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پیشگفتار
هجرت ،هبوط ،بیدرکجایی ،هیچکجایی و همهجایی همواره برایم از
چالشبرانگیزتر ین پدیدههای هستی بودهاند .پذیرفتن اینکه آدمی چگونه میتواند
همۀ افراد ،مکانها و لحظههای آشنا و صمیمی خود را که برای او تولید امنیت و
آرامش میکنند ،به آنی پسپشت رها کند و به سرزمینی متفاوت ،ناآشنا« ،دیگری»
و شاید در ابتدای ورود هراسآور گام نهد ،سرسلسلهجنبان این حیرت و
چالشبرانگیزی بوده است؛ فرایندی که ممکن است بهگونهای او را گرفتار
بحرانهای هو یتی و حتی بیهو یتیکند که بهآسانی نتواند خود را از چنبرۀ آنها رها
سازد.
آنچه سبب توجه جدی من به پدیدۀ مهاجرت و انتخاب مهاجرت بهعنوان یکی
از حوزههای مهم پژوهشیام شد ،مطالعۀ کتاب شرقشناسی و بهو یژه کتاب
بیدرکجا1از ادوارد سعید ،نظر یهپرداز بزرگ و بیهمتای شرقشناسی بود که تأثیر
ز یادی بر اندیشهام گذاشت و مرا با وضعیت«درحاشیهبودگی» و دغدغهها و
چالشهایی که یک مهاجر بهو یژه یک مهاجر شرقی در فرایند مهاجرت ممکن است
با آنها دستبهگر یبان باشد ،آشنا کرد .بیدرکجا که بهگفتۀ سعید «روایت جهانی
گمشده و از یاد رفته» است و بنیاد اصلیاش بر زبان و جغرافیا نهاده شده است،
روایتهایی قابل تأمل از رفتنها ،تبعیدها ،دلتنگیها ،تعلق خاطرها و تعلیق
خاطرههایی است که همواره و پیاپی ،از کودکی تا بزرگسالی ،همراه لحظههای زندگی
of Place
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او بودهاند و سبب شکلگیری هو یتهای متکثر ،چندپاره و سرگردان او شدهاند.
روایت«خلیجی دهانباز کرده» میان «او» و «آنها» یعنی میان او و معلمان
انگلیسیزبان او در کودکی و نوجوانی؛ خلیجی که بهنظر سعید او را به یک«بومی
وسیلۀ ارتزاق نفرتانگیز» آنها ،تبدیل کرده بود و او هیچ پلی را برای اتصال دوسوی
آن کارآمد نمیدانست .روایت چالشهای میان زبان عربی بهعنوان پناهگاه سعید
برای «گر یز از دنیای ناخوش گرداگردش» و زبان انگلیسی که بهنظر او نمادی
اجباری و مستبدانه از قدرت استعماری انگلیس بود و استفاده از زبان عربی بهعنوان
ابزاری مقاومتی و مخاطرهآمیز در برابر زبان انگلیسی! به اعتقاد خودش یک «رفتار
شورشگرایانۀ افتخارآمیز! »
سپستر با کندوکاوهایم در میان آثار هنری و متون مهاجرت جهان ،بیش از پیش
با دردها ،شکستنها ،افتادنها و برخاستنهای مهاجران بهعنوان گروهی اقلیت و
درحاشیه قرار گرفته آشنا شدم و امید داشتم که با بررسی و تحلیل متون ادبیات
مهاجرت فارسی که دربرگیرندۀ عصارۀ جان هنرمندان و نو یسندگان مهاجر در سپهر
نشانهای متفاوت با فضای آشنا و ارزشآفر ین سرزمین مادری و یادها و خاطرات آن
است ،شاید بتوان عالوهبر توجه به متون مهاجرت بهعنوان ژانری قابل توجه در
مجموعۀ انواع ادبی فارسی ،سبب درمرکز توجه قرار دادن و بیرون آوردن این آثار از
وضعیت حاشیهگی مضاعفشان در دو سرزمین مادری و میزبان شد و از زاو یۀ
اهمیت و جایگاه بسیاری از این آثار در گسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در
سرزمینهای دیگر ،نگاهی دوباره و متفاوت به آنها انداخت.
