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 های عربی با موضوع مهاجرت به غرب رمان خوانش پسااستعماری

 «دیوید سو»و « درالد وینگ سو»فرهنگی -براساس الگوی رشد هویت نژادی

3کمالباغجری

 چکیده

شمار آورد.  های پسااستعماری عربی به مایۀ رمان توان پربسامدترین درون سفر و مهاجرت به غرب را می

کند که  شناختی همگونی تبعیت می و کارکردهای روایت ها از خط روایت یکسان مادۀ داستانی این رمان

ها، شخصیت اصلی همواره سفری پرفرازونشیب را  شود. در این دست رمان ها تکرار می تقریباً در همۀ آن

کند. این سفر از شیفتگی به تمدن غربی و  به کشوری غربی )غالباً فرانسه، انگلستان و آمریکا( تجربه می

ها و مقاومت در برابر  شود و پس از تقابل با این ارزش مورد تأیید اکثریت آغاز میهای  تقلید از ارزش

گرایی و خودکوچی  درنهایت یا به درون«( روی واپس»و « جایی جابه»ها )با دو سازوکار فرویدی  آن

شود. انجامد یا با درک عقالنی جایگاه خود در میان اکثریت، به خودشکوفایی و بالندگی فرد منجر می می

ها در سفر به غرب، این فرایند را برمبنای  رو، ضمن تبیین فرایند رفتاری این شخصیت پژوهش پیش

کند. برآیند این  فرهنگی درالد وینگ سو و دیوید سو واکاوی می-ای رشد هویت نژادی مرحله الگوی پنج

در سفر به غرب های داستانی عربی  پژوهش، اثبات مطابقت نظریۀ مزبور با الگوی رفتاری شخصیت

شود که بر اثر شرایط  ها و تعارضاتی نیز دیده می گانه، مغایرت حال در طول مراحل پنج است. بااین

بار استعمار غربی در جهان عرب، و تاریخ و سنت گرانمایۀ  فرد جوامع عربی، تجربۀ خشونت منحصربه

 اسالمی است.-عربی

واژه کلیدی:  های اقلیت، مهاجرت، نظریۀ عربی، گروه درالد وینگ سو، دیوید سو، رمانهای

 پسااستعماری.
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 مقدمه

نویسان عرب، از آغاز  موضوع سفر و مهاجرت به غرب از جمله موضوعاتی است که رمان

اند. این موضوع، خواه از نظر بسامد  پیدایش رمان عربی تاکنون، همواره توجهی ویژه به آن داشته

ای بسیار  اه از نظر محبوبیت در نزد خوانندگان، ستارههای پسااستعماری و خو موضوعی در رمان

وارۀ مشهور  رمان 1481الطهطاوی که در سال  رفاعةپرفروغ داشته است. نویسندگان عرب از 

را به رشتۀ تحریر درآورد، تا میرال الطحاوی، نویسندۀ رمان  تخلیص اإلبریز فی تلخیص باریس

اند؛  هایشان داشته تیاقی وافر به طرح موضوع سفر به غرب در نوشته(، اش0212) بروکلین هایتس

عنوان یکی از هشت  شناس سوری، از این موضوع به ، نویسنده و جامعهتا آنجا که حلیم برکات

(. برای حضور پررنگ موضوع سفر به 864: 0224کند )برکات،  جریان اصلی رمان عربی یاد می

. 1اند از:  ها عبارت ترین آن توان دالیل متعددی ذکر کرد که برخی از مهم عربی می غرب در رمان

وخیز کشورهای عربی با جهان  . روابط پرافت0مدت استعمار در جهان عرب؛  حضور طوالنی

یم )مبتنی بر . حضور دوبارۀ استعمار مستق8؛ . مسئلۀ فلسطین1غرب پس از دوران استقالل؛ 

. جذابیت و محبوبیت موضوع سفر و مهاجرت به غرب برای 5اشغال نظامی( در جهان عرب؛ 

 خوانندگان عرب.

های عربی، زمینۀ مساعد و پرباری برای درک  مایه در میان رمان بسامد باالی این درون

ها  این رمان شناختی جوامع عربی، از رهگذر تحلیل و واکاوی شناختی و روان های جامعه مؤلفه

شناختی، شایان ذکر است که  ایجاد کرده است. البته عالوه بر پیوند رمان با مباحث جامعه

ای داستانی و زادۀ تخیل نویسنده  های عربی با موضوع مهاجرت به غرب را نباید صرفاً گونه رمان

ها  این رمان( خواهیم دید، بیشتر 9و  4که در ادامۀ این پژوهش )کارکردهای  تلقی کرد. چنان

ها  توان آن رو حتی می رونوشتی از تجربۀ زیستۀ نویسندگانشان در کشورهای غربی هستند. از این

ها، داستان  قرار داد. البته در قالب این رمان« های مستندگونه رمان»در ذیل  -با کمی اغماض-را 

های  ه لهجهشخص )راوی دانای کل محدود( و به زبان فصیح عربی )و ن از زاویۀ دید سوم

دهندۀ انطباق پیرنگ  شود، اما حتی همین شیوۀ روایت هم نشان گوناگون عربی( روایت می

ها با تجربۀ شخصی  داستان با تجربۀ زیستۀ نویسنده است؛ زیرا پیوند مضمون این رمان

شخص روایت  نویسندگانشان در سفر به غرب تا حدی است که اگر داستان از زاویۀ دید اول
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شد، دیگر ماهیت این  های عربی ضبط می ها با لهجه وگوهای میان شخصیت رضاً گفتشد و ف می

کرد؛ بنابراین باید  )اتوبیوگرافی( تغییر می« خودزندگینامه»ها عمالً از گونۀ رمان به گونۀ  داستان

توجه داشت که مورد پژوهش و رویکرد این مقاله، بیشتر از آنکه به ادبیات و نقد ادبی نزدیک 

 های مهاجر نزدیک است. ها و گروه شناسی اقلیت ویژه جامعه شناسی، به ، به جامعهباشد

های داستانی  رو ضمن تبیین الگوی رفتاری حاکم بر شخصیت با این توضیح، پژوهش پیش

عنوان مبنایی  های عربی )با موضوع سفر و مهاجرت به غرب(، مادۀ داستانی این رمان را به رمان

دهد. مادۀ این پژوهش تعدادی از  رفتاری مهاجران در جوامع غربی قرار میبرای مطالعۀ الگوی 

های مطرح و بارز عربی با موضوع سفر یا مهاجرت به غرب است که غالباً نویسندگان نامی  رمان

اند و جزو آثار داستانی پرفروش جهان عرب محسوب  ها به رشتۀ تحریر درآورده جهان عرب آن

. عصفور من 1. الحی الالتینی؛ 0. موسم الهجره الی الشمال؛ 1اند از:  بارتها ع شوند. این رمان می
. البته . شرق المتوسط7. األشجار و اغتیال مرزوق؛ 6. قندیل أم هاشم؛ 5. شیکاجو؛ 8الشرق؛ 

های عربی با  الی بحث، اشاراتی پراکنده به برخی دیگر از رمان ها، در البه عالوه بر این رمان

 شود. هاجرت به غرب نیز میموضوع سفر و م

 اند از: رو درصدد پاسخ به سه پرسش مهم است که عبارت پژوهش پیش

های عربی پسااستعماری با موضوع سفر و  های مضمونی بارز رمان با توجه به شباهت  .1

های  ها از چه ساختار و کارکردهای روایتی که واجد داللت مهاجرت به غرب، این رمان

 کنند؟ ت است، تبعیت میهای اقلی هویتی گروه

ها تبیین و  های مزبور را در این رمان توان داللت نژادی می-براساس کدام الگوی هویتی .0

 تحلیل کرد؟

های عربی با الگوی مزبور به  های مهاجر در رمان میزان انطباق یا ناهمگونی رفتار شخصیت .1

 چه صورت است؟

 پیشینۀ پژوهش

های مراکز تحقیقات مجازی در ایران  ران و نیز بنا بر دادهبه گواه مرکز اطالعات و آمار علمی ای

و کشورهای عربی، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی درخصوص تحلیل پسااستعماری یا 

های عربی با موضوع سفر یا مهاجرت به غرب، براساس نظریۀ درالد وینگ  شناختی رمان جامعه
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موضوع سفر به غرب یکی از  حال از آنجا که سو و دیوید سو صورت نگرفته است. بااین

اند. با  های گوناگونی به آن پرداخته موضوعات پربسامد در رمان عربی بوده، تاکنون پژوهش

ها تحلیلی روشمند برمبنای یک نظریۀ معتبر پسااستعماری یا  یک از پژوهش وجود این هیچ

و غربی )روابط میان زن های تقابل دو تمدن شرقی  اند و به تبیین سویه شناختی ارائه نکرده جامعه

و مرد، نگاه متفاوت به دین، مسائل اخالقی، هنر، ادبیات و...( بدون درنظرگرفتن عوامل 

عنوان پیشینۀ این  ها را به توان آن ها مواردی که می اند. از میان این پژوهش بروزشان بسنده کرده

 اند از: پژوهش قلمداد کرد، عبارت

( اثر 1997) ة فی أزمة الجنس والحضارة فی الروایة العربیة: رجولة وأنوثة: دراسشرق و غرب -

های  های اصلی رمان های جنسی شخصیت جورج طرابیشی؛ طرابیشی در این کتاب، کنش

سازی رابطۀ  ها برای وارونه مزبور در مواجهه با تمدن غربی را به تالش آن

 استعمارگر/استعمارزده پیوند داد.

