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 چکیده

عنوان یک گفتمان انتقادی شاخص، چهارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی وضعیت مهاجران، فضای پسا استعمارگرایی به 

عنوان رمانی که متعلق به جهان پسااستعماری است، به ومیرکیة""الحفیدة ارمان  دهد.یمها به دست سوم و هویت دینامیک آن

اصالت و نسبیت،  موضوع اصلی رمان حاضر، تنشِ میان. نگردثبات و چندمکانه میمثابه هویتی بی استعماری به به هویت پسا

 نمودهای فرهنگی هایی که فصل مشترککشمکش است؛ جدید های ملموس وهای قدیمی و تجربهبندیتضاد میان صورت و

روش  بر هیتکو با  راوی رمان لغزندگی هویت به با توجه این مقالهرود. یو مباحث هویتی دنیای پسااستعماری به شمار م

این  آمدهدستبه. ازجمله نتایج کندیمرا بررسی   ر، در رمان حاض"مهاجر تیهو"مربوط به  یهاهیمادرون تحلیلی،-توصیفی

مثابه یک مهاجرت به بین،ین ا دردهد و میبه مفهوم قدیمی آوارگی  یااهمیت تازهدر رمان حاضر،  "سومفضای "است که 

ها و الوصول فاصله گرفته، تفاوتسهل هاییتکه سعی دارد کمی از هو انجامدیفضای روایتی مولّد، به خلق کنشگری م

 کند. در قلمرو هویت خود اعتراف هاتناقضآمد  و و به رفت، ساختارشکنی کند جهان بپذیرد را در هاینتبا

 .جیانعام کجه، فضای سوم، وضعیت پسااستعماری، هویت، ادبیات مهاجرت :هاواژهکلید

 

 مقدمه  .1

توانایی یک  پسااستعمار یک بینش انتقادی نسبت به مفاهیم هویت، نژاد، ملیت، مرز و دیگری است. شاید ارزشمندترین

مثل  ایم.آگاه بوده که قباًل از وجودشان کندیه توانایی تشخیص و بازخوانی روابطی را ایجاد مبینش انتقادی این باشد ک

 بریم.ها لذت میایم و یا آثار ادبی که از آنشان کردههایی که آگاهانه یا ناآگاهانه درونیایدئولوژی

ها شود و هویت، مفهوم ذاتی قائل نمیاز این منظر پسااستعمار یک فرضیه ضد جوهری است که اصوالً برای هیچ هویتی

، مطالعاتی که در ضدیت رودیاز همین جهت پسااستعمار بخشی از مطالعات فرهنگی به شمار م داند؛را همیشه برساخته می
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ی در پی مباحثی چون پساساختگرایی، عالقه به ابهام معنا و نقش خالق خواننده بوده و رویکردها» شدگی وبا استقرار و تثبیت

 (.261: 1390)روجک،  «دهدیشدت مورد پرسش قرار مسنتی نسبت به تألیف، هویت و بازنمود را به

ها و ها و اندوهگذر از مرزها و نیز شادی»های بسیار گسترده است. مهاجرت، های وضعیت پسااستعمارییکی از ویژگی

 یآوارگ(. »443: 1382)سعید،  «است شدهلیهای مهاجرت به یک مضمون مهم در هنر دنیای پسااستعماری تبدحرمان

(Diaspora) واقع به  ، در"ییوطن گرا جهان"منزلة نوع جدیدی از تجربه پسااستعماری و بهاین عنوان ویژگی بارز به

 (.185: 1390، گرانیهال و د«)گرددیم هنرمندان، دانشگاهیان، روشنفکران و متخصصان مهاجر بر نویسندگان،

که  کاودبرا  یآثار یهایژگیووضعیت پسااستعماری، رویکرد جدیدی از نقد رونق گرفت که بر آن بود  با فراگیر شدن

نسل جوان  سندگانیمتفاوت نو یهادگاهید ضمن آنکه د.نشویمشاهده م "یالتقاط"یا  "یبریده" یها و ساختارهاها سازهدر آن

حاضر بر این است که دنیای پسا استعماری در رمان حاضر، منجر  مقالةلذا فرض . گذاردبمهاجرت به بحث  دهیرا درباره پد

های متفاوت از فرهنگ و هویت را باز گذارد تواند امکان خوانشی میخوببهبه بازنمایی فضای سوم شده است که این فضا 

خود را در یک وضعیت  کند و در پایان رمان، جهان مطلوبمعنایی فرار میگویی وتکشود که از تکو منجر به خلق کنشگری 

 سازد.التقاطی می

ی فرهنگی همراه با داشتن یک تلقی سیال نسبت به هامؤلفهمتغیر بودن عنوان رمان مهاجرت، به "الحفیدة اومیرکیة "رمان 

بینی، مثابه یک سوژه بینااهمیت این پژوهش از آن حیث است که شخصیت این رمان، بهکند. خودِ مقوله فرهنگ را بازنمایی می

ناشی از  و مشکالتهای هویتی تجارب بینافرهنگی خود را درباره موضوعاتی چون آوارگی، گسست، بیگانگی و بحران

ای مبتکرانه سوژۀ نسل سومی، به شیوهدر فضای سوم  بازتاب یچگونگدر این رمان،  کند.ناهمسانی فرهنگی، روایت می

 و باتحلیلی،  –لذا، سعی بر آن است که با روش توصیفی دهد. نابینی میهای جدید بیییبازنمااست که خبر از  شده عرضه

 ، در رمان حاضر بررسی شود."مهاجرهویت "به ی مربوط هاهیمادرونی نظری حوزه پسااستعماری، هاچارچوب برهیتک

