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 چکیده:

شمسی   60  اي از اکبر رادي متعلّق به دهۀنمایشنامه  لبخند باشکوه آقاي گیل:  زمینه و هدف
اي از تاریخ معاصر ایران اشاره دارد، زندگی یک خانوادة اشرافی است. این نمایشنامه که به برهه

را پس از اجراي قانون اصالحات ارضی بنمایش میگذارد. رادي با بتصویر کشیدن شخصیتهایی 
ر آن برهه  که دچار بحرانهاي روحی و روانی فراوانی هستند، وضعیت نابسامان طبقۀ فئودال را د

پردازي در ترسیم این بحران و از تاریخ ترسیم میکند. در این پژوهش، کارکرد گفتگو و شخصیت
اوضاع نابسامان بررسی میشود و هدف از این بررسی طرح این مسئله است که نویسنده چگونه با  

اضمحال به  رو  فئودالیسم  زندگی  مختلف  زوایاي  است  توانسته  عنصر،  دو  این  از  را  استفاده  ل 
 بازنمایی کند.
- اي و روش توصیفیاي نظري است که به شیوة کتابخانهرو مطالعه: پژوهش پیشروش مطالعه

برگرفته از کتاب   لبخند باشکوه آقاي گیل تحلیلی انجام میگردد. محدودة موردمطالعه، نمایشنامۀ  
که در انتشارات   ) است1382، چاپ دوم، (چاپ اول:  50(دورة آثار، جلد دوم، دهۀ  روي صحنۀ آبی 

 قطره منتشر شده است. 
ورزي  : خوي استبدادي و سرکشی، تفاخر و خودبرتربینی، حرّافی و پرگویی، تحقیر و کینههایافته

و نگاه از باال و کامالً تحقیرآمیز به رعیت، ویژگیهایی است که ازطریق گفتگوي بین شخصیتها 
که به عقده تبدیل گشته و  است اي شدهبآرزوهاي سرکو وخوها،نشان داده شده است. این خلق 

 انسانیت میشود. عقل و از دوره گاهی ب سبب بروز رفتارهایی خودخواهانه و
: اصالح قانون مالکیت زمین، بعنوان بخشی از برنامۀ نوسازي در دورة پهلوي دوم،  گیرينتیجه

اه داشت. یکی از  اي براي کشور بهمررویدادي است که دگرگونیهاي اجتماعی و سیاسی گسترده
نویسنده با ایجاد   لبخند باشکوه آقاي گیلپیامدهاي این قانون، زوال طبقۀ اشراف زمیندار بود. در  

دیالوگهایی مناسب با روحیات و خلقیات شخصیتها، در پی بازتاب اوضاع روحی و روانی فئودال 
ایران است. همچن ین بحران هویت، رو به اضمحالل در زمان اجراي قانون اصالحات ارضی در 

اي است که بعنوان یکی از پیامدهاي اجراي این قانون آمرانه، در این نمایشنامه  مهمترین مسئله
 بازنمایی شده است. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mr. Gil's Magnificent Smile is a play by Akbar Radi from the 
١٩٦٠s. The play, which refers to a period in Iran's contemporary history, depicts the life of an 
aristocratic family after the implementation of the Land Reform Law. By portraying characters 
with many psychological crises, Rady depicts the plight of the feudal class at that point in history. 
In this study, the function of dialogue and characterization in depicting this crisis and unsettled 
situation is examined and the purpose of this study is to ask how the author has been able to 
represent different aspects of the life of declining feudalism using these two elements. 
METHODOLOGY: Leading research is a theoretical study that is done in a library method and 
descriptive-analytical method. The study area is Mr. Gill's magnificent smile play, taken from the 
book On the Blue Stage (Volume, Volume ١٩٥٠ ,٢s, Second Edition, (First Edition: ٢٠٠٣), pp. ٧-
١٣٩ :١٤٦ pages), which is by Drop Publishing has been published . 
FINDINGS: Authoritarian and rebellious temperament, pride and arrogance, eloquence and 
eloquence, contempt and resentment towards other members of the family, and a completely 
degrading view of the subject from above, are the characteristics shown through dialogue 
between the characters. The conversations are long and evenly distributed between the 
characters; This means that the author speaks the language of all his characters, according to the 
subject, and provides an opportunity for the reader to get to know him and make a more accurate 
judgment of the character. Children have achieved a kind of individualism or individual autonomy 
by obtaining a university education in Western universities and having a socially worthy position 
in terms of employment, and their relationships have been in crisis not only with their family 
members, but also with society. 
At the heart of the characters' moods in this play is pride and a sense of revenge. Each character 
displays these characteristics with his words, which are full of pride, arrogance, contempt and 
resentment towards the other. This mood is repressed desires that have become entangled and 
lead to selfish behaviors and sometimes far from reason and humanity. Almost all children wear 
intellectual masks using English and French words, long philosophical dialogues, reading 
Forough's poems, and eating Western food. It's nothing, it falls. 
CONCLUSION:  The reform of the land ownership law, as part of a modernization program in the 
Second Pahlavi period, was an event that brought about far-reaching social and political changes 
for the country. One of the consequences of this law was the decline of the landed aristocracy. 
Mr. Gill's glorious smile reflects the life of a family of this aristocratic class. By creating appropriate 
dialogues with the spirits and temperaments of the characters, the author seeks to reflect the 
deteriorating mental and psychological state of the feudal lord during the implementation of the 
land reform law in Iran. Identity crisis is the most important issue that is represented in this play 
as one of the consequences of the implementation of this authoritative law, and it itself causes 
other immoral behaviors such as selfish attitudes, cowardice, lack of empathy of family members 
with each other. The contrast between tradition and modernity and patriarchy has been reversed. 
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 مقدمه 
شمسی با اجراي قانون اصالحات ارضی توسط دولت پهلوي    50  داري در ایران، در دهۀنظام فئودالیسم یا سرمایه

رو به اضمحالل گذاشت. همین موضوع دستمایۀ کار نویسندگانی چون اکبر رادي شد تا زندگی این طبقه و نظام 
اي است که زندگی خانوادة ، نمایشنامهلبخند باشکوه آقاي گیلدر حال نابودي آن دوره را در ادبیات منعکس کنند.  

برههیقلیعل در  را  گیالن،  بزرگ  ملّاکان  از  گیل،  که  خان  میگذرد،   10اي  ارضی  اصالحات  اجراي  زمان  از  سال 
این جریان،  اصول  براساس  و  رئالیسم شکل گرفته  ادبی  بستر جریان  در  نمایشنامه  این  است.  بنمایش گذاشته 

 ن آن واقعیتهاست، بتصویر کشیده است. واقعیتهاي موجود در جامعه که فئودالیسم رو به اضمحالل یکی از مهمتری
در این مقاله به این موضوع پرداخته میشود که زندگی فئودالی رو به اضمحالل خانوادة گیل در این نمایشنامه 

پردازي منعکس شده است؟ «شخصیت در اثر نمایشی، فردي است که کیفیت  چگونه ازطریق گفتگو و شخصیت 
نچه میگوید و میکند، وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیتهایی را که براي روانی و اخالقی او، در عمل او و آ

). ازآنجاکه 84پردازي میخوانند» (عناصر داستان، میرصادقی: صخواننده مثل افراد واقعی جلوه میکنند، شخصیت
ه براي شناساندن کننده در نمایشنامه و اجراي آن است، نویسندة نمایشنامه فرصت آن را ندارد کزمان، عاملی تعیین 

شخصیتها و حاالت روحی و جسمی آنها، به توصیف شخصیت بپردازد. او این کار را ازطریق دیالوگ انجام میدهد. 
پردازي «خلق شخصیت ازطریق گفتگو و مکالمه است. در این شیوة کارآمد، هاي شخصیتترین راهیکی از ساده

گوشه از شخصیتها  پیچیدة خوبسیاري  وجود  از  ذهنیت هایی  بیان  دیگر  راه  میسازند.  هویدا  خواننده  براي  را  د 
براي خواننده آشکار  آنهاست؛ شخصیتها معموالً در مرحله را  با خود واگویه میکنند و ذهنیت خود  از حیات  اي 

