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چکیده
رویکرد پدیدارشناســی، به دلیل وجود انســجام، یکپارچگی ، تقســیم ناپذیری تجربه انسان و همچنین پذیرفتن این حقیقت 
که برآیند آن تجلی پدیده  که معانی تعریف شده توسط خواسته های انسان در مرکز تجارب ما قرار دارند، اهمیت پیدا می کند، 
مکان است. مکان، هویت مند، رابطه مند و دارای تاریخ است. بر این اساس، نامکان محدوده ای است تهی از هویت و تاریخ 
کیفی بــا اســتفاده از روش توصیفی- تحلیلــی و بر مبنای  و تحقــق آن درون فضاهایــی همســان شــکل می گیــرد. این پژوهش 
که رادی در نمایشــنامه های خود، به  کتابخانه ای به انجام رســیده اســت. اهمیت این پژوهش بر این اســت  اســناد و منابع 
مفهــوم مــکان اشــاره دارد. او به یک باره داشــتن احســاس تعلق بــه آن را می آزماید و شــخصیت های آثــارش را در رویارویی با 
آنها قرار می دهد. هدف این پژوهش، تفکیک و یافتن فضاها و مکان ها و نامکان های موجود در نمایشــنامه های "شــب روی 
کنش فرد به آنها و یافتن روح  سنگفرش خیس« و »پلکان«؛ و تفکیک آنها و نتیجه گیری در تاثیر مکان و نامکان بر فرد و نحوه وا
که در این زمینه پیشگام است. مکان و  پی بردن به داشتن حس تعلق به مکان در شخصیت های »آنها« می باشد. پژوهشی 
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پدیدارشناســی، بر خالف فلسفه های ایســتا، فلسفه ای پویاست 
بــا جریانــی پرتحــرک، مثــل هــر جریانــی، مرکــب از چند جریــان فرعی 
همگــن  روی  هیــچ  بــه  ولــی  مربوط انــد  هــم  بــه  کــه  اســت  مــوازی 
کلی  کنند. شــکل  نیســتند و امــکان دارد بــا آهنــگ متفاوتــی حرکت 
که به رودخانه شــباهت داشــته  جنبش پدیدارشناســی، بیش از آن 
که به اطراف شاخه  باشــد، شــبیه درختی شــکوفان به نظر می رســد 
بــرای  اســت  فراخوانــی  پدیدارشناســانه،  »فراخــوان  می گســتراند. 
کــه دانش  کــه مقــدم بــر دانــش اســت؛ دنیایی  بازگشــت بــه دنیایــی 
گذاشــتن  همیشــه از آن ســخن می گویــد؛ فراخوانــی بــرای در پرانتــز 
دنیــای مــادی و تقــدم بخشــیدن به زیســت- جهان) جهــان روزمره 
تجربه زیســته( اســت« )پرتــوی،۱۳۹۲، ۱55(. روش پدیدارشناســی، 
دارای توانمندی وجودی در ایجاد محیط های واجد معنا و نمایانگر 
حس مکان و روح مکان است که از مولفه های اصلی مکان می باشد.  
گذشــته، رابطه انسان ســنتی و فضای پیرامونش، تا حدودی  در 
که انســان امــروزی با آن مواجه اســت. در  فاقــد پیچیدگی هایــی بود 
دنیــای معاصر، آنچه حاصل آمــده، وجود نامکان ها و فضاهای تهی 
گام هــای ما در فضــا، خود ما را بــه نقطه ناچیزی  اســت. » نخســتین 
گشــوده  تقلیــل داده اســت. ولــی در عیــن حــال، جهــان بــه روی مــا 
می شــود. مــا در عصــر تغییــر مقیاس ها هســتیم، نه فقط به واســطه 
ژه،۱۳8۷، 5۳(. با شــکل گیری  تســخیر فضــا، بلکــه در روی زمیــن« )اُ
که تنها  این فضاها، هیچ گونه جامعه ارگانیکی در آن ممکن نیســت. 
که برای عبور اســت، نه مکث، برای ســفر اســت،  شــامل »فضاهایی 
که منجر به پریشــانی  نــه حضــر و بــرای جدایی، نــه الفت و آشــنایی، 
گشــته اســت« )پرتــوی،۱۳۹۲، ۱۱( و این پریشــانی  و تنهایــی انســان 
و تنهایــی انســان، علت بوجــود آمدن نامکان اســت. نامــکان نقطه 
کن  مقابل خانه اســت. اســتفاده کننده از نامکان تنهاست و افراد سا

در آن به نحوی یکسان با آن در ارتباط هستند. 
در  را  »نامــکان«،  و   »مــکان«  کــه  اســت  آن  بــر  رو  پیــش  مقالــه 
نمایشــنامه های »شــب روی ســنگ فرش خیــس« و »پلــکان«، دو اثر 
کبر رادی، نمایشنامه نویس صاحب آوازه ایران، با رویکردی  برجسته ا
پدیدارشناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. اهمیت این تحقیق بر 
که رادی در نمایشنامه های خود، به مفهوم در خانه بودن  این است 

گرمی، عشق و  یعنی آسایش، توجه و مراقبت، نگرانی، خیال انگیزی، 
قداســت، اشــاره دارد. او به یکباره شــناختن مکان و داشتن احساس 
تعلق به آن را در هســتی شــخصیت های آثارش می آزمایــد. رادی روح 
مکان را می شناســد، او بر احساســات مکانی ناشــی از قدم زدن در مه 
گاهــی دارد. او بــر زمزمــه بــاد واقف بــوده و بودن  و ســنگفرش خیــس آ
کــرده اســت و در انتقــال آن حــس مــکان در  در جنــگل و مــه را حــس 
که آثارش سرشــار از معنای مکانی می شــود  آثارش موفق بوده اســت، 
و مکان هــا بــرای ما باورپذیر جلــوه می کنند. رادی دربــاره حس مکان 
شــخصی خــود می گویــد: »آن روزها خانه ما پشــت مســجد مال محمد 
کــه با دیوارهای مهربان و مرمــوزش، مرا از مصائب دنیا محفوظ  بــود، 
می داشت. هنوز اتاق های متعدد با سقف های چوبی آبی رنگ خانه 
را بــه یــاد دارم ..... مــه زالل ســپیده دم با بوی مرطوب یاس، ســنگ 
بست های باران خورده ای که آنقدر نظیف بود که می توانستی پابرهنه 
روی قلوه هــای آن راه بــروی و خنکــی و تمیــزی ســنگ را بــر پوســت 
که بر درشکه  کنی.... من اشــتیاق داشــتم  پاهای پنج ســاله ات حس 
بنشــینم، افســار آن اســب های جوان را بگیرم و در شــب سنگین و مه 

روی سنگفرش خیس درشکه برانم « )طالبی، ۱۳8۹، ۳۷(.
در این پژوهش، ضمن تبیین دیدگاه های پدیدارشناسانه مکان و 
گرفته شــده  کبر رادی به آنها نیز در نظر  نامــکان، مالحظات نوع نگاه ا
کبــر رادی،  اســت. در بیــن نمایشنامه نویســان معاصر ایــران، دیدگاه ا
به پدیدارشناســی مکان بســیار نزدیک می نماید. آنچه در سراســر آثار 
رادی یافت می شــود، نگاه عمیق، بدیع، و جدید وی به مکان است، 
کــه این نگاه در این دو اثر بیشــتر تجلی یافته اســت. هــدف از انتخاب 
این دو اثر از میان تمامی آثار رادی، تنها نه برای مقایســه، بلکه ســعی 
در یافتــن تحلیلــی هدفمنــد بــه مقوله مــکان و نامــکان در ایــن دو اثر 
گرچــه رادی، در جای جــای آثارش به مکان ها اشــاره دارد،  می باشــد. 
گرفته و  امــا آنهــا، مــکان نیســتند، بلکــه نامکان هــا در مکان ها شــکل 
کــه در ادامه  یــا در پــی فرایندی، مکان تبدیل به نامکان شــده اســت 
بــه آن پرداخــت شــده اســت. هدف ایــن پژوهــش، یافتن ایــن فرایند 
تبدیل شــده و نقد مکان ها و یافتن روح مکان و حس تعلق به مکان، 
که در این زمینه پیشــگام  در این دو اثر برجســته می باشــد. پژوهشــی 

است و از این منظر به آثار ایشان پرداخت نشده است.