ان مملکه الفراشه اثر واسینی األعرج با تکیه بر دیدگاه بررسی هویت پسااستعماری در رم -
بی راحیل سن سبلی و سید حسن فاتحی؛ پژوهشگران در این مقاله  ( اثر بی1196) هومی بابا

های مفهوم فضای سوم هومی بابا و دگردیسی هویت استعمارزده )مردم  به تحلیل کاربست

 ند.الجزایر( در مواجهه با فرهنگ استعمارزده پرداخت

( اثر محمدعلی 1196) تمثیل هویة التابع فی الروایة العربیة الجدیدة: روایة شیکاجو أنموذجاً -

های  گیری هویت وابسته و تنش آذرشب و فاطمه اعرجی. پژوهشگران در این مقاله شکل

 های پیرامونی در رمان شیکاجو پرداختند. میان هویت مرکز و هویت

 بیان مسئله

 های عربی با موضوع سفر به غرب به رمان نگاهی ساختارگرایانه

برای تبیین مسئلۀ این پژوهش، بر آن شدیم تا با اتکا به مفروضات نظریۀ ساختارگرایی، نگاهی 

دانیم که ساختارگرایی جریان نقدی بلندپروازی  ها داشته باشیم. می های این رمان1گذرا به کارکرد

ن مناسبات درونی اجزای یک اثر ادبی، درصدد ها برای تبیی بود که در مقابل تالش فرمالیست

یک ژانر ادبی )برای مثال،  -تر ای وسیع در دامنه-ها و ساختارهای آن اثر یا حتی  کشف بنیان



 

 

 

 

 

  هايغربیباموضوعمهاجرتبهغرببراساس...خوانشپسااستعماريرمان

  

 

 

402 

( بود. ( و اسطوره )لوی اشتروسپوشیدن )روالن بارتتراژدی( یا یک پدیدۀ فرهنگی مانند لباس

شناسان کالسیک، نه پارول )گفتار(، بلکه کشف  اختارگراها، برخالف منتقدان و زبانتالش س

است که به مطالعۀ  «والدیمیر پراپ»های ساختارگرا  ترین چهره النگ )زبان( بود. یکی از شاخص

را  نپریاشناسی قصۀ  ریختهای فولکلوریک روسی پرداخت و کتاب مشهور  ساختارگرایانۀ قصه

های فولکلوریک  تألیف کرد. پراپ در این کتاب درصدد کشف دستورزبان روایت این قصه

های  های روایتی متفاوت، درواقع شیوه توالی»برآمد و درنهایت این نظریه را مطرح کرد که 

(. در این کتاب، 116: 1141)گرین و لبیهان، « گوناگون بازگویی وقایعی لزوماً یکسان هستند

کنند؛  توالی وقایع استفاده می 11کم  های فولکلوریک روسی از دست کند که قصه پراپ اثبات می

شود، اما وی  ها قهرمان داستان از کاری )برای نمونه ورود به قصر( منع می برای مثال، در همۀ آن

(. با این توضیح مختصر، 06: 1822کند )پاینده،  این ممنوعیت را به انحای مختلف رعایت نمی

های عربی با موضوع مهاجرت به غرب، ذهن پژوهشگر  آنچه در نخستین مرحله از خوانش رمان

های روایتی است که بر  فونکسیون -یا به قول پراپ- کند. همین ساختارها را به خود جلب می

ا از یک دستورزبان روایتی ه ها سایه افکنده است. گویی که همۀ این رمان اتفاق آن به اکثر قریب

ترین  کنند، ولی پیش از کشف این دستور زبان روایتی، بهتر است برخی از مهم معین پیروی می

از نظر  نشناسی قصۀ پریا ریختها را به سبک کتاب  های روایتی این رمان ساختارها یا توالی

 بگذرانیم:

روشنفکری عرب است که برای ادامۀ تحصیل راهی کشورهای  ها قهرمان بیشتر این رمان .1

 غربی شده است.

شهر  ویژه سه کالن ها در سه کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا و به پیرنگ اغلب این رمان .0

 لندن، پاریس و نیویورک، جریان دارد.

بستری  همقهرمان داستان غالباً مردی جوان است که تمدن غربی را تنها از مجرای آشنایی و  .1

 کند. با زنی غربی درک می

 انجامد. رابطۀ عاشقانه و رمانتیک قهرمان عرب با زن غربی همواره به شکست می .8

قهرمان داستان معموالً در مقابله با احساس طردشدگی از سوی جامعۀ غربی، به نوستالژی و  .5

 آورد. بازگشت به گذشته روی می
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شوید و به حقیقت جایگاه خود  نی و تکانشی میقهرمان در پایان داستان دست از رفتار هیجا .6

 برد. در جامعۀ غربی پی می

گیری و انزوا روی آورد یا به وطن خویش  شود وی یا به گوشه نگاه عقالنی قهرمان سبب می .7

 بازگردد و درصدد تحول و توسعۀ کشورش برآید.

 بی است.ها برگرفته از تجربۀ شخصی نویسندگانشان در کشورهای غر بیشتر این رمان .4

های میان  ها، خواه در روایت داستان و خواه در دیالوگ کاررفته در این رمان زبان به .9

)ن.ک: طرابیشی، های عربی( است  ها، زبان عربی فصیح )بدون استفاده از لهجه شخصیت

 (.15-11: 1994؛ ابراهیم و هویدی، 80و  81: 1979؛ العانی، 5-17: 1997

شوند،  های روایتی متفاوت تکرار می کسانی است که در توالیهای ی ها ساختارها و نقش این

نوعی دستورزبان روایت را کشف کرد. در  های روایت، به اما پراپ با کشف ساختارها و نقش

سعی کردند که رخدادها را در یک الگوی خیلی « الری وای»و « گرماس»ادامۀ کارهای پراپ، 

ها بر یک ابرساختار  ت این دو پژوهشگر، تمام روایتساده و انتزاعی قرار دهند. براساس تحقیقا

بودن آن(  مرحله خاطر پنج تایی )به اند که آن را پیرنگ کلی روایت یا پیرنگ پنج ریزی شده پایه

. 0. پارۀ آغازین؛ 1اند از:  گویند. این ابرساختار مشتمل بر پنج مرحلۀ اصلی است که عبارت می

. پارۀ پایانی. در ذیل، کارکرد این 5دهنده؛  . نیروی سامان8ی؛ . پارۀ میان1کننده؛  نیروی تخریب

 (.90-44: 1145کنیم )عباسی،  پنج مرحلۀ مهم را در ساختار روایت مشاهده می

 
.پیرنگکلیروایت3شکل

بنا بر نظر گرماس و الری وای، ساختار اصلی روایت، از یک تبلیغ سادۀ تلویزیونی گرفته تا 

های  ، لزوماً مشتمل بر این پنج مرحلۀ مهم است، اما دستور زبان رمانای رمانی هزارصفحه

پسااستعماری عربی با موضوع سفر به غرب چگونه خواهد بود؟ برای رسیدن به پاسخ، نخست 
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ها را برمبنای ساختارها و  باید پیرنگ )توالی علی و معلولی رویدادهای داستان( این رمان

ها، قهرمان عرب داستان که معموالً مرد فرهیختۀ  همۀ این رماندست داد. در  های مزبور به نقش

و  ، انگلستانجوانی است، برای ادامۀ تحصیل یا کار راهی یکی از کشورهای غربی )غالباً فرانسه

غربی روابطی عاطفی  شود. وی تنها پس از مدتی کوتاه از حضورش در غرب، با زنی ( میآمریکا

ای رهایی  خورده تازگی از تجربۀ عاطفی شکست کند. این زن غربی که غالباً به و جنسی برقرار می

