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با « کاله، آی باکاله آی بی»سازوکار مواجهه با دیگری در نمایشنامة 
 شناسی فرهنگی  رویکرد نشانه

 9،فرهادامینی*1صادقرشیدی،2مجیدسرسنگی

 چکيده 
شناسی فرهنگی به انجام رسیده، یک نمایشنامة نوشته شده در  این پژوهش که با روش تحلیلیِ نشانه

هجری شمسی،  41ای قرن  فضای ادبیات نمایشی مدرن ایرانی و ساختار تئاتری آن را در سپهر نشانه

است. با  سی قراردادهشناسی فرهنگی، مورد برر عنوان یک پدیدة بینافرهنگی با استفاده از نشانه به

های مواجهة  عنوان دیگری فرهنگی در قرن مذکور، شیوه درنظرگرفتن حضور فرهنگ اروپا/آمریکا مرکز به

با این دیگری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با تحلیل فرایند سازوکار جذب و طرد در 

جمة فرهنگی تئاتر از سپهر فرهنگی تئاتر غربی ، شیوة ساعدی برای تر«کاله آی با کاله، آی بی»نمایشنامه 

های درزمانی و هم زمانی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعة  و همچنین سازوکار مواجهه با دیگری

دهد که سازوکار مواجهة ساعدی با دیگری، پسااستعماری این سازوکار در اثر ساعدی نشان می

گیرد و با طرد بخشی فرض در نظر میعنوان پیش به سازوکاری است که هراس از دیگری و خطر آن را

های دیگری از آن و همچنین طرد گفتمان غالب و ها و طرد بخشعنوان سنت از فرهنگ درزمانی به

 کند.رسمی قدرت، برای مقابلة با دیگری، تکیه بر آگاهی را پیشنهاد می

 استعمار، دیگری، خودبودگی، فرهنگ، ساعدی واژگان کليدی:
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 دمهمق

شاید بتوان سرآغاز این پژوهش را در تعریف جدید مفهوم فرهنگ و توان تراکنش متون متعلق به 

ای سیال و قابل تغییر از  عنوان مجموعه وجو  کرد. فرهنگ به آن در مطالعات بینافرهنگی جست

ما  شناختی، نژادی، زبانی و غیره به ای متعلق به یک حوزة خاص معرفت های نشانه متون و نظام

ای در تراکنش بین فرهنگ ای فرهنگی و یک شبکة نشانه عنوان پدیده دهد تا تئاتر را بهاجازه می

ها منجر به دریافت یک پدیدة فرهنگی متعلق به فرهنگی های مختلف بررسی کنیم. این تراکنش

. نامندشود که آن را فرایند ترجمه میخاص، توسط یک فرهنگ دیگر و نهایتاً سازوکاری می

نویسی در ایران، فرایندی است که از طریق ترجمة بیافرهنگی تئاتر غربی وارد ایران شده  درام

های نمایشی مانند است. بدیهی است که مخاطب ایرانی، تئاتر و مناسبات اجرای آن را با سایر گونه

هد شد( تعزیه و نقالی اشتباه نخواهد گرفت )درصورت این عدم دانایی فرایند ارتباط مختل خوا

ای دیگر از نمایش که رمزگان خاص خود را دارد،  بنابراین حتی اگر مناسباتِ ویژة اجرایِ گونه

های آن گونة نمایشی های تئاتری مرجع، تعبیر رمزگانداخل یک سالن تئاتر اتفاق بیافتد، رمزگان

تعزیه، یا موسیقی خواهد بود. برای مثال اگر ما در یک سالن تئاتر با صحنة گرد، متعلق به اجرای 

های مشخص نقالی مواجه شویم، باز هم در یک سالن تئاتر قرار آن یا حضور یک نقال با روش

داریم و تطبیق مناسبات اجرایی، ما را بر آن می دارد که شیوة نمایشی دیگر را درون یک بافت 

ایش کاتاکالی هندی، های نمهای نمایشی غیرغربی )مانند رمزگانتئاتری دریابیم. دربارة سایر روش

های عام تئاتر غربی بستری را ترتیب رمزگان یا کابوکی ژاپن( نیز وضع به همین منوال است. بدین

قابل درک   های نمایشیهای عام سایر گونه دهند که تنها از طریق آن بستر، رمزگانتشکیل می

بیش رمزگذاری در مورد  نامند، اینمی 4خواهد بود. این فرایندی است که آن را بیش رمزگذاری

های دراماتیک نیز صادق است. از طریق این بیش رمزگذاری، تفسیری پدید خواهد آمد که رمزگان

زمانی یا درزمانی )استفاده از انبارة فرهنگی( فرهنگ  های فرهنگی هم ممکن است مبتنی بر نشانه

های فرهنگی ستقیم به رمزگانغیرغربی باشد. بنابراین سه سطح رمزگانی ارتباط تئاتری وابستگی م

 دارند که در متن مقاله به تشریح آن پرداخته خواهد شد. 

بر این اساس، این مقاله با هدف اصلی تحلیل و تبیین سازوکار مواجهه با دیگری در 

شناسی فرهنگی و اجتماعی نوشته شده است. ما  از منظر نشانه کاله، آی باکالهآی بینمایشنامة 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Over coding 
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« کاله آی با کاله، آی بی»ی از غالمحسین ساعدی با عنوان ابه بررسی نمایشنامهدر این پژوهش 

نویسانی که بخشی از گفتمان  عنوان یکی از نمایشنامه خواهیم پرداخت. بررسی ساعدی به

شناسی فرهنگی به تحلیلی نویسی ایرانی را برعهده داشته است با رویکردهای نظری نشانه درام

شناسی  های متعصبانه و شیفتگی نسبت به زیباییگیری در آن فارغ از موضعمنجر خواهد شد که 

سوی  ای از معنای این اثر دراماتیک را روشن خواهد کرد، وجوهی که ما را به اثر، وجوه تازه

عنوان متن خودی با ساحت فرهنگی اروپایی  تصویری شفاف از روش مواجهة این متن به

 رد.عنوان دیگری رهنمون خواهد ک به

 طرح مسئله

ای هجری در ایران، تجربه 41مسئلة اصلی ما در این مقاله این است که تجربة فرهنگی قرن 

خورده با گفتمان اروپامرکزی است و بدیهی است که آثار هنری هم از این تجربه مستثنی  گره

خود( نیستند، گفتمان منتج از این تالقی فرهنگی ممکن است اروپامرکز )وضعیت دیگری و نه 

یا ضداروپامرکز )وضعیت خود و نه دیگری( و یا ترکیبی )وضعیت هم خود هم دیگری( باشند. 

کاله، آی  های غالمحسین ساعدی، با نام آی بی بنابراین در این مقاله با انتخاب یکی از نمایشنامه

 خوردگی فرهنگ خودی و دیگری را تشریح خواهیم کرد. با کاله فرایند تالقی و گره

 حقیقروش ت

شناسی  این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است و در فرایند این رویکرد تحقیقاتی، روش نشانه

ها استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از  فرهنگی برای تحلیل یافته

شناسی فرهنگی، فرایندهای طرد و جذب عناصر و متون فرهنگی تشریح شده است و  نشانه

ها و اطالعات تحقیق مورد تحلیل  گیری مفهوم خود و دیگری، داده آن با بهره وازاتم سپس به

 اند. قرار گرفته

 چارچوب نظری

 شناسی و گفتگوی بينافرهنگی تئاتر، نشانه

شود که تمام شئون زندگی ها تعریف می ای پیچیده از نشانه شناسی، فرهنگ، شبکه از منظر نشانه

های مشخصی برای ای طبیعتاً رمزگان اند. این شبکة نشانه فرا گرفتهاجتماعی و تاریخی انسان را 
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ها، اند. نشانههای اجتماعی تولید شدههایی که از طریق تاریخ و کنشدریافت معنا دارد، رمزگان

آفریند که امکان ارتباط بشر با جهان پیرامون را فراهم خواهد ها را می ای پیچیده از داللت شبکه

کند. ها ارتباط خود با جهان پیرامون را تعریف می وسیلة همین نشانه بشر به آورد و اصوالً

هایی است که به آن رفتارها همة رفتارهای معنادار انسان و رمزگان»نگاه فرهنگ شامل  بااین