این کتاب رسالۀ دکتری من با عنوان «هو یت ،بازنمایی ،روایت؛ تجربۀ مهاجرت
در ادبیات معاصر فارسی با رو یکرد روایتشناسی پسااستعماری» است که با
راهنمایی آقای دکتر غالمعلی فالح و آقای دکتر فرزان سجودی و مشاورۀ آقای دکتر
امیرعلی نجومیان دفاع شد .این پژوهش با مطالعه و تحلیل تعدادی از متون ادبیات
مهاجرت فارسی براساس مهمتر ین مباحث مطالعات پسااستعماری ،به تبیین نظر یۀ
«روایت پسااستعماری مهاجرت» پرداخته است .پژوهش تالش میکند تا نشان دهد
که متون ادبیات مهاجرت فارسی باتوجه به و یژگی مؤلفانشان و شرایط ،دالیل و
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فضای شکلگیری و محتوای این آثار ،بهعنوان روایتی که تمام دغدغه و تالش آن
توجه بخشیدن و دادن توانایی سخن گفتن به انسان حاشیهای مهاجر و برساختن
هو یت فردی و اجتماعی او است ،گونهای مهم از روایت پسااستعماری است.
برای انجام این پژوهش آثار ز یادی در ژانر داستان کوتاه مهاجرت ،رمان مهاجرت
و فیلم مهاجرت مطالعه و بررسی شد ،اما سرانجام ،پژوهش به ژانر رمان اختصاص
یافت و ده رمان ادبیات مهاجرت فارسی برای بررسی و تحلیل در این کتاب انتخاب
شدند .رمانهای عطر سنبل عطر کاج از فیروزه جزایری دوما ،ارکستر شبانه
چوبها از رضا قاسمی ،مای نیم ایز لیال از بیتا ملکوتی ،سرزمین نوچ از کیوان
ارزاقی ،کافه رنسانس از ساسان قهرمان ،دوردستهای مبهم از محسن
نکومنشفرد ،شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری ،بادنماها و شالقها از نسیم
خاکسار ،شالی به درازای جادۀ ابر یشم از مهستی شاهرخی و اتفاق از گلی ترقی
رمانهای منتخب این پژوهشاند .معیار انتخاب این آثار ،نخست داشتن تجربۀ
مهاجرت نو یسندۀ اثر بود؛ به این معنی که نو یسنده باید همه یا بخشی از زندگی خود
را در سرزمینی دیگر ز یسته باشد و با فضای مهاجرت و دغدغهها و مسائل آن آشنا
باشد و دوم ،به ظرفیت این متون در کاربست مباحث و بنیادهای مفهومی مطالعات
پسااستعماری و روایت پسااستعماری بستگی داشت.
بنیان کلی کتاب بر دو بخش نظری و تحلیل متن گذاشته شده است؛ در بخش
نظری مهمتر ین بنیادهای نظری پژوهش ارائه شده است .هدف از این ارائه ،آشنایی
خواننده با مباحث نظری مهم و ضروری برای درک بهتر مطالب بخش تحلیل متن
است و سعی شده از ز یادهگو یی و ذکر مطالب غیرالزم پرهیز شود .پس از ارائه
بنیادهای نظری پژوهش به تبیین و ارائه نظر یۀ «روایت پسااستعماری مهاجرت»
پرداخته شده است که این نظر یه ،در کتاب پس از پیشگفتار آورده شده است .بخش
تحلیل متون در چهار فصل و با تأکید بر مفاهیم هو یت ،ارتباط متقابل مهاجر و
میزبان ،جنسیت و زبان که از مهمتر ین دغدغهها و عوامل چالشبرانگیز مهاجرت
است ،بنیان نهاده شده است .در فصل«هو یت و چالشهای هو یتی مهاجر در
فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت» ،پس از بررسی فرایند شکلگیری و تغییر مهمتر ین
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عوامل هو یتآفر ین مهاجر در دو سرزمین مادری و میزبان ،چالشهای هو یتی
مهاجر در سپهر نشانهای سرزمین میزبان از مرحلۀ هو یت آستانهای تا بحران هو یت
و شکلگیری هو یت هیبر یدی یا بیهو یتی برای او بررسی و تحلیل شده است .در
فصل«بازنمایی روابط متقابل مهاجر و میزبان» نیز احساس ترس و بیاعتمادی
مهاجر در سرزمین میزبان ،رابطۀ دوگانهای که مهاجر با سرزمین و افراد خود برقرار
میکند و ممکن است به گذشتهگرایی و غرق شدن در خاطرات و فضای سرزمین