شود، ولی این تجربۀ  اش می ویژه رفتارها و باورهای شرقی یافته، دلبستۀ قهرمان عرب و به

ن شرقی و غربی قرار شمار فرهنگی میان دو تمد های بی پاید که آماج تقابل رمانتیک دیری نمی

گیری  شود. در پایان، قهرمان داستان یا به انزوا و گوشه گیرد و درنهایت به شکست منجر می می

بنا بر پیرنگ داستان، «. گردد اش بازمی ای بهتر به وطن عربی آورد یا به امید ساختن آینده روی می

 های مزبور به این شکل خواهد بود: خط روایت رمان

 
هایعربیباموضوعسفرومهاجرتبهغربتارروایتِرمان.ساخ2شکل

 مبنای نظری پژوهش

 های عربی با موضوع سفر به غرب . خوانش پسااستعماری رمان1

های  ای از رمان شناختی ساده آنچه تاکنون ذکر شد، خوانش ساختارگرایانه و روایت

رها و خط روایت داستان در پسااستعماری عربی با موضوع سفر به غرب بود. با کشف ساختا

ها نیز  های اصلی آن ها، راه را برای خوانش پسااستعماری و واکاوی رفتار شخصیت گونه رمان این

 ایم. تا حد زیادی هموار کرده

از منظر نظریه و نقد پسااستعماری، ابتدا باید به پرسشی بنیادین پاسخ دهیم: اساساً چرا 

ها به این شکل درآمده است؟  خط روایت داستان در این رمان دنبال آن،ها و به ساختارها و نقش
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کند؟ سفری که از شیفتگی و  فکر عرب سفری ناکام را تجربه می ها، روشن چرا در این رمان

گراید و درنهایت  سوی تنفر و انزجار می تدریج به شود، به دلبستگی به تمدن غربی آغاز می

رسد؟ برای پاسخ به این پرسش،  کوچی می روننوعی تعادل و توازن یا سرخوردگی و د به

نخست باید مبنای نظری پژوهش، به تبیین نظرگاهی که قصد داریم از دریچۀ آن مسئله را 

های پسااستعماری برای این فرایند  ترین مفهوم در نظریه واکاوی کنیم، بپردازیم. شاید نزدیک

پردازان حوزۀ استعماری )فرانتس فانون و  ری از نظریهاست که بسیا 0ای، مفهوم تقلید چندمرحله

اند.  آلبر ممی( و پسااستعماری )هومی بابا، بیل اشکرافت و...( به آن توجه ویژه مبذول داشته

دلیل اصلی اهمیت باالی تقلید در مطالعات پسااستعماری، توصیف دقیق رابطۀ دوگانه و 

این مفهوم را نخستین بار فرانتس فانون در کتاب دوپهلوی میان استعمارگر و استعمارزده است. 

عقدۀ »مطرح کرد. در این اثر، فانون در ذیل مفهوم  های سفید پوست سیاه، صورتکمشهور 

(. 111-46: 1151کند )فانون،  شناختی تحلیل می ، فرایند مزبور را از نظرگاهی روان«وابستگی

به ترک باورهای سنتی خودبودگی و وی در این کتاب معتقد است مردم استعمارزده مجبور 

هایشان را به سخره بگیرند و اغلب از اربابان  گیرند هویت شوند و یاد می هویت ملی می

(. آلبر ممی نیز در 195: 1144استعماری خود تقلید کنند )فرانتس فانون به نقل از شاهمیری، 

ستعمارزده با استعمارگر را ، موضوع ارتباط مقلدانۀ اچهرۀ استعمارگر، چهرۀ استعمارزدهکتاب 

رفتن در جلدی دیگر، عملی ناخودآگاه است »نویسد:  کند و می نگر موشکافی می با دیدی جزئی

مند از  شود. وقتی استعمارگر بهره آوردن وضعیتی بهتر مرتکب آن می دست که استعمارزده برای به

، اقتدار و امکانات فنی، با ها و سودها و اعتبارهاست و برخوردار از ثروت، افتخار همۀ خوبی

دارد، به الگوی تام و تمام او  اینکه حقوق استعمارزده را پایمال کرده و او را در بند خود نگاه می

یابد که جامعۀ استعماری همواره او را در  شود، ولی با گذشت زمان، استعمارزده درمی بدل می

دهد و  های الگوی خود تن می ه خواستهدهد. استعمارزده ب مرتبۀ تحقیرآمیز استعمارزده جای می

یابد و آن تمسخر تقلید ناشیانۀ  ستاید، اما باز هم استعمارگر راهی برای تحقیر او می او را می

کند و  و عملکرد خود عصیان می« دیگری»استعمارزده است. اینجا است که استعمارزده علیه آن 

کند و رابطه اینجا  . او استعمارگر را طرد میکند تا هرچه زودتر از چنگال او رهایی یابد تالش می

آوردن به استعمارگر و طرد خویشتن جای خود را به طرد استعمارگر و  شود. روی واژگون می
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)آلبر « شود... ها همه به نفرتی مفرط از بیگانه بدل می دهد، آن شیفتگی بازگشت به خویش می

 (.100و  101: 1144ممی به نقل از شاهمیری، 

نظر اندیشمندان پسااستعماری بوده است.  در چند دهۀ اخیر نیز همواره مطمح تقلیدمفهوم 

، گارت گریفتیس و هلن تیفین بر این باورند که گفتمان استعماری همواره تفکر بیل اشکرافت

ها و باورهای وی  ، ارزشها، فرهنگ استعمارزده را به تقلید از استعمارگر شامل بازتولید عادت

تواند بازتولید عیناً برابر این  گاه نمی کند. پرواضح است که نتیجۀ چنین تقلیدی هیچ تشویق می

ای پوشالی یا یک کاریکاتور از  ها باشد، بلکه در بیشتر مواقع نتیجۀ آن نسخه ها و ارزش عادت

(، اما مفهوم تقلید، Ashcroft & Othes, 2001: 139-140های استعمارگر خواهد بود ) ارزش

های عربی پسااستعماری را بررسی و تحلیل  هایی از رفتار قهرمان رمان تواند سویه هرچند می

تردید در تبیین همۀ ابعاد و جوانب این فرایند، ناقص و ناکارآمد است. همین ناکارآمدی،  کند، بی

، برای «درمانی فرهنگی روان»نگارنده را برانگیخت تا در حوزۀ مطالعاتی دیگری، شامل حوزۀ 

فرایند مزبور توجیه مناسب یابد. در این حوزۀ مطالعاتی، درالد وینگ سو و دیوید سو در کتاب 

پوستان آمریکا( الگویی  ویژه سیاه ها )به های روانی اقلیت در تبیین آسیب 1راهنمای تنوع فرهنگی

یافتۀ مفهوم  ورت پیشرفته و تکاملنوعی آن را ص توان به اند که می ای ارائه داده مرحله پنج

توان در  طور خالصه، می ای را به مرحله های این الگوی پنج پسااستعماری تقلید قلمداد کرد. مؤلفه

 (.Sue & Sue, 2008: 243مشاهده کرد ) 1جدول 

«دیویدسو»و«درالدوینگسو»فرهنگی-ایِرشدهویتنژادیمرحله.الگویپنج3جدول

گروهمراحلتکامل

 اقلیت
 نگرشبهخود

نگرشبهدیگرافرادگروهاقلیت

 خود

نگرشبهگروه

 اکثریت



 انطباق

خوارشماری خود یا 

دلیل حضور در  طرفی به بی

 میان نژاد فرودست

 خوارشماری گروه

 طرفی یا بی

دلیل حضور در میان نژاد  به

 فرودست

 ستایش و تأیید

 ناهماهنگی

چالش میان خوارشماری 

 خود

 ایش گروه اکثریتو ست

های  چالش میان دیدگاه

خوارشمارندۀ گروه اقلیت و 

احساس داشتن تجربۀ مشترک با 

 آن

تردید در ستایش و 

 تأیید
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«دیویدسو»و«درالدوینگسو»فرهنگی-ایِرشدهویتنژادیمرحله.الگویپنج3دولادامهج

مراحلتکاملگروه

 اقلیت
 نگرشبهخود

گروهاقلیتنگرشبهدیگرافراد

 خود

نگرشبهگروه

 اکثریت

مقاومت

 وریوغوطه
 ستایش و تأیید خود

های گروه خود و  ستایش تجربه

 بخشی به فرهنگ خود مرکزیت
 خوارشماری و تحقیر

 نگریدرون
 تردید در مبنای ستایش

 و تأیید خود

بودن ستایش و  تردید در قطعی

 تأیید گروه خود

تردید در ماهیت 

 ریتخوارشماری اکث

 آگاهیمنسجم
 تأیید و بزرگداشت

 خود

 تأیید و بزرگداشت

 گروه خود

تأیید گزینشی 

 فرهنگ اکثریت

ای را در  مرحله کنیم، در این الگو، افراد گروه اقلیت فرایندی پنج طور که مشاهده می همان

عی نو  شود و درنهایت به کنند که از خوارداشت خود آغاز می مواجهه با گروه اکثریت طی می

 شود: آگاهی مبتنی بر منطق و عقالنیت ختم می

 :اعضای گروه اقلیت، به خود و گروهشان نگرش انتقادی، و به  مرحلۀاول،انطباقوپیروی

های فرهنگ  آمیز دارند. در این مرحله، فرد برای ویژگی های اقلیت نگرش تبعیض سایر گروه

 حاکم ارزش زیادی قائل است.