  ( بنابراین سپهر فرهنگی،9: 4388)سجودی، « کنندها را قابل درک می بخشند و آنارزش می

های قابل درک تعریف خواهد شد، مرزهای این مجموعة ه در حوزة رمزگانای است کمجموعه

ای برای اهالی  های دریافت داللت نشانه ها و شیوهنقابل درک، تا جایی ادامه می یابد که رمزگا

ای خارج از این حوزه غیرقابل فهم تلقی  های نشانه سپهر فرهنگی قابل فهم باشد و شبکه

کنند. نظم تلقی می وست که فرهنگ ها، سپهرهای خارج از خود را بیر خواهند شد. هم از این

نظم بیرونی برای تعریف خود  های بی رسد که هر فرهنگ نیاز به حوزهنظرمی بنابراین بدیهی به

است که هر فرهنگی را  4فرهنگ-فهمی و فرهنگ یا نه-دارد، در واقع این مرز میان فهم یا نه

شناسی فرهنگی  نشانه»بدون فرهنگ دیگر قابل تعریف نیست.  فرهنگی کند و هیچتعریف می

( 9: 4321)سجودی و بصیری، « ها درگیر است تا یک فرهنگ منفرد بیشتر با روابط میان فرهنگ

های مختلف برقرار  کند که میان فرهنگها دادوستدی دائمی را تضمین میارتباط میان فرهنگ

ها و  ان به انحای مختلف دست به توصیف شهرها، آدماست، از زمانی که جهانگردان و بازرگان

اند، تا امروز که تعامالت فرهنگی در جهانی با  شان زده موجودات دیگر موجود در سفرهای

پذیرد، این ارتباط فرهنگی وجود داشته است. اساساً ارتباطات بسیار سریع و آسان صورت می

بر »ها در خالل این ارتباط د، فرهنگهمین ارتباط است که موجب پویایی فرهنگی خواهد ش

گردند  کنند به خود بازمی که دیگری فرهنگی را مالقات می حال افزایند و درهمان ارزش خود می

شناسی فرهنگی مکتب مسکو/ تارتو، روشی است  (. نشانه9)همان: « کنند و خود را بازتعریف می

عنوان یک سپهر آمیخته  ات و هم بهبذ عنوان یک موجودیت مستقل قائم که در آن فرهنگ هم به

 آمده است. 4شود. این الگو در نمودار شمارة و دارای مرز با دیگری تعریف می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
نظر صورت نافهم و نامتن ثبت شده که به  شناسی فرهنگی اثر فرزان سجودی، این مفهوم به در کتاب نشانه 4

 -متن و نه-ساز است، اما ما در اینجا برای رعایت امانت همان نه ساز و ناغیریت رسد، چرا که نه، نفی تر می صحیح

 ایم.  ی مورد ارجاع ثبت شده آورده فهم را که در مقاله
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 (1:ترجمةفرهنگیوسازوکارجذبوطرد)همان:2نمودارشماره

های قابل درک برای اهالی خود  ای قائل به رمزگان عنوان یک شبکة نشانه گفتیم که فرهنگ به

شده از فرهنگ بیگانه تا وقتی غیرقابل درک  های دریافت در فرایند ارتباطات فرهنگی نشانه است،

ای، وجود رمزگان  و فهم بمانند اساساً ارتباطی شکل نگرفته است، چرا که الزمة ارتباط نشانه

سازی  های جدید نیاز به فرایند خودی مشترک برای گیرنده و فرستنده است. بنابراین فهم نشانه

)همان( این فرایند را « شوند های دیگری در درون خود بازساخته می رمزگان«  دارد. در واقع

متن از سپهر فرهنگی  -توان فرایند ترجمة فرهنگی نامگذاری کرد، فرایندی که در آن یک نه می

عنوان یک  شود. وقتی یک متن به بیگانه بدل به یک متن قابل فهم در سپهر فرهنگی خودی می

شوند.  های آن جذب و برخی طرد می شود، برخی نشانه ای وارد فرهنگ خودی می نشانهشبکة 

، به نقل 9)همان: « فرهنگ دیگر وجود نداشته باشد»این فرایند ترجمه تا وقتی ادامه می یابد که 

به نمایش گذاشته  4(. الگویی که تحت عنوان الگوی مکتب تارتو نمودار 98: 9001از پوسنر، 

نظمی تقسیم  فرهنگ یا نظم و بی -الگویی قطبی است که به دو بخش فرهنگ و نه شده، عمالً

که ما مد نظر داریم کمتر امکان شکل گیری  شکلی شرایطی ترجمة فرهنگی به شده است. درچنین

دهد، ناظر به نوعی  رخ می -فرهنگ -سازی متون نه عنوان خودی خواهد داشت، بلکه آنچه به

فرهنگ خود خواهد بود که سازوکاری دفاعی برای تثبیت خود در برابر  رفتار مرکزگرا به سوی

 هارا فراهم خواهد آورد.  ناشناخته
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عنوان فرهنگ خودی  برای ترجمة بینافرهنگی ترجیح بر آن است که دو سپهر فرهنگی را به

 9 مناسبات بینافرهنگی را مطابق نمودار شمارة ترتیب این به و دیگری فرهنگی تبیین کنیم و

 تعریف کنیم:

 

 
 (9شدةروابطبینافرهنگی)همان::الگویتعدیل1نمودارشماره

 

ها، مبادلة اطالعات و  ای پویا از نشانه عنوان شبکه شده دو فرهنگ را به این الگوی تعدیل

دهد که مستقالً معنایی ندارند و وجود هرکدام به در زمان حاضر و گذشته نشان می ها انبارة آن

 شود.وابسته است و این وابستگی در فرایندی که ترجمة بینافرهنگی است تعریف می دیگری

ارتباط بینافرهنگی مطابق آنچه سجودی تصریح کرده با سه وضعیت مواجه خواهد شد: اول 

وضعیت خود و نه دیگری، دوم وضعیت دیگری و نه خود و سوم وضعیت هم خود و هم 

 ( 1: 4388دیگری )سجودی، 

بخشی است، در این رویکرد خود،  ول رویکردی ایدئولوژیک و در پی هویترویکرد ا

فرهنگ است و دیگری بدوی. رویکرد دوم رویکردی است که به استحالة هویت خود در 

که خود، هویتش را از نگاه دیگری بازتعریف خواهد کرد و  ترتیب این به دیگری می انجامد،

آفریند.  پذیرد و دیگریِ آرمانی را میکند را میمیآنچه فرهنگ دیگری درباب هویت او تبیین 

سومین رویکرد، رویکردی دیالکتیکی میان خود و دیگری است. این رویکرد ضامن پویایی هر 

فرهنگی است و عمالً در تمام تاریخ تعامالت بینافرهنگی وجود داشته اما همیشه از طرف 

اند( نهی  یا دوم را تأیید و حمایت کرده از رویکردهای اول یکی های مسلط )که همواره گفتمان
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شود همیشه ردی از خود در  شده است. رویکرد سوم رویکردی گریزناپذیر است که موجب می

 (. 7تا  1دیگری و ردی از دیگری در خود وجود داشته باشد )همان: 

شود،  از طرف دیگر نباید فراموش شود که مناسبات فرهنگ در یک بستر تاریخی تولید می

آورد، این تاریخ،  به این معنا که تاریخ، بستری را برای تعریف خود در برابر دیگری فراهم می

و به تعریفی از هویت خویش دست یافته و آن را  ها آن ای متون است که خود از طریق مجموعه

عنوان مبنایی برای مواجهة امروزین خود با دیگری قرار داده است. در واقع سازوکار فهم  به

شود. این خودی که های امروزین فرهنگی از طریق یک خودی تاریخی بازیابی می انهنش

(، هویتی است که گذشتة یک 40داند )همان:  می« خودی آرمانی در زمانی»سجودی آن را 

گیرد. این پایه و مبنا هرچند  ای برای زمان حال همان فرهنگ درنظر می عنوان پایه فرهنگ را به

د اما به اعتقاد سجودی دیگری تاریخی و درزمانی فرهنگ خودی امروزین رس نظر خودی می به

 است که بدون فرهنگ امروز معنایی نخواهد داشت. 