 پیشینه پژوهش

ی فراوانی صورت گرفته، اما هاپژوهشدر خصوص پیشینه تحقیق باید بیان داشت که در حوزه نقد آثار ادبی پسااستعماری، 

، مقاله حاضر، از میان مجموعه نیبنیدراتوان در هر محور پژوهشی جداگانه رقم زد. به دلیل محورهای متعدد این حوزه، می

یا دورگه بودگی را انتخاب کرده است. در  "یبریده"و وضعیت  "سوم فضای "پدیدۀ  اختصاصاً محورهای نقد پسااستعماری، 

 شدهنشیگزاشاره کرد، که مقاالت  "هنرمهاجرت در ادبیات و "توان به مجموعه مقاالت یمص هویت پسااستعماری، خصو

ی تحت امقالهاند. همچنین اختصاصی به مسأله وضعیت پسااستعماری مهاجر در آثار ادبی پرداخته طوربهدر این مجموعه 

، نوشته سید «دیدگاه هومی بابا بر هیتکاثر واسینی األعرج با  "الفراشة مملکة "ی در رمان استعماربررسی هویت پسا »عنوان: 

های پسااستعماری هومی بابا در نقد رمان استفاده کرده یدگاهداز  منحصراًحسن فاتحی و راحیل سن سبلی اشاره کرد، نیز 

 ماری مشاهده نشده است.، پژوهش علمی در حوزه پسااستعسینورماناما در خصوص رمان حاضر و همچنین این ؛ است
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 "الحفیدة األمیرکیة "آفرینش فضای سوم در رمان  .2

نویسندگان و پیامدهای آن گاهی موجب پیدایش گرایش ادبی خاص یا ادبیاتی ویژه بیرون از مرزهای  پدیده مهاجرتِ»   

از  یتوجهشود، محور قابلط هویتی میای که باعث التقاعنوان تجربه(. مهاجرت به9: 1387)یزدانی،  «شودکشور )وطن( می

اند. غالباً این قرارگرفته. این آثار ادبی به اشکال مختلفی مورد خوانش ادبیات امروز جهان را به خود اختصاص داده است

 ؟است یاهیماهای ساختاری و درونآیند که ادبیات مهاجرت دارای چه صورتها میها در پی این قبیل پرسشخوانش

ها و خود را بر روی کدام ویژگی یر، بیشترین تأثشودیدیگر م ییجاگی و مسائلی که منجر به انتقال نویسنده از وطن بهپناهند

 ؟ای در خلق هنری استتر، ادبیات مهاجرت حامل چه خصوصیات ویژهبه عبارتی کلی ؟گذاردهای آثار ادبی میمشخصه

ی هایبندمیتقسات روزمره، اصول اخالقی، روابط خانوادگی، آداب اجتماعی، های مهاجرت این است که عادیکی از ویژگی    

کشد. زیستن در کشاکش هایی را که در فضای بومی وجود داشته، به چالش میجنسیتی، تفکر سیاسی و بسیاری از ارزش

 (.37: 1395خدایی، دارد )گیری تحوالت فرهنگی را در پی های مختلف، شتابها و معیارارزش

 یدر برخ ،یپسامدرن و فرا استعمار یهاگفتمان شموازات گستربه ،مهاجرت دهیرشد پد و شدنیجهان ندیفرا رونیازا    

ها ی در آنخوببهفضای سوم از متون فراهم کرده است که  یامجموعه نیتکو یبرا یمساعد نهیزم ن،یمهاجرنش یکشورها

 یکنشعرصه حضور و هم و زدیپرهیم ییآواکیو  ییگوآن، از تک و مطلوبِ  افتهیبه مفهوم تکاملپرورده شده. فضای سوم، 

گوناگون  یهافرهنگ وندیو پ ییکه در تبادل و رودررو کشدیم ریرا به تصو یینما ،این فضا .تاس گانهیعناصر ناهمگون و ب

شود و معناها و یها دگرگون مو ارزشها تیهو زد،آمییمدر یو مل یها، گاه تصورات قومکنش نیا ندی. در فراردیگیشکل م

 و سیال هستند. «ینینابیب» گیرند که حامل ویژگیشکل می یدیجد یهاسازه

"سواقی القلوب"، نگار عراقی مقیم فرانسه است. از این نویسنده سه رمان تحت عنوان نویس و روزنامهجی رمانانعام کجه
 .است بوده 2009جزو کاندیدای جایزۀ بوکر سال  "الحفیدة اومیرکیة"است. رمان  به چاپ رسیده "الحفیدة اومیرکیة " و "طّشاری"

ای مسیحی با پدری آشوری و مادری کُرد است و سیر حوادث )زینه بهنام(، متعلق به خانواده "الحفیدة اومیرکیة "راوی رمان 

ستبداد رژیم بعث عراق، همراه همسر و دو فرزند شود که پدر وی طی فرار از اعراقی روایت می -از نگاه این دختر امریکایی

و طی  گرددیدر قالب یک مترجم برای ارتش اشغالگر امریکا، به کشور عراق بازم "ینهز"خود به آمریکا مهاجرت کرد. 