 :ناهماهنگی اعضای گروه اقلیت در تعارض بین تأیید و حقیرشمردن خود و  مرحلۀدوم،

 مانند. های جامعۀ حاکم مردد می گروهشان و همچنین ارزش

 غوطه و مقاومت سوم، اعضای خود و گروه اقلیت خویش را محترم  وری:مرحلۀ

گرایی فرهنگی و نگرش  های اقلیت و میانه شمارند، اما بین همدلی با سایر گروه می

 شوند. یز به فرهنگ حاکم، دچار تعارض میتحقیرآم

 شوند. افراد درمورد مبنای نگرش خود نگران می نگری:مرحلۀچهارم،درون 

 های  شان و سایر گروه گیرند که خود، گروه اقلیت : افراد یاد میمرحلۀپنجم،آگاهیمنسجم

تأیید کنند صورت گزینشی فرهنگ حاکم را  توانند به اقلیت را محترم بشمارند و حتی می

 (.050-080)همان: 

 



 

 

 

 

 

  هايغربیباموضوعمهاجرتبهغرببراساس...خوانشپسااستعماريرمان

  

 

 

421 

 های عربی با موضوع سفر و مهاجرت به غرب . تطبیق عملی نظریه بر رمان2

تر از مفهوم  مند و علمی گانۀ فوق، با رویکردی روششود، مراحل پنج طور که مشاهده می همان

های  ند. در ادامه، رفتار شخصیتک الگوی رفتاری مهاجران را تحلیل می تقلید و نظریۀ آلبر ممی،

 کنیم: های عربی گزیده را در پرتو الگوی فوق، تحلیل می اصلی رمان

 ( انطباق1

در مرحلۀ نخست، قهرمان داستان که از وضعیت ناگوار و نابسامان کشورش در دوران 

و  ها بسته و شیفتۀ ارزش پسااستعمار سرخورده شده، ابتدا در وضعیتی هژمونیک، آگاهانه دل

شود و مهاجرت به متروپل غربی را به ماندن در وطن  الگوهای رفتاری استعمارگر سابق خود می

های گروه  های داستانی همۀ ارزش دهد. در این مرحله، شخصیت استعمارزدۀ خویش ترجیح می

 شیکاجودر رمان « رأفت ثابت»گیرند؛ برای نمونه شخصیت  خود را به باد نقد و حتی استهزا می

اسالمی -داند، بلکه از همۀ مظاهر عربی را سرزمین آزادی و عدالت می تنها آمریکا ]شیکاگو[ نه

ماندگی فرار کردم و به  دنیا آمدم، اما فوراً از ظلم و عقب به من در مصر»تنفر و انزجار دارد: 

دهد:  ( و حتی تروریسم را به اسالم پیوند می81: 0227)األسوانی، « عدالت و آزادی پناه آوردم...

این حق ایاالت متحده است که از ورود هر شخص عربی به خاک این کشور جلوگیری کند؛ »

)همان: « داند! ای دینی نمی مگر اینکه ثابت شود طرف آدم متمدنی است و تروریسم را فریضه

]فصل مهاجرت به شمال[  لی الشمالا الهجرة موسمشخصیت اصلی رمان « مصطفی سعید(. »85

گونه توصیف  نیز در آغاز داستان، هیچ تعلقی به وطن خود ندارد و آن را در لحظۀ مهاجرتش این

های چادر را  برایم مثل کوهی بود که یک شب در آن چادر زده بودم و صبحگاه میخ»کند:  می

(. این 04: 0229)صالح، « اده بودمدرآورده بودم و شترم را زین کرده بودم و به راه خود ادامه د

ها حتی اگر تعلقی هم به وطنشان داشته باشند، بالفاصله پس از رسیدن به غرب،  شخصیت

 آیند. درصدد زدودن خاطرات و تعلقات خود برمی

 «سهیل إدریس»]محلۀ التین[ اثر  الحی الالتینینمونۀ بارز این حالت را در قهرمان رمان 

گوید:  می اش در همان لحظات نخستین رسیدن به فرانسه های درونی گویی بینیم که در تک می

آور است، اما برای برداشتن موانع راه، از هیچ  رویش مبهم و دلهره درست است که راه پیش»

زند؛ رخوتی  ر رخوت و ایستایی میپس مهر پایانی ب گردان نخواهد بود. آری، از این  تالشی روی
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ای از غبار پوشانده و  اش را غرق در رکود و یکنواختی کرده بود و فکرش را با هاله که زندگی

(. او پس از سفر به 6و  5: 0226)إدریس، « حالش را از خودش و مردمانش به هم زده بود...

های  ( را یکسره از ذهن بزداید و اندیشهش )لبنانکند یاد و خاطرۀ وطن آگاهانه تالش می فرانسه

خود را با محیط جدید سازگار کند. نمونۀ این سرکوب عواطف و احساسات را باز هم در 

روانش برقرار « نهاد»و « فراخود»بینیم که در آن دیالوگی میان  های درونی قهرمان می گویی تک

االن در پاریس هستی و همین برایت کافی است. دیگر  خفه شو و فضولی نکن! تو»شده است: 

توانم. انگار زنجیرهای سنگینی به پایم بسته شده: خاطرات  جای هیچ پرسشی نیست... اما نمی

دانم... برای همین باید آنقدر عذاب بکشی تا باالخره همۀ آن خاطرات  وهوا می گذشته و آن حال

شوی تا زندگی جدیدت معنای خودش را پیدا کند؛ را از ذهنت محو کنی. باید غرق در کار ب

های گذشتۀ عمرت ]در لبنان[  دانی که سال نماندی؟ خودت خوب می وگرنه چرا در لبنان

(. گفتنی است که در این رمان، شخصیت قهرمان 12)همان: « سریالی از شکست و ناکامی بود

د. گویی قهرمان داستان از هویت شو هیچ اسمی ندارد و با ضمیر غائب شناخته می

خواهد با غلتیدن در دامان استعمارگر، در  اش )لبنانی( سرخورده است و اینک می استعمارزده

شود و  از فرط شباهت در استعمارگر، محو او می -قول آلبر ممی به-شود و یا  هویت او ذوب می

 گرداند. از خویشتن روی برمی

األشجار وإغتیال ، شخصیت اصلی رمان «منصور عبدالسالم»این فرایند را در  نمونۀ شدیدتر
تر استاد دانشگاه در  بینیم. وی پیش می]درختان و ترور مرزوق[ اثر عبدالرحمن منیف  مرزوق

شماری  ها و دردسرهای بی تحمل دشواریاش م های سیاسی دلیل فعالیت رشتۀ تاریخ بوده، ولی به

)از اخراج از دانشگاه گرفته تا تعقیب و زندان و شکنجه( شده است. بیزاری منصور از وطن، در 

تنها چند ساعت دیگر تا رفتنم از این کشور »چنین نمایان است:  لحظۀ خروجش از کشور این

کم تا  آری، محال است. دست باقی مانده. محال است که فکر بازگشت به وطن به سرم بزند.