حضور دو سطح زمانی در تعریف خود فرهنگی و دیگری فرهنگی منجر به الگوی ارتباط 

 نشان داده شده است: 3شود که در نمودار  زمانی دیگری می درزمانی و هم

 
 (2911:21:روابطبینافرهنگیدرزمانیوهمزمانی)سجودی،9رشمارهنمودا
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عنوان یک  ( گفته است تئاتر از طریق تفلیس به4328گونه که بصیری ) از سوی دیگر همان

مرز بینافرهنگی وارد فرهنگ ایرانی شده است. حضور این مرز بینافرهنگی در بررسی ما موجب 

رنظرگرفتن تمام امکانات ترجمه و غیر آن خود پژوهشی پیچیدگی های زیادی خواهد شد. د

هجری شمسی را  41طلبد و ما برای پرهیز از این پیچیدگی، دیگری فرهنگی در قرن دیگر می

ایم. بدیهی است که چنین رویکردی ممکن است  غرب به مفهوم عام کلمه در نظر گرفته

دست و همگن نشان دهد. بنابراین برای گرایانه به نظر برسد و تئاتر غربی را تئاتری یک تقلیل

معنای فرهنگ آمریکا/  های تئاتری مشخصی از فرهنگ غربی بهگرایی جریان پرهیز از این تقلیل

 ایم. را مورد نظر قرار داده 4200اروپایی پس از سال

 اند، بندی کرده ( طبقه4323های تئاتر)زاریلی و دیگران، آنگونه که زاریلی و دیگران در تاریخ

های عام های تئاتری مشخصی هستند که رمزگانتئاتر انقالبی و اصالحگر قرن بیستم، نظام

های دراماتیک خود را دارند. ضمناً نباید فراموش کرد که نظام ارسطویی تئاتر تئاتری و رمزگان

 هایی تئاتری و دراماتیکچنان رمزگانهای پنج گانه هم پنداری، تزکیه و وحدت مبتنی بر همذات

 گیرند. کند و در سطح وسیعی مورد استفادة تئاتر غربی قرار می را تولید می

 شمسی 11و جایگاه آن در ایران قرن  1مفهوم دیگری

قطبی بین یک سوژه و یک فرد یا یک چیز دیگر  ای دو به رابطه»ترین سطح  دیگری در عمومی

)شاهمیری، « تثبیت شده استمثابة ناخود تعریف و  اشاره دارد که متفاوت یا غیر است و به

( تصور خود از دیگری تصوری است که ممکن است حق حیات یا استقالل یا منافع 440: 4382

ترتیب دیگری، هویتی غیرخود دارد که ممکن است درحال تحمیل  این خطر اندازد، به خود را به

ه شد، خود نیز بدون طور که قبالً در مورد فرهنگ اشار این هویت به خود باشد یا نباشد و همان

 حضور دیگری توان شناخت خود را ندارد. 

خود و دیگری از دو منظر قابل تعریف هستند، منظر اول که مورد استفادة ادوارد سعید بود 

عنوان یک تهدید تلقی می عنوان خود و شرق را به منظری است که در آن انسان غربی خود را به

زند  سازی شرق می غرب در چهار مرحله دست به دیگری کند،طور که سعید تصریح می کند، آن

که مرحلة آخر شرق را از یک تهدید تاحد یک ابژة قابل شناسایی پایین خواهد آورد )سعید، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1Other 
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عنوان تهدیدی برای  (. منظر دوم منظری است که استعمارپذیر، استعمارگر را به483و489: 4321

کند که سه وضعیت عصیان، سرکوب برخورد می عنوان یک دیگری کند و با او بهخود تلقی می

 یا تقلید و رسیدن به وضعیت هیبریدی )درآمیختگی( را در پی خواهد داشت.

معنی که  از طرف دیگر، هویت دیگری درطی تاریخ ممکن است دچار تغییراتی شود، بدین

یی ها سازی یک فرهنگ خودی بنابه شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی خود دست به دیگری

سازی جدای از  خواهد زد و دیگری خود را پیوسته تعریف و بازتعریف خواهد کرد. این دیگری

 سپهر فرهنگی خاص به سپهر سیاسی و اجتماعی موجود دریک فرهنگ هم وابسته است.

هجری تا پیش از انقالب اسالمی، دیگری سیاسی، عمالً به دوبخش تقسیم  41در ایران قرن 

تا  4390و دورة زمانی محمدرضا شاه از  4390تا  4301رضا شاه پهلوی، شود، دورة زمانی می

عنوان جانشین روسیة تزاری دیگری  ، در دورة اول و در ادامة دوران قاجار، شوروی به4317

تلقی « دیگری»عنوان  شود و از طرف دیگر رضا شاه انگلیس را هم بهسیاسی ایران محسوب می

سیاسی کشور شد و این روال تقریباً تا پایان « خودی»ل به کرد، بعد از مدتی آلمان بدمی

عنوان  دولت شوروی همچنان به 4390( دوران بعد از 44: 4321حکومتش ادامه یافت )منوری، 

 دیگری سیاسی باقی ماند و تمایل دولت به آمریکا و اروپا بیشتر شد )همان( 

خودی سیاسی گفتمان اروپا/ بینیم که دیگریِ سیاسی این دوران، گفتمان شوروی و می

سازی و  آمریکا مرکز بوده است. مقصود ما از دیگریِ سیاسی و خودیِ سیاسی، خودی

شد. این ای است که از سوی گفتمان رایج حکومت در دوران پهلوی اعالم می سازی دیگری

دیم سازی فرهنگی نیست، چنانچه پیشتر تأکید کر سازی و دیگری اعالم لزوماً به معنای خودی

 عنوان دیگری فرهنگی حضور پررنگی در این قرن دارد. فرهنگ غربی به

 کاله( ها و مطالعة موردی مقاله )نمایشنامه آی با کاله، آی بی تحلیل یافته

 داستان نمایشنامه

در یک محلة نوساز حاشیة شهر، پیرمرد شبانه اهالی را از حضور دزدی شبیه هیوال! دریک خانة 

شوند کند، اهالی محل به تحریک دکتر قانع میقرار دارد مطلع می ها آن گیمتروک که در همسای

کند که هیوال را می تأکید که پیرمرد خیاالتی شده و متوهم است، اما وقتی مرد روی بالکن هم

کند اما کسی دیده، مرد روی بالکن مردم را به جسوربودن و رفتن داخل خانه تحریک می
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بینیم که هیوالی داخل رسند، میت وقتی پلیس و یک خبرنگار سرمیگذارد، درنهاینمی پاپیش

کرده علی بوده که عروسک بزرگی را با خود حمل میآزار به نام ننهوضع و بی خانه، پیرزنی خل

  علی در آن خانهدانسته که ننه شود که مرد روی بالکن از ابتدا میاست! درنهایت مشخص می

 شان بکشد. اهل محل را به رخاست و قصد داشته ترسوبودن 

ساعدی از نام حرامیان برای  -روند بینیم که به خانة متروکه میدر پردة دوم دزدانی را می

کند، این بار مرد روی بالکن هم سعی دوباره پیرمرد اهل محل را بیدار می -دزدها استفاده کرده 

رف پیرمرد و مرد روی بالکن را باور شوند اما کسی حکند همه را بیدار کند، دیگران بیدار میمی

خطری متوجه محله نخواهد  کس در خانة متروک نیست و هیچ دارند که هیچ تأکید کند، همهنمی

دهد رانند و دکتر به همة اهل محل قرص خواب می بود، درنهایت مرد روی بالکن را از خود می

ها یورش بنیم که به خانها میشود حرامیان ر که راحت بخوابند. وقتی همة چراغها خاموش می

 کنند.برند و تنها از خانة مرد روی بالکن که چراغش روشن است دوری میمی

کااله، آی   بررسی سازوکار جذب و طرد فرهنگی در نام و سااتتار نماایآ آی بای   

 باکاله

  شود که با یک اختالف در حروف ربطهم تشکیل می به نام نمایشنامه از دو عبارت شبیه

گذارد که اختالف کمی با هم اند، این نام دو وضعیت را در برابر چشم میجناس را ساخته نوعی

