتنـد، ولـى در جوامع فقیر 
و کشـورهاى جهـان سـوم، طبقـات حاکـم همـواره سـعى مى کننـد رفرم هایـى را بـه نـام 
اصالحـات ارضـى و سـایر اصالحـات در جهـت حفـظ منافـع خـود و علیـه مـردم بـه اجرا 
بگذارنـد. «اصالحـات ارضى» سـال 1342 در قالب «انقالب سـفید» یا «انقـالب از باال» در 
ایـران بـه اجرا گذاشـته شـد. اصالحات ارضـى باید دربرگیرنـدة عدالت اجتماعى، سـالمت 
سیاسـى و افزایـش تولیـدات کشـاورزى باشـد؛ در حالـى کـه ایـن  اصالحـات در ایـران از 
سـوى قشـر سـرمایه دارى داخلـى و تحـت فشـار نفـوذ سـرمایه دارى خارجـى اجرا شـد و 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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هدف هـاى سـه گانـۀ فـوق را در جهـت منافـع رژیـم، از جملـه امنیت سیاسـى بـه دنبال 
داشـت» (افراسـیابى، 1364، ص. 162). 

انقـالب سـفید اگرچـه در ظاهـر بـه فئودالیسـم و اسـتثمار زمیـن داران پایـان داد، اما 
در واقـع باعـث شـد نظـام فئودالـى گسـترش یابد و از روسـتاها به شـهرها کشـیده شـود، 
مثـل آن کـه یـک اربـاب بـرود و اربـاب دیگـرى بیایـد؛ همان گونه که بـا جایگزینـى مدیر 
جدیـد مدرسـه بـه جاى خانم درخشـان، تغییـرى در وضعیـت کارى مریم که نمـاد مردم 
عـادى جامعـه اسـت، ایجاد نشـده و حتـى با سـخت گیرى هاى نابه جـا که به اعتقـاد خانم 
درخشـان ناشـى از عقـده اى بـودن مدیـر جدید اسـت، فشـار بر مریم بیشـتر شده اسـت و 
او جـز پنـاه بـردن بـه نوسـتالژى و مـرور خاطرات گذشـته، مثل «حیـاط برفى» مدرسـه، 

چـارة دیگـرى ندارد.
«خانم: ... از مدرسه چه خبر؟

مریم: واهللا...
خانم: تو این مدتى که من نیستم، خوب اداره مى شه؟

مریم: اى بد نیس
خانم: ...

از مـن مى شـنفین، با رئیس تـون زیـاد درنیفتین. این خانـم کمى عقده ایـه. نمى دونم. 
خالصـه یـه چیزى به اش دیر رسـیده یا شـوهر یا پسـت.

مریـم: نـه، مـن کارى بـاش نـدارم. فقط یه بـار ازش خواهـش کردم یکى دو سـاعت از 
برنامۀ مـن بزنه.
خانم: خب؟

مریـم: خیـال کـرده بود تمـارض مى کنم. در صورتى که از وقتى شـما رفتیـن- / مکث/ 
راسـتى، چـه روزاى خوشـى بـود! یادتـون مـى آد؟ اون روزاى برفـى- تـو دفتـر...» (رادى، 

1346، ص. 54).
ایـن یعنـى انقـالب سـفید  نتایج خوشـایندى را در پى نداشـت. «اصالحـات ارضى در 
کالم و الفـاظ پایـان یافـت و آن چـه در روسـتاهاى ایران در حـال وقوع بود، بـا اعالمیه ها و 
ادعاهـاى حکومـت به کلى متفاوت بود. اکثر روسـتاهایى که در مرحله اول تقسـیم شـدند، 
بـا توسـل بـه راه هـاى گشوده شـده بـراى آنان، بـراى همیشـه در اختیـار قدرتمنـدان قرار 
گرفتنـد. مرحلـۀ دوم سـبب شـد کـه در اغلـب روسـتاها بـه دلیـل فقـر کشـاورزان و عدم 
تمکـن مالـى در خریـد یـا پرداخـت اجاره بهـاء زمین ها، مناسـبات کهنـۀ اربـاب رعیتى به 
صـورت تـازه اى، جنبـۀ قانونـى بـه خود بگیرد و عـده اى از کشـاورزان که  صاحـب زمین و 
آب شـدند، بـه دنبال اصل فروش سـهام به کارخانجات دولتى و سـهیم کـردن کارگران در 
سـود کارخانه هـا، امالکشـان را فروختنـد و بـه صف تجـار و صاحبان صنایع یا سـفته بازان 