کنم تا خودم را با شغل جدید وفق دهم.  بیست سال دیگر برنخواهم گشت. تمام تالشم را می

روم. اگر هم از شهرش خوشم نیامد به سراغ  حتی اگر اخراجم هم کنند، دنبال کار دیگری می

: 0221)منیف، « روم. مهم این است که دیگر پشت سرم را هم نگاه نخواهم کرد شهری دیگر می

کوشد تا همۀ امیال پنهان خویش به وطن را در ذهنش سرکوب کند:  (. او نیز مانند سامی می15
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گویم؟ ضعیف نباش! خاطرات گذشته را همینجا چال کن. تو  فهمی چه می ضعیف نباش! می»

 (.9)همان: « ای. پس دیگر دلیلی ندارد که برگردی دیگر از پل عبور کرده

بخش، باید به نکتۀ مهمی درخصوص نخستین مرحلۀ الگوی رشد هویتی اشاره در پایان این 

های پسااستعماری عربی، گفته شد بیشتر  های روایتی رمان تر در ذکر ساختارها و نقش کنیم. پیش

اند که  فضای مکانی خود برگزیده عنوان را به و آمریکا ، فرانسهها کشورهای انگلستان این رمان

 کنیم: ها را در ذیل مشاهده می هایی از آن نمونه

هایعربیباموضوعسفرومهاجرتبهغربشهرهایمقصدِقهرمانانِرمان.کالن2جدول

 (: پاریسأدیب )طه حسین

 (: پاریس)توفیق الحکیم عصفور من الشرق

 (: پاریس)سهیل إدریس الحی الالتینی

 (: پاریس)جاذبیة صدقی مملکة اهلل

 (: پاریس)عبدالرحمن منیف شرق المتوسط

(: ال مرزوق )عبدالرحمن منیفأشجار و إغتی

 پاریس

 (: لندن)یحیی حقی قندیل أم هاشم

 (: لندنإلی الشمال )الطیب صالح الهجرةموسم 

 (: نیویورک)یوسف إدریس 42نیویورک 

 )صنع اهلل إبراهیم(: بوستن آمریکا أمریکانلی

 (: شیکاگو)عالء األسوانی شیکاجو

 بروکلین هایتس )میرال الطحاوی(: نیویورک

برخی از ناقدان عرب دلیل این امر را تسهیل فضای داستانی برای انتقام از استعمار یا بهتر 

اند )نک:  کردن جایگاه استعمارگر و استعمارزده عنوان کرده یم تالش نویسنده برای وارونهبگوی

عبارت دیگر، از دیدگاه این منتقدان، نویسنده  (. به80و  81: 1979؛ العانی، 10: 1997طرابیشی، 

برای انتقام از رفتارهای استعمارگر سابق در مستعمرۀ عربی، شخصیت اصلی داستان را در 

کند تا وی با سیطره بر زن غربی و همبستری با آن،  ۀ پسااستعمار، روانۀ متروپل غربی میمرحل

ویژه اینکه اگر به خط سیر  رسد؛ به جبران مافات کند. این دلیل البته تا حدی منطقی به نظر می

بینیم که نویسندگان عرب حدودا از دهۀ  های عربی با موضوع سفر به غرب توجه کنیم، می رمان

تازی  های استعماری اروپایی و یکه زمان با افول امپراطوری تاد و هشتاد قرن بیستم میالدی، همهف

تدریج شهرهای آمریکا )نیویورک، بوستن، شیکاگو و...( را  الملل، به ایاالت متحده در عرصۀ بین

این حال  اند. بااین خصوص پاریس و لندن( کرده های استعماری اروپایی )به جایگزین متروپول

توان از جهاتی به چالش گرفت؛ چه آنکه در صورت پذیرش این استدالل، چگونه  استدالل را می
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دنبال توان خرسندی و شعف قهرمان استعمارزدۀ داستان از حضور در متروپل استعماری و به می

د؟ هایی از آن را ذکر کردیم، توجیه کر تر نمونه آن تبعیت کامل از فرهنگ استعمارگر را که پیش

عنوان فضای مکانی  به و آمریکا ، انگلستانشهرهای فرانسه رو به باور نگارنده، انتخاب کالن از این

استعمارزده از استعمارگر خویش است. در مرحلۀ نخست  ها نیز بخشی از فرایند تقلید داستان

رفت از وضعیت ناگوار پسااستعماری  ن استعمارزدۀ عرب تنها راه بروناین فرایند، قهرما

عبارت دیگر، روشنفکر  داند. به گام از او می به کشورش را غلتیدن در دامان استعمارگر و تقلید گام

گرداند و  شود. الجرم از خویشتن روی برمی ای که از شرایط خود سرخورده می استعمارزده

کند این است که  تأملی که استدالل فوق را تأیید می شود. نکتۀ قابل ر میرهسپار دیگری استعمارگ

عنوان مکان  جز پاریس و لندن، به های پسااستعماری عربی که شهرهایی به در آن دسته از رمان

نیز جایی در روابط میان روشنفکر عرب و جامعۀ غربی  روایت برگزیده شده است، مفهوم تقلید

که پیرنگ  السحار جودة]پل شیطان[ اثر عبدالحمید  جسر الشیطانبرای مثال، در رمان  ندارد؛

تنها درصدد تقلید از  داستان در شهر هامبورگ آلمان جریان دارد، شخصیت اصلی آن )علی( نه

ۀ مظاهر تمدن غربی سر ستیز دارد و حتی طرف غربی نیست، بلکه از همان آغاز داستان با هم

، شخصیت غربی داستان، است. «آنی»اسالمی بر-ها و الگوهای رفتاری عربی در پی تحمیل ارزش

اثر حنا مینه، شخصیت اصلی داستان )کرم( که در شهر الربیع والخریف همچنین در رمان 

آمیز میان دو تمدن شرق و  بوداپست مجارستان حضور یافته، در پی ایجاد نوعی رابطۀ مسالمت

های داستان از فرهنگ و تمدن کهن مجارستان که به باور  غربی است و حتی در برخی از بخش

 کند. پروس( است، تمجید می کرم، زادۀ تمدن اتریشی )امپراطوری

 ( ناهماهنگی2

زدۀ خود،  امعۀ بحرانهای ج رفت از چالش در مرحلۀ دوم، شخصیت روشنفکر عرب که برای برون

خورد.  شود و پس می بار از سوی دیگری استهزاء می سوی دیگری استعمارگر کرده بود، این رو به

شود.  در این مرحله، قهرمان داستان در برداشت اولیۀ خود از فضای متروپل غربی دچار تردید می

ان از سوی دیگر، او بودگی قهرم اختالفات فرهنگی میان دو طرف از یک سو و احساس درحاشیه

عصفور من دارد؛ برای نمونه جلوۀ بارز این مرحله را در رمان  را میان دو کفۀ ترازو معلق نگاه می
های پسااستعماری عربی با موضوع  بینیم که در آن، طبق روال رمان می اثر توفیق الحکیم الشرق
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، «محسن»ابتدا مجذوب رفتارهای عجیب و دور از انتظار « سوزی»نام  وی بهغرب، دختری فرانس

زدن  شود، اما در یکی از روزها که دو دلداده در رستورانی مشغول گپ قهرمان عرب داستان، می

شود و  )کارفرمای سوزی( سبب تغییر رفتار ناگهانی دخترک فرانسوی می« هنری»هستند، ورود 

خواهی به او  حتماً می-»دهد:  جای خود را به تحقیر و استهزا می اش به محسن عشق و عالقه

ای؟ سوزی پاسخی  بقبوالنی که هیچ احساسی به من نداری و تنها از سر اجبار دعوتم را پذیرفته

خواهی با  شاید می-نداد. محسن که پیالۀ صبرش لبریز شده بود، تلخندی به لب انداخت و گفت: 

و  111: 1991)الحکیم، « لوح نیستم... یزی بیشتر از یک خارجی سادهاین رفتارت بگویی که من چ

برد و او را به پذیرشش از سوی  (. این رفتار، محسن را در حالتی از بهت و حیرت فرو می118

نیز که شیکاجو کند. به همین منوال، رأفت ثابت در رمان  جامعۀ فرانسوی دچار شک و تردید می

های غربی منطبق ساخته بود و حتی لهجۀ آمریکایی را از  بل کامالً خود را با ارزشدر مرحلۀ ق

رغم رفتن در جلد آمریکایی، در  یابد که علی کرد، درمی خود شهروندان شیکاگو بهتر صحبت می

گوید:  اش می وگو با همسر آمریکایی شود. وی در گفت نگاه جامعۀ آمریکایی دیگری محسوب می

کردی تا ثابت  کردی که انگار من آدم پستی هستم... همۀ این کارها را می فتار میهمیشه طوری ر»

(. در 180و  181: 0227)األسوانی، « ام و تو از نژاد برتر هستی... مانده کنی من یک مصری عقب

اش منسلخ گشته و  نیز با اینکه به کلی از هویت مصری« محمد صالح»همین رمان، شخصیت 

های اینجا به من لقب کدخدای شیکاگو  مصری»با دل و جان پذیرفته است:  هویت آمریکایی را

انگار مرد »اش، باز هم یک دیگری شرقی است:  ( در ذهن همسر آمریکایی56)همان: « اند داده

« های زیادی در آمریکا زندگی کرده باشد، باز هم دارای ذهنیت شرقی است عربی هرچند سال