چارچوب نظری

کــه ما در  یــک مــکان خــوب بایــد پذیــرای ما باشــد و اجــازه دهد 
که با حرافــی، خودش  کنیــم؛ نه ایــن  کنیــم و تجربــه اش  او ســکونت 
کند. جهــان معاصر،  را بــه مــا بپذیرانــد و حضــورش را بــه ما تحمیــل 
کــه بــه چیزهایی  سرشــار از پدیدارهــا و مکان هــای بی هویتــی اســت 
کامل نمی فهمــد. چرا  کس آنهــا را به طــور  کــه هیــچ  ارجــاع می دهــد 

که آن چیزها هم در نهایت فقط نشــانه های چیزهای دیگر هســتند. 
کســی قــادر به دیدنش نیســت. با  امــر واقعــی پنهــان می ماند و دیگر 
گر در معرض  این حال، هنوز هم چیزهای واقعی وجود دارند، حتی ا
که تجلی  گیاهان  خطر باشــند. زمین، آب، نور خورشــید، طبیعت و 

ذات خود هستند و حضورشان بدیهی و خود پیدا است.  
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کبر رادی شب روی سنگفرش خیس ا

الف( مکان

کلمــه "مــکان"۱ چیســت؟ شــولتز۲ مــی نویســد : »به  منظــور مــا از 
وضــوح منظــور مــا چیزی بیــش از جایگاهــی تجریدی اســت. منظور 
که دارای مصالح مادی، شکل،  که از چیزهای عینی ای  کلیتی است 
بافــت و رنــگ انــد، ســاخته شــده اســت. ایــن چیزهــا یــک "خصلت 
کل، یک  که اســاس "مکان" اســت. در  محیطــی"۳ را تعییــن می کنند 
"مــکان" دارای یــک "خصلــت یــا جو" اســت. یــک "مــکان"، از این رو 
کــه نمی توانیــم آن را به هیــچ یک از  کلی اســت  کیفــی و  یــک پدیــدار 
خصوصیاتــش مثــاًل بــه نســبت های فضایــی، بــدون از دســت دادن 

کاهیم« )شولتز، ۱۳۹۱، ۱۷(.  ماهیت آن، فرو 
از پدیــدار عینی)چیزهــا(  در فراینــدی، "خصلــت محیطــی" )کــه 
یــا  "باشــیدن"  بــه  تبدیــل  انســان  بــرای  می گیــرد(،  سرچشــمه 
که اســاس فلســفه مکان اســت. »اقامت  "ســکنی گزیدن"4 می شــود، 
در جوار چیزها، اصل بنیادین انســان بودن اســت و نسبت انسان با 
کردن )باشــیدن( اســتوار  محل و از طریق محل با مکان، بر ســکونت 
اســت« )زومتــور ،۱۳۹4، 4۳(. شــولتز می افزایــد: »ســکونت، بیانگــر 
برقــراری پیونــدی پرمعنــا بین انســان و محیطی مفروض می باشــد، 
کــه ایــن پیوند از تالش بــرای هویت یافتن، یعنی به مکانی احســاس 
گردیــده اســت. بدین ترتیــب، انســان زمانی بر  تعلــق داشــتن ناشــی 
گزیــده و در نتیجه هســتی خود در  کــه مســکن  خــود وقــوف می یابــد 
کــرده باشــد« )شــولتز،۱۳۹۲، ۱۷(. شــار بــه نقــل از  جهــان را تثبیــت 
که  که تو هستی و من هستم، شیوه ای  هایدگر می نویسد: »نحوه ای 
بنابر آن، ما انســان ها بر روی زمین هســتیم، سکنی گزیدن است و هر 

گزیدن )باشیدن( نیست« ) شار، ۱۳8۹، ۳۱(.  نوع بودنی، سکنی 
از دیگر خصوصیات پدیدار هویت مکان، "روح مکان"5 می باشد. 
که سرچشــمه آن، ریشــه در تفکر  روح مــکان، حقیقتــی بزرگ اســت، 
هایدگــر در بــاب هســتی، جهــان، حقیقــت و اثــر هنــری دارد. » هــر 
کــه بــر مبنــای آن،  موجــودی، روح6 مخصــوص بــه خــود را داراســت 
خصلت ویژه ی خود را تحصیل می کند. بنابراین، هر شیء و مکانی، 
گی خاص خود را دارد. انسان چونان هستنده ای وجودی  روح و ویژ
کــه زندگی اش وقوع می یابد،۷ نیازمند آن اســت تــا روح مکان را درک 
کنــد« )شــولتز، 8،۱۳۹۱(. روح مــکان، ظریــف و پرابهام اســت ولی به 
ســادگی در تجربه ما از مکان ها درک می شــود، زیرا فردیت و منحصر 

به فرد بودن مکان ها را سبب می شود. 

ب( نامکان

مطالعــه پدیده مکان بدون توجه به پدیده موازی آن "نامکانی"، 
یکســان کردن  و  شــاخص  مکان هــای  اتفاقــی  قمــع  و  قلــع  بــا  کــه 
کــه ناشــی از نوعــی عدم حساســیت به اهمیــت مکان  چشــم اندازها 
است، دور از واقعیت خواهد بود. در دنیای معاصر و مخصوصًا اوایل 
قرن بیستم، با مدرن شدن و شکل گیری فضاهای جدید، انسان نیز 
کرد. هر چه به سوی اواخر پیش رفت، این سرعت  به موازات آن رشد 
گشت. انسان در زندگی  که انسان با آن غربیه  فزونی یافت، تا جایی 

گمشــده روبرو شــد و رهایی  روزمــره خــود با فضــا و مکان های مدرن 
که از  از آن را غیرقابــل تصــور دیــد: »در غرب، محتوای خود فضاســت 
که آدمی با محیطی خالی از هر  حضور انســان تهی شده اســت. انگار 
کار دارد. همچون  نوع محتوای عاطفی و تهی از اقلیم حضور، ســر و 
که نتیجه بی محتوایی اوســت – فضا  انســان تکثیرپذیــر و منعطف- 
نیز یکسره متجانس و یکدست شده است« )شایگان، ۱۳۹۲، 8۷ (. 
مــارک ُاژه8، تمایــزی میــان "مــکان" و "نامــکان"۹ قایــل اســت. او 
»"مــکان" را پوشــیده از بناهــای تاریخــی و زندگــی اجتماعــی خــالق 
کــه افــراد بــه نحــوی یکســان با  و "نامــکان" را جایــی ترســیم می کنــد 
آن  در  ارگانیکــی  اجتماعــی  حیــات  گونــه  هیــچ  و  ارتباط انــد  در  آن 
کــه  ممکــن نیســت« )ُاژه، ۱۳8۷، ۱۱4(. "نامــکان"، فضاهایــی اســت 
گرفته انــد و  بــه مناســبت و بــرای اهــداف و مقاصــد خاصــی شــکل 
گرچه این دو  که افــراد با فضاهای مزبــور برقرار می کننــد. ا مناســبتی 
نوع مناســبت تا حد زیادی به طور رســمی و اداری با یکدیگر انطباق 
دارند )افراد سفر می کنند، خرید می کنند، استراحت می کنند(، اما با 
هم یکی نیســتند، زیرا "نامکان"، محمل مجموعه ای از مناســبات با 
که برای آن تاســیس یافته، ارتباط  که با هدفی  خود و دیگران اســت 
گی  که ویژ مســتقیم ندارد. به عبارتی دیگر »"نامکان"، فضایی اســت 
که پذیرای آن می شوند. "نامکان"  آن، بی نام و نشــانی افرادی است 
کلمه اســت، استفاده کننده  نقطه مقابل "مکان"، به معنای معمول 
"نامــکان"، تنهــا و در عیــن حــال شــبیه دیگــران اســت. رابطــه او بــا 
نتیجــه،  در  )همــان(.  اســت«  قــرارداد  بــر  مبتنــی  رابطــه  "نامــکان" 
چنانچــه فضایــی بــا هویــت، رابطه مند و تاریخــی را "مــکان" بنامیم، 
کرد،  که نتــوان آن را هویت مند، رابطه منــد و تاریخی تعریف  فضایــی 
"نامکان" است. "نامکان"ها، هر روز شمار بیشتری از افراد را در خود  
گرچه هیچ جامعه سازمانی را در خود جای  نمی دهند. می پذیرند، 
ژه، بــه تصویــر و تصور روشــنی از رابطــه فرد، جامعــه، تکنولوژی،  اُ
ژه به ما نشــان  کــه اُ مصــرف و فضــا دســت یافته اســت. زاویــه نگاهی 
می دهــد، مــا را قادر می ســازد از زاویــه جهانی به نقد فضــا و مکان در 
که ُاژه تصویر  کلیدِی صحنه هایی  موطن خویش بپردازیم. واژه های 
می کنــد، عبارتنــد از: »مــکان، فضــا. مــکان، محــدوده ای مشــخص 
که در آن مجموعــه ای از فعالیت های قابل شناســایی صورت  اســت 
که  گردهم آمــدن مکان هایــی متنوع  می گیــرد، فضــا عبارت اســت از 
گان  تاثیرگــذاری آنهــا بــر یکدیگر، فضا را شــکل می دهد. مــکان در واژ
ُاژه، هویت مند، رابطه مند و دارای تاریخ است. بر این اساس، تحقق 
که از هویت، تاریخ و ارتباط  "نامکان" درون فضاهایی شکل می گیرد 