پارسی داستان،  و عناصر  (ساختار  این شیوة شخصیت101نژاد: صمیکنند»  در  معرّفی ).  براي  نویسنده  پردازي، 
ه توصیف و توضیح ذهن او نمیپردازد، بلکه شخصیت را در موقعیتی قرار میدهد که با رفتار و گفتار و  شخصیت ب

العملهاي خودش، درونیاتش براي مخاطب آشکار شود. به همین جهت، نویسنده به کمک گفتگو «از زحمت عکس
-). در این شیوة شخصیت145نویسی، وستلند: صهاي داستانکننده رها میشود» (شیوهتوضیحات مفصّل و کسل

هاي  تنها انگیزهردازي، رفتار و کردار و گفتار شخصیت به سویی میرود که ذاتش به او دیکته میکند. «گفتگو نهپ
اعمال و گرایشهاي نهایی ذهن را بنمایش میگذارد، بلکه مضامین زیربنایی داستان نیز ازطریق آن تبلور و تجسّم  

با تحلیل و بررسی گفتگوي شخصیتهاي  514نویسان، آلوت: صمییابد» (رمان به روایت رمان )؛ به همین دلیل 
کند، همچنین دیدگاه و افکار وي درمورد انسان اي که نویسنده در آن زندگی مینمایشی، مسائل مربوط به جامعه

هاست که به  و معضالت او آشکار میشود. نوبل نیز به این کارکرد گفتگو اشاره میکند: «نویسنده ازطریق گفتگو
داستان عینیت میبخشد و پندار واقعیت را در خواننده ایجاد میکند و موجباتی را فراهم میکند که گویی خواننده 

 ).199با دوران کوتاهی از زندگی واقعی مردم سروکار دارد» (راهنماي نگارش گفتگو، نوبل: ص
 ) رادي  فعال1318-1386اکبر  دهه  پنج  به  قریب  با  رشت،  متولّد  نمایشنامهش)،  حوزة  در  معدود یت  از  نویسی، 

نویسی بکار  ي خود بیشترین توان قلم خود را براي نمایشنامهانویسندگانی بشمار میرود که در طول فعالیت حرفه
هاي رادي اشاره کرده و معتقدند برده است. قریب به اتفاق منتقدان و پژوهشگران به اهمیت دیالوگ در نمایشنامه

). راز 28بوسیلۀ دیالوگهایشان معرّفی میشوند (از رئالیسم تا جریان سیال ذهن، ماسوري: ص  شخصیتهاي رادي
هایش احاطۀ خوبی دارد و سعی میکند موفقیت دیالوگهاي رادي در این است که او به زبان شخصیتهاي نمایشنامه

است به خودشان  مربوط  بافتی که  در  بگویند؛  زبان خودشان سخن  به  آنها  افراد مال  اجازه دهد  زبان  بنابراین   .
واژه این  دارد.  و همخوانی  با شخصیتشان هماهنگی  و  است  و خودشان  فراخور موضوع  به  نمایشنامه،  هر  در  ها 
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آمیز مواجهیم که قصد دارند  هایی مفاخرهمحتواي اثر، متفاوت است. در نمایشنامۀ لبخند باشکوه آقاي گیل، با واژه
 گویندة خود را بروز دهند. سطح روشنفکري و سواد و تفاخر 

این نمایشنامه که داستان تضادها و درگیریهاي یک خانوادة فئودالی است، در سه پرده به نامهاي «برج عقرب»،  
این نمایشنامه شکل میگیرد و منتشر    52تا    50سالهاي    ریگ» روایت میشود. در فاصلۀ«چنگ در باد» و «مرده

شهریور (سنگلج) به روي صحنه میبرد و بار دیگر در   25الدّین خسروي آن را در تاالر  رکن  53میشود و در سال  
 بازنویسی میشود.  69سال 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

وجّه پژوهشگران نبوده است. در این پژوهش این نمایشنامه از منظري که مدنظر مقالۀ حاضر است، تاکنون مورد ت
سعی بر این است که به این سؤاالت پاسخ داده شود: از میان بحرانهایی که از درون قانون اصالحات ارضی زاده 

پردازي چه نقشی در انعکاس این شد، کدام موارد و چگونه در این نمایشنامه بازتاب یافته است؟ گفتگو و شخصیت
کرد ایفا  و بحرانها  گفتگو  ازطریق  را  اضمحالل  به  رو  فئودال  زندگی  زوایاي  است  توانسته  نویسنده  آیا  است؟  ه 

 پردازي، بخوبی بازنمایی کند؟شخصیت
 در ادامه براي دست یافتن به این اهداف، به تحلیل گفتگوي شخصیتها در این نمایشنامه میپردازیم.

 اند:پرداخته لبخند باشکوه آقاي گیلنمایشنامۀ  طبق جستجویی که انجام شد، تاکنون دو مقاله به تحلیل
  لبخند باشکوه آقاي گیل )، مهدي نصیري، این پژوهش نقدي است بر نمایشنامۀ  1386«سیزیف در آشیانۀ گیل» ( 

هاي باغ آلبالو از چخوف و که از منظر کارگردانی بدان پرداخته شده است. «انعکاس بحران هویت در نمایشنامه
آ باشکوه  ( لبخند  رادي»  از  فرهاد مهندس1394قاي گیل  بحران هویت )،  به مسئلۀ  پژوهش  این  دیگران،  و  پور 

 بعنوان یکی از پیامدهاي قانون اصالحات ارضی در دو نمایشنامه پرداخته است.
 

 بحث و بررسی 
 شخصیتهاي نمایشنامه 

 شخصیت است:  11این نمایشنامه داراي 
؛ در نقش پدر خانواده که داراي امالك امدار چند کارخانۀ والیتی)خان (هفتادساله، ملّاك سابق، سهعلیقلی

هاي بزرگ مبدل شده و به تهران فراوان بوده، ولی پس از اجراي اصالحات ارضی، به اجبار زمینهایش به کارخانه
 مهاجرت کرده است. او اکنون که ده سال از مهاجرتش به شهر میگذرد، در سن هفتادسالگی بسر میبرد.  

نورالدین (چهل دارد.  داماد  و یک  و سه دختر  است که وسه پسر  بازرگانی کاسبکار  بازرگان)،  چهارساله، مجرد، 
دوساله، مجرد، تفنّن شکار و قمار)، شکارچی، زنباره و قمارباز است که وهاي پدر را میچرخاند؛ داوود (چهلکارخانه

فروغ ندارد؛  تفریح  و  (چهلکاري جز شکار  خانواده، ساالزّمان  بزرگ  دانشگاه) دختر  روانشناسی  استاد  له، مجرد، 
رعیت و  دانشجوستیز  (سیاستادي  ایران  فخر  است؛  توطئه  محور  و  قدرت  تشنۀ  او  است.  و هفتوستیز  ساله) 

-ساله) پزشک جراح پالستیک هستند که نقش زیادي در داستان ندارند؛ جمشید (سیهفتوهمسرش، تجدد (سی
فکري است که آرزو دارد در ملکی که به ارث میبرد،  ، دکتراي فلسفه)، پسر کوچک خانواده، روشنساله، مجردوپنج

ساله، مجرد، نقّاش) که یکواي بسازد و به مردم رعیت و زحمتکش روستایی خدمت کند؛ مهرانگیز (سیمدرسه
ا زمزمه کردن شعرهاي فروغ حضور چندانی در نمایش ندارد، نقاش است و طبعی لطیف دارد و تمام زندگیش را ب
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آزاري است که هنگام  ساله، گرفتار اختالالت روانی)، همسر آقاي گیل، دیوانۀ بیششومیگذراند؛ گیالنتاج (شصت
تولّد دختر کوچکش، مهرانگیز، دچار بیماري روانی شده است و تعدادي خدمتکار، از جمله یک برادر و خواهر به 

 (الل).ساله) و طاهر نام طوطی (هجده
خان تمام این شخصیتها در یک عمارت باشکوه زندگی میکنند. موضوع نمایشنامه، سرگذشت یک مالک، علیقلی 

اش «مربوط  گیل، پس از اجراي قانون اصالحات ارضی در ایران است یا با عبارتی که خود رادي میگوید، پیشینه
اصالحات ارضی است» (پشت صحنۀ آبی، مظفري   هاي دولتی بعنوان پشتوانۀبه دورة شاه و فروش سهام کارخانه

). مسئلۀ اصلی نمایشنامه، بیماري آقاي گیل و نحوة مواجهۀ فرزندانش با بیماري وي و درگیري 222ساوجی: ص
 آنها بر سر تقسیم ارث قبل از مرگ پدر است.