نیز بعد از چند هفته اقامت در پاریس، در تصور آرمانی  لحی الالتینیا(. قهرمان رمان 118)همان: 

راستی  ات فرار کردی، اما به های جهان شرقی تو از زخم»شود:  خود از دیگری دچار تردید می

تر و  مراتب دردناک هایی به تاکنون دستاوردت از این فرار به جهان غربی چه بوده است؟ زخم

 (.05: 0226)إدریس، « تر.... خونین

 وری و مقاومت ( غوطه3

که ذکر شد، در این مرحله،  وری در فرهنگ خود است. چنان مرحلۀ سوم مرحلۀ مقاومت و غوطه

آید. درالد وینگ سو و  فرد درصدد خوارداشت فرهنگ دیگری و بزرگداشت فرهنگ خود برمی
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وجوی ذات خود  جستدر این مرحله، فرد گروه اقلیت در »نویسند:  مورد می  دیوید سو در این

تر  اش که پیش های فرهنگی ها و ارزش آید. درواقع ویژگی اش برمی از مجرای تاریخ و فرهنگ

شمار  موجب ننگ و عار فرد در میان اکثریت بود، اینک تبدیل به نمادی از افتخار و شرافت به

گانۀ  از مراحل پنجترین مرحله  (. این مرحله را شاید بتوان مهمSue & Sue, 2008: 248« )رود می

های عربی با موضوع سفر به غرب قلمداد کرد؛ چرا که در این مرحله، مقاومت  مزبور، در رمان

شود  های غربی، دچار دگردیسی می دلیل ناتوانی در رویارویی مستقیم با ارزش قهرمان عرب، به

د که در ادامه، نشین جایی و بازگشت، به منصۀ ظهور می و با دو سازوکار دفاعی فرویدی جابه

 پردازیم. طور مجزا به آن می به

سازوکارجابه جایی در نتیجۀ سرکوب ایجاد  : به باور فروید، سازوکار جابهجایینخست،

تواند احساسات اصلی خود )از قبیل خشم( را رها  شود؛ بدین معنا که از آنجا که فرد نمی می

ت روی فرد، حیوان یا شیء دیگری، که شوند و درنهای کند، این احساسات روی هم انباشته می

افتد که  شود. درواقع این سازوکار زمانی اتفاق می آمده ندارد، تخلیه می ارتباطی با موقعیت پیش

کند؛  خطر معطوف می ها را به ابژه یا متعلقی بی اش، آن های انباشته فرد برای تخلیۀ مخزن تنش

جای رویارویی با رئیس خود، بر سر هشود و ب ماننذ فردی که در محل کار دچار تنش می

های عربی با  (. با این توضیح، در رمانSnowden, 2010: 134زند ) همسرش در منزل فریاد می

جایی را در تالش قهرمان عرب برای آمیزش جنسی با زن  موضوع سفر به غرب، سازوکار جابه

خوردن از  ز احساس پسها، قهرمان عرب پس ا توان رصد کرد. در اغلب این رمان غربی، می

آید. حضور پررنگ و تأثیرگذار  سوی جامعۀ غربی، درصدد ایجاد رابطۀ جنسی با زنی غربی برمی

روابط جنسی قهرمان عرب با زن غربی، چنان بر پیرنگ داستان سایه افکنده که اگر آن را 

ایم. نمونۀ  تهشمار آوریم، سخنی به گزاف نگف ها به ترین مؤلفۀ این دست رمان عنوان شاخص به

بینیم که  ( میالی الشمال الهجرةموسم بارز و البته افراطی این رفتار را در مصطفی سعید )در رمان 

بستری با آنان، درصدد انتقام از  پس از مهاجرت به انگلستان، با اغوای زنان انگلیسی و هم

)صالح، « م آزاد خواهم کرد!ا گفت که من آفریقا را با آلت مردانه می»آید:  استعمار انگلستان برمی

(. حاصل این رفتار، خودکشی سه زن )آن هموند، شیال گرینود و ایزابال سیمور( و 100: 0229

قتل همسرش )جین موریس( است. گفتنی است که این پدیده تنها به رفتارهای جنسی قهرمان 
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تر، همۀ عناصر ماند، بلکه در سطحی باال های پسااستعماری عربی محدود نمی داستان در رمان

گیرد؛  پردازی، فضای روایی، زبان، عنوان و... را نیز دربرمی روایی داستان از جمله شخصیت

های پسااستعماری عربی، با فرایند  توان گفت که در رمان بندی کلی می بنابراین در یک جمع

که در  نرو هستیم؛ برای نمونه چنا سازی )تأنیث( غرب و مذکرسازی )تذکیر( شرق روبه مؤنث

های اصلی عرب همگی مرد و  ها تقریباً شخصیت بینیم، در این رمان جدول ذیل می

 های اصلی غربی همگی زن هستند. شخصیت

هایعربیباموضوعسفرومهاجرتبهغربهایاصلیِعربیوغربیدررمان.شخصیت1جدول

 شخصیتغربی شخصیتاصلی نویسنده عنوانرمان

 سوزی محسن توفیق الحکیم عصفورمنالشرق

 ماری اسماعیل یحیی حقی قندیلأمهاشم

 ژانین سامی سهیل إدریس الحیالالتینی

إلیالهجرةموسم

 الشمال
 مصطفی سعید الطیب صالح

آن هموند، شیال گرینود، 

ایزابال سیمور و جین 

 موریس

 لوچیا سعید عیسی الناعوری فیالقطارلیلة

 لوسی أحمد فؤاد شایب تاریخجرح

 جسرالشیطان
 جودةعبدالحمید 

 السحار
 آنی علی

 عالء األسوانی شیکاجو

ناجی عبدالصمد، رأفت ثابت 

 و

 محمد صالح

ویندی، کریس و 

 مارگریت

ه در شود، بلک های اصلی داستان نمی پردازی تنها محدود به شخصیت این نوع شخصیت

های ثانویۀ داستان تعمیم داد؛ برای مثال، در رمان  توان آن را به همۀ شخصیت سطحی باالتر می

های عربی )سامی، صبحی، عدنان و...( مرد و همۀ  تقریباً همۀ شخصیت الحی الالتینی

است که حتی هستند. شایان ذکر   های فرانسوی )مارگرت، لیلیان، ژانین...( زن شخصیت
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شوند، نیز کنش جنسی ندارند و  های مرد غربی که گاهی در روند داستان ظاهر می شخصیت

، آقا و الی الشمال الهجرةموسم برند؛ برای نمونه در رمان  حتی گاهی از ناتوانی جنسی رنج می

کنند. از سویی،  را به فرزندی قبول می رو مصطفی سعید اند. از همین خانم رابینسون افرادی انین

ها نیز شاهد فرایند تذکیر شرق و تأنیث غرب هستیم. در  در توصیف فضای داستانی این رمان

ای و در مقابل، متروپل غربی محیطی  این فضا معموالً موطن اصلی قهرمان، محیطی گرم و حاره

دانیم گرما همیشه نمادی از زایش، مردانگی و  که می طور زده است؛ و همان غایت سرد و یخ به

، ج 1145جنگاوری بوده که در برابر اختگی و ضعف سرما قرار گرفته است )شوالیه و گربران، 

]گرم و سرد[ اثر فتحی  الساخن والبارد(. نمونۀ آشکار این فضای روایی را در رمان 702-700: 8

 ی عنوان آن به گرمای شرق و سرمای غرب اشاره دارد.بینیم که حت می غانم

در واکاوی علت بروز این سازوکار دفاعی باید گفت هرچند ریشۀ بخشی از این فرایند را 

کار و سنتی  باید در تالش قهرمان برای جبران سرکوب میل جنسی خود )در جوامع محافظه

های داستانی  پررنگ آن در سازمایه گمان استمرار این رفتار و حضور وجو کرد، بی عربی( جست

شناختی دارد. به باور نگارنده، بهترین نظریه برای  شناختی و روان ها، تفسیری جامعه این رمان

شناس اتریشی( است. آدلر احساس حقارت  آلفرد آدلر )روان« حقارت»تبیین این رفتار نظریۀ 

بودن به این  داشت که انسان انگاشت و عقیده )کهتری( را برای رشد کودک امری ضروری می

کند. به باور وی، احساس حقارت منبع همۀ تکاپوی  معنا است که فرد خود را حقیر احساس می

انگیزاند. همۀ پیشرفت، و نمو و رشد فرد،  ای است که کل رفتار را برمی انسان و نیروی محرکه

آدلر  هد. با وجود این،د های خویش انجام می منظور جبران حقارت ناشی از تالشی است که به