و مقاطعه کاران پیوسـتند» (افراسـیابى، 1364، ص ص. 156-154).
    در نتیجـۀ اصالحـات ارضـى، کشـاورزانى کـه بهـره اى نبـرده بودنـد و دیگـر قادر به 
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کار کـردن بر سـر زمیـن نبودند، براى کارگـرى در کارخانجات به شـهرها مهاجرت کردند. 
مریـم در بازگویـى رؤیاهـا، آرزوهـا و حسـرت هایش از عالقـه به گل و طبیعـت و دریا، ما را 
بـه یـاد دریـاى شـمال و باغ هاى سـبز و پرگلش مى انـدازد. تأکیـد رادى بر عالقـۀ مریم به 
گل، عـالوه بـر این کـه گویـاى تـالش مریم بـراى زندگى اسـت، نشـان از وجـود نکته هاى 
ظریف تـر پنهـان در بطـن داسـتان اسـت. فضـاى غالب آثـار رادى، شـمال ایران اسـت، اما 
موقعیـت مکانـى نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها تهـران اسـت، در آپارتمانى بـا پنجره هاى 
آهنـى کـه هیچ فضاى سـبزى اطـراف آن نیسـت. مریم عاشـق گل اسـت و در رؤیاهایش، 
خانـه اى بـزرگ را مى بینـد بـا حیاطـى کـه پـر از گل و درخت اسـت و این مسـئله، عالوه 
بـر این کـه مى تواند نشـانى از نوسـتالژى رادى نسـبت به زادگاهش باشـد، اشـاره اى اسـت 
بـه روسـتائیانى کـه در پى نتایـج اصالحات ارضـى، زمین هاى خـود را فروخته، به شـهرها 
مهاجـرت کردنـد و نـه تنهـا بهره اى از امکانات شـهرى نبردند، بلکه به طور کلـى، از اصل و 
طبیعت خود دور افتادند و در حسـرت، تسـلیم زندگى در فضاى خاکسـترى تهران شـدند، 
امـا بامـداد کـه نمـادى از جامعۀ روشـنفکر اسـت، بـه این امر بسـیار خطیر چنان کـه باید، 
توجهـى نـدارد، همان گونـه که در جریـان رویداد انقالب سـفید، واکنـش و حرکت مؤثرى 

از روشـنفکران دیده نشد.
«مریـم: ... دلـم مى خواسـت یـه تیکه زمین داشـتیم پونصدمتر. یه جـاى دورـ  که آدم 

طبیعتو اون جـا حس کنه.
بامداد: خوبه. بعدش چى؟

مریـم: بعـدش... دویسـت مترشـو بـا سـلیقۀ خودمـون سـاختمون مى کردیـم. یـه 
سـاختمونى کـه پـر از پنجره باشـه. با شیشـه هاى رنگى، که بـوى درخت بده. بـوى آفتاب 
بـده. بعـد، بقیـۀ زمینـو هـم گل کارى مى کردیـم. گالى مریـم و اطلسـى. یه جـورى آبم از 
میـون گال رد مى شـد. چقـدر خوبـه کـه آدم صوبـا بـا بـوى گل از خـواب بیـدار شـه. بعد 

پنحره هـا رو کنـار بزنـه آفتـاب بیاد.
بامداد: / مشغول مطالعه است/ آره... خیلى خوبه» (رادى، 1346، ص. 10).

در سـکوت روشـنفکران، اصـول نوزده گانـۀ انقـالب سـفید در حـال اجرا بـود و یکى از 
آن اصـول، چنـان کـه ذکـر کردیم، فـروش سـهام کارخانجات دولتـى بود که سـبب ایجاد 

شـد. صنعتى  بورژوازى 
در برنامـۀ صنعتـى شـدن رژیـم، ابتـکار  عمل هـاى خصوصى کامًال تشـویق مى شـدند. 
ایـن امـر زمینـۀ توسـعۀ بـورژوازى صنعتـى جدیـد را بـه وجـود آورد کـه تحـت قیمومت 
دربـار ظاهـر شـد. رژیـم جدید بـه منظـور جلوگیرى از رشـد بـورژوازى تجارى و تشـویق 
تولیـد داخلـى، محدودیت هـاى تجـارى و تعرفه هاى باالیـى را وضع کـرد. در همین جهت، 
سیاسـت اعطـاى امتیـازات مالـى، حمایـت تعرفـه اى، وام هـا و اعتبـارات آسـان، امتیـازات 
صنعتـى، معافیت هـاى مالیاتـى و امتیازهـاى انحصـارى در پیـش گرفتـه شـد و وام هـاى 
بانـک صنعـت بـه بخـش خصوصـى  افزایـش یافـت (بشـیریه، 1394، ص. 70). رژیـم در 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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نقد نمایشنامه

