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  مقدمه
  :نم، چونكر كام را ذ يتوانم نام خانوادگ ينم
  ».سمينو يادنگاشت ميه يبابا، دارم « -
  ».فقط اسم ما رو نبر! هيعال« -

  )63دوما (

 1هـا  ادنگاشتي يش انفجاري در غرب شاهد  افزايسيات انگلير، خوانندگان ادبيدر دهة اخ  
ـ يه به قلم زنان مهـاجر ا      كاند    بوده ييها انو رم  ـ يت ايـ  و دربـارة فرهنـگ و هو  2يران د يـ  پديران
 ياالت متحده، با وسعت و شتاب     يژه در ا  يو  در غرب، به   يرانين دهه، زنان مهاجر ا    يدر ا . اند آمده

 يان صـداها يژة خود را در م    ي و ياند تا صدا   دهيوشك آورده و    ي رو يسيسابقه به نگارش انگل    يب
ن انفجـار   يـ ا. 3زبان بشناسانند  يسي به خوانندگان انگل   يفرهنگ -ي قوم يها تيگر اقل يوط به د  مرب
ن يه برخالف والد  ك بوده است    يراني معلول به صحنه آمدن نسل دوم مهاجران ا        يحدود  تا يادب

البتـه،  . انـد   غـرب شـده    ي از جامعة فرهنگ   يش عضو يمابك سخن گفته و     يسيخود به زبان انگل   
 پـس از حمـالت   يها ده در سالين پديتر ا ل روشنياند، دل ردهكژوهشگران اشاره   ه پ كهمانطور  

ان غـرب و اسـالم و بـه دنبـال آن حـضور              يسابقة تنش م   مك سپتامبر، باال گرفتن     11 يستيترور
ـ يهـا  ران، در سرخط اخبار رسـانه يژه ايانه، به وي خاورم يشگيهم ، يمظفـر ( بـوده اسـت   ي غرب

ــك؛ دارزن516 ،2006 ــ؛ و55 ،2008، ي ــي). 12، 2007، كتالي ــدهاي از پيك ــ ايام ــضور ي ن ح
ـ  ياوكنجك در صدر اخبار، افزايش حس     يشگيهم ران و يـ  دربـارة اسـالم و ا  ي خواننـدگان غرب

                                                           
ـ    يبـرا » ادنگـاره ي«، و   »ادنوشـت ي«،  »ادنگاشـت ي«ر  يـ  نظ ير اصـطالحات  يزبان اخ  ي فارس يها در نوشته . 1  ي نـوع ادب

memoirنامه يز از خودزندگيمنظور تما ، به (autobiography)استار رفتهك  به  . 
، به عنـوان يـك نـوع ادبـي خـاص بـا       (Iranian woman's memoir)» يادنگاشت زن ايراني«هاي اخير  در سال. 2

  .  شده مطرح گرديده است هاي ساختاري و محتوايي شناخته ويژگي
ـ ي، زنان مهـاجر ا    2011 و   2003 يها  سال ةر، تنها در فاصل   ي اخ يها بر اساس پژوهش  . 3 ـ  يران ز  نمونـه ا 40ش از  ي ب
 ).127، 2012فتـوحي،  (انـد   ردهكزبان عرضه    سيي به خوانندگان انگل   يق ناشران معروف غرب   يگونه آثار را از طر     نيا

ش، آذر نفيـسي، پروچيـستا خـاكپور،       يپور، گالره آسـا    توان به كساني چون ناهيد راچلين، تارا بهرام        از اين ميان مي   
، آزاده معـاوني، ياسـمين كروتـر، مارينـا     يينا نهايا سوفر، گي دالشاورز، آنيتا اميررضواني،ك، فاطمه  يكن دارزن ياسمي

، نـستا   ينعمت، زارا هوشمند، رويا حكاكيان، زهره قهرماني، داور اردالن، آوا هما، اليزابت اسـالمي، ساشـا مـستوف                 
، نخستين اثـر  پور ش و بهرام  ي، آسا يي نويسندگان نامبرده، بجز راچلين، نها     ةهم. ، و افشينه لطيفي اشاره كرد     يرمضان

  .اند  عرضه كرده2001داستاني خود را بعد از سال 
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شتر يـ  ب يه اسـالم همـواره از سـو       كـ ها،   ن سال يدر ا . ن دو بوده است   يهرگونه مسئلة مرتبط با ا    
 تمـدن بـشر     ي و دستاوردها  يت جهان يامنه صلح و    ي عل ي ذات يدي به عنوان تهد   ي غرب يها رسانه

رانگـر را بـر   يد ويـ ن تهدية اياست تا سا است و به مخاطبان القا شده  دهيوهش گرد كمطرح و ن  
اسـت تـا      بـوده  يافكـ تاب  ك يكدر عنوان   » رانيا«ند، حضور واژة    يش احساس نما  ي خو يزندگ

 يهـا  آن را بـه رده    شانده و گـاهي     كـ تـاب   ك از خوانندگان را به سمت آن        يا  گسترده يها فيط
انـد تـا بـا     ن خوانندگان برآن بـوده  ي از ا  ياريد بس يشا. 1دي نما يكها نزد  نخست جدول پرفروش  

  .اموزندي مقابله با آن را بي احتماليها وهيد ناشناخته، شين تهديبهتر ا» شناخت«
 زكـ ران معاصـر، را مر يـ ژه ايران، به ويسندگان معموالً مسائل و معضالت زنان در ا    ين نو يا

 از  يكـي ا  يـ ش  يخـو » يواقع«تشان را بر اساس سرگذشت      يش قرار داده و اغلب روا     يتوجه خو 
 11ز پـس از     يدآميـ  پرالتهـاب و تهد    يه در فـضا   كن متون   ي از ا  ياريبس. اند ردهكانشان بنا   يكنزد

د يـ  گشته و اغلب بـه بازتول      يفي دستخوش خودتحر  يرياند، به طور چشمگ    سپتامبر نگاشته شده  
 از زنان نـوقلم، سـوار     يان، تعداد ين م يدر ا . اند  آورده يهراسانه رو   و اسالم  يا شهيلك يها انگاره

 از متـون    يبردار هراسانه، با نسخه    اسالم يا غات رسانه ي و تبل  ي خوانندگان غرب  ياوكنجكبر موج   
د انبوه رسـانده  يش را به تولي خويها ها و رمان   ادنگاشتيهنه و نو،    ك و آثار مستشرقان     يا رسانه

ه از كـ  ييهـا   از نوشـته  ياريبس. اند ران معاصر مطرح نموده   ي زنان ا  يخود را به عنوان سخنگو    و  
 يزيده و چ  يشكر  يبه تصو » شده  يغرب «يدگاهيران را از د   ير ا ياند، ناگز  د آمده يط پد ين شرا يدل ا 

ده يـ ن متـون ناد يـ  از اياريآنچـه در بـس  . انـد   غرب نبودهيا  و رسانهيويد متون آرش يجز بازتول 
ن مقالـه بـه    يـ در ادامـة ا    .ران اسـت  ي ا ي و فرهنگ  يات اجتماع يرفته شده است، صحنة زندة ح     گ

ات يـ  از آثـار شـاخص ادب      يكيبه عنوان     دوما، يريروزه جزا ياج اثر ف  كخوانش عطر سنبل عطر     
ات يـ م بـر ادب   كط حـا  يسنده، شـرا  ين نو يرد ا يك رو يبررس م تا ضمن  يپرداز ي م ييايكآمر -يرانيا

  .مينكف يتوص  راينرايزنان مهاجر ا

  يبحث و بررس
ـ ي زبـانِ مهـاجران ا     يسيـ ات انگل يـ  ادب ةان توجـه دربـار    يات شـا  كـ  از ن  يكي ، حـضور   يران

 يامـدها يزنانه را از پ    يالين است ي منتقدان ا  يبرخ. سندگان مرد است  يتعدادتر نو  مكتر و    رنگ مك

                                                           
 يزنـدان ، )ي فرانـسو ي؛ زبـان اصـل  يمرجان ساتراپ (سيپرسپول، )يسيآذر نف ( در تهران  يتا خوان يلول نمونه،   يبرا. 1

  .اند ر بودهي اخيها  ساليا طيك در آمرين آثار ادبيتر از جملة پرفروش) نا نعمتيمار (تهران
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هـا دسـتخوش    ال، جرياني كـه در ايـن سـ    )369 ،1388،  يمولو(دانند   يسم م ينيرواج جريان فم  
ژه يـ ا، بـه و   يكـ  دولت آمر  ياسيسابقة حقوق و مسائل زنان مسلمان با گفتمان س         يخته شدن ب  يآم