 رغمیلدهند. عرخ نشان می بارهکیاند بهشدهکرد فراموشایی که گمان میهیبازگشتش به این کشور، تمام خاطرات و دلبستگ

ها، یک بازسازی شود که در مواجهه با تمامی دوگانگیناچار می تیکند، درنهاتالشی که او برای فرار از این آشفتگی می

 کند از این فضا بهره بگیرد.  آمیز سعی میرفته با برخوردی مسالمت جدیدی از هویت خود داشته و رفته

کند این است که جریان روایت، سیر تخریب و متمایز می عربی هاجرتبین آثار متنوع ادبیات م آنچه این رمان را در

سازی، های انبوه و فشار سنگین جهانیبازسازی مداوم هویت است و نشانگر این مهم است که در دنیای جدید به دلیل مهاجرت

 آوری سرعت گرفته است. طور سرسام ها بهتعریف هویت تغییر و باز



77                                                 ..."الحفیدة اومیرکیة"در رمان  "سوم یفضا" ییبازنما                                          سال یازدهم    

 

 

بدین  است؛ "برساخته"امری  ،این رمان را بر مبنای دو اصل اساسی بررسی کنیم. اول اینکه هویتاز این منظر برآنیم که 

 "سخنانههم " یاساساً وجود ندارد. دوم اینکه تکوین هویت انسانی امر شدهفیمعنا که هویتی درون زا، اصیل و از پیش تعر

 . شودین و دیگری، تکوین و تعریف مبر روی مرزِ مارتباط متقابل به این معنا که تنها طی یک  است؛

 

 دوگانه یهامهاجر و تقابل. 1. 2

ادبیات بازنمایی واقعیت است و هر نوع بازنمایی از واقعیت، پیش از هر چیز،  بازنمایی خود و دیگری است. نوع رابطه 

های گونه یةائی اساساً بر پاگفتمان رو» باید دقت داشت که میان من و دیگری، سنگ بنای اصلی هر آفرینش هنری است. لذا

مهاجرت تا حد زیادی یک زمین » از همین رو است که . درست(9: 1992)تودوروف،  «گیردیشکل م " یگرید"مختلف

 (. 107: 2012)ماجدولین،  «آیدحساب میهای روائی بهحاصلخیز برای بازنمایی

(.  در 196: 1387)نجومیان،  «های دوگانه دانستقابلت توانیترین استراتژی خوانش پساساختگرا را ماولین و معروف»

ای های جدید رفتاری و تشدید تقابل نشانهورود صورت»است.  "تنش "یک خوانش پسااستعماری نیز آنچه که اهمیت دارد، 

لحفیدة "ارمان (. »43: 1390)لوتمان و دیگران،  «باشد تغییر در نوع فرهنگ رایشاهدی ب تواندیهای قدیمی مبا صورت
های جایی که هویت های دینی و نژادی است؛های مرزی و اقلیتیک بازنمایی از وضعیت پسااستعماری، هویت اومریکیة"

عرصه تقابل نسبیت و اصالت، چگونگی زیستن و کنار (. 160: 2011)ابراهیم،  «گیرندیهای تنگ محور را مباز، جای هویت

در این رمان با کشمکش سه نسل مواجه مان نویسان مهاجر، بازتابی گسترده داشت. آمدن با این تضادها، نزد بسیاری از ر

)زینه بهنام( در  ی)فرزندان(. هویت راو ید)پدر و مادر( و نسل جد یانهبزرگ( نسل م بزرگ و پدر نسل گذشته )مادر هستیم؛

 مدام در ذهن باز تعریف کند. کند مفاهیمی مثل ملیت، وطن و زبان را شود و سعی میاین کشمکش دچار چالش می

لوکان الشجُن رجاًل لما قتلته » شود:عنوان محور اصلی رمان مشخص می، موضوع تعارض بهرمان با نگاهی به اولین صفحه 
بل لدعوت له بطول العمر. کیف تمکن هذا االحساس المخاتل أن یصقلني ویشّذب نزقي الذي کان طبعًا فّي؟ کیف صرُت أری الدنیا ومن 

   (.9: 2009جي، )کجه« فیها بلون آخر ال خبرة لي به...

بیند. بلکه برآن است که این ها را تنها منحصر به مسأله استعمار و سرکوب نمیتقابلها و تعارضنقد پسا استعماری این 

آنهاست. برغم اهمیت  حاکم و تقابل میان  مظلوم، برده/ هایی چون من/دیگری، ظالم/نوع بحران قطعاً امری فراتر از مقوله

ها در نقد پسااستعماری، در نهایت باید این سؤال را پیش کشید که چه چیزی یک مهاجر را که ها و فراگیری آناین مقوله

. این چه کششی است که او را به کندیدچار پریشانی م ،مسلط بر زبان و فرهنگ و دارای جایگاهی مقبول نزد میزبان است

 (. 70: 2007کند )ر.ک: حفناوی، ی)دیگری( م یزبانی جدا و متمایز از هویت مسمت برساخت یک هویت

به طرز قضاوت دربارۀ تمام کسانی که ». گیردیطور خاص گفتمان دیگری سازی پایه قرار م در دوره پسااستعمار نیز به

م از استعمار کننده متنفر است و هم (. در پی آن، استعمار شونده ه532: 1392)تایسن،  «گویندمی "یسازیگرید"اندمتفاوت

توأم با میل و رغبت است؛ اما چیزی که اهمیت دارد این است که مهاجر در مرز  اعتمادیبه او میل دارد و این نگاهی  ب



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        78

وقفه میان دو طیف درحرکت است، یکی نگاه نوستالژیک یا چراکه نگاه نویسندۀ مهاجر بی ،با دیگری قرار دارد یترکیبار

 ادی به فرهنگ بومی خود و دیگری نگاه نفرت یا رغبت به فرهنگ میزبان.انتق

نزد مهاجر  ،نسبت به جامعه آمریکارا طرد و پذیرش  یا احساس عالقه و نفرت "الحفیدة اومیرکیة" این رویکرد در رمان

های خاصی این جریان، در بخشعنوان نسل جدید ایجاد کرده و منجر به تشدید سردرگمی شده است؛ اما در بدو امر، راوی به

هکذا کنُت أراهم، أیضا، في أعراس دیترویت » در کشور میزبان درک کند: را اضطراب هویتی نسل قبل خود یخوبتواند بهنمی
مع أول  وشیکاغو وسان دییغو، مغتربین ال یریدون أن یقطعوا الحبل السرّي مع اورض التی جاؤوا منها، مستعدین لهّز الرؤوس وبلل العیون