کند، نمایشنامه در دوپرده دارند، از طرف دیگر ساختار نمایشنامه هم از این اصل پیروی می

نقطة اختالف دارند، در پردة اول اشخاص محله  نگاشته شده که هر دوپرده وضعیتی مشابه و یک

گیرد و در پردة  پندارند و وضعیتی کمیک شکل می مردباالی بالکن، توهم را واقعیت میبه جز 

 آید.  پندارند که وضعیت تراژیک پدید می دوم واقعیت را توهم می

ها در این دو وضعیت  ارز و نمایش رفتارهای آدم کنار هم قراردادن دو وضعیت نمایشی هم

داند آیا ة اول نمیوا خواهد داشت. مخاطب در پرد مشابه مخاطب را به قضاوت دربارة رفتارها

کند پنداری میذاتهای نمایشنامه همواقعاً هیوالیی در خانه پنهان است یا نه، و به این جهت با آدم

رود که مخاطب و اشخاص محله با هم همراه شوند )درست مانند و روایت به شکلی پیش می

بیند و رو هستیم( اما در پردة دوم مخاطب حرامیان را می روبه  زمانی که با یک روایت اول شخص

شخصی طرفیم که رفتارهای مشابه آدم وضعیت ما با روایتی سوم داند که واقعیت چیست، دراینمی
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گذارد. این شیوة روایت و ساختار نمایشی هرچند وبررسی می های نمایشنامه را به معرض مطالعه

پنداری مخاطب  های رئالیستی است اما در برابر همذاتیژگیگانه و واجد وهای سهدارای وحدت

های های تئاتر آموزشی برشت و روشکند و شباهتی به شیوهو غافلگیری او مانعی ایجاد می

 کند.برای نمونه در آنکه گفت آری، آنکه گفت نه پیدا می 4پداگوژیکی

ی، آگاهی و انجام اصالحات تئاتر تعلیمی و آموزشی برشت تئاتری اجتماعی برمبنای بیدار 

کند، تالش شخصیت اصلی راستا عمل می سیاسی و اجتماعی است. تئاتر ساعدی هم درهمین

( در 4316)سپهر، « های شخصی خود نویسنده استرسد طرحی از ذهنیتنظرمی به»متن که 

ر واداشتن مخاطب د قضاوت جهت اصالح شرایط و بیدارکردن نمادین افراد حاضردرمحله، به

هایی قرص خواب -های مشابه و شیوة نمادین متن در القای طرح خواب عمومیطرح وضعیت

همه در راستای تئاتری انقالبی عمل خواهد  -کنندکردن خطر مصرف می که مردم برای فراموش

اند، ( حاضر بوده4316کرد. منتقدانی که در اجرای اول این متن به کارگردانی جعفر والی )

اند، از هوشنگ حسامی که ای به این نگرش اصالحی و انقالبی واکنش دادهوههرکدام به شی

( تا نامة شاعرانة مهین جهانبگلو در 4317خواند )حسامی، « قطعاً ملی»تئاتر ساعدی را تئاتری 

توان گفت که بنابراین می   9(4317داند )جهانبگلو، به متن که آن را آتشی بر خرمن کاه می  پاسخ

 اصالحی برشت همپوشان است.   -بی تئاتر ساعدی با بعد انقالبیبعد انقال

های  های تئاتر آموزشی برشت از بسیاری رمزگاناز سوی دیگر باید گفت که هرچند در شیوه 

 –ها نیست  شود و در این نمایش خبری از این رمزگانگذاری استفاده میتئاتر اپیک مثل فاصله

اما  -ها را دیدشود این رمزگانثل چشم در برابر چشم میهرچند در متون دیگری از ساعدی م

ای که برشت برگزیده ارتباطی مشخص شیوة رئالیستی ساعدی در پیوند با محتوای انقالبی با شیوه

عنوان یک مارکسیست انقالبی به سرنگونی نظام سرمایه معتقد  به». از سوی دیگر تئاتر برشت 3دارد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
 تئاتر تعلیمی/آموزشی 4

داند و معتقد است  می« زدن به نعل و میخ» اهلل نویدی متن ساعدی را در این میان برخی از نویسندگان مانند نصرت 9

های بیچارگی مردم را بر سر مردم شکسته  وکوزه عکس گرفته و کاسه« گرگ آمد -گرگ آمد»که او صرفاً از فریاد 

های  (، حتی اگر این قول را بپسندیم، نمایش ساعدی نمایشی انقالبی است، گیریم بر روش4317است )نویدی، 

 ارد باشد! اش نقد و گری انقالبی

 4382صفا،  ی تاثیر تئاتر برشت بر ساعدی رجوع کنید به: مجذوب درباره 3
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سو و مقابلة  داری یا گفتمان امپریالیستی از یکبا نظام سرمایه( این ضدیت 113)زاریلی،« بود

های ارسطویی یا رهیافت استانیسالوسکی به برشت با تئاتر رایج و غالب عصر خود، اعم از نظریه

عنوان دیگری تئاتر غالب غربی قابل شناسایی باشد،  شود که برشت بهتئاتر )همان( باعث می

یگری دور گفتمان غربی یعنی شرق شکل گرفته، جالب اینکه برشت دیگری نزدیکی که در برابر د

جوید و گویی این دیگری نزدیک های تئاتر شرقی بهره میهای تئاتری خود از روشدر شیوه

نماید. حال ساعدی بخشی از تئاتر غربی را کند و خودی را طرد میدیگری دور را جذب می

های تئاتر ر غرب است، اگر رادی با جذب روشکند که اقلیت و دیگری نزدیک تئاتجذب می

خودی می به عنوان دیگری جذب و بدل مدرنیستی و نظام ارسطویی تئاتر، نظام غالب تئاتری را به

دیگری نزدیک گفتمان خودی می به گزیند و خود بدلکند، ساعدی نظام اقلیت و انقالبی را برمی

عنوان دیگری نزدیک  صیت مرد روی بالکن را بهشود )در ادامه و در بررسی متن نمایشنامه، شخ

 گفتمان خودی خواهیم دید و این خود شباهتی قابل بحث است!( 

های توان از شباهت نام نمایش به نمایش برشت و همچنین ویژگیطور خالصه می به

های ساختاری تئاتر برشت به این نتیجه رسید که ساعدی در ساختار نمایشنامه بخشی از رمزگان

ای خاص از تئاتر را جذب کرده است، هرچند شیوة برشت از تئاتر غربی که متعلق به شیوه

های تئاتر شرق دور بهره گرفته و این تبادالت فرهنگی، تشریح فرایند جذب و طرد را رمزگان

توان با اغماض چنین گفت که ساعدی در حوزة ساختاری بسیار پیچیده خواهد کرد اما می

آوانگارد و »کند که گفتمان غالب تئاتری نیست، بلکه بخش غربی را جذب میبخشی از تئاتر 

( که خود در برابر گفتمان غالب 119)همان: « شودگر تئاتر غربی محسوب میانقالبی و اصالح

شود این تبادل فرهنگی، در مقابله زده و آن را طرد کرده است. می به تئاتری دوران خود دست

 ترسیم نمود: تئاتر را به شکل زیر

 
 .(:طرد/جذبساختاردرنمایشساعدی)ایننمودارتوسطنویسندگانترسیمشدهاست4نمودارشماره
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کاله،  سازی در نمایشنامة آی بی عنوان بستری برای تودی و دیگری مکان و زمان به 

 آی باکاله

افتد. اتفاق می« د کوچهای از تالقی چنمحوطه»و « ای نوساز در حاشیة شهرمحله»نمایشنامه در 

ها یا نقاط مرکزی در مطالعات نشینی خود واجد معانی بسیاری است، سرزمین این حاشیه

شود که درحد فاصل دو فرهنگ هایی اطالق میبینافرهنگی و مطالعات پسااستعماری به سرزمین

باالیی برای تغییر  پتانسیل»ها خاصیتی هیبریدی و دوگانه دارند و قرار گرفته باشند، این سرزمین

توانند ها در ناحیة بینابین می ( و همین قرارگرفتن17: 4321)اشکراف، « و ساختارشکنی دارند