ظاهـر، بـه منظـور هدایـت منافـع گوناگـون از طریـق سـازمان هاى دولتـى، چارچوبـى بـا 
مسـئولیت اجتماعـى سـازمان ها بـه وجـود آورد، امـا در عمـل، سـاز و کار واقعى سیاسـت 
در پشـت سـازمان هاى رسـمى ادامـه مى یافت. بـه عبارت دیگـر، نمایندگـى منابع مبتنى 
بـر حامى پـرورى بـود. حامى پـرورى در واقـع،  عبـارت اسـت از روابـط میـان رژیـم کـه 
مى توانـد منابـع را توزیـع کنـد و منابع خصوصى که بـه نهادهاى عمومى دسترسـى دارد و 
خواهـان اعمـال نفوذ بر سیاسـت دولت و اسـتخراج منابع انـد (همان: 78). با رشـد فزایندة 
بـورژوازى، افـرادى نوکیسـه بـا نفـوذ در سیسـتم هاى ادارى و دولتـى، در همـۀ امـور از 
جملـه کشـاورزى و صنعـت سـرمایه گذارى کردند و بـه راحتى، زمین هاى شـهرى و حتى 
طبیعـت را تصاحـب کردنـد. اگرچه قشـر دولتـى یا بورژوا تـالش مى کند روشـنفکران را با 
خـود همسـو کنـد، امـا در این امـر موفق نمى شـود. نمود ایـن مسـئله را در نمایش نامۀ از 
پشـت شیشـه ها مـى بینیم، وقتى کـه خانم درخشـان از آرزوى داشـتن خانـه اى که دیده 

بـود، مى گویـد و بالفاصلـه آقـاى درخشـان تصمیـم بـه خریـد آن مى گیرد.    
درخشـان ها ابتـدا سـعى مى کننـد، بامـداد را ترغیـب کننـد کـه آپارتمـان یکـى از 
نزدیـکان ایشـان را خریدارى کند و وقتى پاسـخ مورد پسـندى از او نمى گیرنـد، از خانه اى 
ویالیـى کـه دیـده بودنـد، حـرف مى زننـد؛ خانـه اى که شـبیه خانـۀ رؤیاهاى مریم اسـت؛ 
شـبیه زمین هـا و باغ هـاى شـمال. گویـى خانـم درخشـان خانـه اش را بـر سـر خاکسـتر 

رؤیاهـاى مریـم مى سـازد.
«خانـم: یـه خونـه اى نظـر منـو گرفـت کـه از همـه سـر بـود. پونصـد متـر زمینـه که 

دویسـت متـرش رفتـه زیـر بنا.
آقا: یه ساختمون یه طبقۀ سنگى.

خانم: یه جوى آبم از تو حیاط مى گذره.
آقا: دلباز، آفتابگیر... چشم آدم روشن میشه» (رادى، 1346، ص. 30).

در ادامـه، آقـاى درخشـان کـه هنوز بـراى خرید خانه مطمئن نیسـت، سـعى مى کند 
راه دور و گرانـى خانـه را بهانـه کنـد، امـا بتول تمام تالشـش را مى کند کـه او را متقاعد به 

خریـد خانـه کنـد و با یـادآورى وام بانکى، در نهایت آقا وسوسـه مى شـود.
خانـم درخشـان کـه اغلـب بـا لباس سـفید دیـده مى شـود، نمـاد حکومـت و مجریان 
انقـالب سـفید اسـت کـه سـرمایه داران را بـه خدمـت گرفتـه و در جهـت منافـع خـود، با 
اعطـاى امتیازهـاى گوناگـون و وعده هـاى بسـیار، آن ها را جـذب نموده و به نوعـى با خود

شریک کرده است.
«آقا: یه خورده گرونه بتول جان، فکر پس انداز منم بکن.

خانـم: مـن خبرشـو دارم بانک تون به کارمنـداش صد هزار تومن وام سـاختمانى میده. 
فکرشـو بکـن. تابسـتون، وقتـى از پیچاى سـرباالى جادة پهلـوى مى زنى تو دنـده دو. پارم 
رو گاز فشـار مـى دى. بعـدش از دور، خونـۀ ییالقى مـون غـرق چسـبکاى سـبزه، پیـداش 
مى شـه. /ناگهـان/ حبیـب از مـن مى پرسـى، همیـن فـردا بـرو یـه چم ریـز بنویـس و نقداً 
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قولنامـه ش کن...
آقـا: اتفاقـاً حـاالم واسـه خریـد خونه هـاى ییالقى فصـل مناسـبیه... نه! مثـل اینکه بد 

نیـس. منم وسوسـه شـدم. امـا عجیب پى هـاى محکمى داشـت.!
خانم: دلم مى خواد خونه رو به اسم من کنى. به ام قول داده بودى...» (همان).