ده را حاصـل  يـ ن پديـ  ايا ن، عدهيهمچن). ، تور8دباشي (، شده است »سميمبارزه با ترور «طرح  
 ر خـشن و ي اشاعة تـصو يه درپك يتيدانند؛ وضع ي ميرانيل شده به مردان مهاجر ا  يوت تحم كس

جـاد شـده   ي زنـان مهـاجر ا  ين در آثار برخـ    ي و همچن  ي غرب يها  در رسانه  يرانيز از مرد ا   يست زن
ـ ي زنـان مهـاجر ا  يهـا  ها و رمـان  ادنگاشتيثر كدر ا). 27 ،2012، يفتوح(است    در غـرب،  يران

ـ   يان توجه د  يتة شا كن. انون توجه قرار گرفته است    كران  يالت زنان در ا   كمش سـابقة   يگر، رواج ب
ز نـشانة عالقـة     يـ ن امـر ن   يـ ا. گـر اسـت   ي د يسه با رمان و انواع ادب     يادنگاشت در مقا  ي ينوع ادب 

گـاه  يه در جا  كـ  اسـت    يزنان» يواقع«حال   و شرح » مستندگونه «يها تي به روا  يخوانندگان غرب 
ادنگاشـت بـر رمـان و    يح يتـرج . 1ننـد ك يران معاصر را بازگو مـ    يمسائل زنان در ا   » ينيشاهد ع «

ـ يرد غ يكـ  از رو  كينند، حا ك  يه پژوهشگران اشاره م   كطور  وتاه، همان كداستان    يرهنـر ي و غ  يرادب
، 16، 2010، ونـزان ( اسـت  ياسـ ي و مـسائل س يع اجتماعي و عالقة آنان به وقا     يخوانندگان غرب 

 -يخي تـار  يدادهاي و رو  يق حوادث فرد  يت آدامز، با اشاره به تلف     كي). 19 ،2008،  ن آدامز يلورا
دانـد   يخ معاصر مـ   ي را به مثابة مخبر و مفسر تار       ين نوع ادب  يندة ا سيادنگاشت، نو ي در   ياجتماع

» ار پرفـروش  ي بـس  يياالكـ «نـون بـه     ك ا يرانيادنگاشت زن ا  يه باشد،   كل  يدر واقع، به هر دل    ). 8(
 ،2009،  يبـ ينق(» رسـد  ير به نظر مـ    يناپذ يرين آثار س  ي ا يعطش غرب برا  «ل شده است، و     يتبد
81.( 

د آثـار پرفـروش را در سـر         ي تول يايه رؤ ك يرانينان مهاجر ا   از ز  ي، برخ يطين شرا يدر چن 
 يهـا موضـوعات   ه در آن  كـ  آوردنـد    ي رو يا  مـستندگونه  يها ادنگاشتيپروراندند، به نوشتن     يم

ان، سنگـسار دختـران     كـ ودك يان، ازدواج اجبـار   كـ ودكه زنـان و     يـ ض و خشونت عل   يچون تبع 
ـ ي، زن مهاجر ا كتاليدة و يبه عق .  همواره جزء ثابت داستان است    ... نوجوان، و   در غـرب از  يران

ـ     يـ  م يانجيـ خـود بـه مثابـة م      » مطلوب«گاه  يجا  بهـره گرفتـه و      ي و اسـالم   يان دو فرهنـگ غرب
ن زن، يـ  ايمـة شـرق  ين: نـد ك ي بـازگو مـ  ي را به زبان خوانندة غرب     يرانيزن ا » يواقع«سرگذشت  

گـردد   ي م يان غرب اش موجب جلب اعتماد خوانندگ     يمة غرب ي اثرش شده و ن    يريموجب باورپذ 
 است، عالقـة  يدختران پارسادنگاشت يسندة چند اثر از جمله  يه خود نو  كن،  يد راچل يناه). 14(

                                                           
ات يـ ادب« با عنـوان  يرانيادنگاشت زن ايگونه آثار، از   ني ا يرهنري و غ  يرادبيرد غ يكشاورز با اشاره به رو    كفاطمه  . 1

  .)2(ند ك ياد مي» ينيشاهد ع
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سندة مهـاجر   يـ ت آثـار زنـان نو     ي را رمز موفق   يرانيزن ا » يواقع« به سرگذشت    يخوانندگان غرب 
صيالت جـا كـه اغلـب ايـن نويـسندگان داراي تحـ        از آن-عالوه بر ايـن   ). 156(داند   ي م يرانيا

پذيرفتـه و  » دانـش عينـي  « طرفـداران غربـي آنـان نظراتـشان را بـه عنـوان           -اند  آكادميك غربي 
ن يلورا). 24 ،2009، الدين مرندي و پيرنجم(اند    هايشان را از روي اعتماد علمي پذيرفته        قضاوت

در  «:ديـ گو ي زنان مسلمان در غرب، ميها ادنگاشتي به يآدامز با توجه به اقبال خوانندگان غرب  
ـ  كان به زنان مسلمان نه به واسطة        يها، توجه غرب    زمان يبرخ ه بـه خـاطر     كـ  آنـان، بل   يوشش ادب

ه در كـ مـسلم اسـت   ). 19(»  بزرگتـر اسـت  ياسـ يهـا در مناقـشات س    گرفتن آن ي جا يچگونگ
ه ي توج ي برا يه حقوق زنان مسلمان به ابزار     ك يامي سپتامبر، و در ا    11 پس از حمالت     يها سال

 يراني زنان مهاجر ا   يها ادنگاشتياست،   ل شده يانه تبد يانة غرب در خاورم   يجو لهاقدامات مداخ 
سم يـ  فـراهم آورده اسـت، فمن      يشناسـ  سم آلـوده بـه شـرق      يـ  رواج فمن  ي را بـرا   ي مناسب يفضا
 زنان، و   يان غرب، به مثابة بهشت رستگار     ي آن تقابل دوگانه م    يه فرض اساس  ك يا شناسانه شرق

، تـاش  ي؛ بهرامـ 1؛ تـور  433 ،2010، هـو (گاه زنان، بـوده اسـت    نجهك، به مثابة ش   »جهان اسالم «
2005، 224.(  

هـا بـه     و پـرداختن آن يسيات انگلي به ادبيرانيسابقة زنان مهاجر ا ين وجود، اشتغال بيبا ا 
د، تنهـا بـا توجـه بـه         يـ توان، و نبا   ير را نم  ي در دهة اخ   يرانيت ا ي فرهنگ و هو   يمطالعه و معرف  

ـ    يـ ا. ح داد ي توضـ  ياسيا س ي ي تجار يها زهيانگ تـر و    لي اصـ  يهـا  زهيـ  از وجـود انگ    ين مـوج ادب
 11از   پـس يهـا  در سـال . نـد ك يت مـ يـ اكسندگان، حين نو ي از ا  يز، درنزد برخ  ي ن يدارتر شهير

ان يـ رانيران و ا  يـ  از ا  ير و اخبـار منفـ     يتـصاو « مخاطبان را با رگبـار       ي غرب يها ه رسانه كسپتامبر  
اسـت   دتر شـده  يش شد ي خو ي در مورد تعلقات مل    يراني مهاجران ا  شياند، تشو  ردهك  يبمباران م 

نـشان  يه بـرخالف والد كـ هـا   يژه نسل دومـ   يو   به (يرانيمهاجران ا ). 9 ،2008،  هيميم و رح  يرك(
 از خـانوادة    يش عـضو  يمابكدشان را آموخته و     يشور جد كار  يتوانسته بودند زبان و فرهنگ مع     

ت و يـ ده و احـساس امن يگرد» محور شرارت «ر  ي نظ يي شعارها يقربان) شور گردند ك آن   يفرهنگ
نـشان  يه بـرخالف والد   كـ ن فرزندان مهاجرت،    يا. دادند ي از دست م   يش را تا حدود   يتعلق خو 

ن يـ  گـشته و از ا   ي فرهنگ يناگاه دچار آوارگ    ز نداشتند، به  يران ن ي در فرهنگ ا   يياكشة قابل ات  ير
ن ياسـم ي. 1ش آغـاز نمودنـد  ي خـو ي واقعـ يهـا  شهيـ  ريي را در جهت شناسا يريرو تالش ناگز  

ا در دورة بعـد از  يكـ  در آمريرانيات مهاجرت اي منحصر به فرد ادب   يها يژگي از و  يكي يكدارزن
                                                           

  . اند اند از نسل دوم مهاجران بوده  نوشتهيسيه به زبان انگلك يانيرانيشتر اير، بيدر چند سال اخ. 1
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ه كـ  اسـت    ين در حال  يداند، ا  يران م يخ و فرهنگ ا   ي سپتامبر را غلبة موضوعات مرتبط با تار       11
ا را مـدنظر قـرار   يك در آمر مهاجراني روزمره و فرد ي زندگ گر اقوام معموالً  يات مهاجرت د  يادب
 آثار در يد آمدن تعدادي پدي برايا زهير، انگي ناگز ي فرهنگ ين جستجو يا). 56،  2008( دهند يم

