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ادبیات نمایشی مهاجرت ایرانیان ساکن در استرالیا
تحلیل پسااستعماری نمایشنامة در آینه ،اثر محمد عیدانی
زردشت افشاری بهبهانیزاده 1و فریندخت زاهدی

2

چکیده

در این مقاله ،نمایشنامة در آینه ،اثر محمد عیدانی ، 3نمایشنامهنویس تحسینشدة ایرانی ساکن استرالیا،
بهعنوان نمایندة ادبیات نمایشی مهاجرت ایرانیان ساکن در استرالیا ،با رویکردی پسااستتمماری بررستی
شد .نمایشنامه ،بهعنوان یک اثر ادبی و هنری ،میتوانتد وستیلهای بترای نمتایش و شتناخت ترربیتات
مهاجران و همچنین افزایش آگاه ی از وضمیت مهاجران در کشورهای مهاجرپذیر باشد .این پتووهش از
رویکرد نقد و تحلیل ادبی پسااستمماری بهره برده است ،زیترا مفتاهیم پراکنتدگی قتومی ، 4تبمیتد ، 5و
مهاجرت ، 6سه مفهوم محوری اندیشة پسااستمماری است و گونههای مختلف ادبیات تبمید ،پراکنتدگی
قومی ،و مهاجرت ،به شیوهای وسیع در نقد ادبی پسااستمماری مورد تدقیق قرار گرفته است .این مقاله،
نخستین پووهش دربارة ادبیات نمایشی ایرانیتان ستاکن استترالیا استت و از منرتر نقتد ادبتی تحلیلتی
موشکافانه از الیههای پنهان یک متن ادبی متملق به ادبیات نمایشتی مهتاجرت ایرانیتان پسااستتمماری
ارائه میدهد.
واژه های کلیددی ادبیتات مهتاجرت و تبمیتد ایتران ،استترالیا ،عیتدانی ،مهتاجرت و تبمیتد ،نرریتة
پسااستمماری.
دریافت1321/11/22 :

پذیرش1321/8/16 :

 .1کارشناس ارشد ادبیات نمایشی ،دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی ،پتردیس هنرهتای زیبتا ،دانشتااه تهتران.
zeroaster_zn@yahoo.com
 .2استادیار گروه هنرهای نمایشی ،دانشکدة هنرهای نمایشی و موستیقی ،پتردیس هنرهتای زیبتا ،دانشتااه تهتران.
farinzahedi@hotmail.com
3. Mammad Aidani
4. Diaspora
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مقدمه
پدیدة مهاجرت یا تبمید نویسندگان و شاعران ایرانی ،باعت ایرتاد توزهای از ادبیتات بته نتام
مهاجرت و تبمید در کشورهای میزبان این نویسندگان و شاعران شده و در نتیره بخشتی پربتار
از ادبیات ایران در غربت نااشته شده است .در این مقاله ،قصد بر ایتن استت کته نمایشتنامة در
آینه ،اثر محمد عیدانی ،نمایشنامهنویس ایرانی ستاکن استترالیا ،بتا استتفاده از رویکترد نرریتة
پسااستمماری بررسی شود .نمایشنامهای که بهواسطة سکونت نویستندة آن در ختار از ایتران،
زبان ناارش متن که انالیسی است ،و درونمایة آن که به مستائل مهتاجران در کشتور استترالیا
میپردازد به ادبیات نمایشی مهاجرت ایرانیان تملق دارد.
مطالمات ادبی پسااستمماری نیز از سلسلهرویکردهای نقد ادبی قرن بیستم محسوب میشود که
مفسران این وزه در نقد و تحلیل آثار ادبی استممارزدگان و مهاجران از آن بهره میگیرند.
مفاهیم اصلی موجود در نرریة پسااستمماری مفاهیمی است چون مفهوم «دیاری»« ،1دو یا
چند رگه بودن» ،2در اشیه قرارگرفتن ،و «هویت» 3که فرد مهاجر یا تبمیدی بهطرز جالبی با
چنین مسائلی در کشور میزبان دست به گریبان است .اگر در متون استمماری ،نویسنده یا
بهطور کل گفتمان استمماری میکوشد در جایااه گفتمان غالب و از موضمی باال ،برتری خود را
تثبیت کند و فرد استممارزده و فرهنگ او را به اشیه براند ،در متون مربوط به ادبیات
مهاجرت ،آثاری وجود دارند (همچون نمایشنامة در آینه از محمد عیدانی) که ممموالً نویسندة
جالیوطنکرده به رشتة تحریر درآورده و در آنها نویسنده تمرکز خود را بیشتر بر شکلگیری
رابطة فرد مهاجر با جاممة مقصد قرار داده است .بهطور مممول ،شخصیت محوری این آثار،
فردی مهاجر است و از نااه او به جاممة میزبان ناریسته میشود که میتوان آن را نااه گفتمان
در اقلیت و در اشیه و همچنین گفتمان سربرآورده در برابر گفتمان غالب دانست.
بسیاری از صا بنرران جاممهشناسی هنر در رابطة میان هنر و جاممه به «رویکرد بازتاب»
اعتقاد دارند« .رویکرد بازتاب در جاممهشناسی هنر ،شامل تحقیقات متنوع و گستتردهای استت
که فصل مشترک تمامی آنها این باور است که هنر آینة جاممه است .در این رویکترد ،تحقیتق
بر آثار هنری متمرکز میشود تا دانش و فهم ما را از جاممه ارتقا دهد» (الکستاندر.)55 :1321 ،
بنا بر این دیدگاه ،آثار ادبی نیز ریشه در جاممة خود دارند و بیانار مسائل اجتماعی ،سیاستی ،و
فرهنای جاممة خود هستند .از این رو ،هدف جاممهشناسی هنر و ادبیتات نیتز بیتان پیونتدهای
جاممه و ادبیات و آشکارکردن چاونای بازتاب واقمیتهای اجتماعی در آثار ادبی و هنری است.
ال با پذیرفتن رویکرد بازتاب ،میتوان گفت بررسی آثار ادبی ایرانیان مهاجر متیتوانتد تصتویر
روشنی از جاممة ایرانی مهاجر در خار از ایران در اختیار مخاطب قرار بدهد ،زیترا نویستندگان
ادبیات مهاجرت همچون محمد عیدانی با بهرهگیری از قدرت هنر و ادبیات ،ستمی در بازنمتایی
1. Otherness
2. Hybridity
3. Identity
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روابط اکم در کشورهای مهاجرپذیر دارند؛ روابطی که گاه اوی تبمیض و فشار بر مهتاجران و
پناهرویان در آن کشور است .مطمئناً ،در تقابل میان این گفتمانها (گفتمتان مهتاجر در برابتر
گفتمان جاممة مقصد) تضادها ،فشارها ،و مقاومتهایی شکل میگیرد .اکنون نویسندة مهتاجری
که در ممرض فرهنای جدید قرار گرفته ،سمی میکند از طریق رسانة خود (ادبیات و شتمر) بته
بازنمایی کوششها و مقاومتهای یتک مهتاجر در جاممتة مقصتد برتردازد ،زیترا در کشتورهای
مهاجرپذیر ،گاه همان درونمایه یا میلی که در رابطه میان استممارگر و استممارزده وجتود دارد،
در رابطة میان ساکنان کشور میزبان و فرد مهاجر بازتولید میشود ،زیرا در این رابطه و فراینتد،
ساکنان کشور میزبان به مهاجران بهعنوان «دیاری» و یا «غیرخودی» مینارند.
همروشانی موجود میان نرریة پسااستمماری برای نقد و تحلیتل متتون ادبیتات مهتاجرت و
همچنین شباهتهای میان متون پسااستمماری و متون ادبیات مهاجرت ستبب شتد تتا در ایتن
پووهش ،نقد و نرریة پسااستمماری ،بهعنتوان رویکتردی بترای نقتد و بررستی نمایشتنامهای از
محمد عیدانی ،انتخاب شود .رهیافت نقد و نرریة پسااستمماری این امکان را فراهم میکند تا با
خوانش دوبارة نمایشنامة در آینه ،چاونای بازتولید و استمرار روند استتممار ،دیاتریستازی ،و
اروپامحوری در دوران پسااستممار در یک کشور میزبتان مهتاجران (در اینرتا استترالیا) ،نقتد و
بررسی شود.