تحـت تأثیـر «انقـالب سـفید»، مهاجـرت از روسـتا بـه شـهرها افزایـش پیـدا کـرد و 
زندگى هـاى آپارتمانـى در شـهرهاى بـزرگ گسـترش یافـت و با گسـترش شهرنشـینى و 
رشـد طبقـۀ متوسـط شـهرى، فاصلـۀ طبقاتـى در جامعـه افزایـش پیـدا کـرد و در نتیجۀ 
فسـاد در دسـتگاه هاى دولتى، عده اى به واسـطۀ داشـتن مناسـبات با مقام هاى مسـئول و 
اسـتفاده از رانـت، بـه قـدرت و ثروت دسـت پیـدا کردند. نویسـندگان و فرهنگیـان در این 
دوره، به لحاظ وضعیت مالى و معیشـتى، عموماً قشـر متوسـط یا فقیر بودند و روشـنفکران 
نیـز عمومـاً سـرخورده از اسـتبداد در فقـر و انـزوا بـه سـر مى بردنـد. البته، تعـداد دیگرى 
از روشـنفکران، اوضـاع اقتصـادى بهترى داشـتند و غرق در مسـائل ایدئولوژیـک، از آن چه 
در الیه هـاى مختلـف اجتمـاع در حـال وقـوع بـود، غافـل بودند یا تنها به نوشـتن شـعر و 
داسـتان  بـراى ثبـت رخدادهاى تاریخ بسـنده مى کردند... کـه درك این مسـئله مى تواند، 
پاسـخ برخـى از پرسـش ها دربارة شـخصیت روشـنفکر نمایش نامه باشـد؛ پرسـش هایى از 
قبیـل: چـرا بامـداد از آپارتمانـش بیـرون نمى آید؟ چرا پایش معلول اسـت؟ چـرا زندگى را 
از پشـت شیشـه تماشـا مى کند؟ این چوب را جامعۀ روشـنفکرى زیر بغل بامداد قرار داد. 
بعیـد نیسـت، رادى مى خواسـته به طور پوشـیده، از فشـارى کـه جامعۀ روشـنفکرى بر او 
اعمـال مى کنـد، سـخن بگوید؛ فشـارى که از روشـنفکر متفکر، یک انسـان علیل و منفعل 

و بى ثمـر سـاخته کـه فقط بـه نوشـتن تخیالت ذهنى خود مشـغول اسـت.
بامـداد مى دانـد کـه زندگى پشـت شیشـه ها جریـان دارد و حـوادث با شـتاب در حال 
وقـوع هسـتند، امـا انـگار محکـوم به نشسـتن پشـت میز و سـیاه کـردن کاغذهایى اسـت 
کـه جـز خـودش کسـى نمى خوانـد. او روشـنفکرى اسـت کـه حرف هایـى بـراى گفتـن 
دارد کـه بیـخ گلویـش مانـده، ولـى نـه مى تواند به کسـى بگویـد، نـه مى تواند بنویسـد. از 
ایـن رو، تصمیـم دارد زندگـى خـودش را مومیایـى کنـد و آن چـه را از تباهى و فسـاد رو به 
گسـترش در جامعـه مى بینـد، ثبـت کند. رادى این فسـاد جـارى را به مگس هایى تشـبیه 
کـرده کـه به وسـیلۀ حکومـت و سـردمداران نظام سـرمایه دارى در حال پراکنـدن در تمام 
دنیـا هسـتند و بامـداد مى خواهـد بـا نوشـتن، آن هـا را ثبـت کنـد تا چـاق و فربه نشـوند. 
مى خواهـد جلـوى رشـد جریان ویران کننـده را بگیرد، ولـى در عمـل کارى نمى کند. پس، 
نتیجه اى که حاصل مى شـود، شـتاب انقالب سـفید در اجراى اصالحات و رشـد بورژوازى 

و تباهـى در عمـق همـۀ امور جارى کشـور اسـت.
«بامـداد: / بلنـد مى شـود. بـا چـوب زیـر بغـل مـى رود دم پنجـره./ وقتى فکـر مى کنم 
کـه فرصـت کوتاهـى در پیـش دارم، این منو بیشـتر بـه این میـز نزدیک مى کنـه. اونوقت 
خودمـو مى نشـونم پشـت ایـن میـز و کاغذهـا رو یکـى بعـد از دیگرى سـیاه مى کنـم./ به 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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بیـرون نـگاه مى کنـد/ در حالـى کـه... پشـت سـر مـن، از کنـار ایـن پنجـره، زندگـى مثل 
نسـیم مى گـذره. و مـن .../ مکـث/ بیشـتر شـتاب مى کنم.

مریم: تو ـ واسه چى شتاب مى کنى؟
بامـداد:/ بـر مى گـردد./ بـراى اینکـه ثبـت بشـه... ایـن بـراى من یـه جور شستشـوى 
روحیـه. در واقـع مـن مى خـوام زندگـى خودمو مثل اجسـاد فراعنـۀ مصر مومیایـى بکنم. 