مادری بینجامد یا از هرآنچه متعلق به سرزمین مادری استگریزان شود ،بررسی شده
است .در این فصل همچنین «در معرض نگاه بودن» یا «نگاه کردن به میزبان» و
نقد او ازسوی مهاجر و اندیشههای شرقشناسانۀ میزبان دربارۀ مهاجر به دقت
تحلیل شده است .در فصل «زنان مهاجر در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت» نیز
وضعیت زنان پیش و پس از مهاجرت در دو سرزمین مادری و میزبان بررسی شده
است و تالش پژوهش بر آن بوده که به مسألۀ ابژهشدگی زنان ،مردساالری آشکار و
پنهان در دو سرزمین ،راههای کسب هو یت در سرزمین میزبان و نقش استفاده از
زبان جنسیتگرا در وضعیت بهحاشیهراندگی زنان در مجموعۀ متون منتخب این
پژوهش پرداخته شود .در فصل هفتم کتاب «چالشهای زبانی مهاجر در فضاهای
بیناگفتمانی مهاجرت» ،بدفهمیهای زبانی مهاجر از زبان میزبان ،دغدغههای
مهاجر برای حفظ یا تغییر زبان مادری در سرزمین میزبان ،خلق زبان هیبر یدی
ازسوی او و آسیب رساندن به زبان میزبان ازطر یق استفاده و تقلید از زبان او مورد
توجه و تأکید قرار گرفته است.
ازاینرو کتاب با توجه به بنیادهای نظری مطرح شده در آن و شیوۀ تحلیلی-
انتقادی که دارد ،میتواند منبع خوبی برای دانشجو یان ،منتقدان و پژوهشگرانی باشد
که به نقد و تحلیل متون ادبی و هنری براساس نظر یۀ پسااستعماری عالقه دارند و
یک الگو و راهنمای عملی براساس نقد و تحلیل دقیق جزئیتر ین مسائل مهاجرت
در اختیار آنها قرار دهد .همچنین توجه دقیق به پدیدۀ مهاجرت و چالشها و
دغدغههای مهاجران در سرزمین مقصد میتواند این کتاب را برای پژوهشگرانی که
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به مطالعه و پژوهش در موضوع مهاجرت بهعنوان یک پدیدۀ فرهنگی و اجتماعی
عالقهمندند ،به منبعی مفید و راهگشا تبدیل کند.
سرانجام بر خود فرض میدانم از استاد بزرگوارم ،آقای دکتر غالمعلی فالح،
تشکر کنم که بهو یژه اگر حمایتهای معنو یشان نبود ،سختیهای شکلگیری این اثر
را بیشتر احساس میکردم .همچنین از آقای دکتر فرزان سجودی که از
راهنماییهایشان بهره بردهام ،قدردانی میکنم .نیز از آقای دکتر امیرعلی نجومیان
بسیار سپاسگزارم که دورههای آموزشی نظر یههای فرهنگی ،ادبی و هنری ایشان در
شهر کتاب تهران ،فرصتی مغتنم بود برای فراگیری دیدگاههای انتقادی و همچنین
شکلدادن به اندیشهام در این رساله .همچنین از آقای دکتر حمیدرضا شعیری که با
نگاه نکتهسنجشان این رساله را خواندند و همچون دیگربارها ،مرا در یادگیری دقایق
نوشتههای تحقیقی یاری دادهاند ،بسیار سپاسگزارم .از آقای دکتر امیر احمدی ،مدیر
محترم انتشارات نو یسۀ پارسی ،که برای چاپ و انتشار این اثر ،مرا یاری کردهاند،
بسیار سپاسگزارم.
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روایت همواره موضوعی گفتمانی بوده است و رابطۀ مؤلف و خواننده ،تحت تأثیر
گفتمانهای آفر ینش و خوانش متن شکل میگیرد .ازهمینرو است که ادوارد سعید
متون را لزوما بازنمایی شخصی در ارتباطی متعادل میان نگارنده و خواننده
نمیدانست ،بلکه بهنظر او آنها درحقیقت «تبلور روابط قدرتاند» .برایناساس،
میتوان نتیجه گرفت که متون نهتنها داد و ستدی میان دو گروه برابر هم نیستند ،بلکه
این موقعیت گفتمانی ،بیشتر شبیه روابط میان استعمارگر و استعمارشونده است؛
میان سرکوبگر و سرکوبشده .شاید چندان محسوس نباشد اما باید متوجه بود که
موضوع متون ،مالکیت ،قدرت و اعمال فشار است.