ادبیات نظری
نقد پسااستمماری از زیرشاخههای نقد فرهنای و نقد پساساختارایی به ساب میآید که ستمی
میکند روابط قدرت بین استممارگر و استممارشونده را در دوران امروز بررسی کند .پرداختن به
چاونای بیان واکنشهای فرهنگهای استممارزده به تاریخ استممارگری و روشهتای مقاومتت
در برابر آن ،بهویوه در طول مدت استممارزدایی و همچنین پس از آن ،نیتز توجته بته وضتمیت
نابرابر جهانیشدن مماصر در نقاط مختلف جهان ،و روابط همواره نابرابر و استثمارگرانة فرهنای
از محورهای اصلی این بررسی بهشمار میآیند« .متفکران این وزة مطالماتی قلمرو نقد ختود را
به وزههای جاممهشناسی ،فلسفه ،ستینما ،ادبیتات ،و بتهطتور کلتی ستنتهتای فکتری غترب
گسترش دادهاند( ».کریمی.)5 :1386 ،
3
ادوارد سمید ،1هومی بهابها ،2و اسریواک نرریهپردازان اصلی نقد پسااستتمماریانتد کته در
عین تفاوتهای جدی نرری و روششناسانه با یکدیار ،با تمرکز بر نوشتههای ادبتی و تتاریخی،
4
نقدی جدی بر اروپامحوری و نوادگرایی فرهنای غرب وارد کردند .سمید در کتاب شرقشناسی
خود ،دیدگاه غربیها و بهویوه اروپاییان را نسبت به شرقیها توضیح متیدهتد .او بتا استتفاده از
1. Edward W .Said
2. Homi K .Bhabha
3. Gayatri Chakravorty Spivak
4. Orientalism
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مفهوم «تقابلهای دوگانه» ،1شرق 2و غرب را در مقابل همدیار میداند؛ به شکلی که «دیاری»
یکدیار به ساب میآیند .سمید ادعا میکند که «غربیان با ساخت شترق در واقتع خودشتان را
تمریف میکنند (ساخت خود از طریق دیاری) .به اعتقاد او شترق وجتود ختارجی نتدارد ،بلکته
برای غربیها یک ساخت ذهنی است( ».ریوکین و رایان .)848 :1228 ،به بیان سمید در کتتاب
شرقشناسی« ،گفتمان شرق شناسی با آفرینش شرق ،در کار خلق غرب نیز هست .غرب و شرق
برپادارندة تقابلی دوتایی هستند که دو قطب آن یکدیار را تمریف میکنند( ».برتنز.)261 :1382 ،
بهابها نیز فرهنگ و هویت در جوامع امروزی را بررسی میکند و ممتقد استت کته «انستان،
فرهنگ ،و هویتهای امروزی "دو یا چند رگه" هستند» (ریتوکین و رایتان .)239 :1228 ،ایتن
مسئله بهویوه در افراد مهاجر نمود پیدا میکند .افرادی کته پتدر یتا متادری متفتاوت بتا ملیتت
خویش دارند .ذهنیت این افرادِ دو یا چند رگه دربارة خود و همچنتین نحتوة زنتدگی ،کتنش ،و
واکنشهای آنها در جاممه از موارد مورد توجه بهابها است .دیار منتقتد مطترر رویکترد ادبتی
پسااستمماری خانم اسریواک است .اسریواک زنان و نقش استممار بر زندگی آنان را پیش و پس
از استممار بررسی کرده است .او بر این نرر است که «امرریالیسم همتواره زنتان ستیاهپوستت و
جهان سومی را به اشیة قدرت میراند» (ال  .)486 :2111 ،اسریواک بهنتوعی بتین مطالمتات
فمینیسم و پسااستمماری رابطه برقرار کرده است.

نقد پسااستعماری و ادبیات مهاجرت
امروزه ،شاید به اعتقاد برختی از روشتنفکران مفهتوم ستنتی استتممار از بتین رفتته استت ،امتا
مطالمات پسااستمماری ،تحلیل مهاجرت و پراکندگیهای قومی عصر کنتونی و آثتار و نتتایآ آن
همچون شکلگیری فرهنگها و هویتهای مهاجر و به دنبال آن ادبیتات مهتاجرت را بتهمثابتة
شاخهای از نقد و تحلیل خود پذیرفته است« .رویکرد ادبی پسااستمماری هم برای نامیدن نوعی
از ادبیات (غالباً ادبیات مهاجرت) و هم نوعی از نقد ادبی با همین نام بتهکتار متیرود( ».آبرامتز،
 .)299 :2112مکلود نیز ممتقد است «در الی که تحلیل پسااستمماری با در دستور کار قترار
دادن مطالمة کشورهای استممارزده و امرراتوریها ،خود را به لحاظ جغرافیایی محدود میکنتد،
با تحلیل وضمیت جهانیشدن ،مهاجرت و پراکندگی قومی به ختود ابمتاد جهتانی متیبخشتد».
(مکلود .)5 :2119 ،امروزه ،نقد پسااستمماری بهمرور بته ستوی بحت هتای هویتت و استتممار
فرهنای کشیده شده است ،زیرا روابط نواستمماری یا پسااستتمماری ،نته تنهتا بتین کشتورهای
غربی و مستممرههای پیشین آنهتا کته در میتان اکثریتت و اقلیتتهتای قتومی در کشتورهای
مهاجرپذیر نیز بهوفور وجود دارد .در این میان ،بخشتی از ادبیتات بته روایتت زنتدگی و مستائل
اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنای مهاجران در سرزمین بیاانه میپردازد .ایتن یطته از ادبیتات و
نقد ادبی به نام ادبیات مهاجرت یا تبمید خوانده میشود که اصتل مهتاجرتهتای انبتوه قترن
1. Binary Opposition
2. East
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بیستم و تحوالت جهان در این دوران است .مهاجرت هویت مهاجر را بهشدت تحت تتأثیر قترار
میدهد و فرد مهاجر در جاممة میزبان بتهطتور عملتی بتا مستائلی چتون زبتان ،نتواد ،دیاتری،
اشیهایبودن ،و تقلید مواجه میشود .ارتباط این موارد با مفاهیم نرریتة پسااستتمماری چتون
دیاری ،مرکز و اشیه ،زبان و تقلید ،که بهعنوان مدل نرتری مقالته در ادامتة مقالته متیآیتد،
رویکرد و نقد ادبی پسااستمماری را بهمثابة رویکردی مناسب و شایسته برای نقد و تحلیتل آثتار
ادبیات مهاجرت کشورها و همچنین ادبیات مهاجرت و تبمید ایران مطرر میکند.

دیگری ،دیگریسازی ،و حاشیگی

فرانتس فانون 1نخستین اندیشمندی بود که مسئلة «دیاری» را در ارتباط میتان استتممارگر و
استممارزده مطرر کرد .در این ارتباط «فانون ،استممارزده را همواره در جایااه "دیاری"ای که
نمیتواند نقش خود را بهعهده بایرد ترسیم میکند؛ نکتهای که محتور مبا ت پسااستتمماری
شده است( ».شاهمیری .)113 :1382 ،میتوان مسئلة «دیاری» را ،کته بتدینگونته در رابطته
میان استممارگر و استممارزده مطرر میشود ،به مناسبات میان یک مهاجر یا تبمیدی با جاممة
مقصد خود وارد نمود؛ مناسباتی که براساس آنها ،گاه در جاممة میزبان ،مهاجر یا تبمیدی یتک
مهمان ناخوانده و به چشم «دیاری» ناریسته میشود و با واژههتایی تحقیرآمیتز چتون غریبته،
پناهنده ،یا پناهرو به اشیه رانده میشود؛ واژههایی که در پشت آنها این ممنی نهفتته استت
که او (مهاجر یا تبمیدی) در طی یک فرایند «دیاریسازی» از سوی میزبانتانش کنتار گذاشتته
شده است.