مومیایـى بکنـم که بمونـه....» (همـان: 20).
در حالى کـه بامـداد در حـال مومیایـى کـردن زندگى اسـت، درخشـان ها مشـغول کار 
و عمـل هسـتند. خانـم درخشـان پى درپـى ارتقـاى شـغلى مى یابـد و سـمت هاى باالتـر 
مى گیـرد. آقـاى درخشـان  بـا سـرمایه گذارى ها و راه انـدازى صنایـع و تولیـدات، روز به روز 
ثروتمندتـر و قدرتمندتـر مى شـود. پسـر درخشـان ها بـه سـرعت بـزرگ مى شـود و بـراى 
ادامـه تحصیـل بـه خـارج از کشـور مـى رود و بـا دختـرى خارجـى ازدواج مى کنـد و بـه 
کشـور بـر مى گـردد، صاحب فرزند مى شـود و به یـارى پدر و مـادرش، قراردى هفت سـاله 
بـا وزارت راه مى بنـدد و زیرسـازى کلیـۀ خطـوط آهـن ایران بـه انحصار خانوادة درخشـان 
در مى آیـد. البتـه، خانـم درخشـان کـه نماد قـدرت حاکم اسـت، مکـرر به آقاى درخشـان 
کـه نمـاد قشـر بـورژوازى اسـت، با تحقیـر یـادآورى مى کند کـه اگر ثـروت و اعتبـارى به 
دسـت آورده، در سـایۀ حمایت ها و قدرت او بوده اسـت. کارکرد سیاسـى حامى پرورى، هم 
در درون دربـار و هـم در بوروکراسـى، ایجـاد رابطه اى وابسـته میان بـورژوازى و دولت بود. 
از ایـن رو، بـورژوازى در موقعیتى فرودسـت قرار داشـت و به تدریج در حکومت ادغام شـد؛ 
واقعیتـى کـه امنیـت منابع مسـتقر را تضمیـن مى کرد و یکـى از پایه هاى وضـع موجود را 

تشـکیل مى داد (بشـیریه، 1395، ص. 81).
«خانم: ولى... حبیب ! مثل اینکه منو فراموش کردى.

آقا: من؟ تو رو فراموش کردم؟ چطور ممکنه؟ من هر چى دارم از تو دارم.
خانـم: درسـته. همـه چیـز تـو به نـام من ثبتـه. حتـى ایـن کارخونـه» (رادى، 1346، 

ص. 77).
بـه نظـر مى رسـد در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها، قهرمـان اصلـى مریـم اسـت که 
نمـادى از طبقـۀ نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى جامعه اسـت که میان دو قشـر روشـنفکر 
و حکومـت و وابسـتگانش، بى گنـاه زندانـى شده اسـت. دیوارهـاى محکـم، در و پنجره هاى 
آهنـى، هـواى نمنـاك و مسـموم آپارتمـان، دور افتادن از دنیـا و بقیۀ آدم هـا، تداعى کنندة 
فضـاى زنـدان اسـت کـه در سـال هاى دهـۀ چهـل، پـر از روشـنفکران و نیمه روشـنفکران 

معتـرض بـه اقدامـات دولـت و حکومت بوده اسـت.
«مریـم: مى دونـى االن چـى حـس مى کنـم؟ میـون ایـن دیـواراى محکـم، میـون 
ایـن دراى آهنـى، حـس مى کنـم ذره ذره دارم مـى رم فـرو. حـس مى کنـم تـو یـه جزیـرة 
دور، مونـد م و از دنیـا بریـده شـد  م. حـس مى کنـم، حـس مى کنـم اون طـرف زمیـن...»