 (. 131: 2009)کجه جی، « نغمة

های ناهمگون گیرد که محصول تالقی فرهنگهایی مایه میها و کنشاز تفاوت غالباًهمانطور که اشاره شد، فضای سوم    

 های قابل توجه در خلق فضای سوم است. های فردی یا گروهی مهاجران یکی از بازنماییاست. در این بین، تجربه

اول، نگاه انتقادی شخصیت رمانِ حاضر به فرهنگ بومی خویش، او را به سوی دیگری و بیگانه سوق داده است.  در وهلة   

ای بود که شخصیت اصلی داستان را به سمت فرهنگ ای که در آن ناخشنودی از فرهنگ بومی، انگیزه و نیروی محرکهبرهه

از دلتنگی نابه هنگام مادر شگفت  " ینهز"وانیم، آن هنگام که خداد. این ناخشنودی را در این قسمت میسوق می "یگرید"

 شود:زده می

مواضع قلوبها وتلهج بالنشید الوطني الذي تعزفه فرقة للجاز  یمددُت یدي وتلقفت ید ماما المتیبسة، بینما الجموع تضع أیدیها عل»
ول ساعور هو النشاز الوحید الذي یولول بالعربیة: ))سامحني یا أبي.. ))یارب احفظ أمیرکا.. غاد بلس أمیرکا((. وکان صوت السیدة العراقیة بت

 (. 29)همان: « یابا سامحني((.. کیف حضر جّدي یوسف، ابو امي، الی شارع الجامعة في دیترویت؟

ی سیدفع وأبي لیس بأعقل من أمي. یجلس في سیارته الجدیدة الت»گوید: سخن می زدهشگفتاز نسل قبل خود  مجدداً راوی رمان 
لبالد أقساطها حتی آخر العمر وحالما یدیر المفتاح یمّد سبابته لیکبس علی االسطوانة. ))بالدي وإن جارت علّی عزیزة((.. لماذا اذًا ترکَت ا

 التی تح  وجئَت بنا إلی هنا؟ وکیف تکون تلك البالد عزیزة وقد جارت علیك یا أبي، وکّسرت اسنانك وارعبتك وتجسست علیك ودّبجت
  (.132)همان: » کالبها فیك التقاریر؟

. این شکندیمهاجرت آن است که تصور یگانگی و انسجام را نزد سوژۀ مهاجر در هم م هاییژگیبدون شک یکی از و

. راوی خوردیکه از ابتدا تا انتهای روایت به چشم م کندیزند و تنشی ایجاد مامر به  کشمکش نسل قدیم و جدید دامن می

اما با این حال این گذشته همیشه  کندیفراری است، برای او گذشته صرفًا مکانی است که او را پریشان و آشفته م از گذشته

 همراه اوست:
لذلک، ال أرغ  لالستجابة لهذه المؤلفة اللجوج التی تزاحمني علی الکومبیوتر وتجلس لصقي، الکتف للکتف، کأننا ثنائي یعزف، »

إنها ترید أن ننقر معًا، بأربع أید وعشرین إصبعًا. قصة الحفیدة اومیرکیة العائدة إلی بیت العائلة في بغداد. وأنا ال أرید مرغمًا، علی بیانو واحد و
 (. 34)همان: « هذه المؤلفة إلی جواري، أدفعها عّني وأتمّرد علی محاوالتها وأنقر علی لمسات تمسح المکتوب علی الشاشة 



79                                                 ..."الحفیدة اومیرکیة"در رمان  "سوم یفضا" ییبازنما                                          سال یازدهم    

 

 

داند و از جهتی دیگر ظرفیت آن را برای تعریف خود به سرزمین اجدادی و تاریخ آن می او از یک جهت خود را وابسته

مکان الوالدة بغداد. لون الشعر أسود. العالمات الفارقة: شقیق في » کند:بیند، ظرفیتی که او را محصور در چند جمله میتنگ می
کند و گاهی سعی در شکستن  آن دارد. به حساس بیگانگی می. گاهی با آن ا(166)همان: « دیترویت وستة أخوة في مدینة الصدر

 :یابدیاش(، به رغم عالقه شدیدی که به او دارد، افزایش مهمین خاطر تنش او با مادر بزرگ خود )گذشته
ها بوقًا من ورق! بالتأکید هي لن ترضی أن تضع وطنیتها في عهدة کاتبة مسختها أزمنة االنقالبات الثوریة واوحزاب القومیة وجعلت من»

صاحبة کال، لن أدع جدتي، تمنحها تاریخ جّدي. یا إلهي کم نتقاطع، أنا وذلک التاریخ، وکم نختلف! لکنه تاریخي من قبل أن أولد. أنا سلیلته و
 (. 36)همان: « الحق فیه، مهما بدوُت غریبة عنه وناکرة له 

 :گیردین و هویت ملی را به ریشخند مکه با لحن استهزا آمیزی اموری مثل وط بینیمیاما باز م

در . (19)همان: « کیف تکون المشاعر الوطنیة؟ خزعبالٌت لم تکن تعني لي الکثیر. ال في طفولتي العراقیة وال في شبابي اومیرکي»

دیدار وطن بازگشت او به عراق نه به شوق و  ندارداصالت محور که تعلق خاطری به مفاهیم  بینیمای را مینوادهاین میان، 

 بلکه در لباس یک مترجم آمریکایی و در خدمت ارتش اشغالگر آن دولت است. 