تقلید
مفهوم تقلید نیز از مفاهیم بنیادی گفتمتان پسااستتمماری استت« .بهابهتا در فراینتد ارتبتاطی
استممارگر و استممارزده ممتقد به روندی به نام تقلید است کته اعتمتادبتهنفتس استتممارگر را
هرچه بیشتر تضمیف میکند .مقصتود بهابهتا از تقلیتد ،شتیوهای […] استت کته استتممارزده
بهاختیار یا بهاجبار در پیش میگیرد تا روشها و گفتمانهای استممارگر را تکرار (تقلید) کند».
(برتنز)264 :1382 ،
مهاجران و پناهرویان نیز در غربت ،به هدف بهرهمندی از مزایا ،سودها و اعتبارهای جاممتة
میزبان ،و همچنین برخورداری از ثروت ،افتخار ،اقتدار ،و امکانتات در آن کشتور ،تتالش زیتادی
برای شبیهسازی خود به افراد و جاممة میزبان نشان میدهند .یکی از روشهای شبیهسازی ،که
یک مهاجر همهروزه با آن درگیر است ،فرایند تقلید از میزبانانش استت .امتا ستوژة مهتاجر نیتز
همچون سوژهای استممارزده ،بهدلیل پشتوانه و سابقة فرهنای و ملتی ختود قتادر نخواهتد بتود
تی با تقلید نیز ،نقش میزبانان را شبیه خود آنها ایفا کند و در نتیرته از دیتدگاه بهابهتا «در

1. Frantz Fanon
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این فرایند سوژة استممارزده یا [سوژة مهاجر] در کم « تقریباً همان اما نه کتامالً » 1بازتولیتد
خواهد شد( ».بهابها .)122 :2114 ،استممارزده و مهاجر در رویکردی مشابه ،گاه تقلید را از د
فراتر میبرد و در بازنمایی ارزشهای جاممة استممارگران یا میزبانان خود به افراط رو میآورنتد
که شکلی هروآمیز به خود میگیرد .این افراط و تفریط نه تنها باع فاصلهگرفتن هرچه بیشتر
استممارزده و مهاجر از فرهنگ و پیشینة خود خواهد شد ،بلکه گاه سبب میشود تقلیتدکننتده
تمسخر و استهزای بیشتری شود.

زبان و هویت
زبان یکی از عناصری است که به انسان هویت میبخشد ،بنتابراین ،استتممارگر در تتالش ختود
برای غلبه بر هویت و فرهنگ کشورهای استممارزده ،متیکوشتد زبتان ختود را جتایازین زبتان
کشور استممارزده کند .زبان ،بهعنوان مهمترین ابزار ارتباط انسان ،نخستین مسئلهای است کته
بر مهاجر تحمیل میشود .او ،بهعنوان یک اقلیت ،برای پذیرفتهشتدن در جاممتة مقصتد نتاگزیر
است به زبان میزبانانش سخن باوید .اولین مواجهة جدی یک مهاجر با موضوع زبان ،در هناتام
جستوجوی او برای یافتن شغل به جهت تأمین ممیشت رخ خواهد داد .زبتان استت کته بته او
اجازه میدهد اطالعات و توانمندیهای خود را ابراز کند .هرچه سلیستر به زبان کشور میزبتان
سخن باوید بیشتر پذیرفته خواهد شد و به عبارتی «خودیتر» خواهد بتود .بتدینستان دامنتة
کاربرد زبان کشور میزبان در جهان زندگی مهاجر گسترش مییابد .بهتدریآ ،زبتان میزبانتان بته
بخشی از زبان و هویت مهاجر نیز تبدیل میشود و در آن جاممه ،زبان ممیار مهاجر ،دیار زبتان
مادری او نخواهد بود .البته گاه مهاجر «زیر فشار قدرتی که زبان بیاانه بر او اعمتال متیکنتد و
برای ایستادگی در برابر آن قدرت ،در موقمیتی واکنشتی ،از زبتان ختود متدد متیجویتد تتا بته
برتریطلبی زبان غربی عکسالممل نشان دهد» (گیلبرت.)162 :1226 ،

معرفی شاعر و نمایشنامهنویس ایرانی مهاجر در استرالیا محمد عیدانی
محمد عیدانی در سال  1334در خرمشهر ایران بهدنیتا آمتد و کتودکی ختود را در محلتههتای
فقیرنشین زادگاهش گذراند .او در سال  1359به اروپتا ستفر و پتس از سته ستال بته استترالیا
مهاجرت کرد .سرس ،درجة کارشناسی هنری را از دانشااه کوئینزلنتد 2استترالیا کستب کترد و
پس از آن کارشناسی ارشد خود را در دانشااه ملبورن استرالیا 3گذراند.
عیتتدانی در جایاتتاه شتتاعر ،نویستتنده ،و نمایشتتنامهنتتویس نیتتز شخصتتیتی مشتتهور در
استرالیاستتت و آثتتاری نیتتز در ایتتن تتوزه ارائتته داده استتت .از نمایشتتنامههتتای او متتیتتتوان از

1 .Almost the same, but not quite
2. University of Queensland
3. Melbourne University
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ا مقی در میان ما ،)1226(1او  ،)1229(2چند قدم ...نه اینرا ...نته آنرتا 1228( 3و  ،)2112در
آینه ،)2112( 4غبار مادر ،)2115( 5و بهیادآوردن درخت گتیالس 6نتام بترد .عیتدانی دو کتتاب
ادبی نیز منتشر کرده است :رمانی کوتاه به نام عکسی خار از قاب )1229( 9و مرموعه شتمری
به نام بهتره که توضیح ندهم.)1224( 8

جوایز و افتخارات عیدانی

2

نمایشنامة ا مقی در میان ما نامزد دریافت جتایزة گترین روم بترای بهتترین نقتشآفرینتی و
بهترین اجرا و همچنین نمایشنامة چند قدم ...نه اینرا ...نه آنرا نیز نامزد دریافت جتایزة گترین
روم برای بهترین نمایشنامه ،کارگردانی ،و نقشآفرینی برتر شتده استت .عیتدانی در بستیاری از
پروژههای جممی هنری همراه با دیار هنرمندان مشهور شرکت کرده استت .در ستال  2111بتا
همراهی پنآ هنرمند دیار ،نمایش چند قدم ..نه اینرا ...نه آنرا را در ملبورن و در ستال 2114
نیز نمایشتنامة داری بتا متن ترف متیزنتی؟ 11را بتا همکتاری هنرمنتدان طرا تی صتحنه و
موزیسینهای رفهای در شهر پرت 11استرالیا به روی صحنه برد.
در سرتامبر  1225نیز تئاتر الماما 12ملبورن با انتخاب بخشهایی از شش نمایشنامة عیدانی
که تا سال  1225در آن تئاتر بر روی صحنه رفته بود ،مراسمی به مناسبت سالارد  11سال کار
خالقانة عیدانی برگزار کرد؛ مراسمی که مممتوالً بترای نویستندگان ممتبتر در استترالیا برگتزار
میشود و این نشاندهندة تأثیرگذاری این نویسنده در فضتای ادبتی استرالیاستت .در سترتامبر
14
سال  2111نیز دو نمایشنامة کوتاه از عیدانی با نامهای غریبهای در راهرو 13و اگر ،بهعنتوان...
در تئاتر الماما ملبورن بر روی صحنه رفتت کته بتا استتقبال متردم و منتقتدان روبتهرو شتد .او
همچنین در جایااه یک نویسنده و فمال عرصة تئتاتر ،پتووهشهتایی را نیتز در عرصتة تئتاتر و
نویسندگی خالق انرام داده است و همچنین کارگاههای گوناگونی در زمینة تئاتر و توزههتای
بینافرهنای برگزار کرده و هماکنون بهعنوان مدرس و پووهشار در دانشااه ملبورن مشتغول بته
کار است.
1. An Idiot Amongst Us
2. She
3. A Few Steps... not Here... not There
4. In the Mirror
5. Mother Dust
6. Remembering the Cherry Tree
7. A Picture out of Frame
8. Better Not to Explain
9. Green Room
?10. Are you talking to me
11. Perth
12. Lamama
13. Stranger in the corridor
…14. If, as
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چرایی انتخاب عیدانی
دلیل انتخاب عیدانی عالوه بر تاثیرگذاربودن آثار او در فضای اجتماعی و ادبی استرالیا این است
که او مهاجری ایرانی و نمایندة نسلی از ایرانیان مهاجر است که بهسبب هویت ایرانتی ختود ،در
کشورهای میزبان خود به چشمی دیار ناریسته شتدهانتد .او نیتز همچتون دیاتر مهتاجران بتا
چالشهای هویتی ،در اشیه قرارگرفتن ،و تحمیل زبان مواجه شده است .البته عیدانی عالوه بر
ازسرگذراندن ترربة مهاجرت ،بهدلیل کار فرهنای با مهاجران کشورهای مختلف و فمالیت های
پووهشی خود ،بیش از دیار مهاجران در ممرض روایتها و داستتان زنتدگی ایتن افتراد ،اعتم از
ایرانی و غیرایرانی ،قرار گرفته و بالطبع این درونمایهها در نمایشنامههای او نیز انمکاس یافته است.