 
 تحلیل گفتگو 

ها اعضاي خانواده گفتگو تشکیل شده است. در اغلب صحنه  1197از سه پرده و    لبخند باشکوه آقاي گیلنمایشنامۀ  
اند. نویسنده با کمک گفتگوهاي گاه طوالنی و سنگینی که بین شخصیتها ایجاد با یکدیگر در حال بحث و مشاجره

 میکند، درونیات و ویژگیهاي جسمی، روحی، روانی و فکري آنها را براي مخاطب آشکار میکند. 
 
 خان گیلحلیل گفتگوهاي علیقلیت

خان و فرزندانش صورت گرفته، بسیاري از خصلتهاي درونیش را آشکار میسازد؛ از جمله گفتگوهایی که بین علیقلی
 منشی در او باقی مانده است: گري و بزرگاي از خوي اشرافیاینکه هنوز شمه

 دور هم داشته باشیم؟خان: تو فکر میکنی شب عیدو بتونیم یه همچه مجلسی «علیقلی
 فخر ایران: با اجازة شما قربون، تعطیالت عید قراره ما یه چرخی توي اروپا بزنیم.

میخواین علیقلی جهنّمی  بیاین، کدون  من  دستبوس  اینکه  بدون  سال!  تحویل  میکنین...  بیجا  بسیار  خان: شما 
 ).51- 50برین؟» (صحنۀ آبی، رادي: ص

یت، میبینیم که او داراي عواطف انسانی است و تصویري متفاوت از کلیشۀ حال با حمایت از زحمات رعدرعین
 ارباب خشن و بیرحم را نشان میدهد:

 خان: این فطرتشونه دخترم؛ کاري به ما ندارن.«علیقلی
... امّا رعیتهاي خودمو بهتر از تو میشناسم. اونا خاکروبه نیستن فروغ جان، که هروقت گند و بوشون بلند شد، 

 ). 73اي هستن» (همان: صن بره رو بیل؛ اونا مردم سادهپامو
این یک واقعیت است که وقتی انسان مرگ را پیش روي خود میبیند، آرزو میکند تا فرصتی دوباره به او داده شود  

خان نیز وقتی میبیند بیماریش رو به وخامت تا بتواند نیکی کند، خوب باشد و به گونۀ دیگري زندگی کند. علیقلی
 ارد، همین حس و حال به او دست میدهد: د

خان: ده سال! فقط امان میخوام... تمام این ده سالو گل ارکیده به سینه میزنم و توي محافل تهران آفتابی «علیقلی
ها چک میکشم، اطعام میکنم، صلۀ رحم، دل میشم، درهاي پارکو باز میکنم... عیادت بیمارها میرم، براي نوانخانه

 ).50-48ساله انقدر زندگی میکنم که این هفتاد ساله نکردم» (همان: صصمیارم. اوه، تو این ده همه رو بدست
خان: من خان با امید و اشتیاق، نوید سالمتی و روزهاي خوب را به خود میدهد: «علیقلیدر این مونولوگ علیقلی

این زودي مرخص نمیکنم دخترجان ...    آلودم... من دنیاي شما رو بههاي زالل و اون جنگلهاي مهمال اون چشمه
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من تا ظهور حضرتم شده چشم به راه میمونم و با همین معده روي دو و پنجاه دقیقه به همۀ شما مژده میدم که 
 ). 55م. نه! من کسی نیستم که با یک نسیم بیفتم... من بزرگ خاندان گیل!» (همان: ص محکمتر و قویتر از همیشه 

سرت از روزهاي خوشی که در روستاي گیلده داشته، یاد میکند و آرزو میکند که بار دیگر خان همواره با حعلیقلی
بتواند با لبخندي باشکوه به روزهاي اوج برگردد؛ گویی همه چیز او، شکوه و جالل اربابیش بوده که با اصالحات 

ساله؟ اون اسبهاي  هاي هفتشیشلیک و اون خمره  خان: پس کو؟ اون کبابهاي ارضی آن را ازدست داده: «علیقلی 
پیشکشی و اون رسومات؟... وقتی ورود میکردم، سرتاسر امالك من یکپارچه شور و هلهله میشد. نقل میریختن،  
جگرم!  آه  اونا...  ولی  بودم.  کرده  ریشه  خاك  اون  تو  اینجوري  من  پابوس...  و  قربانی  گوسفند  میکشیدن،  چراغ 

میپیچد  (قیافه بیرون اش  کلت  یک  و  میکشد  را  آن  زیر  میرود، کشوي  کتاب  قفسۀ  بسوي  تهییج شده  آنگاه  و 
 ).  104ساله منتظر انگشت منه» (همان: صآورد) نگاهش کن! این ماشه رو میبینی؟ دهمی

خان وقتی روسري سیاه خریداري شده توسط فروغ را میبیند، که خود را براي مرگ پدر آماده کرده است،  علیقلی
خان: ده سال پیش یه بعدازظهر بود که وارد این تاالر رتهاي درونش را براي نورالدّین بازگو میکند: «علیقلیحس

شدم. درست دو و پنجاه دقیقه! همون ساعت میتونستم این کارو بکنم که یعنی «گیل» تن به خفّت نمیده. ولی 
یلده». این بود که با متانت اسلحه رو گذاشتم.  این کارو نکردم. نه، من شماهارو داشتم با دو گلدون از خاك «گ

 ).105-104زمانو توي تاالر منجمد کردم و چشم به راه موندم تا غرورمو برام بیارین.» (همان: ص
نسب منو از باغ درآوردن و گذاشتن تو گلخونه. اونا قلّاده به گردنم انداختن طلبهاي بیخان: اونا، اون اصالح«علیقلی

طرف اینکه آب از آب تکون بخوره یا حتّی یه شاهد، یه شاهد شریف و بی کشوندن اینجا پاي منقل، بی  و با ذلّت منو
 ). 105داشته باشم... .» (همان: ص

هات. اونام تو رو با این جن، کس، حتّی بچّهخان: کسی نیس، هیچو سرانجام میپذیرد که وقت رفتن است: «علیقلی
گذاشته تنها  سیاه  آینهن،  این خرچنگ  قبرتو  و  دوختن  سیاه  برات  جلوجلو  کرداونام  تمامی کاري  دیگه  تو  ن... 

 پیرمرد.» (همانجا). 
الزمان درمیان خان به ازدواج با طوطی تمایل دارد، ازاینرو غیرمستقیم مسائلش را با فروغدر این نمایشنامه علیقلی

شده خان: یه خرچنگ، یه جن سیاه با اون پوزة خممیگذارد، چون میداند او فرد بانفوذي در خانواده است. «علیقلی
توي من، داره معدة منو میخوره فروغ. ولی چیزي که منو کلّه کرده، این نیس. من میتونم این شکمبه رو دربیارم 
و درسته بندازم پیش سورناي تو، بعدشم پاشم مثل یه «گیل» به زندگی خودم ادامه بدم؛ فقط... یه خون گرم و 

 م کنه، بهم نیرو بده، جوونم کنه... .م، اکسیر، که زندهتازه میخوا
 الزّمان: خوب این خون سحرآمیز کجاس؟فروغ

خان: دست توئه... تو میتونی این شیشه رو بزنی به سنگ و مثل دود نابودم کنی، و میتونی درشو آهسته علیقلی
توئه فروغ. و من از اون همه انصاف و عاطفه واکنی که بیام بیرون. (با آخرین توان، عاجزانه) شیشۀ عمر من دست 