)همان( « بنیاد جلوه دهند نتیجه و درنتیجه بیهای دوگانه را بینظام»ای عمل کنند که گونه به

هایی سو خانه است، از یکای مرزی کنیم، منطقهای که ما در این نمایش از آن صحبت میمنطقه

ای متروکه و مخروبه، این همنشینی خاصیت ها خانهنما دارد و در کنار این خانهساز و خوشتازه

کند و توان باالی این منطقه در ایجاد تغییر و شورش علیه دیگری را هیبریدی مکان را تبیین می

گونه مرد روی بالکن شد هماناهالی موجود با دهد و اگر تصمیم یا جسارتی دراین نشان می

 را در پی خواهد داشت. « رهایی و آزادی»کند گوشزد می

اصالً معلوم نیست »ای که کالنتری ندارد و دیگر، این نقطه یک حاشیه است، حاشیه ازطرف

بودن توان باالیی  ای( این حاشیه98: 4314)ساعدی، « اینجا جزء منطقة شهربانیه یا ژاندارمری

ای بودن یا مفهوم حاشیه از آورد. حاشیهمضامین پسااستعماری در متن پدید می برای توسعة

برانگیز مطالعات پسااستعماری است، مفهوم حاشیه ارتباط بالفصل با مفهوم  مفاهیم بسیار بحث

شود که در مقابل مرکز هایی اطالق میمرکز دارد، این مفهوم در شکل استعماری خود به دیگری

ها ( و از طرف دیگر حاشیه491: 4382اند )شاهمیری، فرهنگ تمدن و بیمدن، بیبا فرهنگ و مت

تابع مرکزند، تابع سلسله مراتبی که از سوی مرکز تحمیل شده است، در واقع این مرکز است که 

کنند، قرار  ها هستند که مرکز را تعریف و بازتعریف میکند و حاشیهحاشیه را مشخص می

برد و از سوی دیگر سو توان مواجهه با گفتمان مرکز را باال می از یک گرفتن در چنین مکانی

ها را  ای معین، خالص و همگن از ارزشتواند ادعای فرهنگ مرکزی در دارابودن مجموعه می

 زیر سوال ببرد )همان(.

توان در آن به گفتمان دوتایی میان آورد که مینتیجتاً این بستر مکانی، شرایطی را فراهم می

ها حمله برد و از این طریق آن را به چالش کشید و این کارکرد قدرت مرکزی و تبعیت حاشیه
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خود،  ها خودبه انقالبی تئاتر ساعدی را بیشتر تقویت خواهد کرد. از طرف دیگر حاشیه

بینیم که انتخاب مکان در این شوند. درنتیجه، می های نزدیک فرهنگ مرکزی محسوب می دیگری

 ساختار نمایش، که آن هم انقالبی و دیگری گفتمان مرکزی است همخوانی دارد. نمایشنامه با

 کاله، آی با کاله ها در نمایشنامة آی بی ها و نسبت میان آن تود/ دیگری

شود، خطری که از حضور یک دیگری قدرتمند در نمایشنامه با یک اعالم خطر آغاز می

کند دیگران را آگاه کند، پیرمرد، و تالش می شکل گرفته است، پیرمرد این خطر را دیدهمحله 

خواند و دچار های مربوط به علوم غربیه میها کتاب نمایندة نسل گذشته است، او شب

مهیب را دیده که وارد خانة متروکه شده  بول است، او موجودی خطرناک و با شکلی  سلسله

کمک میها  آن ن دیگری مخوف ازکند و برای مواجهه با ایاست، پیرمرد اهالی محله را خبر می

گیرد که وار شکل میشوند یک خود تودهخواهد، وقتی اهل محله با هم در کنار پیرمرد جمع می

 پردازد. در برابر یک دیگری به مواجهه می

ای است.  سازوکار این مواجهه تا پیش از حضور مرد روی بالکن سازوکاری چند مرحله

در برابر این ترس ها  آن گیرد،وار قدرت می ر میان خود تودهدر ابتدا ترس از این دیگری د

کند شود، دکتر در این مواجهه تالش میجویی هستند تا اینکه دکتر وارد میدان می دنبال چاره به

که پیرمرد را به توهم متهم کند و با استفاده از گفتمان علمی و استفاده از لغات فرنگی و 

کند که پیرمرد دچار توهم شده است و خطری از جانب دیگری میبیگانه، تودة خودی را قانع 

دکتر: ....ایشون دچار هالوسیناسیون شدن......یعنی توهم......مضاف بر اینکه »وجود ندارد 

( دکتر در این 99و  94: 4314)ساعدی، « سرکار دچار هیپوتروفی پروستات هم هستین...

کند. در رهیافت فوکو قدرت/ دانش فوکویی عمل میعنوان نمایندة گفتمان  سازوکار مواجهه به

دانش به جای آنکه حقیقت را نشان دهد، رابطة قدرت »دربارة نسبت میان دانش و قدرت، 

عنوان یک سوژه شروع به  ( دکتر به480: 4324)برتنس، « دهدبین سوژه و ابژه را بازتاب می

ها هم در این کند، باقی شخصیتمی عنوان ابژه شناسایی و بررسی رفتار و سکنات پیرمرد به

 شوند: مسیر با دکتر همراه می

شه، ما اینجا وایستادیم شمام هی سوال جواب آخه اینکه نمیمکانیک )خطاب به دکتر(: »

 کنی. می
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 توی قضیه رو خوب دراره. و خواد ته می بابای مدرسه:

 حاال که وقت این حرفا نیست. مکانیک:

 رسیم.بدین به نتیجه میاگه یه دقه اجازه  دکتر:

 (94: 4314)ساعدی،  «خیله خب، پس شمام زیاد لفتش ندین... مکانیک:

شود با او برای ابژه قراردادن ترتیب که مکانیک همراه دکتر می همین همة اهالی محل به

شود و تسری ترتیب است که دانش دکتر بدل به یک گفتمان می کنند، بدینپیرمرد همراهی می

نماید، در کند و از این طریق قدرت خود را تثبیت میهایی را تولید میکم سوژهو کمیابد می

عنوان سوژه مورد خطاب  شود دیگران را بهوسیلة دکتر ایجاد می واقع گفتمان دانش/قدرت که به

شود که یک خود/دیگری داخلی دهد تا خود را تکثیر کند. این تکثیرشدن سبب میقرار می

 دیگری به خود و پیرمرد بدل به جز پیرمرد بدل خودی شکل بگیرد، تمام اهل محل بهدرون گفتمان 

شود و پس از شود، فراگیری گفتمان دانش/قدرت موجب ایجاد این مرزبندی میمیها  آن

 کند:مرزبندی، دیگری داخلی را خنثی و طرد می

 .....)پیرمرد( دچار توهمات و خیاالت غیرواقعی شدندکتر:»

 اش بخارات معده بودپس بگو، همه درسه:ابای مب

 بهتره خودتو معالجه کنی آقا مرد:

 رو زابراه کردی که چی؟ نصفه شبی همه مکانیک:

( و در ادامه اهل محل با 99)همان: « آزاره بیامرزه خدا پدر هرچی مردم مادر مکانیک:

کنند، این فرایند یعنی طرد اینکه پیرمرد بیمار است او را به خوابیدن دعوت می خیال مهربانی و به

دهد، گویی گفتمان با طرد دیگری او  و جذب توامان دیگری، توسط گفتمان دانش/قدرت رخ می

عنوان سوژه مجدداً فرامی کند و سپس از طریق جذب او را بهرا به ابژه بدل کرده و تنبیه می

ری که محله را تهدید خواند تا قدرت خود را تثبیت کند. این گفتمان وجود دیگری دور و خط

کجای دنیا  کنم هیچدکتر: ....فکر نمی»کند. کند را نفی کرده و آن را ناموجود تلقی میمی

 ( 93)همان: « موجودی با مشخصاتی که سرکار گفتین وجود داشته باشه

 بنابراین سازوکار بخش اول پردة آی بیکاله، سازوکاری است که در آن:

کند و بدین طریق کند که وجود خود را تهدید میمییک خود، خطری را احساس  -4

 کند. سازی میدیگری
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کند و دیگری می به شود و سوژة خودی را بدلگفتمان دانش/قدرت بر خود مسلط می -9

 کردن خود به جنون و توهم وجود دیگری انکار شود. آورد تا با متهمسازوکاری را پدید می

   د.کنخود وجود دیگری را انکار می -3

قدر صادق  عنوان نمایندة دانش چه  کند، اینکه ادعای دکتر بهگونه که فوکو تصریح می همان

خصوصی است که امکان صورت گفتمان به»یا کاذب است، اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد 

« دهدآورد و بیرون از این گفتمان دانش اعتبار خود را از دست میبندی دانش را فراهم می

خصوص درمتن از طریق کلمات زبان بیگانه، سطح زبانی و  ( این گفتمان به480: 324، )برتنس

دهد تا بتواند دیگران را با شود و قدرتی را به دکتر میهای علمی دکتر فراهم می همچنین آزمون

 خود همراه کند.