 نيـ ا. ديـ  گرديرانيادنگاشت از جانب نسل دوم مهاجران اي و ي ادب يها قالب شعر، رمان، نوشته   
ده و  ي را شن  يرانيهاجرت ا ات م يژة ادب ي و ين بار صدا  ي نخست ي برا يه خوانندگان غرب  كگونه بود   

  .شناختند يم
 يدند، بـه جـا    ي حاصل گرد  يتي و هو  ي فرهنگ ين جستجو يه از ا  ك يا ي از آثار ادب   يتعداد

ـ    يتالش منفعالنه در جهت ارضا      ييتـر و بازنمـا     ، شـناخت درسـت    ي انتظارات خوانندگان غرب
ف، ين توصـ  يـ ابـا   . ش قـرار دادنـد    ي را مـدنظر خـو     ي و اسالم  يرانيت ا يتر فرهنگ و هو    يواقع

از آن،   و پـس 2001 پراضـطراب  يهـا  شب» بيشهرزادان غر«ن  ي ا يها تيه روا كتوان گفت    يم
ن ي و همچنـ   يفرهنگ( بقا   ي برا يبه تالش  شب،   يكهزار و    يها  شهرزاد قصه  يها تيهمانند روا 

ش را در اتخـاذ  ي خـو ي جـسمان يسندگان بقـا يـ  نوياگرچـه برخـ  . ديـ گرد يل م يتبد) يجسمان
 جـستن از    يده، و با تبـر    يش د ي خو ياران غرب ي شهر ينه درجهت رضا و سرگرم    رد منفعال يكرو

اند   هم بوده  يسندگانياند، نو  ، خود را تافتة جدابافته جلوه داده      يراني و ا  يت اسالم يفرهنگ و هو  
ـ         ييگـو  قتيه تالش خود را به حق     ك ت يـ  رعا ي را تاحـدود   يطرفـ  ي معطـوف نمـوده و اصـل ب

  در تهـران يتـا خـوان  يشتر از لولي بيزيچ: ها اسمن و ستارهيگاشت ادنيشاورز  كفاطمه  . اند نموده
به قلم  ) 2003(ِ   در تهران  يتا خوان يلولران در     ي از ا  ير منف ينش به اشاعة تصاو   كرا در وا   )2007(

، خـود گـواه   يسيـ دگاه او بـا نف يـ ، و تفاوت ديسيشاورز به نفكد يانتقاد شد .  نوشت يسيآذر نف 
  .  استيرانيان زنان مهاجر اياوت م متفيردهايكوجود آراء و رو

 برآنيم تا نشان     عطر سنبل عطر كاج    در ادامة اين مقاله، با بررسي جزئيات متني يادنگاشت        
 دوري جـسته و     يراني ضدا يها ه از اشاعة انگاره   ك است   يسندگاني، ازجملة نو  يريدهيم كه جزا  
 آنچنان كـه    -گراييِ ايرانيان را   انديشي، خردستيزي و واپس    ستيزي، جزم  گرايي، زن  باور به خرافه  

 بـه چـالش     - 1شـود  در آثار نويسندگاني چون آذر نفيسي، ناهيد راچلين و غيـره مـشاهده مـي              
وي . ها محدود به فرهنـگ و جغرافيـاي خاصـي نيـست       گونه كاستي  دهد اين  كشيده و نشان مي   
 ايرانـي را بـه      روي داستان نويـسان مهـاجر      اي تمثيلي، موانع و مخاطرات پيش      همچنين به شيوه  

                                                           
هـايي از آثـار      هـا را بـه عنـوان نمونـه          زيـادي از ايـن گونـه يادنگاشـت         تعـداد ) 2009(الدين   مرندي و پيرنجم  . 1

  .اند شناسانه بررسي كرده شرق
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كنـد كـه در آن زنـان         تصوير كشيده و از اين طريق روايت خود را در تقابل با آثاري عرضه مي              
شناسانه دامن زده و نوعي فمنيسم آلوده بـه          مهاجر ايراني خواسته يا ناخواسته به باورهاي شرق       

ييـر مكـرر    استفاده از طنز در توصـيف زنـدگي در آمريكـا و تغ            . اند شناسي را عرضه كرده    شرق
هـايي چـون    صحنة داستان از ايران به آمريكا و بـرعكس، ايـن اثـر را در تقابـل بـا يادنگاشـت                  

هـا   دهـد كـه در آن    اثـر راچلـين قـرار مـي      دختـران پارسـي    اثر نفيسي و     لوليتاخواني در تهران،  
انديـشي ايرانيـان را از ديـدگاهي        سـتيزي و جـزم     نويسندگان، با تمركز بر زندگي در ايـران، زن        

  .كنند شده براي خوانندگان غربي توصيف مي غربي
ه كـ نيران دارند، تـا ا ي از اير غلط ين تصو يها چن  ييايكم چرا آمر  يدانست يام نم  من و خانواده  

ده يـ  را دلـورنس عربـستان  لم يه فـ كـ او گفت  .  به دستمان داد   يها سرنخ  هي از همسا  يكي يروز
  )33 ،2004 ،دوما. (شناسد يران را خوب مين جهت اياست و به هم

. اي مـسلمان بـه دنيـا آمـد      در شهر آبادان در خـانواده   1344 دوما در سال     يريروزه جزا يف
دليل مأموريت   ساله بود به   وقتي هفت . دار بود  پدرش مهندس شركت نفت ايران و مادرش خانه       

االت متحده سفر كرد و بـه مـدت دو          يپدرش از جانب شركت نفت ايران به همراه خانواده به ا          
پس از دو سـال اقامـت در        . ن شد و دوباره به ايران بازگشت      كا سا يفرنيالكر  ي  يتي در شهر و   سال

شه در آن يـ  همين بـار بـرا  يرد و ا  كاالت متحده مسافرت    يگر به ا  ي بار د  يريران، خانوادة جزا  يا
 به نام فرانسوا دوما     ي فرانسو ي با مرد  يلكل در دانشگاه بر   ي در زمان تحص   يو. ن شد كشور سا ك

ه در سـال  ك است 1اجكعطر سنبل عطر    ادنگاشت  ي دوما   يسندگين تجربة نو  ينخست. ردكج  ازدوا
ن يـ ا. دي نخست آثار پرفروش رس    يها افت و به سرعت به رده     ياالت متحده انتشار    ي در ا   2003

 يترجمـة فارسـ  .  تربر شـد يزه ادب ي معتبر، از جمله جا    يزة ادب ي چند جا  يين نامزد نها  ياثر همچن 
ت يـ ن اثـر بـه روا  يـ دوما در ا. ديمتر از چهار سال به چاپ هجدهم رس  كران در   تاب در اي  كن  يا

. پـردازد  يها تا زمان حاضـر مـ   االت متحده از زمان مهاجرت آنياش در ا  خود و خانواده يزندگ
ع يت در بـستر وقـا  ي شخـص يادنگاشت، سرگذشت فـرد ي يك، به مثابة    اجكعطر سنبل عطر    در  
 از  يكـي . ت شـده اسـت    يـ االت متحده روا  يران و ا  ي ا يرهنگ ف يها يژگي و و  ياجتماع -يخيتار
 و صداقت   يطرف يسنده در حفظ ب   ي آثار مشابه، تالش نو    يسه با برخ  ين اثر در مقا   ي ا يها يژگيو

. اسـت يكران و آمر  يـ  ا ياجتمـاع  -ي فرهنگـ  يهـا  يژگـ يف و ي و توص  يخيع تار ي وقا ييدر بازنما 
                                                           

ـ  اي فارسـ ةترجمـ . افـت ي انتشار Funny in Farsiاالت متحده با عنوان يدر ا2003ن اثر در سال يا. 1 تـاب بـا   كن ي
ن بـار بـه   ي نخـست ي بـرا 1384ر سال ا دين يماني نشر قصه و با ترجمة محمد سلياج از سوكعنوان عطر سنبل عطر  

  .ها از محققان است قول تاب انجام گرفته و ترجمة نقلك يسيق حاضر بر اساس متن انگليتحق. بازار عرضه شد
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اعي ايـران، از جملـه رسـوم ازدواج و          ها دربـاب واقعيـات اجتمـ       ييگو يلك ينظر از برخ   صرف
، از جملـه    يخيع تـار  ير وقـا  ياالت در تفـس   ك اشـ  يا هاي تحصيلي براي دختران، و پـاره       فرصت
 يهـا  تيـ سنده در بازتـاب واقع يـ ه نوكـ تـوان گفـت    يران، مـ يا در ايكخانة آمر   سفارت يماجرا