 ). 76مطمئنّم که مأیوسم نمیکنی.» (همان: ص
خان تصمیمش را مبنی بر ازدواج با طوطی با فروغ درمیان میگذارد و بطور غیرمستقیم از او کسب  وقتی علیقلی

خان عملی کند. او از علیقلی  اي که داشته باشد، میتواندتکلیف میکند، فروغ میداند که در این شرایط هر خواسته
اي را که به جمشید، و بطور نمادین به میخواهد جمشید را از عمارت بیرون کند و بدین طریق یک بار دیگر کینه

خان العمل محتاطانه و در عینحال پدرانۀ علیقلیحقیقت دارد، بنمایش میگذارد: در این قسمت ترکیبی از عکس
 بنمایش گذاشته میشود: 
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معنی وقت میگذرونی. گل و سنبل خان: مثل یک لُرد اونجا لم میدي و با شعر و موسیقی و این کتابهاي بی«علیقلی
 ). 80ها ادامه داره که چی؟» (همان: صها و ماههاي غلیظتم که تازه به تازه میرسه و این هفتهو قهوه

جمشید در ذهنش موج میزند، درمییابیم   اش نسبتامّا وقتی با صداي بلند فکر میکند، میبینیم که عطوفت پدرانه
الزّمان است. همانطورکه جمشید در پردة بعدي نمایش، سر از راز  که انتقادهایش بخاطر بدست آوردن دل فروغ

 خان برمیدارد:رفتار علیقلی
آالیش  طلبی تو قویتر از اون بود که رابطۀ بی«جمشید:... در خفا از مصاحبت ما رنج میبردي. چرا؟ براي اینکه جاه

ما رو تحمّل کنی. نشان به اون نشانی که هروقت به اتاق بیلیارد رفتیم، همون شب گلوت باد کرد و فرداش از اتاق 
بازي و اي داشت و امروز میگن اعصاب. بعد هم سیاهاسم دیگه  بیرون نیومدي، یا رفتارهاي عجیبی کردي که سابقاً

ها طوري اونو توي چنگت گرفتی که درواقع پیش تو بازي میکرد بازي و نقشه نقشه پشت نقشه. بله تو با این سیاه
انعطاف کَمک براش یه نقش شد. بتدریج عادت کرد از من فاصله بگیره، عادت کرد با من خشک و بیو این کم

ها نوازش کنه. و اون همۀ این کارها رو  اشه، بهم نیش بزنه، و در همون حال دستها و موهاي تو رو با بهترین بوسهب
، سیراب بشن و آروم بگیرن.» هاي تو روییدهاي که روي شونهمیکرد، بلکه تو ارضا بشی، بلکه اون دو مار گرسنه

 ).117-116(همان: ص
زمان  علیقلی کردن  متوقف  با  و خان  نیاوران)  پارك  به  ورود  و  گیلده  از  مهاجرت  هنگام  ساعت  کردن  (متوقف 

ناپذیر است، ولی در نشین کردن خود پس از مهاجرت اجباري به شهر، نشان میدهد که دربرابر تغییر انعطافخانه
توان بمثابۀ روند نابودي خان، فئودال سابق را، میعینحال، توانایی مقابله با تغییرات را نیز ندارد. روند نابودي علیقلی

 شنوي سابق را ندارند. پدرساالري با ظهور دنیاي مدرن درنظر گرفت که فرزندان دیگر یکپارچگی و حرف
 

 تحلیل گفتگوهاي گیالنتاج 
 خان و بیماري اوست: اش علیقلیرغم اینکه روانی و دیوانه است، همۀ دغدغهگیالنتاج علی

 ). 21چی کار میکنه؟» (همان: ص «گیالنتاج: دکتر داره
 ). 22«گیالنتاج: خدایا پس من چی کار کنم مهري؟ اونا دارن یه بالیی سر آقا میارن.» (همان: ص

 ). 23«گیالنتاج: کو؟... اوناش! بمیرم االهی، ناي قالج کشیدنم نداره.» (همان: ص 
سنی دم میکنه، یا جوشاندة خطمی.» (همان: «(از سوراخ کلید نگاه میکند.) اگه عمّه خجی بیاد، فوري برات برگ کا

 ). 24ص
شخصیت گیالنتاج از چند جهت در داستان ضروري و مهم است؛ یکی اینکه با توجّه به اینکه او مادر فرزندان گیل  

احوال و روانی شده است، میتوان او را نماد اقتدار و باعث بوجود آمدن اقتدار آقاي گیل است، حال که پریشان
صفتی فروغ بیشتر بوسیلۀ رفتاري که با او دارد، به مخاطب نمایانده ۀ گیل دانست. از دیگر سو، شیطانرفتازبین

 میشود.  
 تحلیل گفتگوهاي نورالدّین و داوود

نظر سرمایۀ  از  دارند. هر دو  با هم  فراوانی  اشتراکات  با هم تحلیل میشود که  نظر گفتگوهایشان  این  از  این دو 
ستند؛ نه مانند دیگر فرزندان خانواده، تحصیلکردة فرنگ هستند؛ نه مانند فروغ و فخر ایران، فرهنگی بسیار پایین ه

جایگاه اجتماعی و شغلی باالیی دارند و نه مانند جمشید و مهرانگیز اهل شعر و موسیقی و تئاتر هستند. این دو 
به جهان جدید، میراث پیوستن  از فرهنگ غالب عصر خود و عدم  خوار گیل و گذشتۀ و میراث  بربدلیل دوري 
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خانوادگی هستند؛ نورالدین تجارت برنج را از پدر به ارث میبرد و ادامه میدهد و صندوقچۀ یادگارهاي خانوادگی  
 گیل به داوود میرسد.

کسی او را جدّي نمیگیرد. نورالدّین بازاري خانه است و کارهاي پدرش را در بیرون از خانه انجام میدهد، اما هیچ 
رغم اینکه از ابتدا تا انتهاي داستان چهره عوض میکند و به هر سو که منافعش باشد میچرخد، نمیتوان علیاو  

شخصیت او را پویا دانست، چراکه در همان دورویی خودش ایستا و ثابت مانده است. در ابتداي داستان، وابسته و 
د، او هم بسمت فروغ گرایش مییابد. در جایی سرسپردة اقتدار آقاي گیل است و وقتی قدرت به فروغ منتقل میشو

 از داستان، نظرش درمورد رعیت مثبت است:
 ).103«نورالدّین: اونا آدمهاي حقشناسی هستن.» (همان: ص 

و در جایی دیگر دربارة برخورد با رعیت میگوید: «نورالدّین: به ناموس قسم، به اون کتابی که بوسیدم، نمیذارم این 
ن پلو نمیدم، سکّه هم پخش نمیکنم. من با مشت بسته، با تیغ و پنبه میرم جلو.» (همان: شعله خاموش بشه. م

 ). 105ص
داوود، که تنها کارش رفتن به کوه و شکار است، نه مانند فروغ و فخر و نورالدین، داراي سرمایۀ اقتصادي است و 

است که صندوقچۀ یادگارهاي خاندانش، که   نه مانند جمشید و مهرانگیز، سرمایۀ فرهنگی دارد. او تنها به فکر این
خان:... سالهاس نماد اشرافیت هستند، به او برسد. داوود را میتوان قربانی شرایط حاکم بر خانواده دانست: «علیقلی

کسی تو این خونه تو رو تحویل نگرفته. شایدم براي همینه که مدام از اینجا فراري هستی و با تفنگ و جیپت آوارة 
 ). 95نگلی.» (همان: صکوه و ج

در پایان نمایشنامه، پس از اینکه داوود به میراث دلخواهش میرسد، پس از تجاوز به کارگر خانه خودکشی میکند. 
یافتن  پایان  به  اشاره  میتواند  نمادین  بطور  بوده،  او  به  متعلق  نیز  اشرافیت  نمادهاي  داوود، درحالیکه  خودکشی 

 اشرافیت باشد.
 