تحلیل نمایشنامة در آینه از منظر محورهای اصلی نقد پسااستعماری
در آینه داستان زندگی انسانهایی درگیر در یک مصا بة شغلی در کشتور استرالیاستت .شتاون
جوان بیکار و جویای کاری است که تاکنون در  42مصا بة شغلی شرکت کرده ،امتا هتر بتار از
سوی هیئت مصا بهکننده رد شده است .او اکنون با وجود کمبتود اعتمتادبتهنفتس و ابتتال بته
افسردگی ،خود را برای انرام مصا بة چهل و سوم آماده میکند .ویرجینیا نیز دختتری مهتاجر
است که برای تأمین مخار زندگی و کمک به ختانوادهاش و همچنتین تتأمین هزینتة درمتانی
خواهرش در کشور خود ،بهشدت نیازمند یافتن شغل در استرالیاست .ویرجینیا نیز بهرغم تسلط
به زبان انالیستی و دارابتودن قابلیتتهتای الزم ،تتاکنون در ده مصتا بة شتغلی پیشتین ختود
موفقیتی کسب نکرده است .بخشهایی از نمایشنامه به شرر اضطراب ،ترس ،و رمانهای ایتن
دو شخصیت در هناام آمادهشدن برای انرام مصا به و همچنین وقایع پس از آن میپردازد .در
سوی دیار ،هیئت مصا بهکننده از سه شخصیت به نامهای پُل ،پائوال ،و هِنتدرو تشتکیل شتده
است .پُل و پائوال عالوه بر ضور در هیئت مصا بهکننده ،دوستان بسیار صمیمیای هستند که
در خار از محیط کار نیز روابط خصوصی بسیار نزدیکی با یکدیار دارند .هر دوی آنهتا بستیار
خودخواه و خودشیفتهانتد و فقتط ختود ،توانتاییهتا ،و اعمتال خویشتتن را صتحیح و شایستته
میدانند .بهنرر میرسد (زیرا در نمایشنامه صریحاً ذکر نشده است) پُل اصلیتی آنالوساکستونی
داشته باشد ،اما پائوال از نسل دوم مهاجران است و خانوادة او اصالتاً اهل اروپای شرقیاند .اما در
مقابل ،هِندرو از نسل دوم مهاجران و دارای اصالتی جهان ستومی استت و جالتب اینکته بتازیار
ایفاگر این نقش نیز در اجرای سال  2112این نمایشنامه ،یک بازیار ایرانی 1بوده است .هِنتدرو
در هناام انرام کار و آمادهکردن سؤاالت مصا به ،پیوسته از سوی پُل و پائوال مسخره و استهزا
میشود و آنها او را وصلهای ناجور در این هیئت مصا بهکنندة رفهای میدانند که البته ایتن
1. Afshin Nokouseresht
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موضوع با مقاومت چندانی از سوی هِندرو مواجه نمیشود و او تقریباً وقوع چنین رفتتاری را بتا
خود پذیرفته است.
 22صحنة این نمایشنامه ،در واقع به دو بخش اصلی تقسیم متیشتوند؛ بخشتی بته تتالش
شاون و ویرجینیا در اتاقهای خود و در برابر آینه برای مهیاشدن و شترکت در مصتا بة کتاری
اختصاص یافته است ،و بخش دیار نیز به روابط میان پُل ،پائوال ،و هِندرو در فرایند ترتیتبدادن
این مصا به .سرانرام ،در پایان نمایشنامه ،بهرغم تمامی تالشهای شتاون و ویرجینیتا ،اعضتای
هیئت مصا بهکننده ،خصوصاً پُل و پائوال ،با نهایت خونسردی هر دو را مردود متیکننتد و ایتن
موضوع به سرگشتای و مصایب شاون و ویرجینیا وسمت میدهد.
در آینه نمایشنامهای است در نقد مناسبات تبمیضآمیزی که گاه در کشورهای مهاجرپتذیر
به مهاجران و خصوصاً مهاجرانی از کشورهای جهان سوم تحمیل میشود .از آنرا کته مهتاجرت
در قرن اخیر موضوعی جهانی است و ملتهای گوناگونی ،چه بهعنوان مهتاجر و چته بتهعنتوان
میزبان ،درگیر آناند ،پرداختن به این موضوع در یک اثر ادبی متیتوانتد آن اثتر را بته محملتی
مناسب برای نقد و تحلیل پسااستمماری تبدیل کند.