از جملـة  . رده استكاذ  را اتخ يتر ينيطرفانه و ع   رد نسبتاً بي  يك رو ي و فرهنگ  ي، اجتماع يخيتار
االت متحـده، بـه     ي ا ياسي و س  يا  رسانه يم بر فضا  كن اثر نقد گفتمان حا    ي ا يها يژگين و يتر مهم

  . شور استكن يهراسانه در ا هاي نژادپرستانه و اسالم شيژه گرايو
هـا دربـارة    ي غربيا شهيلكد و تصورات يادنگاشت دوما، عقايرر در ك ميها هيما  از بن يكي

ـ     يه ر كد،  ين عقا يا. تران اس يا ـ ي و غ  يشه در آثـار ادب ن يهنـه و نـو و همچنـ   ك مستـشرقان    يرادب
انه، از  يها دربارة خاورم   ير غرب يرناپذييتغ» دانش« در غرب دارد، همواره هستة       يا غات رسانه يتبل

ر و تصورات هرگونه ارتباط با تئـاتر زنـده و      ين تصاو ياغلب ا . است ل داده كيران، را تش  يجمله ا 
دة ي صـفحات پوسـ  يال ران را از دست داده و، جـز در البـه    ي ا ي و فرهنگ  يات اجتماع ي ح يايپو
تـاب  كد، در يادوار سـع .  ندارنـد  يگـر ي د يازا  غرب، مابه  يا  مستشرقان و متون رسانه    يها تابك

 در ارتبـاط بـا      يشناسـ  الت شـرق  كن مش يتر  از مهم  يكي،  )1977 (يشناس شرقرگذار  يمهم و تأث  
 و اجتنـاب از     يلـ كهـا و مقـوالت       يبنـد  ن نحلـه بـه دسـته      ي ا يشگي هم ياكانه را در ات   يخاورم

ن منطقـه   يـ  در ا  ييايـ ، و جغراف  ي، اجتماع ي، مذهب يخي تار يها ها و تفاوت   يدگيچيپرداختن به پ  
ـ » دانـش «ن  يـ  و ا  يخيرتـار يرد غ يكـ ن رو يـ د ا يسـع . داند يم  ير را ابـزار   يرناپـذ ييز و تغ  يتمـا  يب
 يهـا  انه در سدهيمدت غرب بر منطقه خاورم    ي طوالن ياليم و تداوم است   كي تح ي برا يكدئولوژيا

 ي ذهنـ  يالگو« چون   يلك ين و مقوالت  ي تحت عناو  يشناس ه شرق كاو معتقد است    . داند ير م ياخ
 گونـاگون مردمـان     يده اسـت تـا بـه انحـا        يوشـ ك... و» يجامعة اسـالم  «،  »يذهن شرق «،  »يعرب

 و  يرا تنبل و درمانـده، وحـش      ) ها ني از ا   فراتر يو حت (قا  ي و شمال آفر   ي شرق يايانه، آس يخاورم
ه تحـت فرمـان     كـ مانـده     عقـب  ي؛ جـوامع  )102(نـد   ك ي معرف يمانده، و جبرگرا و خرافات     عقب

 به سر برده و تنها ي دشوار و به دور از رفاه و عدالت اجتماع         يطي مستبد و در شرا    يها ومتكح
ن يه چنـ  كـ  اسـت    يعـ يطب. ننـد ك  يب جستجو مـ   كواكش را در چرخش     ي اوضاع خو  يراه بهبود 

 يهـا   بوده و تنها راه نجـات آنـان طـرح      يت اجتماع ك و حر  يخي فاقد هرگونه ارادة تار    يمردمان
  . غرب استيستيالي و امپرياستعمار
ه از  كـ ابـد   ي  ي، درم يالدي م 70ا در دهه    يكل اقامتش در آمر   ي داستان، در اوا   ي ، راو  1روزهيف

                                                           
  .استفاده شده است» دوما«سنده از ي اشاره به نويو برا» روزهيف« داستان از اسم ي اشاره به راوين مقاله برايدر ا. 1



 111  اثر فيروزه جزايري دوماعطر سنبل عطر كاجساختارشكني يادنگاشت زن ايراني در 

 

ران يـ توانند ا  يه نم كا،  يكثر مردم آمر  كا). 21(» اند انه مثل هم  يهمة مردم خاورم  «ها   ييايكنظر آمر 
قـا،  ي آفريرراً دربارة لورنس عربستان، صـحرا     كنند، م كز  ي متما ييقاي و آفر  ي عرب يشورهاكرا از   

 يه صـحرا  كـ اموزد  يـ ها ب  ند تا به آن   ك ي تالش م  يروزه به سخت  يف. نندك  يروزه پرسش م  ياز ف ... و
ران نـدارد، امـا انگـار       ي با ا  يرنس عربستان ارتباط چندان   ه لو ك  ني است و ا   يگريقا در قارة د   يآفر

ن تـصورات   يـ  بـر ا   يطـرز شـگفت    ها به  ييايكه آمر كنيجالب توجه ا  . ستيار ن ك بده يسكگوش  
 ين آرزويـ ا. گـردد  يقت مي حقيها مانع جستجو در آن»  ندانستنيآرزو«ده و انگارياصرار ورز 

هـا تـالش در جهـت         وقـت  يروزه گـاه  يـ ه ف كـ ر است   يناپذ گونه و غلبه   ندانستن چنان وسواس  
  :ديآ يها برم ش و دست انداختن آنيردن خوكرده و در صدد سرگرم ك را رها يروشنگر

 يسكـ شدم، اما هرگز با مـشت بـه سـر            يالفه م كها    آن يها ها از پرسش    وقت يبعض
ـ ه همكـ  مدرسـه،  ي از پـسرها يكـي . ردمكـ  يلمات استفاده مـ كدم، در عوض از    يوبكن شه ي

قا از من سـؤال  ي آفري روز در مورد شتر و صحرايكد،  يپرس ي م يا  احمقانه يليسؤاالت خ 
 در من ظـاهر شـده       ،يسينو داستانام، يعني      از حرفة آينده   يهاي ه انگار بارقه  كن بار،   يا. ردك

 هـم  يكـي وهانـه و    ك  يـك  يكيم،  يگفتم بله، شتر هم داشت    . ردمك يباف بود، شروع به داستان   
ـ ، است يكـي ه مال پدرم بـود و آن        وهانك  يكشتر  . وهانهكدو . مـان بـود  يشن واگـن خانوادگ ي

خوب، «: گفتم. »نيداشت يجا نگهشون م  ك«: ه چشمانش از حدقه درآمده بود گفت      ك كپسر
خود را بـا    دانش  ده بود به سرعت دور شد تا        يه به مراد دلش رس    ك كپسر. »گهيتو گاراژ د  

  .)34-33( )د از محققانكيتأ(ذارد ان بگيردند، درمك ي مياط بازيه در حكها،  ة بچهيبق

سنده، يه نو كنينخست ا . تة مهم است  ك چند ن  يز، حاو ين صحنة به ظاهر ساده، اما طنزآم      يا
 ن واقعة به  يان ا ي در غرب را با ب     يرانيسان مهاجر ا  ينو ر داستان ي، سرنوشت خط  يلي تمث يا وهيبه ش 

ن صـحنه،  يـ گوش در ايوزة بـاز ريـ ف» يبـاف  داستان« و يفيخودتحر. ندك يم م يانه ترس كودكظاهر  
زدة پـس از     اسـت يزده و س   غاتي تبل ي اجتماع يه در فضا  ك است   يسانينو ه سرنوشت داستان  يشب
آمدنـد، آن    ي برمـ  يران به خوانندگان غرب   ي سپتامبر قلم به دست گرفته و درصدد شناساندن ا         11

ثـر خواننـدگان    ك، ا يا غات رسانه ي از تبل  يا سابقه يع و ب  ي حجم وس  يه، تحت القا  ك يهم در زمان  
جهت  روزه در يتالش ف . ران ندارند يانه و ا  يخود دربارة خاورم  » دانش« به   يدين ترد يمترك يغرب

خـاطر   تيد رضـا  يـ ه، بـه ام   كـ  اسـت    يسندگانيـ ه تـالش نو   يالباف شـب  ي خ كردن پسر كسرگرم  
 را بـه  يفيو خـودتحر » يباف داستان«زة نوشتن آثار پرفروش، يخوانندگان و اقناع ناشران، و با انگ 

 بـا داسـتان     كن صحنه، برخـورد پـسر     يه، دوما در ا   كنيتة دوم ا  كن. اند ح داده ي ترج ييگو قتيحق
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 ردهكـ سه يـ  مقايشناسـ  شـرق » دانش«، با يلي تمثيا وهيرا، به ش » دانش«ر او از    يروزه و نوع تعب   يف
 را  يشناسـ  شـرق » دانـش « محدود و خطوط قرمـز       يز، مرزها ين صحنة طنزآم  يدوما، در ا  . است