 الزّمان وغتحلیل گفتگوهاي فر
او نماد اقتدار و استبداد اشرافی است و با توجه به اینکه محور توطئه است و تمامی حوادث داستان حول محور او  

گري و توحش  اي از خوي اشرافیمیچرخد، سرشار از عقده و استبداد است و در هر مرحله، به مقتضاي زمان، گوشه
گیري فروغ درمورد جمشید را روشن میکند: «فروغ: داستان، موضع  خود را رو میکند. این دیالوگ در همان ابتداي 

این شخص محترم که شرابشو به حساب آقا میخوره و کتاب و مجلّشم به حساب ایشون سفارش میده، این آقاي 
 ).22-21فهمیده باید بفهمه این پایین چه خبره.» (همان: ص

طرحهایی را که براي نمایشگاهش آماده کرده ببیند، اما خوي الزّمان میخواهد  اي دیگر مهرانگیز از فروغدر صحنه
الزّمان باز هم نمایان میشود و این مسئله را یادآور میشود که تولد مهرانگیز باعث بیماري رحمی فروغاستبداد و بی

هسته باز  الزّمان: وقتی ادراك هنري به حد بلوغ میرسه و سر به شورش میذاره، این عقده آ مادر شده است: «فروغ
 میشه و مثل یک آینۀ مقعّر، مثل صدایی که توي غار بپیچه، موجی از گناه و ترحّم در آثار تو منعکس میکنه. 

 مهرانگیز: خب؟
 طور شد؟ الزّمان: میدونی مامان از کی اینفروغ

 مهرانگیز: ولی من مقصّر نیستم. 
 . ) 34ساله، سر زایمان تو.» (همان: صیکوالزّمان: درست سیفروغ
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هایی براي تستهاي روانشناسی خودش الزّمان اطرافیانش را فارغ از مهر و محبت خانوادگی، به چشم سوژهفروغ
 میبیند: 
میندازه. «فروغ «رُرشاخ»  تستهاي  یاد  منو  عجیب  شباهتشون  همۀ  با  اینا  طرحها:  این  به  برمیگردم  من  الزّمان: 

 حاضري یه سر بیاي کلینیک؟
 موش آزمایشگاهی؟مهرانگیز: مثل یک 

 الزّمان: من فقط یه تست ساده روت انجام میدم.» (همانجا). فروغ
 همانطورکه با جمشید هم همین کار را میکند: «جمشید: تو چرا دست از سرم برنمیداري؟

 الزّمان: فرض کن دارم روت یه مطالعاتی میکنم.فروغ
 مطالعه میکنی؟ جمشید: پس اون پیرزن چی؟ روي اون زنجیري بینوا هم داري 

بهش شکالت میدي، براش قصه میگی، با قرصهاي قوي میخوابونیش و بعد میري پشت میزت میشینی، عینکتو 
 ). 42شو مرور میکنی. این شهوت علمی تو رو اقناع نمیکنه؟» (همان: صمیزنی و پرونده

تحقیر که نشان از روابط   الزّمان شکل میگیرد؛ گفتگویی سرشار از کنایه وسپس گفتگویی بین جمشید و فروغ 
آمیز بیشتر  بسیار نامساعدي است که بین این خواهر و برادر وجود دارد؛ البتّه این تحقیر و توهین و سخنان کنایه

 الزّمان صورت میگیرد. او در این گفتگو ابتدا مرتبۀ علمی خودش را برخ میکشد:از جانب فروغ
ه معناي علمی کلمه کنفرانس میدم؛ بدون اینکه سر مویی از موضوع اي یک ساعت و نیم بالزّمان: من جلسه«فروغ

م. درسهاي من هر سال عوض میشه، رفرنسهاي  اي پیش کشیداي که نوشتم، بحث تازهخارج بشم... من با هر رساله
 ). 37-36من هر سال نو میشه. میدونی این چقدر آدمو فرسوده میکنه؟» (همان: ص

معتبر میشمرد: «من نرفتم پاریس یه چرخی دور برج ایفل بزنم و با یه دکتراي  و مدرك تحصیلی جمشید را نا
 ). 38توریستی برگردم.» (همان: ص

هاضمۀ جمشید را مورد تمسخر قرار میدهد: «تو گوشت نمیخوري چرا؟ چون نمیتونی بخوري... سپس مشکل سوء
اي اونو مخفی کردي؛ درحالیکه من پشت  انهنیازي گذاشتی و بطرز احمقاینه که روي ناتوانی خودت یه سرپوش بی

 ). 40هاي سالم داري.» (همان: صهاي نفرتی رو میبینم که از آدمهاي مفید و معدهاون نقاب جرقّه
اي را که به جمشید دارد، نشان میدهد و خوي توحّش او براي مخاطب و در پردة پایانی بیش از پیش کینه و عقده

ت حضور جمشید در عمارت براي گفتن حرفهایش و تحقیر و توهین او استفاده روشن میشود. او از آخرین فرص
ي، درواقع چیزي توي چنته نداري که رو کنی عزیزم. تو  میکند: «سرکار با اون همه بشریتی که زیرش قوز کرد

راي باز کردنش  حتّی چهارتا جوجۀ مفلوکو نمیتونی زیر پروبالت بگیري. تو اصالً پروبالی نداري. و این گرهیه که ب
 ). 125باید یه مروري در گذشتۀ تو بشه.» (همان: ص

مصرفی بدست آوردي که و مدرك بی  -به تعبیر مبتذل خودت-الزّمان: تو ده سال از توبرة اجدادي چریدي  «فروغ
 ). 126نه به درد دنیات میخوره نه به کار آخرت میاد... .» (همان: ص

میگیرد تا هرچه عمیقتر دشنۀ خود را در قلب جمشید فروکند: «موضوع حتّی از اصطالحات روانشناسی هم کمک  
هاي  ثبات و گسیخته پر از عقدهاینه که شخصیت براي تو یک توهّم، یک الگوي کامالً ذهنیه، یک سلسله حاالت بی

ی قدم روحی. اینه که از دور بصورت عنصر مخرّبی درمیاي که همیشه وارونه هستی و بر خالف هنجارهاي اجتماع
 ). 128برمیداري... .» (همان: ص
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(حملۀ عصبی)، یک تجزیۀ   Crise de nerfsم که یک نوع  آوري کردهالزّمان:... من مدارك زیادي جمع«فروغ
برداشت  متعدّد،  قراین  روي  من  دیپلم.  ماجراي  همین  یکیش  میده.  گواهی  تو  شخصیت  در  رو  روانی  شدید 

ي؟ به  ه چی؟ به اون ده سال عمري که براي گرفتن دیپلمت تباه کردهمنطقیتري دارم: اعتراض! ولی اعتراض ب
ها رو قبضه کردن؟ وضع موجود که مطابق میل تو نیس؟ به مردمی که ازلحاظ حسب و نسب از تو پستترند و قدرت

 ). 129یا به این پوچی و بطالتی که مثل زهر توي تنت دور میزنه؟... .» (همان: ص
این تحقیر و توهین هماهنگ میشوند، حتّی او را تحریک و ترغیب به خودکشی میکند:   و وقتی با نورالدّین در

 ). 131«میتونستی یه گلوله تو شقیقت خالی کنی.» (همان: ص
اي هم وجود داره که با روحیت سازگارتره. این خشاب یه کلته. (خشاب را روي الزّمان:... به نظر من راه دیگه«فروغ

غرورت آسیب دیده، نه؟ تنها راهیه که بعنوان یک عضو خاندان گیل میتونی از خودت اعادة میز میگذارد.) تو...  
 ). 137حیثیت کنی.» (همان: ص

او که با غرور ناشی از تربیت در یک خانوادة فئودالی، به همۀ اجتماع از باال نگاه میکند، در توصیف دانشجویانش  
ونی که پیازو با مشتهاش له کرده، ده نفري دور یه دیزي نشسته،  میگوید: «اونا کیان عزیزم؟ اعقاب اون نسل بزچر

 ). 37بعد هم افتاده روي زمین و مثل حیوون نعره کشیده و تولیدمثل کرده.» (همان: ص
گري توحّشی است که گري و به عبارت دیگر، اشرافیو طرز نگاه او به خدمتکاران و رعیت، نشان از خوي اشرافی