تهی باشد« )ُاژه،۱۲،۱۳8۷(.
بی هویتی و عدم حس تعلق و روح مکان در دنیای امروزه، باعث 
بوجــود آمدن پدیده ای بنام "نقاب"۱0 شــده اســت. نقاب، حدفاصل 
بیــن مــکان و نامــکان می باشــد. نحــوه برقــراری ارتبــاط انســان بــا 
فضاهــای پیرامــون باعــث می شــود تــا فرد بــه نقــاب زدن رو بیــاورد. 
»ما نقاب بر چهره می گذاریم تا نمایشــی پایدار و نســبتًا مســتمر بازی 
کنیــم. ایــن نقاب ها، از ســرکوب اجتماعــی خواهش ها و خواســته ها 
کمک آینه انجام می شود  ساخته شده اند. تعویض نقاب با دقت و با 
تــا بتوانیم حــدس بزنیم دیگــران چگونه ما را می بیننــد« )مدنی پور، 
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۱۳8۷، ۱4۳(. نقــاب زدن، تنها برای مراســم و مناســبت های خاص 
که در  انجــام نمی گیــرد، بلکه یــک عادت اجتماعــی روزمره ای اســت 

نامکان های هر روز انسان ها متجلی می شود. 

یافته ها و بحث

کبر رادی در بیشــتر آثارش بــه مقوله مکان و هویت های مکانی  ا
شــاعرانه توجه ویــژه ای دارد. اما مالحظات متفــاوت او به مکان ها 
در ایــن دو اثــر برجســته: پلــکان و شــب روی ســنگفرش خیــس، و 
آشــنایی زدایی های رادی بــا مخاطــب در معرفــی مکان ها، نســبت 
بــه ســایر آثار او برتــری دارد.  هدف اصلی انتخاب ایــن دو اثر، صرفًا 
کاوی و تحلیــل مکان هــای آن بوده اســت.  مقایســه نبــوده بلکــه وا
در ادامــه بــه ایــن پرســش ها پاســخ داده خواهــد شــد: حــس تعلق 
شخصیت ها به مکان ها چگونه است؟ آیا در فرم آن پدیدار مکانی، 
کنش،  نامــکان پدیــدار می شــود؟ تاثیــرات فــردی، هویــت، منــش، 
شــخصیت ها بــه مکان هــای خــود چگونــه اســت؟ آیــا شــخصیت ها 
کلی باشــیدن اتفاق  متوجه حیات زیســته خود هســتند؟ یا به طور 

خواهد افتاد؟ 

الف( نمایشنامه » پلکان«
گسترده  که دارای جغرافیای  پلکان، تنها اثر متفاوت رادی است 
مکانــی می باشــد. ایــن اثر در پنچ پــرده مکانی روایت می شــود. پرده 
اول: روســتای پسیخان، "قهوه خانه". پرده دوم: روستای پسیخان، 
"جگرکی". پرده ســوم: رشــت، "دکان دوچرخه ســازی"، پرده چهارم، 
رشــت، "دفتر ســاختمان". و پرده آخر تهران، فرمانیه، "خانه بلبل". 
نمایشــنامه پلــکان، دربــاره حضــور بلبــل در این مکان ها می باشــد و 

شاهد رشد و قدرتمند شدن او هستیم. 
در  و  پســیخان  روســتای  در  بارانــی"،  شــب  "آن  اول،  پــرده  در 
قهــوه خانــه روایــت می شــود. ســال ۱۳۳۳، فضایــی جهــت دور هــم 
کــردن دربــاره مشــکالت خــود و  گفتگــو  جمع شــدن اهالــی روســتا و 
دیگــران. مکان قهوه خانه، یک مکان عمومی و خنثی اســت. » فضا 
که همه حــق دارند در  و مــکان عمومــی به ایــن خاطر عمومی اســت 
آن حضــور فیزیکی داشــته باشــند. البته هــدف از دسترســی فیزیکی 
به مکان، دســتیابی به فعالیت های درون آن اســت... دسترســی به 
که  "اطالعــات"۱۱ در بطــن موضوع حریم خصوصی و خلــوت قرار دارد 
شــامل میزان انتشــار اطالعات درباره خودمان و یا میزان حضورمان 
در بین عموم می شــود. دسترســی بــه "منابع"۱۲، امــکان اعمال نفوذ 
بــر امــور عمومــی را فراهم می کنــد« )مدنــی پــور، ۱۳۹۱، ۱۳6(. حضور 
بلبــل در قهوه خانــه، بــا هدف دســتیابی به فعالیت هــای درون آن و 
کبله دایی، محور  دسترسی به اطالعات و منابع است. در قهوه خانه 
گل اســت و به دنبال یافتن منبع  گاو آقا گفتگو در مورد مفقود شــدن 
گاو و یافتن دزد. در این پرده، بلبل اولین  و دلیل برای مفقود شــدن 
گل آغــاز می کند تــا بتواند به  گاو آقا پلــه از پلــکان ترقــی را بــا دزدیــدن 
گاو و تنها  گل، با دزدیده شــدن  کند. اما آقا مکانی ثابت دســت پیدا 
منبع درآمد خود، روســتای پســیخان را دگر "مکان" زندگی نمی داند 

گل  و قصــد بــه تــرک دیار خــود دارد. می توان »در پیله فــرو رفتن«  آقا
را فهمیــد و مخاطــب با اولین جلوه از دســت دادن »مکان« و پدیدار 

شدن »نامکان« در این اثر روبرو می شود:
گل:  بادومای من سوخته، طالرو بردن، چی کار می تونم بکنم؟  آقا
گاراج  گه طال پیدا نشه، می َکنم می رم رشت، هر چی شد، شد. تو  ا
کنم. نتونستم، جلوی سبزه میدان  که بار می تونم خالی  شیشــه 
چنــد تــا تنگ مــی ذارم و لیموناد و آبغوره می فروشــم. اینم نشــد، 
کهنه فروشــی می کنــم )رادی، ۱۳88، ۲5(. کوچه هــا  می افتــم تــو 
کنی ها به  که از توهین هــا و متلک پرا در انتهــای ایــن پرده، بلبــل 
کار  که برای خــودش  تنــگ آمــده، طغیان می کنــد. تصمیم می گیــرد 
کند. به راه انداختن مکانی ثابت برای  کاســبی در پســیخان فراهم  و 
اعتبار و جایگاه خود، یا به عبارتی به دست آوردن یک هویت مکانی 

مستقل در پسیخان ، یک جگرکی:
بلبــل :  آره، از فــردا نشــون تون میــدم. جلــوی همتون وامیســتم. 
کشــیدم،  کم می کنم...، این همه دویدم، ســختی  روِی از دِم تونو 
کنایه، زخم زبون، دیگه  کردین، نیش،  تو ســری خوردم، مســخرم 
بسه، دیگه به تنگ اومدم. حاال می خوام یه جا واستم، می خوام  
کاسه  در بیارم...  تو همین دشتکی دکه بزنم و چشمای همتونو از 
می بینی! وقتی دکه رو زدم، وقتی دود کبابو لوله ای فرستادم طرف 
که مث سگ بو بکشین، اونوقت به  قهوه خونه و دکون مشتی آقا، 