و این پس از  شودیمنفور در آمریکا بدل م "یگرید"در واقع نقطه عطف رمان جایی است که شخصیت اصلی به یک 

یک روز صبح مثل  " ینهز"بود.  " یکاقانون میهن پرستی آمر"دوقلو و تصویب طرح  یهاحادثه یازده سپتامبر، انفجار برج

زیون یشود، آن روز بدون هیچ دلیل مشخصی از رختخواب یک راست به سمت تلورغبتی از خواب بیدار میهمیشه با بی

 :کندیو آن را روشن م رودیم
ف هذین المبنیین. أعرف رأیُت طائرة تصطدم ببرج. وکان هناک علی الشاشة برج مجاور یحترق. جمدُت في وقفتي ولم أجلس. کنُت أعر» 

های مسلط به زبان عربی بیند که در آن از مترجمپس از آن یک اطالعیه می .(19)همان:« نیویورک. کل أمریکي یعرف نیویورک

گیرد که به این مأموریت معطلی تصمیم میدعوت شده تا برای اعزام به کشور عراق، ارتش آمریکا را همراهی کنند. او بی

عکس العملی که  ؛بیرون بیاید "بودگیر دیگ"ولو کوچک به آمریکا کرده و به نوعی از زیر فشار این همه برود تا کمکی 

 همراه با برخوردی انتقادی و آمیخته به تردید نسبت به فرهنگ بومی خود ظهور کرد:

ها فرصتي لرّد ني أستحق المواطنة اومیرکیة. آنمألني الفخر بعد أن أعطوني البدلة المرّقطة وتأکدُت من أنني ذاهبة إلی المهمة التی ستجعل»
(. سأضع لهذا الفیلم عنوان "العودة المتأخرة ". وفیه تعود 93الجمیل للبلد الذي احتضنني منذ أول الصبا وفتح لي ووسرتي صدره ")همان: 

 (. 41)همان: « بل جندّیة إلی أرض قتال البطلة إلی اورض التی غادرتها قبل خمس عشرة سنة، ال عودة زائرة مشتاقة إلی مسقط رأسها
ال وفقک الله یا زینة یا بنت بتول.. لیتني » :افتدتعریف شده به هراس می هاییتاش از هومادر بزرگ از این همه دورافتادگی نوه
باورهای مذهبی،  های ژرف فرهنگ،بینیم که در الیهمیدر این میان  (.113)همان: « متُّ قبل دخولک علّی هذه الدخلة السودة

های ثابت شود که انسجام و پیوستگی بسیار و دگردیسی اندکی دارد؛ اما در فضای سوم، انگارههایی یافت میها و آیینسنت

 و ایستا از توان کمی برخوردارند و رشد معانی در گرو پویایی آنهاست. 

هل یعقل في هذا الزمان المجنون » شوند:راوی می با تمام این اوصاف کم کم نیش تناقضات افزایش یافته و باعث آشفتگی
آی » رغم آمریکایی شدن:به " ینهز"بینیم که می. (94همان: ) «أن تنج  بّزة العقید العراقي سترة ضد الرصاص "صنعت في أمیرکا؟
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ي أتألم ألمًا من نوع غری  ورغم حماستي للحرب اکتشفُت أنن» :کندیاحساس سردرگمی م یداً(، شد28)همان:« أم إن أمیریکن سیتیزن
« یصع  تعریفه. هل أنا منافقة، أمیرکیة بوجهین؟ أم عراقیة في سبات مؤجل مثل الجواسیس النائمین المزروعین في أرض العدو من سنوات؟

ی التی أقول لألخر»: کندیها  او را به یک سوی این مرز پرتاب م(. این درحالی است که هر کدام از این دو گانگی23همان: )
 )همان(. « هي أنا، إّن هناک أطفااًل یفزعون وأبریاء یموتون بال ذن  في بغداد 

شود و به او دل ، برادر رضاعی خود،  آشنا می"یمنمه"با  " ینهز"های رمان، بخشی است که ترین قسمتیکی از مهم

گیری متضاد در برابر دو فرهنگ و دو جهت هدعنوان نماینبه " یمنمه"و  " ینهز". اهمیت این فصل در این است که بنددیم

اشغال عراق زمان نظامی شیعه که در گروهی شبه است؛ " یجیش المهد"یکی از اعضای  "یمنمه"اند. یکدیگر قرار گرفته

 . ه استداشت ارتش آمریکاهای بسیاری با رویارویی ،مریکاتوسط آ

الحّمی إلی خّدیها. کیف سیکون موقف النقی   لم تکن تلک عتمة الغرفة. نزلت غشاوة سوداء علی عیني المجّندة اومیرکیة، وصعدت»
 (. 118)همان: « دونوفان عندما یعرف أّن لمترجمته اوثیرة أّخًا في جیش المهدي؟

 :بیندی، مدام او را در مقابل خود و در ستیز با خویش مکندیکه راوی به این شخصیت پیدا م یاعالقه رغمیعل
 (. 183همان: «)ن هذا البلدلن تهربي قبل أن تشهدي فیلم خروجکم م»
 لماذا جئتم؟  -»
 خلصناکم من صدام.  -
- )...( 
 (. 184)همان:« طردتم کینغ کونغ من المدینة وقبضتم ثمنه العراق کله.. -
کشمکش میان دو وضعیت روائی  "یماسگر". به گفتة شوندیدر یک روایت ادبی از یک موقعیت روائی آغاز مها تقابل 

کند تواند از صحنه روایت حذف شود. به این ترتیب روایت مدام به ما یادآوری میای است که نمییکی از ملزومات نشانه

عنوان مهاجر زندگی کردن یعنی به طور از طرفی دیگر به(. 263: 1999)وورد،  یکدیگرندکه من/دیگری همیشه الزم و ملزوم 

ه وجودشان معطوف به برآشفتن، ناخشنود کردن و از هم ک ییهالذا تقابل دیگری به سر بردن؛و  من این معمول در تعارض

 گسیختن است به خوبی پس زمینه اصلی این رمان را ترسیم کرده است. 