. نـد ك  يد مـ  كيـ شناسانه تأ   شرق يها  انگاره يريرناپذيي و تغ  ييگرا ورد انتقاد قرار داده و بر واپس      م
رار كـ ست تيـ با يرساند، م يجة مطلوب م  يرا به نت  » دانش «يوجو  در جست  ك پسر ياپوكآنچه ت 

ن صحنه، آنچـه را     يدوما، در ا  .  باشد ين و يشي پ يها د، تصورات و انگاره   ييثر تأ كا حدا يمحض،  
.  ملموس نشان داده اسـت     يا وهيداند، به ش   ي م يشناس  دانش شرق  يريرناپذييد، تغ يدوراد سع ه ا ك
 ين دانـش را نـوع  يـ شناسـانه، ا   شـرق يهـا   انگـاره يريرناپـذ يين سردار، با اشاره به تغ     ياءالديض

ه كـ ، بل يار اعتبار آن نـه صـحت علمـ        يه ع كداند   ي خودخواسته م  يبيمند و خودفر    نظام يناآگاه
  ).4( است ي در سوژة غربيني و خودبرتربيضامندجاد خودريا

 يمانـدگ  ن دانـش بـر عقـب      يـ د ا كيـ  را تأ  يشناس ر در شرق  ير ناپذ يي از موارد تغ   يكيد  يسع
 يها ان، طرحيان غربي در مي حس برتر  يله، ضمن القا  ين وس يداند تا بد   يم» نيزم مشرق«جوامع  
ل يـ ارك). 172( موجـه جلـوه دهـد    ي و انساني غرب را از لحاظ اخالق   يستيالي و امپر  ياستعمار

 يهـود ي كودكـ هفت  وتاه با عنوان    ك يا شنامهي، در نما  يسيس نامدار انگل  ينو شنامهيل، نما يچرچ
 ي و شتر را راهبرد ينيت غزه نوشت، استفاده از مفهوم چادرنش      ينش به وضع  كه در وا  ك،  )2009(
ان را تـصاحب  يني فلـسط يهـا  هه بر آن، خانكي با تيليياستمداران اسرايه سكداند   ي م يكدئولوژيا
 را اشـغال و     يني فلـسط  يا ه منـزل خـانواده    ك،  يهودي يشنامه، پدر و مادر   ين نما يدر ا . ردندك  يم

  :آورند ي مي آشنا رويداتي خود به تمهكودكه از ين قضيردن اك پنهان ياند، برا ردهكتصاحب 

  ابانگردندي و بيبدو] ها ينيفلسط[ها  بگو آن] كودكبه [بهش 
  ش بگويابان و خرما براي و باز شتر

  نندك ي ميبهش بگو در چادر زندگ
  )4ب . (اند بهش بگو اصالً خانه نداشته

هـا از صـنت نفـت        ي غرب ياطالع ياظم، از ب  كروزه و پدرش،    ي اول اقامتشان، ف   يها در روز 
در واقـع اگـر     . 1شوند يزده م  شگفت» ي پارس يها گربه«شان دربارة   ياوكنجكران و، در عوض،     يا

                                                           
ده بودنـد،  يران را هـم نـشن  ي اسم ايا حتيكثر مردم آمر  ك قبل از انقالب ا    يها در سال چون  ،  دومات  يبراساس روا . 1
 اسـم  ا در تهـران، يكـ رماشغال سفارت آ بعد از انقالب و به دنبال    .  هستند Persiaه اهل   كگفتند   ي م  به ناچار  انيرانيا

 خود را اهـالي    د، ايرانيان باز هم به ناچار     ش  افتد، اما اكنون كه ايراني بودن جرم محسوب مي          ها مي  ايران بر سر زبان   
Persia كردند معرفي مي.  
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ن ي قائل شود، ايقا تفاوتيران و قارة آفريان ايه بتواند م كدا شود   يها پ  ييايكان آمر ي در م  يسكم  ه
ران، يشتر مردم ا  يروزه و پدرش، همانند ب    يف. دانست» ي پارس يها گربه«ون  يد مد ي را با  يدانش و 

 ي، چـه پاسـخ    »ي پارسـ  يها گربه« خود دربارة    ييايكرر دوستان آمر  ك م يها دانند به پرسش   ينم
 يي از دوران دانـشجو    يا ادنگاشت، خاطره ين  يز ا ي جالب و طنزآم   يها  از بخش  يكي. د بدهند يبا
 چنـد  كمكاظم به  ك. ا، آلبرت اينشتين، است   يكم آمر يدان معروف مق  يكزي با ف  يدار و ياظم و د  ك

 يه دانـشجو  كاو  . رود ي م يوجرسيدار اينشتين در ن   يلش به د  يتن از استادان دانشگاه محل تحص     
ار نظر اينـشتين را     ياق بس يمند است، با شور و اشت      ار عالقه يز بس ي ن يكزينفت بوده و به ف    صنعت  

ران يـ ران معاصر و نفـت ا     ي از ا  يزيه انگار چ  كاينشتين،  . شود يا م يران جو يدربارة صنعت نفت ا   
» شناسـم  يتـان را مـ    يباي ز يهـا   معروف و گربـه    يها من فرش «: ديگو يده است، در پاسخ م    ينشن

)94.(  
ـ     وسواس يبنديز، دوما پا  ين صحنه ن  يادر    و يهـا بـه تـصورات و دانـش سـنت         يگونـة غرب

ه كـ تـه  كن نيـ  ايادآوريـ . ش قرار داده اسـت  ي خو ية طنز انتقاد  يران را دستما  ي دربارة ا  يويآرش
ن يـ ل شده اسـت، تنـاقض موجـود در ا         ي تبد ي به نماد دانش و آگاه     ياينشتين در فرهنگ جهان   

ـ     ك تناقض آش  يلين صحنة تمث  ير واقع، ا  د. ندك  يارتر م كصحنه را آش   هـا بـا     يار در برخـورد غرب
هـا   ي غرب ياطالع يجا، ب  نيدر ا . ندك  يان م يع اطالعات، نما  يد و انتشار سر   يشرق را، در عصر تول    

ه منتقـدان   ك است   يشناس  در شرق  ي و راهبرد  ي اساس يژگي و يكانگر  يران نما ياز صنعت نفت ا   
 يشناسـ  نـد، شـرق  ك يد اشـاره مـ  يه ادوارد سـع كـ طور  همان. اند ن نحله بر آن انگشت گذاشته    يا

مانـده و بـه دور از    قـا را عقـب    يا و شـمال آفر    يژه جوامع غرب آسـ    ي، به و  يهمواره جوامع شرق  
 غـرب را از     ي اسـتعمار  يهـا   نشان داده است و در عمل طرح       ي و صنعت  يشرفت مدن يهرگونه پ 

ن يـ  عالقة پژوهـشگران ا    كنور عبدالمال ا). 172( موجه جلوه داده است      ي و اخالق  يلحاظ انسان 
انـه، از  ي و مـرده در خاورم ي باسـتان يهـا  هـا و فرهنـگ   ش زبـان ينحله را بـه شناسـاندن و سـتا    

 ياسـ ي سيرد را راهبرديكن رويز اياو ن). 51(داند  ي ميشناس  شرقي اساسيژگين و ي ا يها نشانه
ش فاصـله   ي درخـشان خـو     از گذشـتة   يه جوامع شرق  كن باور است    ي ا يه هدفش القا  كداند   يم

ر يناپد ها در تمدن غرب اجتناب      آن يين جوامع و جذب نها    ي و رو به زوال ا     ير نزول يگرفته و س  
ز از  يـ  را ن  ي منـاطق شـرق    ي باسـتان  يها بر استفاده از اسام     ي اصرار غرب  كعبدالمال). همان(است  

ـ ريه اكـ گفـتم   ي مـ يسكـ هروقـت بـه   «: ديگو يدوما م). همان(داند  ين جنس م  يهم  هـستم،  يان
  ).33(» نندك ي مي زندگي پارسيها ه گربهك ييهمان جا: گفتم يبالفاصله بعد از آن م

 يژه مسئلة جنجـال يران، به ويخ معاصر اي از تار  70 دهة   يها ييايك آمر ياطالع يعالوه، ب  به
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ـ  يهـا  ات و رسانه  يم در ادب  كش گفتمان حا  يانگر گرا يران، نما ي شدن نفت ا   يمل ه كـ  اسـت    ي غرب
شور از جانـب  كـ ن يـ  ايعـ يخ اسـتثمار و چپـاول منـابع طب   يآن سرپوش گذاشتن بـر تـار      جة  ينت