مسائل شرق و اروپامحوری
یکی از نکات قابل تأمل در نمایشنامة در آینه ایتن استت کته تحلیتلهتا و تمتاریف مربتوط بته
شرقشناسی و اروپامحوری به شیوهای داستانی و دراماتیک در روابط میان شخصتیتهتای ایتن
نمایشنامه نهفته و قابل واکاوی است .پُل و پائوال دو شخصتیت ایتن نمایشتنامه ،کته بتهعنتوان
اعضای هیئت مصا بهکننده در نمایشنامه ضور دارند ،طبق اطالعات نمایشنامه ریشته و تبتار
اروپایی دارند .پُل و پائوال هر دو بر این باورند که باید از موضمی باالتر ،دیاران را کنتترل کننتد.
در واقع ،آن دو ،خود را ،بهمثابة نمایندگان یک سیستم کامالً غربی (در استرالیا) ،مراز به اظهار
نرر و بیانیه دربارة خود و دیاران (مصا بهشتوندگان) متیداننتد؛ اظهارنررهتایی شتیفتهوار در
مورد «خود» غربی آنها و اظهارنررهایی طردکننده و تحقیرکننده دربارة «دیاران» که عمومتاً
در این نمایشنامه شخصیتهایی شرقیاند .همین موضوع چنانکه بیل اشتکرافت از قتول ستمید
میگوید نمونهای از «سلطهگری و اعمال قدرت غربی بر سوژههای شترقی» (اشتکرافت:2119 ،
 )154در این نمایشنامه است:
پُل ]...[ :ما دو آدم خیلی متمدن هستیم که مفهوم خنده و سرگرمی رو میدونن .و فلستفة
آزادی و استرا ت رو .همونطور که گفتم ،چیزی که ما میگیم مثل یه سِره.
پائوال خوب گفتی.
پُل :من فکر میکنم روشی که ما توی مصا بههامون برای تحلیتل طبیمتت بشتری بتهکتار
میبریم ،عالیه.
پُل و پائوال نیز تمامی کوشش خود را برای فظ تقابلهای دوتایی مورد اشارة ادوارد ستمید
بهکار میبرند و برای رسیدن تمریفی از خود به مقایسه روی میآورند .مقایسهای که در آن ،این
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دو شخصیت برای دو جزء در ال قیاس ،موقمیت برابری قائل نشدهاند و همین سبب متیشتود
که این دو شخصیت (پُل و پائوال) در برابر ویوگیهای منفی نستبتدادهشتده بته دیاتران /آنهتا/
بقیه ،خود را برتر و مقتدر بدانند .در واقع ،پُل و پائوال هر دو ،در جایااه دو استرالیایی اروپاتبتار،
عملارا ن سیستمی اروپامحور هستند که به زعم خود به شیوهای بسیار عملارایانه 1در برقتراری
و فظ این سیستم میکوشند و نهایت تالش خود را میکنند تا سیستم را از فروپاشتی نرتات
بدهند.
پائوال ]...[ :این همهاش به فلسفة عملارایی ما مربوط میشه .در غیر این صورت سیستتمی
که ما توسمهاش دادیم بهسادگی فرو میپاشه.
پُل آره ،امیدوارم همه بدونن که همهاش به موضوع عملارابودن ربط داره.
پُل و پائوال ،هِندرو ،همکتار ختود در هیئتت مصتا بهکننتده ،را نیتز ریشتخند متیکننتد و
تواناییهای او را زیر سؤال میبرند و مرتباً در تحلیل شخصیت و توانتاییهتای هِنتدرو ،بته تبتار
آسیایی یا شرقی او اشاره میکنند و تا آنرا پیش میروند که رسیدن هِندرو بته ایتن جایاتاه را
اشتباه میدانند و از این موضوع متأسفاند.
هرچند پُل و پائوال در ابتدای نمایشنامه کلیتی وا د و یکرارچه بتهنرتر متیرستند ،امتا در
ادامه ،این نااه دوقطبی و برتریجویانه به جمع دونفرة آنها نیز راه متییابتد ،زیترا «در تبیتین
گفتمان اروپامحور ،غرب همواره برساختهای تاریخی است و نه جغرافیایی؛ یک اناتاره و مفهتوم
است و واقمیتی اجتماعی است .منرور از آن جاممهای توسمهیافته ،صنمتی ،شهری ،سترمایهدار،
سکوالر ،و مدرن است» (هال .)93 :1386 ،در گفتمان اروپامحوری ،میان اروپای شرقی و غربتی
نیز تفکیک ایراد میشود و «اروپای شرقی تملق چندانی به غترب نتدارد ،در تالی کته ایتاالت
متحدة امریکا ،که در جغرافیای اروپا موجود نیست ،صد در صتد جتزو غترب استت یتا ژاپتن [و
استرالیا] که به لحاظ فناوری غربی است اما بته دورتترین نقتاط شترق جغرافیتایی تملتق دارد»
(همان .)94 :در نتیره ،میبینیم که در بخشهایی از ایتن نمایشتنامه ،پُتل ،پتائوال را کته دارای
ریشة اروپای شرقی است ،مسخره میکند.
پُل [ ]...پس تو با من موافقی که بمضی از بچههای شما که لهرة خشن و بدی دارن ،واقمتاً
برای شغلهایی که ما اینرا آگهی میدیم مناسب نیستن ،درسته؟
پائوال (دلخور شده) منرورت چیه بمضی بچههای شما؟
پُل (خرالتزده) منرورم اینه ...متأسفم ،خوب ،فراموشش کن ،منرتورم اینته ...متیدونتی
منرورم چیه؟ تو االن یکی از ما هستی ،مهم نیست.
پائوال (فضلفروشانه) تو هیچوقت از مسخرهکردن من دست نمیکشی .یا وقتی به گذشتتة
من مربوط میشه ،منو کوچیک میکنی.
همانگونه که در الیههای زیرین این نمایشنامه شاهد هستیم ،بهنرر میرسد اروپامحوری و
شرق گریزی نه تنها سبب گسیختای روابط میان مهاجران شرقی و اروپاتباران جاممتة استترالیا
1. Pragmatic
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میشود که تی به درون جاممة اروپاییتبار استرالیا نیز نفتوذ متیکنتد و درنتیرته بته فضتای
چندفرهنای جاممة استرالیا آسیب میرساند و باع قطبیشدن این جاممه میشود.