 

 مهاجر و هویت التقاطی. 2.2

اند گرایی امر اجتماعی بودهجغرافیا، سیاست و فرهنگ همواره مهمترین عوامل مرز آفرین در برابر گسترش طلبی و جهان

بیانجامد، از  "یامرگ جغراف"کردند؛ بنابراین هر تحولی که به جتماعی را در قلمروهای محلی و ملی محصور میکه روابط ا

های توان فرهنگ و هویتامروزه دیگر نمی» (. به این تعبیر97: 1392کاهد )گل محمدی، ها میتصلب و انسداد فرهنگ

 (. 456: 1391)بارکر،  «شوندمسافرت بهتر مفهوم سازی میها از طریق بلکه آن ،فرهنگی را از طریق مکان درک کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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هر شکلی از هویت یا باید ریشه در گذشتة فرهنگی داشته باشد یا در فضای فرهنگ آینده ترسیم شود. این فرهنگ و این 

فضای ها در (. این کشمکش226: 1390، یکشود )ر.ک: مکارها مدام به پرسش و چالش کشیده میهویت در کشمکش ریشه

کند روی مرز قرار گرفته و در هیچ آید. به نحوی که مهاجر احساس میمهاجرت و نزد مهاجر به باالترین وجه خود در می

 جهتی ثبات ندارد. 

در مرز با شکلی از احساس بی جهتی مواجه هستیم. یک حرکت اکتشافی مضطرب میان دو حد ما به تعبیر هومی بابا، 

؛ بنابراین این رمان در فضای خاص مهاجرت شکل گرفته که از (BhaBha ،2007 :1) یگانهب /نزدیک/ دور یا خودی فاصلِ 

ها را بایکدیگر کند و آنآن همیشه میان دو فضای گوناگون حرکت می شود. چرا که نویسندۀ مهاجرِآن تعبیر به فضای سوم می

 انس است. از همین روست که ماهیت این سوژه، ناهمگون و نامتج، کندمقایسه می

به شمار رفته است و به تبع آن فضای سوم،  یفرهنگ یهابارورکردن گفتمان یبرا اییژهو تیقابلدر این رمان، مهاجرت 

 یهافرهنگ یکه از تالق شده است ییبازنما ییهااز رخدادها و تجربه نی. ااستتبادل نظر درباره ارزشها  یبرا یمهم هواسط

 آمده است. دیناهمسان پد

هستند که به هویت  پسااستعماری  یسینورمان یهاادبیات مهاجرت شامل آن دسته از سبک»گونه که اشاره شد همان

ناهمگونی و » منظر این چراکه از ؛(184: 1390)هال و دیگران،  «نگرندثبات و چندمکانه میمثابه هویتی ترک خورده، بیبه

از نخستین  ها،مهاجر در تمام انواع حرکت(. »13: 1391)احمدزاده،  «دهدپراکندگی ویژگی بارز سوژه مهاجر را تشکیل می

با  یاییگردد و ناگزیر به رؤروبرو می . .اجتماعی، سیاسی، دینی، زبانی گاه کوچک فرهنگی،  های گاه بزرگ وگام با تفاوت

نزد مهاجر در موقعیت  زیچچی(. ه36: 1393)مدرسی،  «یا نپذیرد ردیها را بپذیا باید این تفاوت تیها است که درنهاآن

شود که مرتب در حال معناسازی در این رمان شخصیت مهاجر در فضایی بازنمایی می رونیو پایدار قرار ندارد، از ا شدهتیتثب

نوان عثبات، دینامیک و پویا است. لذا سیالیت بهبی یفرد به و یا به تعبیری در حال ترجمه بوده و هویت راوی به طرز منحصر

 ینهز"که روی مرزها درحرکت است. هویت  شودییکی از عناصر اصلی ادبیات مهاجرت، منجر به برساخت هویتی لغزنده م

گرفته و بدین ترتیب هویت وی زاییده عنوان یک سوژۀ آواره، در فضای سوم از برخورد دو هویت متناقض شکلبهنیز  "

اجر بیگانه و یا وابستة به هر دو است و حاصل از التقاط هر دو طرف برخورد دو فرهنگ است که بعضاً هر دو برای مه

 مرزهاست. 

و این هویت آمیخته و بینابین،  دهدی)بینابین( مهاجر او را در فضایی سوم قرار م یمینالاز دید هومی بابا هویت التقاطی و ل

. مرِز (BhaBha ،2007 :137)آن  طرفنیه اشده نطرف مرز واقعحقیقت نه آنهویتی بین دو فضا است، فضایی که در آن

بیرونی را  هاییامجایگاه کارکردی و ساختاری این فضاست. مرز یک سازو کار دو زبانه است که پ ینتر، مهمیافضای نشانه

 یاانهها و فضای نشبا نشانه تواندیم یاو برعکس. پس فقط از طریق مرز است که سپهر نشانه کندیبه زبان درونی ترجمه م

این یا آن  یادر تماس باشد. ترجمة اطالعات بین این مرزها، بازی بین ساختارها و زیر ساختارهای متفاوت و هجوم نشانه

 (. 33: 1390شود )لوتمان و دیگران، یم"تولد معنا "ساختار به قلمرو بیگانه موجب 
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ل شدن درون یکدیگر وجود دارند و زندگی ها بدون حگیرد که تفاوتفضای سوم در مرزها شکل میبه این ترتیب، 

 یانهگوتک"تکوین ذهن انسانی »کند. از این منظر مقابله می " یتهو"تحرک کردن روی مرزها نگاهی است که با مفهوم بی