گه می ده!)همان، ۳۲ (. کی بوی  کی غیرت داره و  اتون میگم 
پــرده دوم، بــا عنــوان "در انتهــای مــه"، در "دکــه جگرکــی"، روایــت 
که بلبل در پاییــز ۱۳۳5، برای خود یک مکان  می شــود. اولین مکانی 
شخصی۱۳ ساخته است. در ادامه، بلبل در پی یافتن پله دیگری بنام 
کند. حاج عمو،  حاج عمو است. او قصد دارد با دختر حاج عمو ازدواج 
کنار این ازدواج می بیند و  فرد متمولی است. بلبل، پله ترقی خود را از 
به دنبال مال و منالی مناسب برای خود است. او می خواهد پسیخان 
را ترک کند، حاال دیگر فضای جگرگی برای او راضی کننده نیست! او به 

دنبال تجربه فضایی جدید در شهری جدید است:
که مخروبه افتاده داره می آد پایین.  بلبل : اون خونه رشتِی شما 
کنــی، منــی می فروشــم، آن، دکونــش  گــه قبالــه دختــرت  خــب ا

می کنم، مثاًل دوچرخه سازی.... )همان، 48(
جگرکی، در ابتدا برای بلبل نقش "مکان" داشــته اســت زیرا با آن 
کند.  کسب  توانســت در پســیخان، هویت مکانی معتبری برای خود 
که نشان از وجود، "حس تعلق" نزد بلبل داشت،  اما، فضای جگرکی 
بــه آرامــی از بین رفــت. او دیگر خود را در پســیخان نمی بیند، او حاال 
خود را در رشت و در مغازه حاج عمو می بیند. بمانی معشوقه بلبل، 
نیــاز بلبل را به داشــتن مکان و فضا برای پیشــرفت متوجه می شــود 
کنــد، زیرا خود  کــه نمی توانــد این نیاز بلبــل را فراهم  و درک می کنــد 

بمانی هم شرایط و موقعیت مناسب مالی ندارد:  
بلبــل : چــه قولــی؟ چه مروتــی؟ چی می گــی تو؟ مگه آیــه اومده؟ 
که چی؟  بیارمش تو اون ُخلدونی یه عمری به اش نخوردگی بدم 

)همان،56(
خونــه  دوچرخه ســازی،  باشــی،  داشــته  دکــون  بایــد   : بمانــی 
کیه! قول و قرار چیه!  منو انگشــت نشــون  شــیش دونگ! بمانی 



۱۹

کردی )همان، 55(. مردم 
که بلبل برای او در این  بمانی، به شرایطش در روستا و موقعیتی 
کرده، پــی می برد و بــودن در مکان و  فضــای محدود)روســتا( ایجــاد 
که روســتا برای او ســاخته  فضایی فعلی را در خود نمی بیند. مکانی 
گهــان پــوچ و تبدیــل بــه "نامکان" می شــود. وجــود حس  بــود، بــه نا
تعلــق بــه "مکان" در این پــرده قربانی می گیرد، بمانــی، خودش را به 
رودخانــه می انــدازد. بــه عبارت دیگر،"باشــیدن" دیگر بــرای او اتفاق 
نمی افتــد، »"باشــیدن" بــه معنــای در آرامــش بــودن در یــک مــکان 
محفوظ اســت« )شــولتز، ۱۳۹۱، ۳۹(. او دیگر در دنیا نیست و قربانی 

هویت اجتماعی خود در پسیخان می شود.
کــه در زمســتان ســال ۱۳4۱ در  پــرده ســوم، "زمســتان شــهر مــا" 
که آن  "دوچرخه ســازی" می گــذرد. صاحب این مکان، بلبل اســت، 
که  را از پــدر زنــش حاج عمو، به ارث برده اســت. بلبل به آرزوی خود 
داشتن دوچرخه سازی بود )اشاره به پرده اول(، رسیده است. او وارد 
صنعت شــده و عالوه بر تعمیرات به دادوســتد دوچرخه هم مشغول 
کرده اســت. این مــکان، در مورد  اســت. او بــرای خــود یک مکان بنا 
کم اســت. در تمــام این فضاها،  کارگاه ســاختمانی هــم حا جگرکــی و 
شاهد دادوستد و رشد بلبل به صورت صعودی و پلکانی هستیم.
کــه از مکان خــود نفرت دارد، اســکندر  کســی  در ایــن پــرده، تنها 
گرد بلبــل اســت، او از بلبــل، برای درمان همســر بیمــارش، وجه  شــا
که بــا بی توجهــی بلبــل باعث مرگ همســرش  نقــدی طلــب می کنــد 
کــه در آن هــر روز تــالش  می شــود. اســکندر بــا فقــر خــود، از مکانــی 
کرده اســت و نامکان در او بــروز می کند و مکان،  می کنــد، نفــرت پیدا 
قربانــی دیگــر خــود را می گیــرد. حس تعلق بــه مکان در بلبــل در این 
پــرده دیــده می شــود، اما این فضا بــرای او روح مکانی نــدارد، زیرا در 

کار دیگری می رود.  کسب و  پرده بعدی سراغ 
اسکندر :   دیروز تمام شو تخته بند افتاده بود زمین و از درد زوزه 
می کشــید؛ اون وقت من دیشــب از پا درازتر رفتــم خونه... همون 
گفتــن پانصد  کولــم بردمــش مریض خونــه...  گذاشــتم رو  شــبانه 

ج ور می داره تومن خر
گفت: تخت خالی نداریم...  بردمش پورسینا... اون جام پرستار 
گذاشــتم پیش زن نعلبنده؛ بی شیر و غذا ... نمی دونم  از صوب 

کنم. چیکار 
کردیــم  کاســبی امــروز مــا... مســخره  بلبــل :      اینــا اینــم دخلــه، 
خودمونــو... آخه یه حرفایی می زنی!بعلــه! حالش وخیمه، باید 
کــه دکون  بخوابــه، تــو مخصمــه مونــدی... اما خودت شــاهدی 

خالیه... )رادی، ۱۳88، 65(.
بلبل :      )اســکندر وارد می شــود، موهایش ژولیده و شــانه هایش 
از بــرف و بــاران خیس اســت. دم در می ماند و بــه هیچکس نگاه 

که ؟ کردی  نمی کند.( چه عجب یه دفعه جنبیدی! خرید 
اسکندر:    نه ... رفتم خونه .

گذاشــتی رفتی خونه؛  بلبــل :      رفتــی خونــه؟ زن و بچــه منو غال 
پــس تــرب و زیتــون و قصابی چی؟ مگــه قرار نبود ظهــر بری؟ آدم 
کردی. )اشاره به  مثل تو نوبره واهلل !... بیا بابا، بگیر برو خفمون 

که پانصد تومن نزول 

حاجی نور به اسکندر می دهد.(
اسکندر:      دیگه ... الزمش ندارم.

بلبــل :        پــس ایــن دو روزه مغــز منــو خــوردی واســه چــی؟ مگه 
نمی گفتی زنت....

اســکندر خامــوش می نشــیند ، دســت ها را روی زانــو و ســرش را 
روی دســت ها می گــذارد و در هــم شکســته و تلخ در خــود مچاله 

می شود... )رادی، ۱۳88، 8۳ (.
پــرده  چهــارم "آفتــاب بــرای ســلیمان"، در رشــت، ســال ۱۳50، 
کارگاه ســاختمانی می گــذرد. بلبــل، بســاز و بفــروش شــده و  در دفتــر 
که در آن با  کارش روایت می شــود. اولین مکان اثر،  داســتان در دفتر 
کارگری  کارگاه، توسط  آشــوب و قتل مواجه می شــویم. خرابکاری در 
که  خ داده اســت و بلبــل بــا به زنــدان انداختن ســلیمان  ناشــناس ر
کارگــران دارد تا  فــردی  پیر و بی گناه اســت، ســعی در ترســاندن بقیه 

کند.  مقصر اصلی خرابکاری، خود را معرفی 
کرده م، این جام »گلسار«ه حاجی، یه محله  کنترات  بلبل :    من 
گنده هــای رشــت. من بــا همین  کلــه  نوبنیــاد خوش قــواره واســه 
مجموعه باید استارتمو بزنم و خودمو نشون بدم... پس حتی یه 

کار ما نباید بخوابه )رادی، ۱۳88، ۹۷(.             ساعتم 
که دارد در یک توالت زندانی اســت! فضایی  ســلیمان، با ضعفی 
که سلیمان تاب تحمل آن را ندارد. به همین  ســرد، در فصلی ســرد، 
کارگــران( در تــالش اســت تــا ســلیمان را  منظــور الیــاس )سرپرســت 
کنــد امــا در نهایــت ســلیمان در توالت به علت ضعیــف بودن در  آزاد 
کارگاه  بدتریــن مــکان ممکن با مرگ هم آغوش می شــود و آشــوب در 
کم و مســتبدی در  ســاختمانی شــکل می گیرد. بلبل، حس تعلق حا
که همیشه همراه بلبل  این پرده نســبت به مکان خود دارد، حســی 