دیگری ،دیگریسازی ،و حاشیگی
هریک از شخصیتهای نمایشنامة در آینه ،مفهوم «دیاری» و «دیاریسازی» را بهنوعی ترربه
میکنند .آینه ،از ابزارهای کلیدی صحنه در این نمایشنامه ،در تمامی صحنههای ضور شاون و
ویرجینیا ،نقش «دیاری» را برای آنها بر عهده دارد .شاون و ویرجینیا ،که بتر اثتر بحترانهتا و
تنشها ،متزلزل و مردد و از درون بیثبات و ضمیف شدهاند ،گتاه آینته را بتهعنتوان «دیاتری»
غالب ،مسلط ،و تهدیدگر مینارند .هر دو بارها در برابر آینه قرار گرفته و با تکگوییهتای ختود
سمی میکنند دیالوگی میان خود و آینة خاموش اما قدرتمند و تهدیدگر برقترار کننتد .گتاه بته
آینه میتازند وگاه در برابر او به زانو میافتند .گاه به جای آینه با شخصیتهای درون آینه صحبت
میکنند ،زیرا هر دو شخصتیت (شتاون و ویرجینیتا) یکرتارچای ختود را از دستت داده و دوپتاره
شدهاند و اینچنین ،تقابل و درگیری«خود» و«دیاری /آینه» را در درون خود ترربه میکنند:
شاون :اون پائوال ،پشت تلفن خیلی نازنینه ،جداً نازنینه.
تکون نخور ،این اونه که داری تو آینه میبینی.
سالم پائوال ،خوشحالم دارم باهات رف میزنم( .به آینه نزدیکتر میشود).
چطوری؟
من خوبم .مطمئنی؟ آره ،شکایتی ندارم .خوبم.
مکاریک ممتقد است «بح "دیاری" در تقابل دوتایی خود /دیاری نیز مبتنی بر این فرض
است که در دل ترربة شخصی ،خودی ذهنی وجود دارد که هرچیزی را بهمثابة دیاری از ختود
بیاانه میسازد» (مکاریک .)112 :1384 ،در این نمایشتنامه ،آینته نقتش «دیاتری» برستاختة
ذهن شاون و ویرجینیا را بر عهده میگیرد کته آنهتا در برابتر او گتاه ا ستاس متیکننتد کته
بازجویی و مصا به میشوند و در نتیره میکوشند در نااه آینته /دیاتری ختوب و قتوی جلتوه
کنند غافل از اینکه آینه بهعلت ماهیتت ختود ،واقمیتت آنهتا ،یمنتی «ختود» متالشتیشتده و
فروریختة آنها ،را انمکاس میدهد.
ویرجینیا [ ]...تو باید خودتو برای این مصا به آماده کنی .سمی کن تمرکز کنی (صدایش
ضمیفتر میشود) ،اما خاطرهها هروم میارن( ،به آینه اشاره میکند) و بهخاطر همینته کته تتو
خیلی قوی هستی.
[]...
(پرخاشارانه به آینه اشاره میکند) و تو منو تنها میذاری!!! ازت بدم میاد.
[]...
(به طرف آینه میرود) ممکنه مشکل از من باشه .هروقت روبهروی اونها میشینم ،ا ساس
میکنم دارم توی خودم جمع میشم .این مشکل منه.
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تنهایی و انزوای دو شخصیت شاون و ویرجینیا نشانة «در اشیه بودن» ایتن دو شخصتیت
در متن نمایشنامه است« .تمریف مرکز /اشتیه در گفتمتان پسااستتمماری در قیقتت همتان
تقابل استممارگر /استممارزده ،سیاه /سفید ،یا خود /دیاری است و بیتانار کنتار گذاشتتهشتدن
اشیهها از مناسبات قدرت توستط مرکتز استت .مرکتز همتواره از موضتمی بتاالتر بته اشتیه
مینارد» (مکلود .)2 :2119 ،در اینرا ،این تقابل ،به تقابل مهتاجر /میزبتان تبتدیل متیشتود.
« اشیای» بیانار وضمیت شاون و ویرجینیای مهاجر است که برای دسترسی به قتدرت ،دچتار
محدودیتاند و این مرکز (در اینرا پُل و پائوال) است که وضمیت « اشیای» را خلتق متیکنتد.
صداهای شاون و ویرجینیا صداهایی به اشیه رانده شدهاند که توسط مرکز صا ب قدرت (پُتل
و پائوال) شنیده نمیشوند و شنوندهای جز آینه ندارنتد .در نتیرته ،در ایتن نمایشتنامه شتاون و
ویرجینیا دیالوگی ندارند و به تکگویی در برابر آینه پناه میبرند و ساختار نمایشنامه نیز به این
امر یاری میرساند و در کل نمایشنامه ،شاون و ویرجینیا ،هر دو ،به استثنای یک مکالمة تلفنی،
که با شخصیتهای دیار نمایشنامه دارند ،هیچ دیالوگی ندارند .ویرجینیای مهاجر و شتاون کته
در طول نمایشنامه عمالً توسط نمایندگان صا بان قدرت ،یمنی پُل و پائوال ،از رسیدن بته یتک
شغل ساده محروم میمانند ،در انتهای نمایشنامه به «خود اشیهای» ختویش پنتاه متیبرنتد و
آنچه برای آنها باقی میماند هویتهتای درهتمشکستته و شخصتیتهتای نتابودشتدة ناشتی از
« اشیای» است:
شاون( :بهشدت پریشان و اندوهاین است) ساکت ،ساکت ،نمیتونم از این س فرار کنم.
آره ،من فکر میکنم که همة اونها با من غیرمنصفانه برخورد کردن.
اگه اینو س نمیکردم نمیگفتم .اینو مثل جیغ یه آژیر توی خودم شنیدم.
داخل من خیلی عمیقه ،اونرا واقماً تودرتوئه.
ببین ،س میکنم اناار اونا مثل یه میوة کهنه که داره توی سبد ،توی آشرزخونه میگَنده،
با من رفتار کردن.
روشی که اونا با ما رفتار میکنن واقماً تحقیرکننده است.
این باع میشه ا ساس کنم که من یه عضو بیآبروی نواد بشری هستم.
فرایند «دیاریسازی» در سوی دیار نمایشنامه نیتز رخ متیدهتد؛ پُتل و پتائوال عتالوه بتر
مصا بهشوندگان« ،هِندرو» ،همکار آسیاییتبار خود ،را نیز «دیاری» میدانند و قصتد دارنتد او
را نیز به « اشیه» ببرند .همانطور کته گفتته شتد ،طبتق دیتدگاه فتانون ،استتممارگر همتواره
استممارزده را در جایااه «دیاری»ای میبیند که نمیتواند نقتش ختود را بتهعهتده بایترد .بته
شیوهای مشابه در اینرا نیز هِندرو دقیقاً بهعنوان «دیاتری»ای متزلتزل و دستت و پتاچلفتی از
سوی پُل و پائوال ممرفی میشود که از عهدة انرام مصا به با مصا بهشتوندگان برنمتیآیتد .در
رابطه میان اعضای هیئت مصا بهکنندة سهنفره ،مرکز /پُل و پائوال ،همواره از موضمی بتاالتر بته
اشیه /هِندرو مینارند:
پُل خوب نررت دربارة این هِندرو چیه؟ دس میزنم یه کمی با ما هماهنتگ نیستت .اون
جداً نمیدونه چطوری اون درخواستها رو بخونه.
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اصالً اون چیزی دربارة زبونی که این افراد استفاده میکنن ،میدونته؟ اون بته آمتوزشهتای
زیادی نیاز داره .ما بودجهای برای این کار اختصاص دادیم؟
[]...
پُل اون جداً منو نارا ت میکنه .داره برای اون کنفرانس میره سیدنی؟ با جف ،مدیر امتور
مالیمون ،صحبت کردم .یه کمی پول دارن .میتونن اونو بفرستن اونرا ،برای یته متدتی اونتو از
اینرا دور ناه دارن .بایتد ستریع یتاد بایتره چته جتور بتازی کنته( .مکت ) انترتار دارم وقتتی
برمیگرده ،بدونه خودشو چه جتوری اداره کنته و روش درستتی رو دنبتال کنته .تتو چتی فکتر
میکنی؟
پائوال پُل ،تمومش کن .اون یه همکار چندشآوره و همونجور که متیدونتیم یکتی از اون
کوچیکهاش هم هست .پس برای چی ناران اون باشیم.
مشکل اینه که ما با اون ،قبل از اینکه این شغل رو بهدستت بیتاره ،مصتا به نکترده بتودیم.
جیمز و جین ،این گاگول رو تحویل ما دادن ،پس بذار روش خاص خودمون رو ادامته بتدیم .متا
این کارو خیلی بهتر میشناسیم ،نه؟
مفسران ممتقدند ردپای این شیوهها همچنان در مناستبات میتان غترب و دیاتران مشتهود
است .به بیان استوارت هال« 1گفتمان غرب و بقیه بههیچوجه صورتبندیای مربوط به گذشته
نیست و اهمیتی صرفاً تاریخی ندارد ،بلکه در دنیای مدرن نیز ی و اضتر استت و هنتوز هتم
میتوان تأثیرات آن را مشاهده کرد» (هال .)116 :1386 ،این گفتمان «دیاریساز» و قائتل بته
وجود مرکز و اشیه ،به درون ساختار قدرتمند مرکزی موجود در نمایشنامه نیز راه متییابتد و
سمی در قطبیکردن قدرت مرکزی دارد .بدینگونه که پُل ،که خود را یک غربی میداند ،پتائوال
را بهسبب عادتها و ریشة او ،که به اروپای شرقی برمیگردند« ،دیاری» میشناسد و گهگتاهی
او را به تمسخر میگیرد .وجود این سلسلهمراتب ارزشی میان پُل و پتائوال تتی باعت رنرتش
پائوال نیز میشود.