فتگی (؛ اما غالبًا به علت تمایل شدید ما به شی43: 1392)تیلور و دیگران،  «است"سخنانه هم" یرود بلکه امربه شمار نمی "

نسبت به صدای خودمان، اغلب مایلیم فراموش کنیم که جهان، مکانی سرشار از جمعیت است و اگر کسی برخلوص و تقدم 

پایان شنیده نخواهد شد )سعید، خواسته خود و بر صدای خویش اصرار ورزد چیزی جز فریادهای نامفهوم گوش خراش بی

راوی در برخی خوانیم که میکند. ر لحظه میان من/دیگری ادامه پیدا می(. از این منظر است که دیگری سازی در ه28: 1382

 :داندیها خود را عراقی محالت
)کجه « أنا عراقیة اوصل والمولد وال یمکن أن یکرهني أهل البلد الذین یشبهونني في سمرتي، وأشبههم في المالمح واللغة والدم الفّوار»
أنا غریبة حتی عن جّدتي، أّم أّمي. إّن حیدر » :نویسدکند مییه احساس طرد شدگی ماما در جایی دیگر ک (.159: 2009جی، 

  (.131)همان:« ها، عراقیین ُخّلصًا. ال تشوب وطنیتهم جنسیة أخریومهیمن وطاووس أقرب إلیها مّني ونهم ظّلوا مثل

. دانندینیت دوپاره یا نگرش دوپاره مپسا استعماری اغلب سوژۀ استعماری را دارای ذه پردازانهینظربه همین دلیل 

، آگاهی یا نحوۀ دریافتی از جهان که میان دو فرهنگ متضاد قسمت شده است. فرهنگ استعمارگر و فرهنگ جامعة گریدانیببه

ها، رهنگ. هومی بابا به این احساس گیر افتادن میان فکندیبومی دیاسپورا. ذهنیت دوپاره غالباً درک متزلزلی از خویش ایجاد م

یعنی حتی  یانیآشیب :گویدیم (unhomeliness) " یانیآشیب"تعلق نداشتن،  کیچیاحساس به هر دو تعلق داشتن و به ه

 یاشما را بدل به آواره تانیزمانی که در منزل خود هستید احساس در منزل بودن را نداشته باشید و بحران هویت فرهنگ

 (:536: 1392روانی کرده است )تایسن، 

ا کأنه یقول لي: یا اختي ال تخجلي من بّزة الجندیة اومیرکیة.. لکل منا بزته التعیسة التی یرتدیها تحت جلده. لماذا یریدني أن أجل مم»
حن و أقوم به؟ )...( لسُت آسفة. سأبقی مترجمة االحتالل ولن أکن أختک. ال بالحلی  وال بالدم. الدم الذي حفر خنادق بیننا. جعلني أقول: ن

 (. 148)همان:« ألعُن الساعة التی ُعدُت فیها إلی بغداد(. »179: 2009)کجه جی، « انتم

زیرا  شودیشدن موجب ناپایداری افکار ثابت یا از هم پاشیدن هویت یکپارچه م شهیریتغییر موقعیت زمانی و مکانی یا ب»

از مهاجران  توانیتنها چیزی که م»(. در این بین 106: 1390)روجک،  «کندیدرک ما را از تنوع، تفاوت و حرکت تقویت م

ی زیست آبا گفرهن یوۀانتظار داشت عبارت است از تمایل به پذیرش فرهنگ سیاسی و وطن جدید بدون نیاز به رها کردن ش

وده باشند، واقعی ب کهنیهویت نژادی و قومی بیشتر از ا یهادر حقیقت مدل(. »156: 1392تیلور و دیگران، «)و اجدادی خود

جز در گفتمان سیاسی در هیچ جایی وجود  های قومی خالص بهاند تا طبیعی. هویتاند و بیشتر خودسرانه بودهاغلب نمادین

داند و بر مباحثی مبتنی است که از پذیر میای است که هویت را شکل. این ناشی از ایده(Mansfiel،2000 :133) «ندارند

 . شودییاد م " ییضد ذات گرا"آن تحت عنوان 
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های گفتمانی هستند که معنایشان بر مبنای ها برساختهدر این دیگاه هویت چیزی نیست مگر یک توصیف زبانی و هویت

مثابه یک محصول است که هیچ گاه (. از این منظر هویت به395: 1391کند )ر.ک: بارکر، یزمان و مکان و کاربرد تغییر م

 ان است. کامل نبوده و همیشه در جری

. هر عمل فرهنگی به نوردندیهمه جا هستند و همه لحظات فرهنگ را درم، آنچه که اهمیت دارد این است که حدود

 شودیکه جدیت و اهمیت آن در همین واقعیت نهفته است. از مرزها که جدا م کندیای معنادار در مرزها زندگی مگونه

(. 34: 1390رود )لوتمان و دیگران، شود و رو به انحطاط و زوال میمی روحیو بآور ، تهی، ماللدهدیرا از دست م اشینهزم

شمول وجود ندارد و هرگونه احساس یا هیچ دلیلی برای پذیرش یک فرهنگ مسلط و جهان "بابا"به همین خاطر از نظر 

ست که یک فرجام مطلوب یا کند. هویت یک امر ثابت و مشخصی نیتمایلی را برای پذیرش برابری بافرهنگ مسلط رد می

شده و با عدول از بسیاری از اصول شناخته تواندیخاصی داشته باشد، بلکه هویت تحت تأثیر یک فرایندی باز و ناتمام م

 ، به یک تجربة هیبریدیتی نائل شود. شدهتیشکستن مرزهای تثب

 هاییتگروهی هو هاتیهاجران و اقلبرجستة عرصة زیست چند فرهنگی هستند. م یهادر این میان، مهاجران چهره

. در کنندیو با رمزگانی کامالً مرزی تحول، انتقال و اغتراب را در مرزهای ملل مدرن وارد م دهندیسرگردان را تشکیل م

انسان (. »BhaBha ،2007 :236)درد یدیگری گاهی به من وفادر است و گاهی آن را از هم م جهانی که در آن مرز میان من/

سعید، «)ها را به افتخارات منزه و معصوم بازگرداند نیستفرد و یا دنبال آنکه آناصیل و منحصربه یهااین نگرش دنبال ذاتدر 

1382 :449 .) 