وجود داشته، اما در این مرحله به اوج خود می رسد.
پــرده پایانــی "مکث"، روایــت در تابســتان ۱۳5۷، فرمانیــه، خانه 
که حــاال نامش "تاج" شــده، مال و منال  بلبــل شــکل می گیرد. بلبل 
مناســبی بــرای خود بــه هم زده اســت. بلبل، بســاز بفــروش معروف 
تهران شــده اســت. او حاال به مرحله آخر زندگی خود رســیده اســت. 
کوتاهی  کشــور برای مــدت  ج  مرحلــه بازنشســتگی. پســر بلبل از خار
بــه وطن بازگشــته اســت. بلبل بــرای او نقشــه ای در ســر دارد، به زور 
گزیده اســت،  که خود در آن ســکنی  قصد دارد او را در وطن و مکانی 
کند. او با پیشنهاد ازدواج با ثریا، دختر آهن فروش معتبر، حتی  اسیر 
که آهن فروش  قصد دارد از پسرش هم پله بسازد، تا بتواند با پدر ثریا 

معتبری است، مراوداتی داشته باشد:
گرفتین و بردین و دوختین  که اندازه  سعید: شما 

بلبل : این وصلت برای آتیه تو سند اطمینانه پسر.
سعید: آتیه من؟

گذشته منه )همان، ۱۲۹(. بلبل:  آینده تو احترام به 
ســعید، بــه مانــدن در ســرزمین خــود فکــر نمی کنــد، او بــه دنبال 
گمشــده خود است. ســعید، احساس بی هویتی در این مکان  مکان 
دارد، زیرا خود را موجودی پوشالی و بدلی نزد پدرش می بیند و هیچ 
جایگاهــی برای خود تصــور نمی کند، او خود را به مانند سوســکی در 
زیــر پــای پدرش تصور می کند، او احســاس له شــدن در خانه، وطن و 

بررسی پدیدارشناسی »مکان« و »نامکان« در دو نمایشنامه پلکان و 
کبر رادی شب روی سنگفرش خیس ا
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مکان خود را دارد، و ایران را قابل سکونت برای خود نمی بیند:
که یه َتلنُگل بــه ات بخوره،  بلبــل :   و انقــدر نــازک و بدلی هســتی 

درنگی می شکنی.
ســعید :   دســتپخت شــمام قربــان! یــه موجــود بدلی و پوشــالی، 
درســته، زیر پای شــما حتی یه سوســک هم نمی شــم اینو از اون 
که نمی خــوام برگردم  طــرف دنیام حــس می کنم و، بــرای همینه 

ایران )همان، ۱۲۲(.
سعید با محیطی خالی از هر نوع محتوای عاطفی و تهی از اقلیم 
کــه  کار دارد. همچــون انســان تکثیرپذیــر و منعطــف-  حضــور، ســر و 
نتیجــه بی محتوایــی اوســت – فضــا بــرای او نیــز یکســره متجانــس و 
یکدســت شــده اســت. برای ســعید، ایــران تبدیــل به نامکان شــده 
اســت، در آن هویــت خــود را نمی یابد. ســعید هیچ آینــده ای را برای 
خــود در ایــن مــکان متصــور نمی شــود. او به فکر فــرار اســت. خانه و 

سرزمین برای او یعنی بلبل، پدری خالی از احساس و مهربانی. 
بلبــل، با نقاب های قابــل تعویض خود، توانســت پله های پلکان 
که آرزویش بود، برســاند.  کنــد، و خود را بــه جایگاهی  زندگــی را طــی 
نقــاب زدن بر چهره، آغاز فرایند تبدیل شــدن »مــکان« به »نامکان« 
کــه بلبــل بــه تدریج از روســتای پســیخان تــا تهران  اســت. فراینــدی 
کنــار آمدن با محرک های احساســی و در زندگی  طــی می کند. »برای 
مــدرن، فــرد خود را ملزم مــی دارد تا نقاب های قابــل تعویض را برای 
کند«  خــود بســازد تــا در روابــط دوســویه مــراودات، از آنهــا اســتفاده 
کــه با آن توانســته  )مدنی پــور،۱۳8۷، ۱4۲(. محرک هــای احساســی 
کــه تا آخرین  کنــد. مراوادتی  تــا درجــات مختلفی از پیشــرفت را طی 
کــه نقاب می زنــد، دچار   لحظــات عمــر خــود، بــه همــراه دارد. فردی 
بی هویت شــدگی و بی مکانــی اســت. او »دچــار نوعــی تسخیرشــدگی 
و از خــود بی خبــری دلپذیر شــده اســت، مثل هر تســخیر شــده ای با 
کم یا بیــش تســلیم، آن حال می شــود و مدتی مزه  قریحــه یــا اعتقــاد 
خوشــِی منفعالنه بی هویت شــدگی و لذت فعاالنه تر نقش بازی کردن 
را می چشــد. او در نهایت تصویری از خــود را در مقابل خود می یابد، 
 .)۱۲4  ،۱۳8۷ )ُاژه،  اســت«  عجیــب  بســیار  حقیقتــًا  کــه  تصویــری 
گفتگــو بــا یحیــی نمــود پیــدا می کنــد؛  کــه در پــرده آخــر در  تصویــری 
کــه تــا بــه ایــن مرحلــه از زندگی وجــود او را  تصویــری از رویدادهایــی 
کرده انــد و بلبل، خود را در برابر ایــن رویدادها تنها می بیند.  تســخیر 
بلبــل، دچــار پرتاب شــدگی مکانــی می شــود، از تهــران تــا پســیخان. 

کمتر دیده شده در آثار رادی: نمونه ای بدیع و 
 بلبل:      خب یحیی! بازم تویی، مث هر شــب، مث همیشــه.... 
که نوکر باوفایی مث  تو رو از قلم بندازم.  من ِانقد بی خیر نیســتم 
که نداری. یه دونه  کاری هم  کسی و  تو خیلی ساله مونس منی. 
کــه طفلی توی رودخونه  کردن. خواهرت  کــه وازش  گاو داشــتین 
کــه اول صبــای زندگــی  ورپریــد. باباتــم  کام شــد. زنــت  افتــاد و نــا
کــه بیچــاره یــه شــب تــوی مســتراح یــخ زد و، مــث اینکه یــه بچه 
کــن . می خوام صدای  شــیرخوره هــم داشــتی... اون پنجره رو وا 

بارونو بشنفم، می خوام مهربون باشم )رادی، ۱۳88، ۱۳۱(. 
"باشــیدن"، بــرای بلبــل و ســایر شــخصیت ها اتفــاق نمی افتــد. 
که "باشــیدن" به معنای در آرامش بودن در  »هایدگر نشــان می دهد 

کدام از اعضای  یک مکان محفوظ است« )شولتز، ۱۳۹۱، ۳۹(. هیچ 
کــه هایدگــر اشــاره می کنــد،  خانــواده بلبــل در آرامــش، بــه مفهومــی 
نبوده انــد و همچنین ســایر شــخصیت ها. به عبارتــی بلبل، آرامش و 
»باشــیدن« را در هیــچ جایــی نمی یابــد. در هــر یک از پرده هــای اثر، 
گرفته اند در  کــه در آن قرار  شــخصیت ها هیچ گونه ارتباطی با فضایی 
کاملی پیدا نمی کنند. به  خــود  نمی بیننــد و یا به آن فضا حس تعلق 
کمتر به  کرده انــد و  نوعــی شــخصیت ها، مکان های خــود را فراموش 
کمرنگ شــده و در انتها  کلی  زبان می آورند. روح مکان برای بلبل به 

خود را در محاصره نامکان ها می بیند.       