کند که اگر فردی رشد و نمو نیابد و این احساس حقارت تغییر ماهیت ندهد، احساس  تأکید می

سازد. فرد  نژند مبدل می شود و انسان را به فردی روان حقارت تبدیل به عقدۀ حقارت می

دهد  خود بروز می برد، سازوکارهای دفاعی متفاوتی را از نژندی که از عقدۀ حقارت رنج می روان

: 1192. انزوا )شولتز، 8طلبی؛  . توجه1. انتقام؛ 0. قدرت؛ 1اند از:  ها عبارت ترین آن که اصلی

نیز عقدۀ حقارت و تالش  (. نکتۀ جالب توجه این است که در منظومۀ فکری آدلر181-185

لر ضعف را معادل زنانگی و ای مستقیم با جنسیت و مسائل جنسی دارد. آد برای برتری، رابطه

داند؛ بنابراین زمانی که فرد )زن یا مرد( بخواهد یک ضعف را جبران  قوت را معادل مردانگی می
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 ,Prochaska & Norcroosیا بر آن غلبه کند، در حقیقت اقدام به تعرض مردانه کرده است )

دلیل ضیق مجال از شرح و بسط آن  به که اندیشی در نظریۀ آدلر (. با اندکی ژرف63-64 :2010

در این مقام خودداری شده است، به همخوانی آشکار آن با روابط استعمارگر/استعمارزده پی 

سال موجد احساس حقارت در ناخودآگاه  ای که مانند رابطۀ خردسال/بزرگ خواهیم برد؛ رابطه

کارهای متفاوتی از قبیل شود. در حقیقت، استعمار با سازو تر )استعمارزده( می طرف ضعیف

های استعمارزده  گرفتن توانایی سخره خواندن استعمارزده، بهسومی تمدن/جهان دیگری/وحشی/بی

اشاره شد(، جلوگیری از ارتقای استعمارزده به سطوح باالی اقتصاد و  که در بحث تقلید )آنچنان

بستگی به متروپل استعماری، احساس طورکلی ابقای استعمارزده در مرحلۀ وا سیاست، و به

شود  کند. این عقدۀ حقارت سبب می حقارت را در ناخودآگاه او به عقدۀ حقارت تبدیل می

قهرمان عرب که در دو مرحلۀ پیشین نوعی شکست و ناکامی را در پیوند با اکثریت تجربه کرده 

اش، دیگری  مردانگی بستری با زن غربی، ضمن ستایش و تأیید قوۀ بود، اینک از رهگذر هم

 غربی را تحقیر کند.

 بازگشت: سازوکار رو شده، ممکن  ای روانی روبه به باور فروید، فردی که با تکانهدوم،

است برای تخلیۀ اضطراب خود به دورانی از گذشتۀ خویش پناه ببرد که در آن احساس امنیت و 

با موضوع سفر به غرب، این های عربی  (. در رمانSnowden, 2010: 137آرامش داشته است )

بینیم.  سازوکار را در تالش قهرمان داستان برای بازگشت به گذشته یا احیای مجد تاریخی می

نشیند؛ به این معنا که  گرایی در دو بعد فردی و جمعی )تاریخی( به منصۀ ظهور می این واپس

اش که دوران پیش از  یهای خود، یا به گذشتۀ فرد زخم شخصیت اصلی داستان برای التیام روان

کند با یادآوری خاطرات و تصاویر گذشته، از  زند و سعی می مهاجرت به غرب است، نقب می

برد و تالش  اش فرار کند یا به گذشتۀ تاریخی پرشکوهش پناه می رویارویی با وضعیت کنونی

 ار سازد.اعتب های اکثریت را با قراردادن در برابر مجد تاریخی سرزمینش بی کند ارزش می

است که شیکاجو گرایی فردی(، محمد صالح در رمان  نمونۀ بارز رویکرد نخست )واپس

که دوستانش ها و رفتارهای اکثریت )تا جایی  ها زندگی در آمریکا و تقلید از ارزش پس از سال

های خود را در بازگشت به  زخم دهند( تنها راه التیام روان می« کدخدای شیکاگو»به وی لقب 

زده  بیند. وی هر روز پس از بازگشت از منزل، مانند انسانی افسون طرات پیش از مهاجرت میخا

های  های مصری، شنیدن ترانه کند تا با پوشیدن لباس شود و سعی می وارد زیرزمین خانۀ خود می
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گردد ، به زندگی پیش از مهاجرت بازاش در مصر ام کلثوم و تماس تلفنی با دوستان قدیمی

 (.181-116: 0227)األسوانی، 

های عربی با موضوع مهاجرت  گرایی جمعی، نمود بارزتری در رمان اما بعد دوم شامل واپس

کند  سوی گذشته می اند، رو به ها، قهرمانی که اکثریت فرادست او را طرد کرده دارد. در این رمان

. به قول حسن علیان: کشد های غربی می و مهتری میراث تمدن خویش را به رخ شخصیت

نویسندۀ عربی ناکامی سهمناک کشورش در دوران مدرن را با احیای تمدن و فرهنگ اسالمی »

کند. او که از لحاظ سیاسی، نظامی، علمی و فناورانه، خود را  اش، جبران می در دوران طالیی

هن خویش ای جز بازگشت به گذشته و بالیدن به میراث تمدن ک بیند، چاره خورده می شکست

اسالمی، -های تاریخی و میراث تمدن عربی (. طرفه آنکه از میان دوره78: 0228)علیان، « ندارد

نهد که یادآور برخورد میان شرق و  هایی انگشت می ها یا شخصیت قهرمان عرب غالباً بر بزنگاه

مانند هایی  رو فتوحات مسلمانان در اندلس و شخصیتغرب )اسالم و مسیحیت( هستند. از این

های تاریخی حضور پربسامدتری  ها یا شخصیت الدین ایوبی در مقایسه با دیگر برهه صالح

در نخستین مالقاتش با ایزابال سیمور، ناگهان به یاد فتوحات  دارند؛ برای نمونه مصطفی سعید

ها  رب را با اسپانیاییبرای یک لحظه در خیالم برخورد سربازان ع»افتد:  مسلمانان در اندلس می

های تاریخ مردمان  آمیزم در دره ام و تشنگی جنون دیدم. در این لحظه مقابل ایزابال سیمور نشسته

نیز شخصیت ناجی،  شیکاجو(. در رمان 86: 0229)صالح، « شمال از بین رفته است...

کند. در  تشبیه می تاریخی در اندلس ای اش با ویندی )دختر یهودی( را به رابطه عبدالصمد، رابطه

این رابطۀ تاریخی، شخصیت عربی نقش امیر اندلس و شخصیت یهودی، کنیز دربار هستند: 

اش را به آرامی گرفتم و او را به وسط اتاق بردم. سپس خودم به روی تخت نشستم و  شانه»

ود امیر هستم که حاال برای رسیدگی به گفتم: این تختخواب مثالً تخت امیر اندلس است... من خ

کنی. مثالً تو  ام. وقتی یک بار دست زدم، تو شروع به رقصیدن می اینجا نشسته امور اندلس

زیباترین و ماهرترین رقصندۀ قصری... . برای همین امیر اندلس دوست دارد که فقط تو برایش 

 (.042و  079: 0227)األسوانی، « برقصی...



 

 

 

 

 

  هايغربیباموضوعمهاجرتبهغرببراساس...خوانشپسااستعماريرمان

  

 

 

421 

 نگری و آگاهی منسجم ( درون5و  4

دو مرحلۀ چهارم و پنجم را به این دلیل در ذیل یک عنوان ذکر کردیم که غالباً در پایان 

های عربی با موضوع سفر به غرب، تنها یکی از این دو مرحله )در قالب دو رویکرد  رمان

هارم )تردید و شود؛ به این معنا که شخصیت اصلی، یا در مرحلۀ چ گر می متفاوت( جلوه

رود  وری، به یکباره به مرحلۀ پنجم می شود یا از مرحلۀ مقاومت و غوطه سرگشتگی( متوقف می

 پردازیم: آورد که در ادامه، به آن می دست می و یک نوع آگاهی منسجم و عقالنیت روادارانه به

 نگری( اول: رویکرد سلبی )درون

بودگی میان تأیید خود و خوارشماری  و معلق در این وضعیت، قهرمان داستان در مرحلۀ تردید

تواند میان دو قطب ارزشی متضاد )یا گاهی متناقض( از جمله  شود و نمی دیگری متوقف می

به قول –اسالمی، دست به گزینش بزند و -های سنتی عربی های مدرن غربی و ارزش ارزش

بودگی شود  و دورگه شامل فضای اختالطی و بینابین،« حیطۀ سوم»وارد  -داریوش شایگان

(. این تردید و سرگردانی درنهایت شخصیت اصلی را به منش و 141-140: 1191)شایگان، 

کوچی )گسستن از گروه خود و اکثریت( سوق  نوعی درون -به تعبیری-گرایانه یا  کنشی درون

ار دهد و حتی در مواردی خودکشی وی را در پی دارد. نمونۀ بارز این رویکرد را در گفت می

بینیم که در پایان داستان، رو به انزوا و  ، میعصفور من الشرقمحسن، شخصیت اصلی رمان 

توانست با یک کیلو برنج  چیز برایش اهمیت نداشت. می دیگر هیچ»آورد:  گیری می گوشه

اش که از  (. وی در پاسخ به دوست روسی185: 1991)الحکیم، « ساده، پنج روز را سپری کند.