(رادى، 1346،ص. 40).
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تاریخ گرایـى جدیـد بـا برجسـته سـاختن روایت هـاى تاریخـى سرکوب شـدة گروه هاى 
درحاشـیه مانـده، روایت هـاى تاریخـى را واسـازى مى کنـد تـا متـن آزاردهنـده اى را که در 
زیـر متـن اصلى پنهان مانده اسـت، آشـکار سـازد؛ تجربه هـاى انسـان هایى که با اسـتناد به 
روایـت تاریخـى، مـورد سـتم قـرار گرفته انـد (تایسـن، 1394، ص. 477). در نمایش نامۀ از 
پشـت شیشـه ها، مریـم یک انسـان معمولـى و نماد مـردم عادى جامعه اسـت کـه آرزوها و 
حسـرت ها و اشـک ها و لبخندهـا و صبـورى غیـر قابـل وصفـش، بازگو کنندة خواسـته هاى 
سرکوب شـده و آرمان هـاى نادیـده  گرفتـه  شـده و سـکوت و شـکیبایى بخشـى وسـیع از 
جامعـه اسـت کـه على رغـم نادیده گرفته شـدن، بـار تاریخ را بـه دوش کشـیده اند. مریم نه 
دغدغه هـاى روشـنفکرى دارد و نـه جاه طلبـى درخشـان ها را، بلکـه بـه دنبـال یـک زندگى 
سـاده و معمولـى اسـت؛ دیـدار بـا خواهـرش، قـدم زدن زیـر بـاران، سـفر، بـازى و گل کـه 
همـۀ این هـا نماد شـور زندگى اسـت، امـا همین خواسـته هاى به ظاهر سـاده نیز در سـایۀ 
خودبینـى و آرمان گرایى هـاى بى ثمـر بامـداد تبـاه گردیده، خاکسـتر مى شـود. مریم(قشـر 
نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى جامعـه) بـا تکیـه بـه بامداد(قشـر روشـنفکر) و دل بسـتن و 
اعتمـاد بـه او و اندیشـه هایش، در پـى تحقـق آرمان هـا و آرزوهایـش اسـت؛ آرمان هایـى 
کـه کامـًال ابژکتیـو بـوده، از جنس زندگى  اسـت و بـا آرمان هـاى سـوبژکتیو و ایدئولوژیک 
جامعـۀ روشـنفکرى قرابـت چندانى نـدارد. از طرفى بـراى تأمین زندگى، ناچار به معاشـرت 
و ارتبـاط بـا جامعـۀ دولتـى و قشـر نوظهـور بـورژوازى اسـت، امـا با گذشـت زمـان متوجه 
مى شـود، نـه تنهـا آرزوهـا و خواسـته هایش محقـق نشـده اسـت، بلکـه جوانى و طـراوت و 
و همـۀ انـدك  بهانه هـاى خوشـبختى را هـم دارد از دسـت مى دهـد. اندوهگیـن و افسـرده 
مى شـود، امـا دسـت از تـالش بـراى زندگى برنمى دارد و سـعى مى کنـد، بامـداد را به حرف 
زدن و اقـدام وادار کنـد و وقتـى بـه کلـى از او ناامیـد مى شـود، با پـرورش و نگهـدارى انواع 
گل در خانـه، دلـش را گـرم مى کنـد و بـه جلسـۀ روضـه مـى رود تـا بلکـه بـار اندوهـش را 
سـبک کنـد کـه در این جـا، شـرکت مریـم در جلسـه هاى روضـه، بازگشـت بـه مذهـب در 
دهه هـاى چهـل و پنجـاه  را تداعـى مى کند. در مجموع، روشـنفکران اولیه ضـد دین بودند. 
بـر عکـس روشـنفکران جـوان دهۀ 1970 به اسـالم بازگشـتند و بـا تأکید گزینشـى بر آن، 

اسـالم را در قالـب یـک ایدئولـوژى انقالبـى عرضه کردنـد (بشـیریه، 1395، ص. 111).
گاهـى نیـز جامعـۀ روشـنفکرى به خـود مى آیـد و مى خواهـد اقدامى کند، امـا متوجه 
مى شـود زمـان از دسـت رفته اسـت و چوبـى که زیـر بغـل دارد، حرکت را مختـل مى کند. 
مریـم بـه بامـداد یـادآورى مى کنـد کـه هفـده سـال از ازدواجشـان گذشـته و با یـادآورى 
خاطـرة پرشـور آشـنایى اش بـه او، انـگار او را متوجـه مى کنـد کـه از زندگـى واقعـى و 
آرمان هـاى گذشـته دور شده اسـت. مریـم بـه پیرمـردى اشـاره مى کنـد کـه در مجلـس 
میهمانـى بـود و بامـداد رفتارهـاى پرنشـاط او را عارى از معنا دانسـته بـود. صداهاى ذهن 
بامـداد دوبـاره شـروع مى شـود، اما انگار بر اثـر حرف هاى مریـم تلنگرى خـورده و  متوجه 
از دسـت دادن سـال هاى طالیـى زندگـى شـده باشـد، به صدا توجـه نمى کنـد و بر عکِس 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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همیشـه بـه حرف هـاى مریـم بـا دقت گـوش مى دهـد و توجه مى کنـد و حتى از حسـرت 
داشـتن فرزنـد مى گویـد و بعد، از مریم که به وضوح افسـرده شـده، مى خواهـد با هم براى 
شـام بیـرون برونـد؛ بـه مینى گلـف، همان جایـى کـه ابتـداى نمایش نامـه، از صحبت هاى 
مریـم دریافته ایـم کـه شـبى براى شـام به آن جـا رفته انـد و گویا، تنهـا مورد بیـرون رفتن 
دو نفـرة آن هـا در طـول متـن تـا این جـا (حدود 15 سـال) بوده اسـت. در واکنش بـه اندوه 
مریـم در از دسـت رفتـن جوانى اش، پیشـنهاد اسـتخدام خدمتـکار را مى دهـد؛ چیزى که 