ب( نمایشنامه » شب روی سنگ فرش های خیس«
قــدم زدن بــر روی ســنگ فــرش خیس و خلــق تصاویــر مکانی از 
که تاثیــر آن در ایــن اثر به  کبــر رادی در آثــارش بــوده اســت  عالیــق ا
کــرده اســت. ایــن نمایشــنامه، در شــش پرده  مراتــب بیشــتر جلــوه 
روایت می شــود. دکتر مجلسی، استاد ادبیات، به علت وجود تنش 
در خانــه و عــدم تفاهــم از همســرش ناهید جدا شــده اســت، دختر 
کــرده و خواهــرش رخســاره  نابینایــش نوشــین را بــه تنهایــی بــزرگ 
کنار  آنهــا زندگی می کنــد. روایت تنها  نیــز بــه علت فــوت همســر، در 
مکانــی  تعــدد  بــا  اســت.  جــاری  تهــران  در  آپارتمــان مجلســی،  در 
که در  ح حوادثــی  در ایــن اثــر روبــرو نیســتیم. توضیــح صحنــه و شــر
آپارتمــان مجلســی بیان می شــود، مــا را با نوعی فضــا/ مکان مدرن 
کــه در اثــر تعریف می شــود،  آشــنایی زدایی می کنــد، قالــب فضایــی 
فضایی مدرن و آپارتمانی اســت، آشــپزخانه بــاز۱4، دوبلکس، بالکن 
که در طبقه باالی آپارتمانی در تهران واقع است. به نقل  سرتاسری 
که ما فضا را احســاس می کنیم یا می شناســیم یا  از ِرلــف؛ »هنگامــی 
توضیــح می دهیــم، نوعــی ارتباط ذهنــی یا مفهومــی از مکان وجود 
که مجلســی دائمًا به آن  دارد« )رلف، ۱۳8۹، ۱۱(. مفهومی از مکان 
گیالن اســت و اشــاره به  ارتبــاط ذهنــی اشــاره دارد، فضــای مه آلود 

وجود روح مکان در آن:
گیــالن ؟ ایــن بــرای من مســأله  ناهیــد :    چــرا همیشــه دانشــگاه 

شده، جدی!
کــه ...گاهی شــب های  مجلســی :   نمــی دانــم؛ شــاید بــرای این 
کوچه هــای ســنگفرش قدیمی قدمی  ک و مــه آلــود توی آن  نمنــا

بزنم! )رادی، ۱۳88، 4۲5(
که مکان ها را  »کیفیــت خــاص درونی و تجربه درونی بودن اســت 
کوچه های  در فضا از یکدیگر متمایز می ســازد« )رلف، ۱۳8۹، ۱68( و 
ک و مه آلــود، همــان تجربــه و  ســنگفرش قدیمــی، شــب های نمنــا
کیفیــت درونــی بودن اســت و بــرای مجلســی، تجلی "مکان" اســت. 
مجلســی، انســانی با ریشــه اســت و به دنبال ریشــه های خود است. 
ح می کند: » نیــاز به ریشــه ها حداقل  ویــل ایــن مفهــوم را چنین شــر
برابــر بــا نیــاز بــه نظــم، آزادی، مســئولیت، تســاوی و امنیت اســت و 
در حقیقت ریشــه داشــتن در یک مکان، یک پیش شــرط الزم برای 
دیگــر نیازهــای روحــی به شــمار مــی رود« )همــان، 50(. بدین جهت 
مجلســی، ریشــه، حس تعلق، باشــیدن و روح مکان خود را در رشت 
و در آن سنگفرش خیس و مه می بیند. مجلسی، به داشتن خاطره 
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از مکان ها وابســته اســت. وابســته بودن به مکان ها و داشتن رابطه 
که حامد  عمیق با آنها، نیاز مهم آدمی اســت. برای مثال قالیچه ای 

)برادر ناهید( برای بردن آن حکم قضایی دارد:
ابریشــم  اســت،  مــن  گذشــته های  یــادگار  آخریــن  مجلســی: 

خالص)رادی، ۱۳88، 4۳6(.
آن قالیچــه را خــودم خریدم تاریخش هم دقیقــًا می دانم.... ما از 

سفر شمال برگشته بودیم .... 
ســنگفرش  کوچــه  یــک  از  شــما،  خــود  عبــارت  بــه  حامــد: 

قدیمی)همان، 44۲(.
مجلســی در مــکان فعلــی خــود )آپارتمــان(، حتی با وجــود دختر 
و خواهــرش، تنهــا اســت. او حــس تعلقــی بــه ایــن مــکان نــدارد و 
بدنبــال رهایــی آن اســت.  مجلســی بــه علــت وجود مشــکالت مالی 
که ایجاد می شــود، ســکونت خــود را در این  و بحران هــای جدیــدی 

مکان/ فضا غریب می بیند:
کمی خلوت شده نوشین : این دو ساله دور و بر ما 

کنــده شــدند. مثــل پرنده های  مجلســی: آره، دوســتان همــه پرا
کردند و رفتند) همان، ۳۹4(. مهاجر پرواز 

آشــکار  زمانــی  مجلســی،  بیخودشــدگی  خــود  از  و  هزیان گویــی 
کــه دختــرش می میــرد. بــه عبــارت دیگــر، در لحظــه مــرگ  می شــود 
دختــرش، برای او هیــچ مکانی در دنیا وجود نــدارد، و با بیان "قطره 
کشیدن همان مکانی  خون روی سنگفرش خیس" نشان از به خون 
کــه روح مــکان در آن جاری بــود و خــود را در آن زنده می دید.  اســت 
مجلسی خود را در تسخیر و محاصره نامکان ها می بیند، برای نمونه 
کنش مجلســی به مرگ نوشــین را   کــه در آن نحوه وا بــه پــرده آخــر اثر 

ح می دهد: شر
گل میخک  مجلســی :   ... مــا در هوای ســرد زمســتانی ســه تــاج 
گذاشــتیم و  زیر نم ریزه های تند برف، غریبانه  روی مزار نوشــین 
کت و خاموش برگشــتیم. و حاال...  دورش حلقــه زدیــم و بعد ســا
که توی این مه غلیِظ شبانه و باران، در  درست است! چون حاال 
کردهای، قطره قطره خون  کهنه قوز  دامنه سفال های این خانه 
چکان روی سنگفرش خیس ،آقای مجلسی، دیگر چه احتیاجی 
گرفته،  کوچه آشــنای مه  بــه حنجره ات داری؟ نتــرس! توی این 

کن... )همان، 565(.   زیر این پنجره بسته بایست و نگاه 
نمی شــود.  حاصــل  تسخیرشــدگی  ایــن  کامــل،  بــه صــورت  امــا 
گر چه در انتها دچار بی هویتی  خاطرات نزد او جایگاه محکمی دارد. ا
می شــود، اما اســیر هجوم نامکان نمی شــود، زیرا مجلســی انسانی با 
ریشه است. مکان ها برای او دارای هویت بوده و هرگز آنها را فراموش 
کرد. اما روح مکان و باشــیدن، در ســایر شــخصیت های اثر  نخواهــد 
که پیانو  متفاوت می باشد. روح مکان برای نوشین در فضایی است 
کمک می کند تا خاطره ها  می نوازد، زیرا در آن مکان، موســیقی به او 

کند. را در خود زنده 
نوشــین: نمی دانــم چــرا هــر وقــت ایــن ملــودی را می زنــم، تمــام 

خاطرات در خیال من زنده می شود.
که مونس  مجلســی: تــوی ایــن خانه فقــط یک دانــه پیانو داریــم 

توست )همان،  ۳۹۳(. 

که اطرافیان به او به چشم  رخساره، خواهر مجلسی، زنی مطلقه 
گلشــن؛ صاحب خانــه مجلســی  کــه  فرصــت نــگاه می کننــد. فرصتــی 
که بــه دنبــال منافع خود  گلشــن؛ فردی ســنتی،  بــه دنبــال اوســت. 
تحــت هر شــرایطی می گردد و عامل اصلــی جهت بوجود آوردن تنش 
در خانــواده مجلســی اســت. از مهم تریــن آنهــا، پیشــنهاد ازدواج بــه 
گذاردن مجلســی برای تهیه پــول خانه، همه  رخســاره، تحت فشــار 
گلشــن  گلشــن دارد.  و همــه نشــان از منفعت طلبــی و فرصت طلبــی 
در "خانه" فعلی خود نیســت، و ســکنی گزیدن را به  فراموشــی سپرده 
اســت. می تــوان به نمونه خوبی از ظهور فراینــد تولید، فرمی نامکان 
کرد، او به نقد آپارتمان و نوع زندگی  گلشــن اشــاره  در این اثر توســط 

که در آن جاری است، اشاره می کند:  مدرن و روحی 
کــه آدم تویش به  گلشــن: خانــه ، نه ایــن قوطی های دربســته ای 
هــر طرف مــی رود، دماغش به دیوار می خورد. شــما را نمی دانم؛ 
که هــر وقت پا تــوی آپارتمــان خودمان می گذارم، ســرم  ولــی مــن 
گیــج مــی رود، قلبم به تــاپ تاپ می افتد، فکــرش را بکنید! زن ها 
وســط ســالن ایســتاده اند و بلند بلند حرف می زنند...  بوی پیاز 
داغ و دنبه توی تمام سالن پیچیده. نه حریمی، نه در و پیکری، 
عیــن بازار شــام! اتفاقــًا منزل ما همچــه بی درایت هم نیســت...