پذیرد، این شکست جایی آغاز اعتبارکردن دانش از طریق شکست در گفتمان صورت میبی

وضوح از  کند، او بهزدن می دهد و شروع به حرفشود که مرد روی بالکن خود را نشان میمی

کند اعتبار می های پزشکی دکتر، ادعای توهم بودن حضور دیگری را بیطریق حمله به آزمون

جواب کنی....نه داداش، من نه پرخورم و نه  خوای منم سؤالمرد روی بالکن: ها؟ چیه؟ البد می»

« خونم، گرفتاری ادراری هم ندارم، خوابم نبودم که حاال بدخواب شده باشمارواح می کتاب

دیگری دور )هیوالیی که در خانة متروک  با در اینجا بخش دوم مواجهه  (91: 4314)ساعدی، 

 شود.پنهان شده( آغاز می

محله است، مرد روی بالکن موقعیتی جداگانه دارد، او از نظر مکانی جدای از تودة جمعیت  

شود اما او هرچند اهل همین محله است و در گسترة خود، یک عضو خودی محسوب می

صدایی جداگانه دارد و خطر حضور دیگری دور، )موجودی که در خانة متروک پنهان شده( را 

 گوید که این موجود خطری برای او ندارد: کند و میاز خود سلب می

 ید کمک کنی یا نه؟خب حاال که محله در خطره با مرد:»

 ( 96)همان:  «خطری باکیم نیست ولی من از هیچ مرد روی بالکن:

محسوب شود   شود که مرد روی بالکن دیگری اهالی محلههمین صدای جداگانه سبب می

هرچند که این دیگری در برابر دیگری موجود در خانة متروک که دیگری دور این محله است، 

بردن گفتمان دکتر و  زوکار مواجهه با دیگری دور، ابتدا با زیرسؤالدیگری نزدیک خواهد بود، سا

ها این دیگری نزدیک، شود، خودیتأکید بر حضور دیگری دور و خطر آن برای خود آغاز می
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عنوان  کنند که با او همراهی کنند. دکتر بهو تالش می  پذیرندیعنی مرد روی بالکن را ابتدا می

کند به مدیریت گیرد و سعی میش دوباره اوضاع را به دست مینمایندة گفتمان قدرت/دان

باید یه  دکتر:»کند که باید راه حلی منطقی برای این مشکل پیدا کرد اوضاع بپردازد، او تأکید می

( و این راه حل اساسی و منطقی از نظر دکتر استفاده از 98)همان: « راه منطقی و اساسی پیدا کرد

)همان(. گفتمان « منظورم اینه که حضور نمایندة قانون الزمه دکتر:»ن است قانون و نمایندة قانو

دامن سایر  به قدرت پدید آمده که دانش در آن شکست برداشته است، برای تثبیت خود دست

شود، در واقع گفتمان قدرت موجود در حاشیه از این طریق گفتمان قدرت گفتمان قانون می

هایی حاشیهکند، میان خودیواجهه با دیگری را به او واگذار میکند و م مرکزی را فراخوانی می

گیرد، این فراخوانی بخشی از مواجهه و برخورد با نشین بحث برای فراخواندن مرکز درمی

کنند، ها از این مواجهه شانه خالی میتک شخصیت به دیگری موجود در خانة متروکه است، تک

عنوان یکی از  از اینکه نمایندة قدرت است بهدر این بخش از پردة اول دکتر جدای 

کردن به مردم ابا دارد  کند، او از کمکهای خودی و نمایندة طبقة خویش نیز عمل می شخصیت

و حاضر نیست اتوموبیل خود را برای حل معضل در اختیار مردم بگذارد، وقتی فراخوانی مرکز 

گیرند که خود با تصمیم می  ایاشیههای حخورد خودیبرای مواجهه و دفع خطر به مشکل می

ای برای این مقابله دارند، اما با وجود داشتن این اسلحه ها حتی اسلحه دیگری مقابله کنند. آن

ها در این مواجهه به رفتاری دست  شود با دیگری مقابله را آغاز کند. خودیکسی حاضر نمی هیچ

عنوان تنها  ها از مرد روی بالکن به د، آنشوزنند که نوعی مکانیسم دفاعی روانی محسوب میمی

خواهند که شرایط خانه را گزارش دهد، میتواند داخل خانة متروک را ببیند میکسی که می

خواهند مقدار خطر را بسنجند و از این طریق خود را آرام کنند. مرد روی بالکن شروع به 

آمیز و  رش فارغ از اینکه سخرهکند، این گزادادن شرایط هیوالی موجود در خانه می گزارش

ها شروع به واکنش دادن به رفتارهای  گذارد، آنها میغیرواقعی است تأثیر جالبی بر خودی

گوید که انجامد، وقتی مرد روی بالکن می کنند، و این واکنش حتی به تقلید هم میدیگری می

اند، اما با این گری ترسیدهها از دی خندند! آنخندیدن است، مردم نیز نخودی می هیوال درحال

عنوان عملی برای فراموش کردن ترس و از  اند و این تقلید به آورده تقلید خود را در انقیاد او در

 پذیرد. آن خودسازی دیگری صورت می
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کند که خواند و تأکید میگیری و مواجهه با دیگری فرامی مرد روی بالکن، مردم را به تصمیم

....باید همت  مرد روی بالکن:»ها هموار خواهد کرد:  و رهایی را برای آن این مواجهه راه آزادی

بار تصمیم  کرد و دست به کار شد و این هیوال را که باعث وحشت همه شده نابود کرد، یک

شوند این مقابله نمی به ( ولی وقتی مردم حاضر14)همان: « بگیرین و بعدش دیگه رهایی و آزادی

تون از تون، همهترسین، همه ...میمرد روی بالکن:»کند عملی محکوم می بی ها را به ترس و او آن

ترتیب  این )همان( به« گردههاتون می وچهارساعته تو رگ ترسین، ترس مثل خون بیستدم می

کند و از سوی دیگر به عنوان ناظری که رفتارهای خودی را مشاهده می مردروی بالکن به

توان آن را صدای نویسنده کند که میرة خودی قضاوتی میدیگری هم نظارت دارد، دربا

کند و علت عدم مواجهه با دیگری را در میان دانست، صدایی که مانیفست متن را تولید می

داند. این مواجهه، جدای از مواجهة دراماتیک موجود در متن، ها از دیگری میترس خودی

 دهد. نویسنده است را هم به ما نشان میمواجهة کالن خود متن و صدای غالب آن که صدای 

عنوان نمایندة رسانه،  آید خبرنگار است، او بهدر ادامه اولین نمایندة مرکز که به حاشیه می

عنوان ساز  پردازانی مانند آلتوسر رسانه را بهنمایندة گفتمان قدرت نیز هست، فارغ از اینکه نظریه

( و از طرف دیگر گفتمان 37: 4387)آلتوسر، گیرند و برگ ایدئولوژیک دولت در نظر می

عنوان  هایی از تطبیق خبرنگار بهفوکویی شباهت زیادی به ایدئولوژی آلتوسری دارد، نشانه

نمایندة قدرت مرکزی در خود متن موجود است: در مواجهة خبرنگار با اهالی محل، همگی در 

 مرد:»کنند به دولت مرکزی استفاده میهای رسمی و اشاره بندیدادن به خبرنگار از جمله  جواب

 واساس... اساس... بنده به تغییرات اساسی در شئونات اجتماعی قائلم و معتقدم که امنیت اس