تا حـدودى رنگ بـورژوازى دارد. 
«مریـم: موهات داره سـفید میشـه عزیـزم. این عالمت اونـه که ما داریم پیر میشـیم... 
آره 7 هفتـۀ آینـده هیودهمیـن سـال زندگى مـون شـروع میشـه. چـه زود گذشـت! مایلى 

شـب سـالگردمونو یه جشـن مختصر بگیریـم؟» (رادى، 1346، ص. 41).
بامداد(روشـنفکر) متوجـه مى شـود کـه بعـد ایـن همه سـال، نه تنها نتوانسـته اسـت 
مریـم (قشـر نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى) را بـا خـود همسـو کنـد و او را بـه پذیرفتـن 
مرزهـاى مشـخصى کـه ایدئولـوژى روشـنفکرى اسـت، وا دارد، بلکـه بـا فاصلـه گرفتن از 
جامعـه و برگزیـدن انـزوا و دورى از زندگـى واقعـى، حتـى قشـر عـادى و نیمه روشـنفکر 
را از خـود و زندگـى واقعـى دور کرده اسـت. از این جـا خدمتـکار کـه اسـمش معصومـه 
اسـت و نماینـدة قشـر زحمتکـش و معصـوم و نادیـده گرفته شـدة جامعه اسـت، وارد متن 
مـى شـود. او هـم  ماننـد بامـداد و مریـم کـه همیشـه خاکسـترى پوش هسـتند، پیش بند 
خاکسـترى بسته اسـت و بـه زودى، مـورد بى مهـرى مریـم واقع مى شـود. انـگار مریم تمام 
سـرخوردگى ها و بـه قـول خانـم درخشـان، عقده هایش را بر سـر دختر خدمتـکار مى ریزد 

و در نهایـت او را اخـراج مى کنـد.
در تحلیـل رابطـۀ خانـم درخشـان کـه مدیـر مدرسـه اسـت، با مریـم و رابطـۀ مریم با 
دختـر خدمتـکار، مى تـوان گفـت که ایـن نمایش نامـه، به نوعى تابـع قاعدة فوکویى اسـت 
کـه نمودهـاى قدرت به شـکلى شـبکه وار، در سـطح جامعه حضـور دارند و تنهـا متعلق به 
رئـوس هـرم اجتماعـى نمى شـوند، بلکـه هـم در رأس و هم در قاعـده، به اشـکال مختلف 
حضـور دارنـد (هاشـمى، 1394، ص. 103)، امـا قـدرت در رابطـه بـا شـخصیت هاى ایـن 
نمایش نامـه بـر خـالف نظریۀ فوکو، مولد و دوسـویه نیسـت، زیرا مى بینیم مریـم در مقابل 
اعمـال قـدرت خانم درخشـان و دختـر خدمتکار در برابر پرخاشـگرى مریـم و حتى بامداد 
در بحـث بـا آقـاى درخشـان، مقاومتى از خود نشـان نمى دهد. آقاى درخشـان، بامداد را به 
چالـش مى کشـد و شـیوة زندگـى او را نقـد مى کند. اگرچـه بامداد آن ها را به شـکل مگس 

مى بینـد، امـا خواننـده بـه راحتى حرف هـاى آقاى درخشـان را تأییـد مى کند.
آقـا از خـودش و کارهـا و نتایـج کارهایش در جامعه- مرغـدارى و تولید مرغ- مى گوید 

و بى ثمـرى بامـداد را به او گوشـزد مى کند.
«... باالخـره یکى مـون اشـتباه مى کنیـم. باالخـره راه یکى مـون باطـل و قالبیـه...»

(رادى، 1346،ص. 60).
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و از بامداد سـؤال بسـیار مهمى مى پرسـد. در حقیقت ایدئولوژى او را پرسش مى گیرد؟ 
و پاسـخى کـه بامـداد مى دهـد، نـه تنهـا درخشـان را بـه تمسـخر و خنـده وا مـى دارد که 
باعـث ناامیـدى خواننـده اى مى شـود که تا این جـا منتظر یک حـرف یا حرکـت قابل دفاع 
از جانـب بامـداد بوده اسـت. در ادامـه، آقـا حقیقت گزنـده اى را به بامداد یـادآورى مى کند؛ 
این کـه على رغـم فلسـفه دانى، فقـط فلسـفه بافى مى کنـد و زندگـى را نمى شناسـد و با زیر 