)همان، 54۲(. 
آرمیــن، دانشــجوی دکتــری، معلول و یک پــا دارد و با یک عصای 
چوبــی در قلمــرو و مکان هــای خود پرســه میزنــد، امــا در قلمروهای 
خود، عصای او دیگر جادویی نیست، نمی گذارند که جادویی بشود! 
آرمین به دنبال عدالت است و آن را در "مکان" و وطن خود نیافته و 
که  که نقش یک مســافر را پیدا می کند، مســافری  بدین خاطر اســت 
کرده تا هــم عدالت را بیابد  قصــد دارد بــه "مکان" جدیدی مهاجرت 

هم معجزه عصای جادویی خود را.    
آرمین: .... عدالت! به من بگویید عدالت چیست؟

مجلسی: عدالت، جستجوی خداوند است.
گــر فردایــی  آرمیــن: او یــک طبیعــت بــود، یــک درخــت، فــردا.... ا

نباشد، آیا عدالتی هم وجود دارد؟
گر عدالتی وجود نداشته باشد ... اوه... تو می خواستی  مجلسی:  ا

کو؟ به چشمه ظلمات بروی؛ پس عصای سحر آمیز تو 
گذاشــتم ، عصــای چوبــی من  آرمیــن : وقتــی قــدم بــه ایــن ســفر 

سحرآمیز می شود.
مجلسی: سفر عبث!

آرمین: برای رفتن به چشــمه ظلمات، هیچ ســفری عبث نیست 
استاد، نه! )همان، 56۳(.

آرمیــن، حــس تعلق و باشــیدن و ســکنی گزیدن را در ایران ندارد. 
کــه بــرای او بــه صــورت "نامــکان" شــده به  او قصــد دارد، از "مکانــی" 
کند.  "مــکان"ی دیگر برود تا شــاید برای او حس "مــکان" تجلی پیدا 
گربه ها )اشــاره ای به رشــد تدریجی نامکان ها ( در "مــکان" فعلی او را 
کرده انــد و آرمیــن، جــز قبول مکانــی جدید برای خــود، راهی  زخمــی 
نــدارد، زیــرا بــرای حس بودن در دنیا و رشــد و ترقی بــه آن نیاز دارد، 

گر مکان جدید دارای شرایط بد آب و هوایی باشد: حتی ا
کجا؟ مجلسی: 

بررسی پدیدارشناسی »مکان« و »نامکان« در دو نمایشنامه پلکان و 
کبر رادی شب روی سنگفرش خیس ا



۲۲
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۳ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۷

آرمین: سوئد. 
مجلسی: سوئد!

که بــاب دندان  آرمیــن: یــک ماهی تــوی ُتنگ آنقدر قد می کشــد 
گربه بشود.

مجلســی: بله، ته دریا نهنگ هم پیدا می شــود... دنیای ســفید 
اسکاندیناوی!

آرمین: من به یخبندان های شمالی احتیاج دارم ) همان، 56۲(.
شخصیت مهم دیگر، دکتر مژدهی است. او استاد دانشگاه تهران 
اســت و در زمــان قبــل از انقالب هم تدریس داشــته اســت. مژدهی، 
اســتاد راهنمــای آرمیــن دانشــجوی دکتــری اســت. میــان ایــن دو 
که برای نمونــه بحث آنها دربــاره "مکان"! یک  مجادله بســیار اســت 

نمونه قابل توجه و نادر از رادی در آثارش:  
آرمین: انسان در مکان زندگی می کند استاد؛ نه در خالء

که در ماورای مکان زندگی می کنند،  مژدهی: من به انسان هایی 
ارادت بیشتری دارم )همان، 4۱۱(.

گفته هایدگر؛  انسان در مکان زندگی می کند، نوعی "باشیدن" به 
که در آن ما  گونه ای  که در آن شــما هســتید و من هســتم،  گونه ای   «
انســان ها بر روی زمین هستیم، باشیدن است« )شولتز، ۱۳۹۱، ۲۱(. 
مژدهــی بــه هیچ وجه ارتباطی با ماورای مکان ندارد، او در متن تنها 
که همیشه "نقاب" بر چهره دارد و خود را در مکان های  فردی اســت 
که در دوران پس از انقالب  خود پنهان می کند. مژدهی فردی اســت 
جمهــوری اســالمی، »نقــاب« به چهــره زده و در حال حاضــر به هیچ 
وجــه چهــره واقعــی خــود را نمایــان نمی ســازد. او بــا زدن نقــاب در 
مکان هــای خــود حضور دارد. او حس تعلق بــه مکان را با نقاب زدن 
کــه از عوامل اصلــی بــروز تدریجی ظهور  بــه اثبــات می رســاند، نقابی 

نامکان ها در فرد می باشد. برای مثال:
کفش های پاشــنه  گل منگلی و  کراوات های  آرمین: او ســال ها با 
بلنــد در تمــام مراســم رســمی حضــور داشــته و توی دانشــکده با 
کــه خودشــان در  کــرده  کســانی پادویــی  کفش هــا بــرای  همــان 
که بوی  کیف می کشــیدند. و حاال  رده هــای بــاال برای رؤساشــان 
گردنش  گالب می آید، ته ریش و عینک بادامی، یک شال هم دور 
که دارد به شــعور  پیچیــده، و اصــاًل به روی خــودش هم نمی آورد 

کاری است )رادی، ۱۳88، 4۱۲(. من توهین می کند؛ این ریا 
آرمین:   .......... پاییز  5۳ مسئولیت آن سال را به یاد می آورید؟

مژدهی: خب؟
کمیســیون پژوهش در شــورای عالی  آرمین : در ســال 54 منشــی 
تاریخ هخامنشــی بودید...... آن ســال ها من هنوز پای خودم را 
کعب االخبارهای  داشــتم ......آنچه بعدها  در خاطره ها  ماند و 
کــت پیچــازی چهار جیب شــما بــود و یک  دانشــکده می گفتنــد، 
که در ساحت آرامگاه  کفش لژدار برقی..... و خطابه غرایی  جفت 

کرده بودید. درست است؟ فردوسی ایراد 
مژدهی: عجب!

گر  که انتخاب می کند استاد؛ حتی ا آرمین: انســان حیوانی اســت 
مسئولیت های او به تمام معنی آسمانی نباشد! )همان، 5۲0(.

حامــد، وکیــل ناهیــد )خالــه او، همســر مجلســی(، فــردی اســت 

کــه از عوامــل مهــم بــه یــادآوردن خاطــرات  غــرب زده و عاشــق اروپــا 
گذشــته مجلسی اســت، با هر بار آمدن به نزد مجلسی، او را برآشفته 
که با همسرش زندگی می کرده،  می کند، زیرا خاطرات "مکان"ی او را 
بــا حکــم دادگاه به چنگ آورده اســت. بــرای نمونه می تــوان از بردن 
فــرش، پــول، مرگ دختــرش و... نام بــرد. هدف حامــد از رفتار خود 
با مجلســی، تهیه ســرمایه ای برای خود، جهت مهاجرت به اســپانیا 
اســت. در ادامه، حامد اشــاره به نوع پوشــش تحمیلی، در ســرزمین 
خــود می کنــد، پنگوئن! و ناهید به علت این مســئله ترک وطن خود 
کرده اســت، تا پنگوئن نباشــد. او قادر به زیستن در مکان های قبلی 
خــود نبــوده، زیــرا آزادی راســتین متضمــن تعلــق داشــتن بــه مکان 
اســت.  ناهید به مکان جدیدی پناه جســته و آن را پذیرفته اســت و 
که "در  با آن دنیا  احساس نزدیکی می کند و همواره احساس می کند 
خانه خویش" است و بخشی از زندگی روزمره خود را در آن می سازد، 

ریشه می گیرد و جا می افتد:
حامد: من خیال مسافرت دارم؛ می دانستید؟

مجلسی: اسپانیا؟
حامد: می خواهم برای مدتی برم پیش خاله ناهید

مجلسی: بد نیست!
حامد: او در یک ســوییت چهل و پنج متری، و در مصاحبت یک 
گوش های سنگینی هم دارد و یک توله سگ  که  بیوه والنسیایی 

گنولیا می دهد، ..... که ماتحتش بوی ما حنایی 
مجلسی: پس تصمیم دارد بماند.