عقیده دارم که تصمیمات اولیای امور تنها  مکانیک:»)همان( و یا « بله درسته بله خبرنگار:

 . «ضامن بقای ملک و ملت است

کند، دکتر مشکالت محله مان( وقتی خبرنگار با دکتر صحبت می)ه« آفرین، آفرینخبرنگار: 

به آسفالت و آب و  ربط راجع داند و سه مورد بیحضور این دیگری هیوال می از را در مواردی غیر

دهد تا محله را به نام تر آنکه در ادامه دکتر پیشنهاد می کند و جالببرق و غیره را مطرح می

ند تا بتوانند شور مردم در مراسم رسمی را با اسمی شایسته در خودش )دکتر ثباتی( ثبت کن

دستی و همراهی خود را ها منعکس کنند و در واقع از طریق همین پیشنهاد دکتر همروزنامه

 کند.  عنوان نمایندة قدرت مرکزی در این حاشیه تبیین می به
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ردن آن است، از اثرک دادن خطر دیگری و بی اهمیت جلوهعمل رسانه در این صحنه بی

کند بحث طور که گفته شد در تمام مدتی که خبرنگار با مردم محله صحبت می سو همان یک

خواهد خبرنگار از پیرمرد می  شود، و از سوی دیگرحضور دیگری در خانه به حاشیه رانده می

ه استهزاء طریق خطری که پیرمرد مدعی حضور آن است را ب این که رفتار هیوال را تقلید کند و به

انجامد کشاند، این فرایند دوسویة میان خود و دیگری که به تقلید و استهزای دیگری میمی

کند دارد، رفتار خبرنگار باعث میشباهت زیادی به فرایند تقلید استعماری که بابا از آن یاد می

دن خطر اثرش دادن خطر آن و به طریق اولی بی شود که تقلید از دیگری، موجب مسخره جلوه

شود و حضور دیگری شود، گویی گفتمان قدرت موجود در متن که از طرف مرکز پشتبیانی می

 اثر کند.  رسانه، دانش و قانون را در اختیار دارد سعی کرده است تا خطر دیگری را نفی و بی

در آخرین مرحله از سازو کار مواجهه در پردة اول، گفتمان مرکزی، کل مواجهه را از حاشیه 

 مگه شما متوجه خطر نیستی؟ پیرمرد:»کند لب میس

هاتون، تونید برید خونهچرا، ولی دیگه به شماها مربوط نیست، شما باخیال راحت می افسر:

 ( 14)همان: « تا صبح ترتیبات الزم رو بدیم

دیوانه با  شود، پیرزنی نیمهچیز برعهدة نمایندة مرکز گذارده می لحظه وقتی همه دراین

شود که تمام ترس و دلهرة آید و مشخص میبزرگ از خانة متروکه بیرون میعروسکی 

 ها از خطر دیگری توهمی بیش نبوده است. در اینجا دو مطلب قابل بررسی و ذکر است: خودی

کشیدن اهل محل در مواجهه با دیگری است، این  مسخره یکم رفتار مرد روی بالکن در به

های مردم در تصمیمیها و بیدادن ترس شود برای نشانگفته می گونه که در پردة دوم رفتار همان

تصمیمی و ترس خود خواسته تا مردم از بیمواجهه با دیگری اتفاق افتاده، مرد روی بالکن می

 های ناشی از شرایط اجتماعی را ببینند.آگاه شوند و گیرافتادگی خود در تاروپود وحشت

واقعی  شکل موجود درخانه خطرناک نبوده و به دومین مطلب آن است که هرچند دیگری

خطر بودن، دلیلی بر عدم وجود دیگری نیست، ها نیست اما این بیخطری متوجه خودی

هرحال و فارغ از اینکه دیگری خطرناک است یا نه، سازوکاری قابل  سازوکار مواجهه به

مان قدرت، سلب کار که در پردة اول گیرافتادگی مردم در گفت بررسی است، این سازو

و عدم جسارت خودی در مواجهه با دیگری است، سازو کاری است که در  ها آن مسئولیت از

یابد و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. سازوکار مواجهه شکلی مشابه ادامه می پردة دوم نیز به
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اشته به اینکه این دیگری خطرناک نبوده و توهم خطر از سوی آن وجود د  با دیگری باتوجه

انگاری توهم در پردة اول به پایانی دیگر، واقع بیان شود و بهدار بدل میاست به وضعیتی خنده

 انجامد. کمیک می

ایم، پیرمرد حرامیان، یا دزدانی که وارد خانة رویداد پردة اول مواجه در پردة دوم دقیقاً باهمان

در متن « حرامی»ستفاده از واژة خواهد اهل محل را خبر کند، ااند را دیده و میمتروک شده

باشد، یکم آنکه ساعدی در محور  تواند دو نوع داللت ضمنی را دربرداشتهجای دزد، می به

استفاده کرده تا « دزد»جای واژة  جانشینی از لغتی قدیمی و متعلق به انبار ذخیرة فرهنگی به

های خود دیگری به ، خودهای موجود در انبار ذخیرة فرهنگیکند که سنت تأکید نکته براین

کنند، وقتی مرد باالی بالکن، در پردة اول به صراحت ترس را جزئی از خطرناکی را تولید می

شود نتیجه گرفت که از نظر ساعدی این هراس از داند، میهای محله میخون و وجود خودی

خود انبار ذخیرة اعتبار استفاده از  این های خودی ریشه دارد و بهمواجهه با دیگری در سنت

گذاری خطر موجود در دیگری رویکری استعاری عنوان ریشة فرهنگی برای نام فرهنگی به

بار خطر و خطرناک هجوم دیگری را بردوش خواهد بود که مسئولیت بخشی از نتایج مصیبت

 گذارد. فرهنگ خودی می

دن نفرت است، رسد، جانشینی برای نشان دانظر می تر بهدومین داللت ضمنی که ضعیف

رسد. این نظر می بیشتر به« دزد»نهفته و بار معنایی آن از « حرامی»نفرتی که در خود لغت 

ای از قرآن که در ابتدای متن قرار گرفته نیز مورد توان در نسبت میان متن و آیهداللت را می

 توجه قرار داد. 

بار برخالف پردة اول خطر  در پردة دوم مرد روی بالکن نیز حرامیان را دیده است و این

عنوان  مرد روی بالکن این بار خود را به ترتیب این به داند ورا متوجه خود نیز می ها آن حضور

کند چرا که دیگری مشترکی استقالل و هویت هر دو را تهدید می خودی محله بازتعریف می

بار خطر را جدی نمیردم ایندارد، ماینکه مرد روی بالکن این خطر را اعالم می کند. اما باوجود

 خواهد خود را در میانآید و می پردازند. مرد روی بالکن به میان مردم میمقابله می گیرند و به

اند که مواجهه با  رانند. مردم باور کردهکنند و از خود میاو را طرد می ها آن جذب کند، اما ها آن

 ن است های آدیگری صرفاً وظیفة گفتمان قدرت و سازوبرگ

 خب قبول اون تو پر دزده....به تو چه مربوط؟ مگه وکیل وصی مردمی؟ خیلیمکانیک: »
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 ای؟ریش سفید محله بابای مدرسه:

( مردم خطر دیگری و حضورش با 61)همان:« مگه تو کالنتری؟ کدخدایی؟ مادر مکانیک:

ته بود مؤثر واقع کنند و در واقع سازوکاری که گفتمان قدرت در پردة اول پیش گرفباور نمی

این دفعه  مرد باالی بالکن:»اثر شده است. ها بیشده و خطر حضور دیگری از منظر خودی

ترتیب ناظر از میان  ( و بدین66)همان: « خیالی باورتون نمیشه! این از ترس بدتره، زدین به بی

ی است، کند که خطر دیگری جدمیان پیرمرد همچنان اصرار می شود. دراینجمع رانده می

کند، و او را شود، دکتر پیرمرد را دوباره آزمایش میکار می به دوباره گفتمان دانش/قدرت دست

کند که فردا او را به می تأکید کند وهایی او را خواب میدهد، با قرصکامالً بیمار تشخیص می

 ترتیب این به خورند وها را میمطبش بیاورند. از سوی دیگر تمام اهالی محل خودخواسته قرص