 :در رگهاي او جاري است
یا جبروت  باغ وحش درست کنیم؟  بستیم؟ میخوایم  اینجا  براي چی  رو  این حیوونها  تعجّب میکنم؛  «من جداً 

 ). 70خودمونو به دنیا نشون بدیم؟» (همان: ص
او هیچوقت از احساسات و لطافتهاي زنانه بهره نبرده و با هیچ مردي رابطه نداشته و حاال با دیدن بدن برهنۀ طاهر، 

الزّمان با صالبت و پرابهّت همانجا دم در ایستاده و به منظرة طاهر چنین به فکر فرومیرود: «فروغاینکارگر خانه،  
اي آید باالي سر طاهر. لحظهافتد و میخیره مانده است. اّما چنانکه تغییر حالی پیدا کرده است، با تأنّی راه می

و مهّیج او چشم میدوزد. در این حال ما نمیدانیم که او   هاي برهنهمیماند و با نگاهی بلعنده و پرلهیب به سرشانه
بسته را روي بار و لگامدر خیال خود دستی هم به شانۀ طاهر کشیده است؟ و اگر کشیده، چگونه این نیاز قساوت

اش خودنمایی اي متکبر در واگویهزادهشدة او بعنوان اشراف). نیازهاي سرکوب88صحنه مجسّم کنیم؟» (همان: ص
 یکند. م
 

 تحلیل گفتگوهاي فخر ایران و همسرش تجدّد 
الزّمان شروع میشود. در طی این نفرة این دو با فروغنمایش با ورود فخر ایران و تجدّد به عمارت و گفتگوي سه

پدري نیست، چراکه فروغ، او و شوهرش را   گفتگو درمییابیم که فخر ایران، چندان درگیر مسائل و مشکالت خانۀ
براي موضوع مهمّی که معاینۀ آقاي گیل است، فراخوانده، ولی آنها وقتی وارد میشوند، از هر دري سخن میگویند، 

 جز مسئلۀ اصلی: «تجدّد: مشکلترین عملها به نظر من عمل دماغه.
طی آویزونه و خانمه مدل یونانی هم میخواد!...  غریبی که مثل منقار طوفخر ایران: مخصوصًا این دماغهاي عجیب

 فروغ جان... پوستت خیلی حسّاس و شکننده شده. 
 ... فخر ایران: اون لوسیونی که برات نوشتم، مصرف میکنی؟
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تجدّد: لوسیون جاي خود! براي طراوت پوست، تا میتونین خانم، میوه و سبزي و مایعات میل کنین... .» (صحنۀ 
). تا اینکه فروغ، آنها را متوجّه موقعیت میکند: «فخري! مثل اینکه من تو رو براي چیز 16ص:  2آبی، رادي، ج  

 ).18اي خواسته بودم.» (همان: ص دیگه
اند که مدام دربارة سفرهاي  رسیدهدورانبهکردة تجدّدمآب و تازهفخر ایران و همسرش تجدّد، نماد انسانهاي تحصیل 

شان در تربیت فرزندشان، پانتی، نیز بسیار عجیب است: «فخر ایران: شش و پنج  اروپایشان حرف میزنند و رفتار
دقیقه دبلیوسی رفته؟ (...) هواي اتاق بیست و یک باشه (...) وا دکتر! گفتی پانتی شش و ربع رفته دبلیوسی؟ وا، 

 چرا شش و ربع؟ من مزاجشو روي شش و پنج دقیقه تنظیم کرده بودم.» 
آیند و خبر سرطان را به خانواده میدهند و در همین حین این دو بجز اینکه چند باري براي معاینۀ آقاي گیل می 

هم با زیرکی، مبلغ قابل توجّهی براي تأسیس بیمارستان قیطریه از آقاي گیل دریافت میکنند، هیچ نقش دیگري 
 در این نمایشنامه ندارند. 

 
 تحلیل گفتگوهاي جمشید 

سر کوچک خانودة گیل، ده سال در فرانسه تحصیل کرده و داراي دکتراي فلسفه از سوربن پاریس است. جمشید، پ 
نگري آنان قرار دارد. او با مشاهدة او یک سال است که به ایران بازگشته و اکنون در تقابل با خانوادة اشرافی و جهان

که نمونۀ بارز آن وضعیت مستخدمینی است که    نابرابري موجود بین خاستگاه طبقاتی خود و طبقات پایین جامعه
نگري خانواده به مخالفت برمیخیزد: «پونزده در خانۀ پدریش مشغول کار هستند، دچار تعارض میشود و با جهان

ویک اتاق توي این منطقۀ ییالقی انداختین که مثالً پارك داشته باشین. بعد هم هفت هزار متر زمین با بیست
و از زمین و زندگی آواره کردین و به نام کلفت و نوکر و باغبون و آشپز و کوفت و زهرمار دیگه هشت تا بنده خدا ر

بخت از گرگ شده تأمین بشه. با اینهمه، این آدمهاي نگونهاي تربیت زادهآوردین اینجا تا همۀ احتیاجات ما نجیب
ان، درصورتیکه به اندازة نجام وظیفههاي شب میدوئن و مشغول خدمتگذاري و تشریفات و او میش صبح تا نیمه

 ).85-84یک مستراح هم تو این پارك درندشت جا براي زندگی ندارن» (همان: ص
پردازي جمشید پیش میرویم، او را روشنفکرمآبی منفعل مییابیم؛ روشنفکرنمایی که امّا هرچه بیشتر در شخصیت

کّر بدون پشتوانه و عملش فاصلۀ زیادي وجود دارد. و بین تف  تمام امور جهان را در کالم و کتاب خالصه کرده
و سبک  نیست  اربابی خالی  از خوي  باطنش  امّا  گرفته،  را  انسانها  برابري  و  عدالتخواهی  به ظاهر ژست  هرچند 

اش تنها در حدّ اعتراضهاي کالمی، زندگیش هیچ شباهتی به مردمی که نگران آنهاست ندارد. بنابراین عملگرایی
درنهایت توجّه و غمخواري خدمۀ عمارت گیل باقی میماند. از این جهت است که فروغ او را زیرکی   شعارپردازي و

هایش نمیکند. همۀ این ویژگیهاي شخصیتی در دیالوگی از فروغ، نمایانده میشود:  میداند که خودش را فداي اندیشه
ا چندتا اسم دِمُده و یه سبدِ باطله از این هاي قصار تو مشکلی رو حل نمیکنه عزیزم! تو نهایت میتونی ب«این جمله

بازي کنی. کانت، هگل، بودا، نیچه... سرتاسر افتخارات سرکار همیناس: به سبک اون جغده کیه آقاي ها بازي جمله
ها تالوت هدایت گیاه بخوري، والسهاي زنانۀ اون مردكِ مازوخیستو گوش بدي، و خوب که نشئه شدي، از این آیه

بتّه زیرکتر از اون هستی که خودتو فداي زمین کنی، نه؟ و این شناسنامۀ پر از تناقض توئه عزیزم، کنی. ولی ال
 ). 40شتر، گاو، پلنگ!» (همان: ص
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جمشید بعنوان نماد روشنفکري و مخالف فئودالیته، اینگونه از آقاي گیل، نماد اشرافیت و فئودالیته، برائت میجوید:  
خسته پیرمرد  موش،  ب«یه  که  اینجا...  اي  به  رسیده  و  کشیده  دوش  به  رو  اجدادي  افتخار  قرن  دو   Merdeار 

 ). 128(کثافت)» (همان: ص
«بله، تمام شد! حاال دیگه اون قامت مغرور، اون سر باشکوه، دورة اقتدارشو باید زیر سنگ طی کنه و النۀ یه مشت  

 ).135-134مار و مور و کرم بشه.» (همان: ص
از ویژگیهایی است که در شخصیت جمشید و نیز مهرانگیز نمود یافته است. این دو گرایی محض نیز یکی  مصرف

رغم این اند و نکتۀ قابل توجه این است که علیهیچ درآمدي ندارند و ازلحاظ اقتصادي کامالً وابسته به خانواده
د. سرانجام ناسازگاري، نافرمانی، اي که رفاه مالی آنها را تأمین میکند، پایبند نیستنوابستگی مالی، به ارزشهاي طبقه

ناپذیري و سنخیت نداشتن او با نظام حاکم در خانواده به جایی میرسد که مهمترین جدال نمایشنامه بین سازش
 او و گروه مخالف (فروغ) رخ میدهد و درنهایت اوست که باید خانه را ترك کند. 