تقلید
در نمایشنامة در آینه ،شخصتیت هِنتدرو ،نماینتدة نستل دوم مهتاجران غیتراروپتایی در کشتور
استرالیاست .هندرو همواره نااهی تحسینآمیز به پُل و پائوال و توانمندیهتای آنهتا دارد و بته
این دو رشک میبرد .با اینکه پُل و پائوال مرتباً هِندرو و تواناییهای او را به تمستخر متیگیرنتد،
اما این دو نفر به الاوی تام و تمام هندرو تبدیل متیشتوند و هِنتدرو ،پُتل و پتائوال را بتهعنتوان
الاوهای بینقص خود میپذیرد:
هِندرو من باید چیزهای زیادی از شما یاد بایرم.
شما از پسر یه مهاجر نیمهباسواد انترار دارید چی بدونه...؟ ( به خودش میخندد).
هِندرو تمام تالش خود را برای تقلید از پُل و پائوال و مشابهت با آنها بهکار میبترد و تتی
1. Stuart Hall
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خود را به استهزا میگیرد و از خویشتن و اصالت خود روی برمیگردانتد .او تتالش متیکنتد در
تقابل میان میزبانان غربتبار و مهاجران شرقتبار ،جانب میزبانان را بایرد تا شاید هرچه زودتتر
در جاممة میزبانان و از طرف آنها بهعنوان یک «خودی» پذیرفته شود .او آنچنتان در ایتن کتار
افراط میکند که پائوال و پُل ،صریحاً به این موضوع اشاره میکنند:
پائوال خوب ،خوشحالم که اون [هِندرو] رفت .فکر متیکتنم دستتش اومتد کته ایتن طرفتا
چطوری باید رفتار کنه .تو چی فکر میکنی؟
پُل ببین ،اون یه آدمیه که همش تقلید میکنه .اینجوری دوست ندارم.
تمامی کوششهای هِندرو به نتیره نمیرسد و اگرچه به هیئتت مصتا بهکننتده راه یافتته
است ،هرگز نمیتواند جایااهی همچون پُل و پائوال در مناستبات قتدرت موجتود در نمایشتنامه
بیابد و فقط در کم «تقریباً همان اما نه کامالً» آن دو بازتولید میشود .پُل و پائوال ،در جایاتاه
اعضای اصلی گروه مصا بهکننده ،نماد ساختار قدرتیاند که ورود بمضی شبیه خود را به جاممة
استرالیا مراز میشمرند و از دیارانی که شبیه آنها نیستند این امتیاز را دریغ میکنند .هِنتدرو
به این موضوع پی میبرد که نه تنها همچون آنها به مواهب «خودی» بودن دستت نیافتته کته
تی با تندادن به الاوهای آن دو ،به مهاجران هممرتبة خود نیز بهگونهای خیانتت کترده و در
نتیره در این مناسبات ،بیهیچ عاید چشمایری تحلیل رفته است.
شاون و ویرجینیا نیز سمی در تقلید و الاوبرداری از المانهتای ارزشگتذار جاممتة میزبتان
دارند .کتاب خودآموز انرام مصا به ،که شاون و ویرجینیا بخشهایی از آن را در صحنههایی از
نمایشنامه با صدای بلند میخوانند ،راهکارهایی را بترای جلتب توجته هیئتت مصتا بهکننتده/
جاممة میزبان و راهیابی به آن جاممه ارائه میدهد؛ دستورالمملهایی که شاون و ویرجینیا بایتد
موبهمو رعایت کنند تا از آزمون سرنوشتساز پذیرش توسط هیئت مصا بهکننده سربلند بیرون
بیایند .شاون و ویرجینیا مرتباً دستورالمملها را میخوانند و سمی در رعایتت آنهتا دارنتد .امتا
پاسخ هیئت مصا بهکننده /جاممة میزبان به آن دو منفی است و بتا نهایتت خونستردی توستط
آنها کنار گذاشته میشوند و تالش آنها برای تقلید راه به جایی نمیبرد .شاون ،کته اکنتون از
سوی ساختار قدرت طرد شده است ،دوباره راه بازگشتت بته خویشتتن را در پتیش متیگیترد و
ویرجینیا نیز با طرد ارزشهای کشور میزبان ،به هویتت ختود و ختاطرات سترزمین متادریاش
رجوع میکند .شاون مرتباً چهرة خود را در آینه برانداز میکند و چهرة کنونیاش را بتا گذشتته
مقایسه میکند و ویرجینیا نیز چندین بار به آلبوم عکسهای خانوادگی ،که نمتادی از هویتت و
گذشتة اوست ،مراجمه میکند .در پایان نمایشنامه نفرتی هتم در شتاون و هتم در ویرجینیتای
خسته از تقلید ،نسبت به ساختار اکم شکل میگیرد که به خودیابی دردناک آن دو نیز منرتر
میشود .شاون بیشتر به انزوا فرو میرود و ویرجینیا نیز عصیانارانه راه خیابان را پیش میگیرد.

زبان و هویت
آنچنان که گفته شد ،زبان بهمثابة یک ابزار هویتساز در گفتمان قدرت پسااستمماری ،در کم
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ابزار سنرش بهکار میرود و مسلطبودن به زبتان تاکم یتا رایتآ فضتیلت محستوب متیشتود.
ویرجینیا از شخصیتهای نمایشنامة در آینه استت کته در درون ختود دربتارة زبتان ،مفهتوم ،و
کارکردهای آن در غربت دچتار چتالش متیشتود .عیتدانی در ابتتدای نمایشتنامه و در یکتی از
توضیحات صحنه متذکر میشود که ویرجینیا با لهره صحبت میکند و مفهوم آن این است که
ویرجینیا ،در جایااه یک مهاجر تازهوارد ،زبان انالیستی رایتآ در استترالیا را بتا لهرته صتحبت
میکند که همین موضوع در همان ابتدا به وجود فاصله یا تفاوتی میان او و دیاران اذعتان دارد.
عالوه بر این ،خود ویرجینیا در چند جای نمایشنامه به زبان متادری ختود و تقابتل آن بتا زبتان
میزبانانش اشاره میکند:
ویرجینیا [ ]...هرکسی اینرا این عبارت و شتناک «لمنتی فوقالماده» رو استفاده میکنه.
مطمئن نیستم توی فرهنگ ما اگه من چنین چیزی رو با زبتان ختودم باتم چتی پتیش میتاد.
(جدی) نه ،اصالً پذیرفتنی نیست .شاید من هم بایتد بته ایتن طترز برختورد عتادت کتنم .کتی
میدونه ،شاید یادگرفتن چند تا لغت استرالیایی مثل این ،بتونته تتنشهتای منتو کمتتر کنته و
زندگی رو برای من تو این جای گیآکننده را تتر کنه؟ تو اینجوری فکر نمیکنی؟ نمیدونم،
همونجور که گفتم ،من دارم همه چی رو قاتی میکنم.
( التش تغییر میکند) نه ،وقتی این الت بهم دست میده س متیکتنم اینرتا نیستتم.
تنها چیزی که خیلی دوست دارم اینه که به زبان خودم رف بزنم .آره ،این تنها چیزیه کته بته
من اجازه میده که هرچی تو درونم هست بیان کنم.
نه ،شوخی نمیکنم .میتونم هرچی دوست دارم بام ،و هرچی که میشتنوم رو بفهمتم .امتا
وقتی این زبان رو میشنوم تراهر میکنم که میفهمم اونا دارن چی به من میگن.
اگه بخوام بهت قیقتش رو بام ،من بیشتر چیزایی رو که اونا بهم میگن نمتیفهمتم ،امتا
هیچ وقت به روی خودم نمیارم (مک میکند) ،چون میترسم که فکتر کتنن متن یته ا مقتم،
میدونی؟
ویرجینیا پی برده است که زبان کشور مقصتد بتهتنهتایی قتادر بته انتقتال تمتامی امیتال و
درونیات او نیست .فردی که در سرزمین مادری خود زندگی متیکنتد ،متیدانتد کته متیتوانتد
چیزهایی را به زبان مادری خود باوید و شنوندة آن زبان نیتز بتهآستانی متیفهمتد کته منرتور
چیست .در زبان مادری است که ما امکانهای از هم تفکیکشدة ممانی را تشخیص متیدهتیم؛
امکانهایی که میراث بافت اجتماعی و فرهنای است که زبان به آن تملق دارد .کلمتاتی کته متا
در زبان مادری خود میدانیم به ما در جستوجو و کشف ترربههای درونی کمک متیکنتد .متا
بهواسطة زبان از کلمات یا عبارات مشخصی استفاده میکنیم که اوی ممانی وا دی بترای متا
هستند؛ ممانیای که هیچکس دیاری نمیتواند بهطور کامل آنها را دریابد .ویرجینیا نیز دقیقتاً
با چنین ممضلی مواجه میشود و بهرغم تسلط نسبی او بته زبتان میزبانتانش ،فاصتلهای عمیتق
میان خود و این زبان تحمیلی ا ساس میکند که این موضتوع بته سترخوردگی او متیانرامتد.
ویرجینیا چاره را در بازگشت بته گذشتته و ختاطرههتای ختود متیدانتد .در نتیرته ،بته آلبتوم
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خانوادگی خود رجوع میکند و کمبود رو یته و تزلتزل هتویتی ختود را از ایتن طریتق جبتران
میکند .در خالل مرور خاطرات ویرجینیا ،عیدانی با استتفاده از تمهیتد صتدای انفرتار بمتب و
عکسالمملها و گفتههای ویرجینیا ،بهاختصار به ما میفهماند که ویرجینیا پدیتدة جنتگ را در
کشورش ترربه کرده است و در اینرای نمایشنامه ،بیآنکه نتامی از ایتران ببترد ،بته برهتهای از
تاریخ کشور ایران و پیشینة مهاجران ایرانی در استرالیا اشاره میکند.
در هیئت مصا بهکننده نیز چالش زبان و لهره بته تقابتل هویتتهتا متیانرامتد .در گتروه
مصا بهکنندگان ،پُل خود را یک آنالوساکسونی تمامعیار میداند و همتواره بته لهرتة ستلیس
انالیسی خود مینازد و این موضوع را یکی از دالیل ارشتدبتودن در آن گتروه متیدانتد .پتائوال،
همانگونه که گفته شد ،فرزند یک خانوادة مهاجر است که از اروپای شرقی به استرالیا مهاجرت
کردهاند .او بنا به تصدیق پُل ،زبان انالیسی را کامالً روان و همچون یتک استترالیایی تمتامعیتار
صحبت میکند .با این ال ،گاه پُل با یادآوری لهرة مهاجران اروپای شرقی ،قصد دارد پتائوال را
به تمسخر بایرد و بهگونهای ،ارشدبتودن ختود را بته پتائوال اثبتات کنتد و پتائوال را در رتبتهای
پایینتر و به نفر دوم هیئت مصا بهکننده تنزل دهد .هِندرو نیز فرزنتد یتک ختانوادة مهتاجر و
دارای اصالتی جهان سومی است .عیدانی در هیچ جای نمایشتنامه بته لهرتة هِنتدرو در هناتام
صحبت اشاره نمیکند ،اما همانطور که گفته شد ،زبان مادری و هویتت شترقی هِنتدرو ستبب
میشود که پُل و پائوال همواره خود را با او در تقابل ببینند و هر دو او را نفر سوم و مادونتترین
عضو هیئت مصا بهکننده بدانند .پُل ،پائوال ،و هِندرو هریک با توجه بته هویتت و زبتان متادری
خود بهترتیب و به شیوهای تمثیلی ،نمایندگان مردمان جهان اول ،جهان دوم ،و جهان سوماند و
همواره رابطههای تقابلی میان آنها البته با شدت و ضمف متفاوت وجود دارد.