 دهند. خود به گفتمان قدرت تن می خودبه

روند و از اینجا به بعد خانة مرد روی بالکن که ها میشود، مردم به خانهخطر کامالً خنثی می

شوند. ها خاموش میماند و سایر خانهنسبت به خطر موجود در دیگری آگاه است، روشن می

کنند. در واقع سازوکار مواجهه با دیگری در پردة های خاموش حمله میسپس حرامیان به خانه

 بندی است:دوم به این شکل قابل دسته

 زند.خودی آگاه، به قصد مواجهه و دفاع از در برابر دیگری دست به عمل می -

 کنند.های ناآگاه خودی آگاه را طرد میخودی -

ای آن های حاشیههرسد حضور گفتمان قدرت مرکزی و نمایندنظر می آنچه در اینجا مهم به

سازی است، نمایش ساعدی، قدرت مرکزی را حافظ منافع سازی و دیگری در فرایند خودی

ها به خطرات اثرکردن حساسیت خودیمعنا که قدرت مرکزی خود با بی این پندارد بهدیگری می

کند، بنابراین نمایش ساعدی گفتمان قدرت مرکزی را دیگری میدیگری به نفع او عمل می

شوند و سازد. از سوی دیگر وقتی حرامیان در ابتدای پردة دوم توسط تماشاچی دیده می

 کردن رفتار دست می آورد، ناگزیر به قضاوت مخاطب اطالعاتی بیش از افراد حاضر در صحنه به

داند که روایت مرد روی بالکن و برمبنای اطالعاتی که دارد خواهد نشست، تماشاچی می ها آن

رمرد از حضور حرامیان در خانة متروکه، قطعاً صادق است، بنابراین وقتی سایر اهالی همچنین پی

را دیگری خود خواهد پنداشت، بدین  ها آن  کنند مخاطبمحله با این صدق روایت مقابله می

 بندی کند: شکل زیر دسته ها را بهترتیب نمایش ساعدی بر آن است که گروهی از خودی
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 مل: مرد باالی بالکن، پیرمرد، تماشاچیانها شاگروهی از خودی

اند، ها شامل: گفتمان قدرت مرکزی، مردمی که مقهور این گفتمان شده و گروه دیگری

 دیگری موجود در خانة متروکه.

ای سنتی کند و پیرمرد، طبقهها، مرد باالی بالکن روشنفکری را نمایندگی میدر میان خودی

بول   های خرافی )که علوم غریبه و سلسلهن و وابستگیبود رغم فرتوت را. این سنت علی

ای از دهد، حضور آیهکند و واکنش نشان میهای آن است( خطر دیگری را احساس می نشانه

زند. اگر قرآن را جزئی از سنت سازی گفتمان مذهبی دامن می قرآن در پیشانی متن نیز به خودی

ذکر است که قدرت  به  دارتر خواهد شد. الزم منهسازی بخشی از سنت داقلمداد کنیم این خودی

کند و او هم از حضور دیگری متضرر خواهد شد، اما این پیرمرد را وادار به خوابیدن می

 بودن پیرمرد باشد. تواند الزاماً به معنی غیرخودیکردن نمی ضرر

ند. درمقابل در اتفاوت لزوماً خطرناک است، اما مردم نسبت به آن بی« دیگری»در پردة دوم 

ترسند. این اختالل مواجهه با دیگری از منظر پردة اول دیگری ترسناک نیست اما مردم از آن می

ساعدی نتیجة گفتمان قدرت مرکزی است، گفتمانی که خطر دیگری را حقیر جلوه داده و توان 

فرهنگ « یِدیگر»دیگر درمنظر ساعدی  بیان مقابله را از خودهای درون فرهنگ گرفته است، به

آوری است که گفتمان غالب هجری، دیگریِ خطرناک و هراس 41ای قرن ایرانی در سپهر نشانه

 قدرت این خطر را پنهان و احساس نسبت به خطر را مختل کرده است.

هیوالیی در  بودن مرد روی بالکن در پردة اول، و آگاهی او از اینکه هیچ از سوی دیگر مست

ل بررسی برای ماست. مرد روی بالکن هرچند در پردة دوم علت رفتار خانه نیست، موضوعی قاب

کند، اما مخاطب نمایش در پردة دوم با  کردن شجاعت مردم اعالم می پردة اول خود را آزمایش

تأکیدبر دروغگوبودن خودی )مرد باالی بالکن( به اهالی محل حق باورنکردن  همین استدالل و

گذاری را بر صدق گفتار و خیرخواهی مرد  م بازهم کفة ارزشتأکیدهای پردة دو او را بدهد.

گرفتن اهالی محل  سخره بودن و به وضعیت مست روی بالکن باز خواهد گرداند، اما درهمین

خود و  شود. نقدی که اگر قوت آن بیشتر بود به وضعیت نه هایی از نقد خودی دیده می رگه

آورد که که با نوعی گسست هویتی  یا را پدید میوضعیتی سترون و غیرپو»انجامد،  دیگری می نه

 (.40: 4388)سجودی، « بازشناخته خواهد شد
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 گیری نتیجه

توان گفت که سازوکار مواجهة ساعدی با دیگری، سازوکاری است که هراس از دیگری و می

عنوان سنت گیرد و با طرد بخشی از فرهنگ درزمانی بهفرض درنظرمیعنوان پیش خطر آن را به

های دیگری از آن و همچنین طرد گفتمان غالب و رسمی قدرت، مقابلة با ها و طرد بخش

کند. این سازوکار همان سازوکاری است که در مطالعات بر آگاهی را پیشنهاد می دیگری باتکیه

معنی  شکل عمومی به پسااستعماری به ضداستعمارگرایی مشهور است. هرچند این اصطالح به

)اشکراف، « های استعمارگرایی استشده علیه ایدئولوژی و کنشردم استعمارمبارزة سیاسی م»

رادیکال مارکسیستی و آزادی»های ( اما از جهت دیگر این ضداستعمارگرایی با جنبش96: 4321

گرای مارکسیسم با احساسات های انترناسیونالیستی و ضدنخبهدادن خواسته خواهانه برای آشتی

( ساعدی این بازگشت به خود و ناسیونالیسم را از طریق 97)همان: « ه بودناسیونالیستی آن دور

عنوان یک روشنفکر تحصیل کردة  سازی بخشی از فرهنگ سنتی انجام داده است و بهخودی

های مردم از خطرات دیگری را به عهده کردن توده پزشکی در راستای همین جنبش وظیفة آگاه

 گرفته است.

ها از خطر دیگری، اما دیگری ساعدی، کردن خودیبخشی است، آگاهساعدی در پی آگاهی

ها، گفتمان قدرت مرکزی خودی ای است از سنتیک دیگری همگن و منسجم نیست، مجموعه

و گفتمان امپریالیستی. از نگاه ساعدی خطر اصلی در آن است که گفتمان قدرت خودی، خطر 

بخشی به ند تا در برابر این همدستی با آگاهیککند. او تالش میدیگری همزمانی را نفی می

را به اقدامی عملی، جسورانه و انقالبی ترغیب کند. بدین ترتیب است که مقابلة  ها آن ها،خودی

زمانی، به مقابله با گفتمان مرکزی و هرگفتمان دیگری که خطر دیگری ساعدی با دیگری هم

توان گفت که ساعدی، گفتمان مرکزی غالب را دیگر می بیان انجامد. بهاثر کند مینفی یا بی

کند، آن را سازی میداری، دیگریعنوان خودی، به همراه دیگری غربی و نظام سرمایه به

گونه  خیزد. این شیوه ساعدی را همانبه مقابلة با آن برمی ترتیب این به کند وخطرناک اعالم می

-کرد. اما نباید فراموش کرد که ساعدی  های استعمارستیز نزدیک خواهدکه ذکر شد به جنبش

گذارد  نصیب نمی خودی نمایش )مرد باالی بالکن( را نیز از نقد بی -صورت مؤکّد هرچند نه به

 دهد و ها، صدای غالب نمایش را هم در آستانة طردشدن قرار می زمان با طرد خودی و هم

 شود.کنده میای رویکرد نه خود و نه دیگری بر متن اف سایه ترتیب این به
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