 يران در ملـ   يـ  مردم ا  يخيادنگاشت داستان تالش تار   ين  يدوما در ا  .  بوده است  ي غرب يها دولت
ـ  يهـا   متقابـل دولـت    ينكارشـ كومـت قـانون و    كجـاد ح  يردن صنعت نفت و ا    ك  ي را بـرا  ي غرب

نگونه يادنگاشت آوردن ا  ين  ي از نقاط قوت ا    يكيدر واقع،   . ندك  يان م يزبان ب  يسيخوانندگان انگل 
بـه هـر    . ويژه ادبيات مهاجرت ايرانـي، اسـت        ات انگليسي، به  ي ادب ياسي س يمسائل به خودآگاه  

ران از يـ  اي چپـاول منـابع نفتـ   يخ طوالنيرغم تاري، عل1970ه در دهة كحال، جالب توجه است    
هـا    آنيها از پرسش«: اند دهيران نشني از اي هنوز اسم  ها ييايكشتر آمر ي، ب ي غرب يها جانب دولت 

  ). 31دوما (» ده بودنديران نشني از ايچ اسمي ه1972ها در سال  ييايكشتر آمريه بكدا بود يپ
 خـود را بـه      يبـاره جـا   يكران بـه    ي از ا  ياطالع يا، ب يكبعد از انقالب و اشغال سفارت آمر      

ز يـ  طنزآميا وهياش را به شـ  يا او و شوهر فرانسو   روزه برخورد متفاوت مردم ب    يف. دهد ينفرت م 
ـ  يها  دولت يند و با اشاره به گذشتة استعمار      ك  يان م يب زة يـ م بـه انگ   يرمـستق ي، بـه طـور غ     ي غرب

  :ندك ي اشغال سفارت اشاره مياحتمال

ر كـ همـه ف  . ندكد، تا ناگهان جذاب جلوه      ياش را بگو   يست شوهرم اسم فرانسو   يافك
ه اگر مشغول زمزمة اشعار بـودلر       كرده است   كليحساس و تحص   يركه او روشنف  كنند  ك  يم

ـ من هم[...] پردازد  ي ميستيوني امپرس ينباشد، به خلق نقاش    ـ دان يمـ «م يگـو  يشه مـ ي ه كـ د ي
ـ ننـد  يب يه مكها من را    آن[...] ست  ين مهم ن  ياما ا »  دارد ي زشت يفرانسه گذشتة استعمار   اد ي

 .)40-41(افتند  يها م گروگان

 ي حاو ييها نند با برچسب  يب يابان م ي را در خ   ييها نياش ماش  روزه و خانواده  يفام،  ين ا يدر ا 
) 36(» ؟يرانـداز ي هـدف ت   يجاست بـرا  ك يرانيا«و  » ديتان برگرد  ها به خانه   يرانيا«: ن عبارات يا

 هم بـه گذشـتة روابـط    ياركپذيرند،  ي را نميحيچ توضياند، ه نيان خشمگيرانيها از ا  آمريكايي
 يهنگـام : د و شرط باشد يق يد عشق ب  يا با يكان به آمر  يرانيانگار احساس ا  . ن ندارند رايا و ا  يكآمر
ننـد، فرانـسوا تـا سـرحد        ك  ين بار فرانسوا را به رستوران دعوت مـ        ي اول يروزه برا يه خانوادة ف  ك

 يد بـرا يگو يپرسد، فرانسوا م يارش را مكن يروزه با تعجب علت ا    ي ف يوقت. خورد يمرگ غذا م  
مردم خاورميانه دوسـت دارنـد بـه        «ه  كداند   يرده است، چون م   كار را   كن  يها ا  نردن آ كخشنود  

  ). 143( »ديگران غذا بدهند
 شـده   ي و تهـ   ينكش ادنگاشت دوما شالوده  يه در   ك يا شناسانه  و شرق  يد قالب ياز جملة عقا  
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بـة  ن اسارت و غرب بـه مثا يمثابة سرزم  بهي اسالميشورهاكان ي ميده به تقابل اساس   ياست، عق 
ن يسـرزم «ران و اقامـت او در       يـ در واقع، داسـتان فـرار زن جـوان از ا          . است»  ين آزاد يسرزم«

ادنگاشـت زن   ي يرر و آشـنا   كـ  م يهـا  هيـ  از درونما  يكي) االت متحده يژه ا يغرب، به و  (» يآزاد
ران يـ ن آثار جامعـة ا يدر بسياري از ا. ن گونة ادبي استي ا يها ن شناسه يتر  از مهم  يكي و   يرانيا

درواقـع،  . هاي زنان مطرح شده است   اعتنا به حقوق و خواسته      اي مردساالر و بي     نوان جامعه به ع 
هاي رايج در يادنگاشت زن ايراني بوده و داستان   مايه يكي از بن   »خانة پدر «مفهوم ايران به مثابة     

. 1اسـت ها را تشكيل داده      ها و رمان    شالودة اصلي بسياري از اين يادنگاشت     » زندان پدر «فرار از   
كنـد، كـاظم      بر همين اساس، و قتي فيروزه پدرش را از تصميم به نوشتن يادنگاشت مطلع مـي               

» ين آزاد يسـرزم «االت متحده به    يدوما شهره شدن ا   ). 63(» فقط اسم ما رو نبر    ! هيعال«: گويد  مي
(land of the free)ادهز بـه آن د يـ  طنزآميرده و مفهـوم ك ي آن تهيا شهيلكج و ي را از مفهوم را 

االت متحـده بـا     يـ  در ا  يهـاي نـژادي و مـذهب         مهـاجران و اقليـت     يه زنـدگ  كـ جـا    از آن . است
را در  » ين آزاد يسـرزم « ندارد، او، به ناچار، مفهـوم        ي چندان ي سازگار يا  رسانه يها يمنظرساز
  :ندك يوجو م هاي نژادي جست  از زندگي مهاجران و اقليتيگريابعاد د

 [free]گـان   ي را يهـا  ردن نمونه كودن افراد در امتحان     ، مجاز ب  ين آزاد يگر ا ي د يمعنا
 من،  ين مادر يدر سرزم . ن است ين سرزم يهاي سراسر ا     گوناگون در فروشگاه   يها كيخورا
نجا، آدم يدر ا. ب كار زشتي شده استكند، مرتك آن را مزه يزيدن چي قبل از خر يسكاگر  

  .)75( ندك ير هم مكه از او تشه، فروشندك نيند و نخرد؛ جالب اك را مزه يزيتواند چ يم

دهد  يدوما نشان م  . ندك  ي را از شهروندانش سلب م     ي، آزاد ين آزاد ين سرزم ي هم ياما گاه 
خانـة    سـفارت  يران و اياالت متحده، به دنبال مـاجرا       يان ا يه چگونه پس از باال گرفتن تنش م       ك

. شـوند  يخود محروم م   ياالت متحده از حقوق شهروند    ي در ا  يرانيا در تهران، مهاجران ا    يكآمر
زنـد،   ي مـ يار به هر درك يوجو  در جستي دانشگاهك پرتنش، با مدر   ين روزها يروزه، در ا  يف

 اسـم   يجـا   بـه  ي اسم غرب  يكه از   كرد  يگ يم م ياو به ناچار تصم   . شنود ياما هر بار جواب رد م     
دومـا بـا   . دشـو  ي مواجه ميادي زياركشنهادهاي  ين اتفاق، او با پ    يپس از ا  . ندكخودش استفاده   

د يالبتـه شـا  «: نـد ك ير مي خودش تفسي را براييايكان آمريارفرماكة ير رويين تغيز اي طنزآم يلحن

                                                           
ـ ةآشـپزخان ن، يد راچلـ يـ  ناهيدختـران پارسـ   ،وليتا خواني در تهران آذر نفيسي     ل توان به  ي م براي نمونه . 1  ي زعفران
  .ردك اشاره  زهره قهرماني سرخينارهاكوكآسمان ، و روتركن ياسمي
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تبارهـا در    ييقـا يشـود آفر   يه باعث م  ك ياز همان نوع تصادفات   [...] برحسب تصادف بوده باشد     
  ).65(» !اورندير بي گيسكر تاي ديلي خكوريوين

ـ   يشيـ اند اشت جـزم  ادنگين  يرر ا ك م يها هي از بنما  يكي ج در جامعـه و     يـ  را ييمـدارا  ي و ب
م بـر   كت حا يثرك ا ييمدارا ي و ب  ي گوناگون، خودرضامند  يها وهيدوما، به ش  . استيكفرهنگ آمر 

روزه و بستگانش تحت فشار جامعـه و فرهنـگ   يبه عنوان نمونه، ف. شدك ير م يا را به تصو   يكآمر
  :شوند يش مي خويراني اير اسامييغن، مجبور به تي از تمسخر و توهيي رهايم، و براكحا