پـا انداختـن، آن را بى قـدر و ارزش مى کند.
«آقا: به نظر شما زندگى چیه؟

بامداد: به نظر من یه جفت بند کفش سیاه واسه یه پوتین قهوه اى» (همان).
در پایـان، در حالى کـه درخشـان ها بـراى نوه شـان کـه نمـاد ثمـرة سیاسـت هاى رژیم 
و روابـط بـا حکومت هـاى خارجـى اسـت، جشـن تولـد گرفته اند و بـه فعالیـت اقتصادى و 
اجتماعـى و فرهنگـى خـود ادامـه مى دهنـد، مریـم پیـر و بازنشسـته مى شـود و نـه تنهـا 
آرزوهـاى نـاکام مانـده اش را از یـاد مى بـرد، بلکـه حتـى قولـى را نیز که بامداد سـى سـال 
قبـل بـه او داده بـود، بـه یـاد نمـى آورد و به تنها چیـزى که فکـر مى کند، بـه دام انداختن 

موش هـا و گل هـاى اطلسـى اسـت کـه مـرگ و تباهـى  و بدبختـى را تداعـى مى کنند.
«بامداد: اونوقت من بهت یه قولى داده بودم؟

مریم: / فکر مى کند/ نه... یادم نمى آد. چى بود؟
بامداد: قول داده بودم که هر وقت کتابم تموم شد 

مریم :/ خیلى دور به یاد مى آورد/ آها... آها
بامداد: مثل اینکه داره یادت میاد

مریم:یه چیزایى... گفته بودى سى سال
بامـداد: حـاال مى خـوام بـه وعـدة خـودم وفـا کنـم./ از کشـوى میـز یک دسـته کاغذ 

مـى آورد./ بیرون 
مریم : همه ش... همینه؟

بامداد: بیشتر از این نشد» (همان: 89).

نتیجه گیرى
در تحلیـل نمایش نامۀ از پشـت شیشـه ها از منظـر تاریخ گرایى نو، مى توان ریشـۀ برخى از 
مسـائل مهـم سیاسـى و اجتماعى را یافت که نقـش عمده اى در تحـوالت جامعه و حوادث 
تاریخـى سـال هاى بعـد داشـته اند. رژیم پهلـوى کـه در سـال هاى 1341 و 1342 با انجام 
اصالحـات، سـعى در یکدسـت کـردن جامعـه، نوگرایـى از باال و ایجـاد پایـگاه اجتماعى و 
امنیـت سیاسـى در محافظـت از خـود و منافع حکومت داشـت، باعث ایجـاد مخالفت هایى 
در میان اقشـار مختلف شـده بود. رادى به شـکلى موشـکافانه در آثار خود، حوادث جارى 
و نتایـج آن هـا را بازتـاب مى دهـد و بـر ناکارآمـدى روشـنفکران در ایـن عرصـۀ تعارض ها 
تأکیـد مى کنـد و بـه همـان میزان که اسـتبداد و رژیم اقتدارگـرا را در قربانـى کردن مردم 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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نقد نمایشنامه

عـادى مقصـر مى داند، سـکوت جبرى یا خودخواسـتۀ روشـنفکران را نیز ویرانگـر مى داند. 
رادى در ایـن نمایش نامـه، اگرچـه به وضـوح از زمان و تاریخ و رویدادهاى تأثیرگذار سـخن 
نگفتـه، امـا  اتفاقـات تاریخـى را بـه شـکلى هنرمندانـه در پوشـش شـخصیت ها و وقایـع 
نمادیـن نمایش نامـه مطـرح کرده اسـت و بـا توصیـف بخش هایـى از زندگـى گروه هایـى 
کـه تاریـخ ایـن دوره را شـکل داده انـد، به خصوص اقشـارى که غالبـاً در تاریخ گم شـده یا 
در روایت هـاى تاریخـى بازگـو شـده اند و حضـور پـر رنگـى ندارنـد، سـعى دارد بـه زوایاى 

مغفول مانـدة تاریخ اشـاره کند.
    به نظر مى رسد، رادى نه تنها مانند بسیارى از نویسندگان و هنرمندان هم عصر 
خویش، تحت فشار خفقان ناشى از استبداد بوده است، بلکه تحت فشار جامعۀ روشنفکرى 
در سال هاى 1340-1350 نیز بوده است. از این رو، در نمایش نامۀ از پشت شیشه ها، به طور 
نمادین به نقد جریان روشنفکرى پرداخته است؛ روشنفکرانى که با انزوا و دورى گزیدن از 
جامعه و نظاره کردن وقایع از پشت اخبار و کتاب ها و گزارش هاى نه چندان شفاف، از مردم 
عادى فاصله گرفته اند و از دردهاى آن ها بى خبرند. در مقابل، با اشاره به فعالیت هاى مؤثر 
قشر بورژازى در جامعه، رشد و پیشرفت آنان را در عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
و سیاسى، هر چند در سایۀ حمایت هاى رژیم، یادآور مى شود و عامل نابودى قشر متوسط 
و عادى جامعه و تباهى فرهنگ را ناشى از اقدامات دولت، فساد دستگاه هاى دولتى و سلطۀ 

ایدئولوژى ناکارآمد روشنفکران مى داند.
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