 
 تحلیل گفتگوهاي مهرانگیز 

اسبی، شلوار جین آبی، پیراهن لنگی مردانه که روي شلوار پلّکان ظاهر شده است. موهاي دم«مهرانگیز در پاگرد  
(همان: ص  «. بلند...  یک چوب سیگار  در  و سیگاري  زده...  باال  را  آستینش  و  توصیف  20-19انداخته  این  با   .(

شی به سبک غربی دارد. مآبانه از خود نشان میدهد و همچنین پوشدرمییابیم که این شخصیت، رفتارهاي فرنگی
 کلماتی از این دست نیز جزو گفتگوهاي اوست: 

 ها، آقایان! امشب مسئول توزیع مهمّات منم. «خانم
 دوبل.-سوپ ماهی، فیله، ویسکی

 ژیگوي پونه، ژلۀ آناناس، سورنتو.
 رولت گوشت، شارلوت سیب، شامپانی.

 ).53-51سوپ خامه، املت قارچ، ساالد ایتالیایی.» (همان: ص
مهرانگیز خود را چندان درگیر روابط اشرافی خانواده نمیکند و اوقاتش را با نقاشی و سر زدن به گالریهاي کفش و 
لباس پر میکند. هرچند او نمایندة قشر هنرمند و شاعرمسلک جامعه است که روحیۀ لطیفی دارد، امّا بازهم نمیتواند  

گري موروثی او زمانی براي مخاطب باز میشود که رافیگریش سرپوش بگذارد. باطن اصلی و اشبر خوي اشرافی
اش طاهر، کارگر خانه، را بعنوان مدل طراحی انتخاب کرده و او را مجبور میکند تا ستون سنگی بزرگی را روي شانه

 ات ات توي چهرهنگه دارد: «اون گلدونو بردار... بذار رو دوشت... میخوام تمام فشار و سنگینی این سنگ رو گرده
 ). 87منعکس کنم... .» (همان: ص

 
 تحلیل گفتگوهاي طوطی 

رغم اینکه دیالوگهاي زیادي دربارة او در طول نمایشنامه نکتۀ قابل توجّه درمورد شخصیت طوطی این است که علی
وجود دارد که موضوع گفتگوي دیگر شخصیتهاست، دیالوگ چندانی از خود او وجود ندارد و این میتواند بدان معنا 

شد که او بعنوان خدمتکار حق اظهارنظر نداشته و در هر موردي تنها ارباب و خانوادة ارباب هستند که میتوانند با
 براي او تصمیم بگیرند.
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افتد؛ طاهر، برادر طوطی، نیز الل است و دیالوگی از او در نمایش وجود ندارد. حضور او چند بار بیشتر اتفاق نمی
بعنوان مدل نقاشی استفاده میکند و دیگري زمانی که خواهرش طوطی مورد تجاوز   یکی زمانی که مهرانگیز از او

هاي غمناك خود با خواهرش همدردي داوود قرار میگیرد، طاهر را میبینیم که در کنار طوطی قرار میگیرد و با نگاه
 میکند. 

 
 تحلیل عملکرد و ویژگی شخصیتها 

 بندي کرد:  ي این نمایشنامه را در موارد زیر دستهپردازبا تحلیل گفتگو میتوان ویژگیهاي شخصیت 
 

 روشنفکرمآبی 
است که بدنبال ایجاد عدالت و برابري بین انسانهاست؛ بهمین سبب    کردهرفته و تحصیلجمشید روشنفکري فرنگ

ها و دیشهنگري آنان قرار میگیرد. او به ظاهر روشنفکري است که بازتاب اندرتقابل با خانوادة اشرافی خود و جهان
آور جامعۀ سنّتی، هرگونه مبارزاتش تنها در زبانش منعکس شده است. درواقع رادي معتقد است در فضاي خفقان

هایش ) و همین اعتقاد را در نمایشنامه95تالش روشنفکر براي اصالح جامعه ناکام میماند (مکالمات، امیري: ص
 منعکس کرده است.

-در کنار شخصیتهاي روشنفکري که رادي خلق میکند، گاهی و در اغلب موارد شخصیت ضدروشنفکر را نیز می
آفریند تا روال نمایش جذّاب شود. داوود و فروغ شخصیت ضدروشنفکري هستند که داراي تفکّرات و تعصّبات  

اشرافیت قبیل  از  تجمّلمدرن  نظام  گرایی،  و  فئودالیسم  به  وابستگی  علیقلیسرمایهپرستی،  و   گیل  داریند  خان 
 ضدروشنفکري است که داراي تفّکرات و تعصّبات ارتجاعی و پوسیدة سنّتی است.

 
 پرگویی و حرّافی 
بیانیه به  را که دیالوگها  بلحاظ کمیت، طول زمانی گفتار هر شخص  اگر  از شخصیتها شبیه است و  هاي هریک 

خان، در هر یم که در اینجا هریک از آنها، مخصوصًا فروغ و علیقلیصحبت میکند با سایر آثار رادي بسنجیم، میبین 
زده حرف  زیاد  چقدر  گشودن،  سخن  به  لب  بیانیهبار  گویی  ازاند؛  میان آمادهپیشاي  در  میدهند.  ارائه  را  شده 

انگار پرگوییخان گیل جمع شدهاي که در عمارت باشکوه آقاي علیقلیرسیدهخطآخرشخصیتهاي به راهی   اند، 
گذرانی یا  برانگیز همۀ اعضاي خانواده؛ یک نوع وقتاست براي تسلّی تنهایی؛ راهی براي فرارفتن از شرایط ترحّم

 به عبارتی بهتر، سپري دربرابر هجوم بیهودگی. بنابراین یکی از ویژگیهاي قابل توجهّ دیالوگها، طوالنی بودن آنهاست. 
 

 عملیایستایی و بی
جمشید مصداق این ویژگی شخصیتی است. او بیش از آنکه کنش داشته باشد، فکورانه غم میخورد و ناتوان از 

اي شوم میپندارد. مخاطب میبیند که نیروهاي منفی (فروغ، نورالدّین) بر قهرمانی که با  عمل، خود را در مخمصه
هایی که ه عملی بزند تا خود را از قید توطئهپنداري کرده بود، غلبه میکنند. وي بیش از آنکه دست باو همذات

فروغ برایش تدارك میبیند برهاند و یا براي رعیتی که براي آنها بدنبال اقامۀ عدل و احقاق حق است کاري بکند، 
در سکوت و انزوا غم میخورد. این امر را شاید بتوان با این واقعیت مرتبط دانست که «زمانی رادي دست به قلم 

اجتماعی بسر میبرد و همه جا آثار ویرانی، افول، ورشکستگی و فترت اقتصادي   -گیالن در بحران اقتصادي میبرد که  
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)؛ بنابراین شخصیتها،  68هاي رادي، مبارك: ص هاي چخوف بر نمایشنامهبچشم میخورد» (بررسی تأثیر نمایشنامه
جود برنامه و هدفی مشخّص براي تغییر اوضاع،  بویژه قهرمان نمایشنامه، سرخورده از این رویدادهاي ناگوار و عدم و

 بجاي مبارزه، مباحثه میکنند. 
 