هـا   ا آمد، بچه  يك به آمر  يوقت. است» يبزرگ «ي، به معنا  »فربد« از بستگان ما     يكياسم  
) »بخشد ي م يه روشن كآن «يعني(» ديفرش«برادرم،  . ردندك  يش م يصدا] Farthead[هد   فارت

ـ    ]Neggar[» نگار«اسم دوستم،   . ل شد يتبد] Fartshit[ت  يش به فارت  » معـشوق  «ي، بـه معن
ـ    يتر ا  قياست؛ البته احتماالً ترجمة دق     بـاً آشـوب    يه اسـمش تقر   كـ آن«: ن اسـت  ين اسـم چن

ه چـرا هرگـاه     كـ دانـست    يل اقامتش نمـ   يدر اوا ) بخشنده(» آرش«برادرش  . »1زديانگ يبرم
  )62(» خارش دارد؟«: دنديپرس يدند و از او ميخند يگفت مردم م ياسمش را م

 يش را بـا اسـام  ي خـو يراني ايروزه به ناچار اسامي و دوستان فثر بستگانكل، اين دل يبه هم 
 يقول باال، استحالة اسـام     ن، در نقل  يعالوه بر ا  . نندك يتر زندگ  نند تا آزادانه  ك  ين م يگزي جا يغرب

 يهـا  ران در نوشـته يـ  اي، بـه اسـتحالة عناصـر فرهنگـ    يلي تمثيا وهي، به ش  يراني ا يبايپرمعنا و ز  
 ي را، بـرا   يسيات انگل ي زبان و ادب   يها تيگر، دوما ظرف  يبه عبارت د  . ندك  يزبان اشاره م   يسيانگل

 تنگ و   ي به فضا  يلياو با اشارة تمث   . داند يارامد م ك و نا  يافك، نا يراني فرهنگ و جامعة ا    ييبازنما
ه زبـان   كـ نـد   ك  ي مـ  يسندگان مهـاجر  ي، هشدار و انتقادش را متوجه نو      يسيمداراي زبان انگل    بي
ران يـ  و ترجمـان فرهنـگ ا      ييلة بازنمـا  ي غـرب را بـه عنـوان وسـ         يرهنگ ف ي و ژانرها  يسيانگل
 سپتامبر به نويسندگي    11 كه در دورة بعد از       يراني از زنان مهاجر ا    ياريدر واقع، بس  . اند دهيبرگز

 و ترجمـة    ييوشش در بازنما  ك ي، به جا  اجكعطر سنبل عطر     يها تياند، همانند شخص    پرداخته
اي حـاكم    و فشار جـو تبليغـاتي و رسـانه      يم اقتضائات فرهنگ  يلران، تس ي ا يق عناصر فرهنگ  يدق
ه كـ  يهنگام. دهند گويي ترجيح مي شوند و، به ناچار، تحريف و خودسانسوري را به حقيقت  مي

صـحبت  » ي پارسـ  يهـا  گربـه «ران، از   ياظم دربارة صنعت نفت ا    كن،  در پاسخ به پرسش       ياينشت
را بـه نظـر او،      يند، ز ك  يد م ييتأ» !بله، بله «با  گفتن     حرف او را     يل باطن يرغم م ياظم عل كند،  ك  يم

                                                           
  !»انگيزد  برمي آشوبتقريباً«پوستان است، و اشاره به آن  اهي اشاره به سيز برايآمن ي توهيا ، واژهnigger ةلمك. 1
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 آن داند يم ندك  يم وانمود بگذارد، يخوب ريتاث نيانشت آلبرت مثل يسك بر خواهد يم آدم يوقت«
ه كـ است    بوده يا سندهيردن سرنوشت زنان نو   ك» وانمود«ن  يا. »ندك يم صحبت يچ دربارة نابغه

 يد مخاطبان غرب  يي جز تأ  يا افتن گوش شنوا چاره   ي ي، برا )كواير اسپ يبه تعب  (1به مثابة فرودست  
  .اند خود نداشته

گيرد كه بـا    شود و فرانسوا خيلي زود تصميم مي        فيروزه در دانشگاه با فرانسوا دوما آشنا مي       
ه كـ هاي زيادي دربارة مردمان خاورميانه شنيده و خوانده اسـت      فرانسوا، داستان . وي ازدواج كند  

روزه يـ اگرچـه ف  . ار مـشهود اسـت    يوار بـس    افـسانه  ي و ماجراها  (exoticism) يوش گانهيها ب  در آن 
خواهـد بـا وي    آميـز اسـت، نمـي    ها نادرست و تـوهم     ه اغلب عقايد فرانسوا در بارة آن      كداند   يم

فرانسوا و فيـروزه از بيـان       ). 58(رسد    ناپذير به نظر مي     فرانسوا خدشه » دانش«مخالفت كند، زيرا    
ها با ازدواج    زنند كه آن   ير و مادر فيروزه وحشت داردند، زيرا از قبل حدس م          تصميمشان نزد پد  

داند كه مادرش همواره رؤيـاي دامـادي       فيروزه مي . كنند  اختياري دخترشان به شدت مخالفت مي     
از يك خانوادة اصيل ايراني را در سر داشته است، بنابراين وي نيز بـر تـرس و بـدبيني فرانـسوا                  

گـذارد، بـا      كه فيروزه با نوميدي تصميمش را با مادرش درميـان مـي             جام، هنگامي سران. افزايد  مي
خـواهم بـا    وقتي مادرم فهميد كه مي«: كند اش مي زده شدت شگفت شود كه به    رو مي   واكنشي روبه 

هـايش    و با دستش اشك   . من دو پسر داشتم، حاال انگار سه پسر دارم        : فرانسوا ازدواج كنم، گفت   
اينكـه  : رسـاند   اين واكنش غيرمنتظره، فيروزه را به يك بينش ارزشـمند مـي           ). 144(» را پاك كرد  

» كننـد   شناسيم، هميشه بيـشتر از همـه غافلگيرمـان مـي            كنيم خيلي خوب مي     كساني كه فكر مي   «
تر بـا ايـن مـسئله برخـورد      رسد، بسيار راحت اما پدر فيروزه، كه مانع اساسي به نظر مي        ). همان(

كردم خوشحال بود، و چـون تنهـا يـك دختـر داشـت، از                 ينكه من ازدواج مي   پدرم از ا  «: كند  مي
  ).همان(» رسيد نظر مي كه فرانسوا از وي اجازه خواسته بود، بسيار خوشنود به اين

دهد و قبـل از   در مقابل، مادر فرانسوا هرگز به ازدواج پسرش با يك مسلمان رضايت نمي     
ه هرگـز اجـازه نخواهـد داد كـه فيـروزه پـايش را در                دهد ك   كه حتي وي را ببيند، پيغام مي        اين

امكان داشت تو بتواني با كـسي دوسـت       «: پرسد  فيروزه از شوهرش مي   ). 141(اش بگذارد     خانه
يـك دختـر    «گويـد كـه       ، و فرانـسوا در پاسـخ مـي        »تـر شـود     شوي كه مادرت از اين هم آزرده      

اين سياهه از كدهاي هويتي     ). همان(» داد   كمونيست واقعاً آزارش مي    يگرا سياهپوست دوجنس 
                                                           

 (subaltern) از مفهم فرودست  »د؟يتواند سخن بگو  ي م ا فرودست يآ« با عنوان    ي معروف ة، در مقال  كواي اسپ ياتريگا. 1
 رأي يـا فاقـد اعتبـار رأي تلقـي     م فاقـد كحاه از جانب گفتمان     كند  ك  ي از جامعه استفاده م    يها  اشاره به گروه   يبرا
  .گردند مي
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اي است كه گفتمان غالب در ايـاالت متحـده، بـا تكيـه بـر                  هاي مغرضانه   گذاري  بيانگر برچسب 
در جشن  . كند  ها، طبقات اجتماعي و نژادي خاصي را از برخي مزاياي شهروندي محروم مي              آن

تـرين افـراد      ديـك شوند، امـا نز     شده حاضر مي    عروسي فيروزه، تمامي دوستان و آشنايان دعوت      
كنند و مـادر او هيچگـاه فيـروزه را بـه          اي دعوت وي را رد مي       خانواده فرانسوا هركدام به بهانه    

  . دهد اش راه نمي خانه
 با آثار مشابه تغيير محل وقوع حوادث        اجكعطر سنبل عطر     يها ن تفاوت يتر از جملة مهم  

بـزرگ شـدنِ    (عنوان فرعي اين كتاب     در واقع، همانطور كه در      . از ايران به اياالت متحده است     
شـده بـه       آنكه ايـران را از ديـدگاهي غربـي         يجا مشهود است، دوما به   )  يك ايراني در آمريكا   