نتیجهگیری
با توجه به جممیت ایرانیان مهاجر و پراکندگی ضور آنها در کشورهای مختلف جهان ،بررسی
مسائل زندگی مهاجران ایرانی در جوامع میزبان آنها میتوانتد موضتوعی جتذاب و مهتم بترای
پووهش با استفاده از رویکردهای مختلف جاممهشناسانه باشد .استرالیا نیز کشتوری مهاجرپتذیر
است که ساالنه مهاجران زیادی را از کشور ایران جذب میکند .بتا رونتد رو بته رشتد مهتاجرت
ایرانیان به استرالیا ،که اکثر این مهاجران را افرادی تحصتیلکترده تشتکیل متیدهنتد ،بررستی
مسائل مهاجران ایرانی در استرالیا امری ضروری بهنرتر متیرستد .ضتروری از ایتن جهتت کته
دورنمایی را از وضمیت ایرانیان و مسائلی را که یک مهاجر ایرانی در استرالیا با آن روبهرو خواهد
شد در اختیار مخاطب ایرانی و تی استرالیایی قرار میدهد .با درنررگرفتن رویکرد بازتتاب در
جاممه شناسی هنر و ادبیات و اعتقاد به اینکه هنر و ادبیات یکی از منابع غنتی شتناخت جاممته
است ،میتوان آثار ادبیات مهاجرت ایرانیان ساکن در استرالیا را که از عمیقترین و در عین ال
ظریفترین ابزارهای بازنمایی مناسبات انسانی در جاممة مهاجرپذیر این کشور استت بتهعنتوان
ابزار تحلیل استفاده کرد.
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در این مقاله ،نمایشنامة در آینه ،از آثار محمد عیتدانی ،بتهعنتوان نمونتهای از آثتار ادبیتات
نمایشی مهاجرت ایران در استرالیا در نرر گرفته شد تا از رهاتذر تحلیتل ایتن نمایشتنامه ،بته
شیوهای غیرمستقیم ،بیشتر با وضمیت مهاجران در کشور مهاجرپذیر استرالیا آگاه بشویم .محمد
عیدانی از نمایشنامهنویسان تأثیرگذار مهاجر در استرالیاست که متیتتوان او را نماینتدة ادبیتات
دراماتیک مهاجران ایرانی در استرالیا دانست .نویستندگان مهتاجر همچتون عیتدانی ،بتهعنتوان
کسانی که هم با موطن خود و هم با جاممة میزبان خود نزدیکاند ،مزیتهایی دارند .ایتن گتروه
از نویسندگان ،داقل ،بار دو فرهنگ را بر دوش خود دارند و با دو عینتک بته فضتای پیرامتون
خود مینارند .در درون این افراد همواره گفتوگویی میتان دو هویتت و دو فرهنتگ در جریتان
است.
در این مقاله بررسی شد که چاونه عیدانی در زیرمتن و در الیههتای پنهتان نمایشتنامة در
آینه همچون یک دیدهبان ،هم هموطنانش و هم میزبانانش ،را از تمارضهتا و تقابتلهتای میتان
مهاجران و میزبانان آنها آگاه میکند .در مقاله دیده شد که عیدانی در ایتن نمایشتنامه ناتاهی
عمیق به مهتاجران در طبقتات اجتمتاعی مختلتف دارد و سرگشتتای و تحلیتلرفتتن هویتت و
شخصیت آنها را در فرایند یک مصا بة شغلی ،که میزبانان برای آنها ترتیب دادهانتد ،تصتویر
میکند و در کلیت اثر میکوشد با ممرفی شخصیتهایی که هریک نمایندگانی از جاممة میزبان
و جاممة مهاجراناند به ژرفای روابط تقابلی آنها نقبی بزند و همین مسئله سبب متیشتود کته
نمایشنامه در نهایت از کلیگویی و شمارزدگی فاصلة زیادی بایرد.
در ا ین مقاله ،از رهیافت نقد و نرریة ادبی پسااستمماری بترای تحلیتل نمایشتنامه استتفاده
شد .برای پاسخ به این پرسش که این رهیافت و رویکرد چه جنبههایی از آثار ادبیتات مهتاجرت
ایران و علیالخصوص متن انتخابشده را مورد تدقیق و تحلیل قرار خواهد داد ،در بخشهایی از
این مقاله به اختصار و در د نیاز ،نرریه و رویکرد پسااستمماری و مفتاهیم بنیتادی آن ممرفتی
شد.
مطالمات و نقد ادبی پسااستمماری با دیدگاهی انتقادی عمدتاً به واسازی تقابلهتای دوگانته
در آثار ادبی میپردازد و در نتیره متونی که در خود ،این تقابلهتای دوگتانی را داشتته باشتند،
بستر مناسبی را برای تحلیل فراهم میآورنتد؛ بتهویتوه تقابتلهتای دوگتانی چتون استتممارگر/
استممارزده ،مهاجر /میزبان ،خود /دیاری ،مرکز /اشیه ،زبان مبدأ /زبان مقصد.
در این مقاله نیز استفاده از برخی مفاهیم بنیتادی نرریتة پسااستتمماری همچتون شترق و
اروپتتامحوری ،دیاتتریستتازی ،تقلیتتد ،زبتتان ،و هویتتت ،در تحلیتتل درونمایتته و روابتتط میتتان
شخصیتهای نمایشنامة در آینه ،مطابقت میان این رویکرد نرری و درونمایه و شخصتیتهتای
نمایشنامة انتخابشده را بیش از پیش آشکار کرد؛ بهطوری که با استفاده از این رویکرد ،برختی
از زیرمتنهای این نمایشنامه کشف شد و ابمادی جدید را به مفتاهیم موجتود در نمایشتنامة در
آینه افزود .در پایان و بهعنوان یک پیشنهاد میتوان گفت با وجود شباهتهای میتان درونمایتة
متون ادبی پسااستمماری و متون ادبیات مهاجرت ،مبانی بنیادی این نرریه میتواند راهاشتایی
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برای تحلیل آثار ادبی نویسندگان مهاجر ایرانی چون محمد عیدانی قرار بایرد تا سبب افتزایش
آگاهی مخاطب از شرایط و مناسبات جوامع مهاجرپذیری چون استرالیا شود.
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