 عدم ارتباط سالم و عاطفی 
شخصیتهاي رادي در این اثر به هیچ وجه نمیتوانند ارتباط اجتماعی سالمی با هم برقرار کنند. گاهی با نیش و  

تفاوتند، گاهی حرف زدنشان باعث الً بیکنایه با هم سخن میگویند، گاهی به شرایط روحی و جسمی یکدیگر کام 
رغم اینکه از نظر علمی و مقام اجتماعی رشدیافته هستند، ایجاد تنش و درگیري لفظی بینشان میشود. آنها علی

نوع فاقد حس  نظر اخالقی،  این خانواده، رشد از  نشان دهد چرا  اینکه  براي  نویسنده  روابط عاطفیند.  و  دوستی 
مادر خانواده را اشخاصی بیمار قرار میدهد؛ پدر از نظر جسمی بیمار است و مادر از نظر عقلی   ، پدر وسالمی نداشته 

 ها (فرزندان) سالم نباشند. ها (پدر و مادر) بیمارند، طبیعی است که شاخهو روانی. بنابراین ریشه
 

 فخرفروشی و نگاه تحقیرآمیز  
،  لبخند باشکوه آقاي گیل دن زبان خاص هر شخصیت است. در  نویسی، برگزییکی از تواناییهاي رادي در نمایشنامه

زبان خاص شخصیتها، زبان مفاخره و مباهات است. فخرفروشی در بین فرزندان گیل در اولویت هر کالم و عملی 
ی  الزّمان است. او سهم زیادي در به ارث بردن اقتدار سنّت قرار دارد. اما بیشترین سهم از این ویژگی، متعلق به فروغ

و اشرافی خانوادة گیل دارد. در تمام نمایشنامه میتوان بخوبی تسلّط او بر تمام اعضاي خانواده را دید. هرکدام از  
هاي خود، به دیگري نگاه تحقیرآمیزي دارد، ولی بازهم فروغ است که با خوي شخصیتها، با فخر و مباهات به داشته 

را دربارة همه، از رعیت و دانشجویانش گرفته تا جمشید و دیگر   توّحش خود، نگاه تحقیرآمیز و از باال به پایین
 اعضاي خانواده، بکار میگیرد. 

 
 مآبی و خودبرتربینی  فرنگی

اعضاي خانواده، حتی جمشید، در جاي  واژههمۀ  از  نمایشنامه،  میکنند؛ جاي  استفاده  فرانسوي  و  انگلیسی  هاي 
مالً غربی است و موزیک غربی گوش میدهد. این فرهنگ و غذاهاي غربی سرو میکنند؛ سبک پوشش مهرانگیز کا

با فرهنگ و  سبک زندگی غربی و فرنگی مآبی که نشان از خودبرتربینی شخصیتهاي نمایشنامه است، در تقابل 
سبک زندگی افراد فرودست و مستخدمین این خانه میباشد که همچنان نگاه مذهبی و پوشش ایرانی و فرهنگ 

 اند.دهملی خویش را حفظ کر
 

 بحران هویت 
اي از تاریخ هستند که جامعۀ ایرانی درحال گذر از ارزشهاي سنتی به سوي شخصیتهاي این نمایشنامه در برهه

اند و نه ارزشهاي نوین کامالً ارزشهاي نوین است و این در حالی است که نه ارزشهاي سنتی بطور کامل ازبین رفته
اي از ارزشهاي سنتی روي رتبندي اجتماعی به این صورت شکل میگیرد که عدّهاند. در این میان، صواستقرار یافته

برمیتابند و در حال روي آوردن به ارزشهاي مدرن، دچار ازخودبیگانگی میشوند؛ گروهی دیگر در محمل ارزشهاي  
رة این دو گروه  سنتی باقی میمانند و غافل از ارزشهاي جدید، دچار انفعال و ایستایی میشوند و سایرین که در زم
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خان ). غیر از علیقلی1قرار نمیگیرند، متحیرانه تماشا میکنند (تجددگرایی و هویت ایرانی در عصر پهلوي، زریري: ص 
اند، فرزندان هرکدام به نوعی به فرهنگ و ارزشهاي و همسرش گیالنتاج که پایبند به ارزشهاي سنتی باقی مانده

 اند. ق ماندن بین سنت و مدرنیته، دچار بحران هویت شدهاند و به میزان معلمدرن دست یازیده
 

 گیري نتیجه
پردازي در این نمایشنامه توانسته است بخوبی نقش خود را در انعکاس زوایاي زندگی و روحیات گفتگو و شخصیت

اطب را  و خلقیات فئودال رو به اضمحالل در ایران پس از اصالحات ارضی ایفا کند. ویژگیهاي این شخصیتها، مخ
دار و اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه در زمان پس مشی و تفکرات جامعۀ سرمایهبا وضعیت روحی و روانی و خط

از اجراي قانون مذکور آشنا میکند. شخصیتها در دنیاي مدرن، در وهلۀ اول با خانواده، بعنوان اولین اجتماعی که 
راد در اجتماع به مشکل برمیخورند. چنانکه درگیري و روابط در آن حضور دارند و سپس با زیردستانشان و دیگر اف

بی و  دانشجویانش  نیز  و  با خدمۀ خانه  فروغ  و درگیري  از یک سو  یکدیگر  با  افراد خانواده  اعتمادي غیرعاطفی 
 اش از سوي دیگر، شاهدي بر این مدعاست.نورالدین به کارگران کارخانه

گاه اجتماعیش سنجیده میشود. در این راستاست که زندگی یک خدمتکار در دنیاي مدرن ارزش انسان، تنها با جای
دیگر مانند   شریف، از زندگی سگی که متعلّق به ارباب است، کمتر شمرده میشود. از سوي دیگر، جایگاه اجتماعی،
 ر است.گذشته تنها برآمده از دارایی اقتصادي نیست، بلکه سرمایۀ فرهنگی نیز در ارتقاي منزلت اجتماعی مؤثّ

بازتاب ویژگی  غیراخالقی مهمترین  رفتارهاي  همۀ  که  است  هویت  بحران  نمایشنامه،  این  در شخصیتهاي  یافته 
مآبی، عدم همدلی اعضاي خانواده با یکدیگر، گیریهاي خودخواهانه، فرنگیشخصیتها، اعم از نگاه تفاخرآمیز، موضع

باشد. شرایط عینی، موج شتابان نوسازي در کشور است که میتواند برآیند و نتیجۀ بحران هویت در بین شخصیتها  
به اصول زندگی اشرافی  ندارد. شخصیتهایی که  را  این تحوّالت  با  شخصیتها شرایط ذهنی و آمادگیِ هماهنگی 
وفادار نیستند، با جدا شدن از خاستگاه طبقاتی خود، در عینحال که شرایط جدید را نیز نمیپذیرند، بیش از بقیه 

 حران هویت میشوند. دچار ب
بطور کلی، هویتهاي اجتماعی جدید در وضعیتی معلّق هستند که نه میتوانند به ارزشهاي اشرافی رو به زوال تکیه 

 کنند و نه با فرهنگ عصر جدید کامالً همسو و هماهنگ گردند.
یسم را در جزئیترین رفتارها رادي با خلق شخصیتهایی بیمار، ناکام، بحرانزده و سردرگم، تأثیر زوال تدریجی فئودال

و احساسات جامعه بازتاب میدهد. شخصیتهاي این نمایشنامه بازنمایی زندگی طبقۀ فئودالیسم در ایران پس از  
 اجراي قانون اصالحات ارضی است که به پایان دوران درخشش خود نزدیک میشود.  

 
 مشارکت نویسندگان 
دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوّب در مرکز تحصیالت تکمیلی پیام نور، دفاع شده در   این مقاله از رسالۀ دورة

، استخراج شده است. خانم دکتر نرگس محمّدي بدر راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طرّاح  1399سال  
ها و تنظیم متن نهایی دهاند. خانم مرضیه زارع بعنوان پژوهشگر این رساله در گردآوري دااصلی این مطالعه بوده

داشته دادهنقش  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  یزدانی  حسین  دکتر  آقاي  و  کوپا  فاطمه  دکتر  خانم  و اند.  ها 
اند. درنهایت تحلیل محتواي مقاله راهنماییهاي تخصّصی، به ترتیب نقش مشاور اول و دوم این پژوهش را ایفا نموده

 وهشگر بوده است. حاصل تالش و مشارکت هر چهار پژ
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 تشکّر و قدردانی 
خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی مرکز تحصیالت تکمیلی پیام    نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکّر

 نور و هیأت داوران رساله که نویسندگان را در انجام و ارتقاي کیفی این پژوهش یاري رساندند، اعالم نمایند. 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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