او . هـا شناسـانده اسـت      تصوير بكشد، بيشتر آمريكا را از ديدگاه يك ايراني، به خود آمريكـايي            
عه و فرهنگ آمريكا نسبت داده      را به خود جام   » يادنگاشت زن ايراني  «هاي رايج در      اغلب انگاره 

، از جامعـة آمريكـا   يسيات انگليج در ادبي رايراني ايها  انگارهينكو با اين كار، ضمن ساختارش     
، 70برد كه اغلـب مـردم آمريكـا در دهـه              خواننده، هنگامي كه پي مي    . زدايي كرده است    آشنايي

 و قاره آفريقا را بـا      ور نشنيده عليرغم چند دهه اشتغال دولتشان در ايران، حتي اسمي از اين كش           
ا هنگامي كه فرانسوا براي خشنود كردن پدر و مـادر فيـروزه تـا سـرحد     يپندارند،  آسيا يكي مي 
مانـده   اطـالع، خرافـاتي، و عقـب      مكـ خورد، در ذهن خود، مردم آمريكا را مردمي           مرگ غذا مي  

ن، از يزمـ   مردمان مـشرق  در مورديشناسان غرب كند، صفاتي كه همواره از جانب شرق تصور مي 
سـرزمين  «به همين شيوه، دومـا مفهـوم آمريكـا بـه عنـوان         . جمله مسلمانان، استفاده شده است    

را از معناي هميشگي آن تهي كرده و مفهـوم ازدواج اجبـاري و اسـتبداد خـانگي را در               » آزادي
  .خود جامعه آمريكا جستجو كرده است

 يه شرح مشاهدات و   ك،  )1391 (دونالد كد م هاروارسنده سفرنامه   ي، نو ينيد حس يد مج يس
ادنگاشت دوما  ين به   ينچنيتاب ا ك است، در سرآغاز     1390ا در سال    يكاش به آمر   ي سفر علم  يط

  :ندك ياشاره م

ا شدم، به نظرم  يك آمر ك وارد خا  يندك جان اف    يالملل  نيه از فرودگاه ب   كصبح امروز   
ـ ه ذهـنم را بچ د از نو دسـتگا يچ است و باي ه،ام هرچه خوانده آمد  جـالل  ةسـفرنام نم، از ي
 يفارس دار به خنده تا يرخاني اموتن يبع و از رمان ي جالل رفبهشت شداداحمد گرفته تا  آل
ـ اند نه حرف ا      دوما، همه حرف خودشان را زده      يريروزه جزا ي ف ]اجكعطر سنبل عطر    [ ن ي

  ).9 (ن رايسرزم
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 از  يا  پـاره  يادآوريـ سنده، بـا    ينوه  كنينخست ا . ت است ي اهم ين گفته از دو لحاظ دارا     يا
تـاب  كن يـ رنقادانـه از ا   ي دربارة هرگونه خـوانش غ     يتاب دوما، به درست   ك موجود در    يها استيك

است كه ويژة   » كاستي ساختاري «مسلم است كه كتاب دوما دستخوش نوعي        . هشدار داده است  
وير نويـسندة   تـص : ادبيات مهاجرت به طور عام و ادبيات مهاجرت ايران به طور خـاص اسـت              

 گذشته استوار است و از      يها مهاجر از سرزمين پدري بر اساس خاطرات وي يا ديگران از دهه           
هاي مدني حاصل شده در ايران فاصـله   ن از پيشرفتياين رو از واقعيات اجتماعي روز و همچن     

ات  واقعيـ  ير نـاقص در بـاب برخـ       يعالوه بـر ارائـة تفاسـ      (از جمله نتايج ناگزير اين امر       . دارد
ه همواره كشورهاي شرقي را بـه       ك، قرار گرفتن در گفتماني است       )اجتماعي، مذهبي و فرهنگي   

تـاب دومـا در   كه، اشـارة حـسيني بـه    ك نينكتة دوم ا.  مانده جلوه داده است عنوان جوامع عقب  
ه كد بتوان گفت    يشا. سنده است ين نو يرد دوما بر ا   يكبخش نگاه و رو    ر الهام ي از تأث  كيجا حا  نيا
 و  يني از جانب حس   ي واقع يايك آمر يي و تالش درجهت بازنما    ي غرب يها  رسانه يقد منظرساز ن

ر تـا   يـ  اخ يهـا   در سال  1پوركستا خا ير پروچ ي در غرب، نظ   يراني مهاجران ا  ين در آثار برخ   يهچن
  .است  ملهم از دوما بودهيحدود

   نتيجه
 در ميـان زنـان مهـاجر        نگـاري   متفاوت از شيوة رايـج در يادنگاشـت        ييدوما با ارائة الگو   

ـ         ي و ساختار  يي محتوا يايراني، از مرزها    ي اين نوع ادبي فراتر رفته و انتظارات خواننـدگان غرب
 ي بـا اتخـاذ لحنـ      ينخست اينكـه، و   . شيده است كرا از روايت يك زن مهاجر ايراني به چالش          

انگيـز زن    غـم  اش داسـتان   يرو شيت پ يه روا كند  ك  يز از همان آغاز به خواننده گوشزد م       يطنزآم
ه داسـتاني طنزآميـز از      كـ ست، بل يـ ن) آمريكا(» سرزمين آزادي «شدة ايراني و فرارش به       سركوب

وة يدوم اينكـه، دومـا، بـرخالف شـ    . اسـت » سـرزمين آزادي «نگاه انتقادي زن مهاجر ايراني بـه      
ر شـده را نـه د   نگاري زنان مهاجر ايراني، محل وقوع اكثر حوادث روايـت        مرسوم در يادنگاشت  

ه كـ ران، بل يـ  در ا  ي زنـدگ  يهـا   نه چـالش   يار، و كن  يبا ا . است ا قرار داده  يكه در آمر  كران، بل يا
 ي بـه جـا    يگـر، و  يبـه عبـارت د    . اسـت  دهيشكر  ي در غرب را به تصو     ي زندگ يها بيشتر چالش 

 در تعامـل بـا   يراني ايكات ي ذهنييشده، بيشتر به بازنما ي غرب يدگاهيران از د  ي جامعة ا  يبازنما

                                                           
ـ  اSons and other Flammable Objects (2007) ران در رمان يارائه شده از اتصاوير البته . 1 ـ ن نوي سنده قابـل  ي

  . نقد است
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گرايـي، و   مـدارايي، خرافـه    و تجربيـاتش از تبعـيض نـژادي و فرهنگـي، كـم            ييايكـ  آمر جامعة
هاي رايـج    رد ساختارشكني از انگاره   يكن رو يحاصل ا . است كژپنداري در جامعه آمريكا پرداخته    

 هماننــد اســتبداد و – را يــيا شهيــلك و صــفات يدومــا تعــاريف قــالب:  اســتيشناســ در شــرق
شناسان همواره به جوامع شرقي و       ه شرق ك -ستيزي   گرايي، زن   واپس گرايي، انديشي، خرافه  جزم
 /ا جستجو كرده و  با اين كار تقابل دوگانة غـرب           يكاند، در خود جامعة آمر     ردهك اطالق   ياسالم

ت يـ  براي مثال، همانطور كه در باال ذكر شـد، وي بـا روا             .است شرق را مورد پرسش قرار داده     
شور، گفتمـان   كـ ن  ي ا يا از استبداد سلطنت   يكت آمر يران و حما  يمداخالت غرب در مسئلة نفت ا     

 سـپتامبر،  11 پس از حمالت يها  در سالي غربيها  رسانهي غرب و منظرساز يراسكصدور دم 
در . اسـت   را مـورد پرسـش قـرار داده        يراسك و دمو  ي آزاد يو شهره شدن غرب به عنوان حام      

ـ ي زن ايـك نجـات  ه دومـا از  ك انتظار دارند   يه خوانندگان غرب  ك يحال جـة فـرار بـه    ي در نتيران
 ي اجتمــاعيهــا تيـ شــده و محروم  سـلب يهــا ي مـدام از آزاد يسد، ويــبنو» ين آزاديسـرزم «

همچنين، همانطور كـه در بررسـي نـشان داده    . سدينو ياالت متحده مي اثرش در ا  يها تيشخص
نـي در غـرب و   نويسان ايرا  روي داستان  هاي پيش  شد، آگاهي دوما نسبت به مخاطرات و چالش       

هاي محدود زبان و ادبيات انگليسي، روايـتش را بـه تالشـي در      اش نسبت به ظرفيت    نيز آگاهي 
جهت ساختارشكني و تغيير مرزهاي ساختاري و محتوايي يادنگاشت زن ايراني به عنـوان يـك             

  . است نوع ادبي تبديل كرده
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