های شرقی و غربی را یکسره  کشور فرانسه را رها کند و به شرق بازگردد، ارزشخواهد  او می

گویی و رودهایی که  صبر کن دوست من! شرقی که از آن سخن می»گیرد:  به باد انتقاد می

اند. دختر موطالیی ]اروپا[  ها سیراب شوی، حاال دیگر تمامشان مسموم شده خواهی از آن می

[ کرد، اجازه نداد پدر و مادرش ]آسیا و آفریقا مورفین مسموم می وقتی که داشت خودش را با

جان سالم به در ببرند. دیگر همه چیز تمام شده است. دیگر رستگاری و تقوا از شرق هم 

ترتیب دو شخصیت این( به190-192)همان: « رخت بربسته است... دیگر شرقی وجود ندارد!

)مصطفی سعید و راوی( نیز هردو، پس از بازگشت به  الی الشمال الهجرةموسم اصلی رمان 

کنند. البته راوی در آخرین  شان در حاشیۀ رود نیل، اقدام به خودکشی می روستای دورافتاده
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آید، اما  شود و درصدد نجات خود برمی شدن در نیل، از این کار منصرف می لحظات غرق

بودگی و تردید  رفت از حالت معلق ماندگی او در برونحتی این اقدام نیز بیانگر استیصال و در

گزینم؛ تنها به این دلیل که افرادی هستند که دوست دارم  در این لحظه، زندگی را برمی»است: 

کند که زندگی معنایی دارد یا  ها سپری کنم. دیگر برایم فرقی نمی وقت بیشتری را با آن

های اصلی رمان  مد صالح، یکی از شخصیت(. همچنین مح171-172: 0229)صالح، « خیر...

های خود را التیام  رخم کوشید با بازگشت به گذشته، روان که در مرحلۀ قبل می شیکاجو

کند  شود و درنهایت با شلیک گلوله خودکشی می بخشد، به سرخوردگی و افسردگی مبتال می

که پس  اغتیال مرزوقاألشجار و(. همچین منصور عبدالسالم در رمان 819: 0227)األسوانی، 

ریزد، درنهایت به ناهمگونی  طرح دوستی می« کاترین»از رسیدن به اروپا با زنی غربی به نام 

کاترین! ما دو »آورد:  گیری و انزوا می برد و رو به گوشه های خود و دیگری پی می ارزش

توانیم  ، نمیایم. هرچقدر هم تالش کنیم جهان متفاوتیم که تصادفاً با یکدیگر مالقات کرده

طور که گفتم ما دو جهان جدا از  دار کنیم. خودت را خسته نکن... همان چنین مالقاتی را ادامه

 (149: 0221)منیف، « هم هستیم.... دو جهان...

 دوم: رویکرد ایجابی )آگاهی منسجم(

کوشد  برد و می در این وضعیت، شخصیت اصلی به حقیقت رابطۀ اکثریت و اقلیت پی می

حل منطقی اتخاذ رویکردی گزینشی و  اش بیابد. این راه لی منطقی برای تعارض فکریح راه

توان گفت  های عقالنی هردو فرهنگ غربی و عربی است. درواقع می اختالطی و ادغام مؤلفه

های بینابین و اختالطی  که در این مرحله، شخصیت اصلی برخالف رویکرد پیشین وارد عرصه

ومی بهابها ورود افراد به این عرصه را سبب خودشکوفایی و ایجاد طور که ه شود. همان می

های  (، ورود قهرمان داستان148: 1191داند )شایگان،  ها می های هویتی جدید در آن نشانه

بخشد و درنهایت نوعی خودشکوفایی را برایش  مزبور به این عرصه نیز هویتی جدید به او می

در پایان داستان به  الحی الالتینی،صیت اصلی رمان آورد؛ برای نمونه شخ به ارمغان می

 -مادرش دوباره پرسید: »گردد تا به گفتۀ خود وطنش را از نو بسازد:  ( بازمیکشورش )لبنان

خواهیم  دیگر تمام شد پسرم؟ او بدون اینکه نگاهی به او بیاندازد، پاسخ داد: تازه االن می

قندیل أم هاشم، ، شخصیت اصلی رمان «اسماعیل(. »068: 0226)إدریس، « ع کنیم مادر... شرو
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شود چشمان  آمیزد و آنگاه قادر می نیز در پایان داستان، علم غربی را با ایمان شرقی می

چه »آسایی مداوا کند:  دخترعمویش )فاطمه( و دیگر بیماران شهرش را به طرز معجزه

ای که  که با موفقیت از پسشان برآمد؛ آن هم با وسایل و ابزار ساده های جراحی دشواری عمل

(. 119: 0220)حقی، « آورد افتاد، از تعجب شاخ درمی اگر چشم یک پزشک اروپایی به آن می

تر در وطن  ]ساحل شرقی مدیترانه[، نیز که پیش شرق المتوسطقهرمان رمان « رجب اسماعیل»

رغم اطالع از ال به فرانسه مهاجرت کرده است، علیاش زندانی سیاسی بوده و حا عربی

شورد و در این  گردد و علیه نظام استبدادی می سرنوشت دردناکش در وطن، به کشورش بازمی

 (.080-017: 0226بازد )منیف،  راه، سلحشورانه جان می

 گیری نتیجه

 ود:ش نتایج این پژوهش، برمبنای سه پرسش اصلی پژوهش، در سه مرحله خالصه می

های عربی با موضوع سفر به غرب، از نظرگاهی ساختارگرایانه، از الگوی روایتی یکسان  . رمان1

مثابۀ یک  توان آن را به کنند که می شناختی نسبتاً مشابهی تبعیت می و کارکردهای روایت

ها، هویت فرد مهاجر در مواجهه با  نژادی قلمداد کرد. در غالب این رمان-الگوی هویتی

شود. این دگردیسی از دلبستگی  های اکثریت، در چند مرحله، دستخوش دگردیسی می ارزش

ها و  شود و پس از تقابل با این ارزش های غربی )اکثریت( آغاز می و شیفتگی به ارزش

انجامد یا با درک عقالنی  گرایی و خودکوچی می ها، درنهایت یا به درون مقاومت در برابر آن

 شود. ثریت، به خودشکوفایی و بالندگی فرد منجر میجایگاه خود در میان اک

های عربی تا حد زیادی منطبق بر الگوی  های داستانی رمان . الگوی رفتاری شخصیت0 

ترتیب فرهنگی درالد وینگ سو و دیوید سو است که به-ای رشد هویت نژادی مرحله پنج

تأیید و ستایش گروه خود،  شامل تأیید و ستایش اکثریت، تردید در تأیید و ستایش اکثریت،

بودن ستایش و تأیید گروه خود، و درنهایت تأیید گزینشی گروه خود و  تردید در قطعی

 شود. اکثریت می

های مزبور، در سه مرحلۀ اول کامالً بر  . مراحل رشد و دگرگونی هویت فرد مهاجر در رمان1

منطبق است. البته در  نژادی درالد وینگ سو و دیوید سو-سه مرحلۀ نخست الگوی هویتی

جایی و  های اکثریت، با دو سازوکار جابه مرحلۀ سوم، معموالً مقاومت در برابر ارزش
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یابد، اما در دو مرحلۀ چهارم و پنجم نوعی انحراف از الگوی مزبور  تبلور می« گرایی واپس»

در  توان رصد کرد؛ به این صورت که قهرمان داستان یا در مرحلۀ چهارم )تردید را می

آورد یا بدون  گرایی و خودکوچی روی می ماند و به نوعی درون ستایش گروه خود( معلق می

شود و با درک عقالنی جایگاه خود در میان  گذار از این مرحله، به مرحلۀ پنجم پرتاب می

 یابد. اکثریت، به خودشکوفایی و بالندگی دست می
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