کیسه بشود پنگوئن؟ کند؟ برود توی  حامد: بیاید چه 
مجلسی: تو باید مدت بیشتری پیش او باشی.

گرفتــم و بعدش هم نمی دانم.  که مرخصی یک ســاله  حامــد: فعاًل 
تــوی بارســلون  بیــاورد و  بانــک در  از  را  خالــه می خواهــد پولــش 
که من براش بگردانم ...  کند  نمایندگــی آتاری، یا مک دونالد دایر 

) همان، 4۹5(.
که  کامران فلک شــاهی؛ »چهل ســاله، شیک پوش، مجردی  دکتر 
چند ســال پیش با تخصص قلب و یک پیپ فرانســوی از بلژیک آمده 
بود و بالفاصله در خیابان بخارست مطب زد« )همان، 46۲(. با توجه 
که دارد، امــا روح مکان و حس تعلق خود را در  بــه شــرایط مالی خوبی 
کنونــی خــود می بینند و بــه دنبال آرمان شــهر خود  ج از ســرزمین  خــار
می باشــد. او در متن به صورت مکرر از واژه های محاوره ای فرانســوی 

استفاده می کند و زبان بیگانه خود را به دیگران تحمیل می کند. 
کامران : وقتی پزشک مملکت باشید و احیانًا درآمدی هم داشته 
کنید، یا  که به چشم شما هم آمده، ولی نتوانید مصرفش  باشید 
لذتش را ببرید، در این صورت با یک معلم ساده و یک مستخدم 

کنید؟ )همان ، 4۷۳( اداره چه فرقی می 
کامــران در وطــن مــادری خــود احســاس غربــت می کنــد، از  دکتــر 
فرهنــگ مــردم ســرزمین خود ضربــه خــورده و حتی در نوع پوشــش 
خــود نیز دچار بی هویتی شــده اســت. اوقــات فراغت بــرای بودن در 
فضاهای عمومی شــهر برای او مهم اســت. اما این فضاها او را بیشتر 
کشیده است. او مکان حقیقی خود را در ایران نمی بیند و  به چالش 

فقط در آن طرف مرزها می بیند. 
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ایــن پژوهــش بــر آن بــود تــا فراینــد تبدیل نامحســوس مــکان به 
نامکان را یافته و کنش و حس تعلق شخصیت ها نسبت به نامکان را 
که  کند. رادی، مکان را با نگاهی شهودی و بی واسطه، آنگونه  تبیین 
هست بر ما ظاهر می سازد، این نگاه بی واسطه و آشنایی زدایی شده 
از هرگونــه عادت، اســاس آثار او می باشــد، اما مــکان در آثار رادی، به 
شکل نامکان ضرورت می یابد و یا در طی فرایندی، مکان به نامکان 

تبدیل می شود. 
در بیشــتر آثــار رادی؛ خانــه، محــل وقــوع رویدادهــا اســت. امــا با 
فضــای صمیمــی خانــه مواجــه نمی شــویم، بــا بررســی »شــب روی 
ســنگ فــرش خیس« و خانه مجلســی، متوجه وجــود تنش در خانه 
می شــویم. مجلســی از مــکان و زندگی خــود فراری اســت و به دنبال 
که  مکان حقیقی خود در رشــت اســت. مجلســی، نماد فردی اســت 

در جســتجوی مکان از دســت رفته خود است. و در »پلکان«، بلبل، 
که ظاهــراً در مکان های  نمــاد فردی اســت مدرن شــده و پرســه زن، 
خــود ریشــه می گیرد و رشــد می کنــد. اما وجــود نامکان ها، بلبــل را از 

کرده است. رشت تا تهران به مانند یک پرانتز بزرگ، شیفته خود 
پرتــو  در  فــوق،  پژوهــش  می رســد  نظــر  بــه  اینکــه  آخــر  ســخن 
که در چارچوب نظریه پدیدارشناسی مکان و نامکان از  تحلیل هایی 
دو اثر رادی صورت داد، توانسته نمایی تا حد ممکن مبسوط از این 
ح شده  نظریه را پیش روی مخاطبان قرار دهد و به پرسش های مطر
که دیدیم، هجوم نامکان ها و ناامنی آن، نشان  پاسخ دهد. آنچنان 
دهنــده شــاخص های فضایی مهمــی در آثار رادی اســت. همچنین 
کژتابی فضایی و ســرگردانی و  تبیین نظریه مکان و نامکان، توانســت 

بی هویتی شخصیت ها را در آثار رادی نشان دهد.   

پی نوشت ها

1 Place.
2 Christtian Norberg-Shulz )یکی از برجسته ترین چهره های پدیدارشناسی 

.)معماری
3 Stimmung.
4 Dwell.
5 Genius Loci.
6 Genius.
7 Takes Place.
8 Marc Auge )کتاب: نامکان ها . )انسان شناس فرانسوی، مولف 
9 Non-Place.
10 Person.

11 Information.
12 Sours.
13 Private Place.
14 Open.

فهرست منابع 

ُاژه، مــارک )۱۳8۷(، نامکان هــا: درآمــدی بر انسان شناســی ســوپرمدرنیته، 
ترجمه منوچهر فرهومند، چاپ اول، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

پرتوی، پروین )۱۳۹۲(، پدیدارشناسی مکان، چاپ دوم، فرهنگستان هنر، 
تهران.

بررسی پدیدارشناسی »مکان« و »نامکان« در دو نمایشنامه پلکان و 
کبر رادی شب روی سنگفرش خیس ا

گر پیشــبند هم بســته  گویید شــما؟ و حتی ا کامران :  .... چه می 
کنــار رود راین آش رشــته بــار بگذارند  ج ایفــل یا  باشــند و پــای بــر
...، بــاز هــم آخر شــب دور هم خوشــند و در والیــت غربت، غریب 
کــه در والیت خودمان  نخواهنــد بــود. غربت مال ماســت قربان، 
ماســت و خیــار وطنــی مــی خوریم و به زبــان مادری ســر همدیگر 
کاله می گذاریم. این است فرهنگ ما! ... نمونه می خواهید من! 
گردنم.  که انداخته اند  پاپیون می زنم؛ اما انگار حلقه طناب است 
پیــپ می کشــم؛ ولی بــه دهانم طعــم چپق می دهــد. آهنگ های 
ایرانی می شنوم و احســاس بدبختی می کنم. اغذیه های دریایی 
کوچک چه فایــده؟... پس جای  می خــورم؛  امــا بدون یک جــام 

کجاست؟ شما بگویید! )همان، 4۷6( دل 
مهاجــرت، رفتــن از مکانــی بــه مکان نامعلــوم، پایه هــای مکانی 
ایــن اثــر رادی اســت و شــخصیت ها بــا ایــن چالــش روبرو هســتند. 

که مجلسی و نوشین و سایر شخصیت ها  آن را  برای مثال، فضایی 
کشــمکش  دارند، فضای نامکانی می باشــد.  تجربه  می کنند و با آن 
را  او  نامکان هــا  کــه  حالــی  در  اســت،  ریشــه  بــا  انســانی  مجلســی، 
کرده، اما او حس تعلق خود به مکان را از دست نمی دهد  محاصره 
کــرده، یا در  گم  و بــا نامکان هــا مبــارزه می کنــد، نوشــین خانه اش را 
که در نهایــت با مرگ خود بــه خانه ابدی اش  جســتجوی آن اســت 
ج  کــه در خار قبرســتان می رســد. ناهیــد تنهــا فردی در متن اســت 
کم بر وطن خود )پوشــش  زندگــی می کنــد، او با توجه به شــرایط حا
گرفتــه زیرا به  و پیشــرفت(، تصمیــم بــه ترک ســرزمین مــادری خود 
کامران بــه دنبال آن  کــه حامــد و دکتــر  دنبــال آزادی اســت، آزادی 
هســتند و در ادامــه آرمین نیز بــه این نیاز دچار می شــود. زیرا برای 
آنها، ماندن در وطن، یعنی فراموشــی و از دســت دادن آزادی های 

روزمره زندگی، حال چه متمول باشــند چه فقیر. 
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