، هنوز یک آغازگر پرشور داندیآنکه کشور خود را جای دلپذیری م» :نویسدیم " یکتورسان و"سعید به نقل از  رونیازا

اما انسان کامل آن است که کل جهان برای او  مثابه خانه اوست آدم توانایی است؛ی از این جهان بهآنکه هر گوشه خاک است؛

 کندیشده با مرزهای ثابت را رد ماز پیش شناخته یهازندگی در قالب ینوع(. این دیدگاه به482همان: «)سرزمینی بیگانه است

 ستاید.  ی مرز را میمدام از دو سو یریرپذیو زندگی بر روی خطوط مرز و تأث

این امکان را به شخصیت اصلی رمان داده که با نگرشی چند سویه به سرزمین میزبان و  تیاین وضعیت بینابینی درنها

های تنگ رهاشده است که از قید چارچوب ینوعی آگاهی چندبعد نینگاه کند. آگاهی این مهاجر مرزنش اشیسرزمین مادر

نشیند، حتی اگر این مرزِ پر هرج و مرج، هویت او که به ستایش آن سردرگمی و عدم تعلق می کشانده ییجااست و او را به

 نویسد:می گرددیازآنکه به آمریکا بازمپس رونی. ازاکندیبازنمایی پرتاب م رقابلیرا به یک آینده نامشخص و شاید غ
)کجه « یذکرني بها. أقول مثل أبي: ُشّلت یمیني إذا نسیتک یا بغدادعدُت وحیدة )...( لم أجل  معي هدایا وال تذکارات. ال أحتاج لما »
 (. 11)همان:« شجني الجمیل الذي یشعرني بأنني لم أعد إمرأة أمیرکیة عادیة بل إنسانة من منبع آخر(. »195: 2009جی، 

ه راوی به دنبال آزادی ، هیچ ادعایی مبنی بر یک فردیت حقیقی، ضروری و معتبر وجود ندارد کزیدر این نگاه هنجارست

تصنع و عدم اعتبارشان به  رغمیکه عل کنندهنییتع یهایبنداز زیر سایة دسته کندیبخشیدن به آن باشد، بلکه راوی سعی م

إّن الهجرة هي استقرار هذا العصر، واالنتماء ال یکون » دنیای خود را بازنمایی کند: گونهنیقوت خود باقی هستند، فرار کند و ا
  (.144)همان:« الزمة مسقط رأسبم
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که یک رمان بینابینی است، این استقرار را یک استقرار هیبریدیت و نشأت گرفته از ادغام  "الحفیدة اومیرکیة"بنابراین رمان 

کند. تعارضاتی که در این برهه زمانی که دنیا به لحاظ فرهنگی بیشتر و بیشتر در هم آمیخته شده، تعارضات بازنمایی می

ها در قالب اموری مجزا دشوار است. آنچه اهمیت دارد این است که این آمیختگی و التقاط یک بن بست شخیص و تمییز آنت

  وقفه در حال تولید معنا است. عنوان یک نیروی محرک و مولد بیهویتی نیست بلکه به

 

 نتیجه

وضعیت کنند. یپیدا م اییژهو مهاجرت اهمیتتبع آن بحث وضعیت پسااستعماری و به، هویت مباحث مربوط به در حوزۀ

جدید انسان معنایی کامالً متفاوت از فهم هویت به دست داده است. بافت این وضعیت باعث شده که راوی این رمان، زندگی 

ی مدام از دو سو یریرپذیشده با مرزهای ثابت را رد کند و زندگی بر روی خطوط مرزی و تأثاز پیش شناخته یهادر قالب

ها و بیشتر با مسیرها سروکار دارند تا با ریشه هایتکه هو کشدیها را بستاید. کلیت رمان حاضر به این قالب دریافتی مآن

بیشتر روی مرزها هستند تا داخل قلمروها. این طرز نگاه همان ویژگی متغیر آوارگی است که بادورگه ای، التقاطی، ترکیبی 

 شود. می "سومفضای "و وارد فضایی تحت عنوان  روکار داردبودن و اشکال ناخالص فرهنگی س

های فرهنگی مایه شود. این فضا که از تفاوتیمهای ناهمگون ساخته فضای سوم از زیستن یا تأمل کردن در فرهنگ   

، معناهای و فضاهاآمیزند های فرهنگی مختلف در هم میزند. در این فضا نشانههای بینافرهنگی را دامن میگیرد، گفتمانیم

ها ها فقط در همان افق بینابینی ممکن است. لذا، رمانِ حاضر با خلق فضای سوم، به حرکتکنند که خلق آنجدیدی خلق می

پذیرد. اهمیت این موضوع از آن رو یی معنی به سهولت صورت میجاجابهها، یی دامن زد که در چهارچوب آنو روندها

ای از تاریخ ادبیات کند و مرحلهجمعی مهاجران را در برهة زمانی مشخصی بازنمایی می حافظة ها،است که این قبیل نوشته

 فرادستواژگونی رابطه  درصددهای بعدی بوده است که ی جریانریگشکلدهد. این فضا بستری برای مهاجران را نشان می

 اند. های فرهنگی بودهو فرودست و ارزیابی مجدد ناهمسانی
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