ادوارد سعید در بسیاری از نوشتههای خود و ازجمله در کتاب فرهنگ و
امپر یالیسم( )۸۴۴0بهتفصیل دربارۀ حق انحصاری تولید ،بازتولید و بازنمایی متون
سخن میگوید؛ حق انحصاری ظهور دستهای از روایتها که متعلق به قدرت برتراند
و مسکوت نگه داشتن و مانعتراشی بر سر راه شکلگیری روایتهای دیگر که
درحاشیه قرار دارند و چندان از قدرت بهرهای ندارند ،یا روایتهایی که در مقابل
روایتهای گفتمان قدرت قرار میگیرند .سعید همچنین داستانپردازی را
درعینحال شیوۀ مردم استعمارزده یا درحاشیه قرارگرفتهای میداند که جهت اثبات
هو یت خو یش و تاریخ ملی خود ،آن را بهکارگرفتهاند( .سعید )۸۵۱3 ،بهنظر سعید
باوجود اینکه این دو جر یان ،بهظاهر در مقابل هم قرار دارند اما «قدرت پرداخت
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داستان یا قدرت مانعشدن از اینکه داستانی شکل بگیرد ،همواره یکی از راههای
اصلی ارتباط میان این دو میباشد( ».همان)
از اینرو در این فرایند و چرخه همواره روایتهایی بهعنوان روایت برتر و غالب
رخ نشان میدهند و روایتهای دیگر که روایت افراد اقلیت ،مستعمره ،مهاجر ،افراد
درجهدوم و در یک مفهوم کلی «دیگری» و«متفاوت» از «خود» هستند ،به حاشیه
رانده میشوند .روایتگران نوع اول ،پیوندی محکم با منابع قدرت و گفتمان غالب
دارند و با استفاده از داستان و روایت و قدرت غیرقابل انکار آن ،بهصورت پنهان و
در الیههای ز یر ین داستان ،خواستهها و اهداف گفتمان غالب را بهصورت موجه،
مشروع و طبیعی بازنمایی میکنند .اینان برتری گفتمان غالب بر دیگر گفتمانها را
پذیرفتهاند و با اعتقاد راسخ به چنین عقیدهای ،تمام خالقیت و توانایی ذهنی خود را
در ترو یج این عقیده بهکار میبرند .چنین رابطهای در نهایت منجر به خلق نوعی
رابطۀ استعماری میان گفتمان غالب و گفتمانهای دیگر میشود.
به اعتقاد سعید در مجموعهای عظیم از متون ادبی و ادبیات مغربزمین ،ازطر یق
بازنمایی دنیای «دیگری» ،بنیان ادعای استعمار مبنی بر متمدنسازی مستعمره و
«از حاشیه به مرکز آوردن» آنها که بیشتر یک کنش سیاسی است شکل میگیرد.
بههمین دلیل خوانندگان این آثار میتوانند در آثار برجستۀ ادبی ،دغدغۀ دنیایی
پستتر با مردمی رنگینپوست و سخیفتر را مشاهده نمایند که برای رهایی از حاشیه
و بربر یت ،آمادگی پذیرش بسیاری از قهرمانان استعمارگر و بهاصطالح «رابینسون
کروزوها» را دارند .براین اساس میتوان گفت ازطر یق ادبیات و روایتپردازی در آن
است که یک تعهد متافیز یکی میان استعمارگر و مستعمره ،برای حکمرانی استعمار
بر ز یردستان ،پستتران و یا جوامع کمتر توسعهیافتۀ مستعمره بهوجود میآید و در
راستای چنین هدفی ،ایدئولوژی استعماری و امپر یالیستی در قالب متون فرهنگی
بهگونهای عمل میکند که مردم سرزمینهای مادر و مردم مستعمرات ،باور میکنند
که باید ارباب و بردهای وجود داشته باشد .بنابراین استعمارگر ،برای توجیه
وحشیگریهای خود و تحقیر و تحمیق فرهنگ مستعمرات ،مشاهدات خود را در
قالب ادبیات ،تاریخ ،فلسفه ،مردمشناسی و  ...به رشتۀ تحر یر درمیآورد تا بار دیگر
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برتری خود را بر ملتهایی که بهاعتقاد آنان بدوی ،وحشی و غیرمتمدن تصو یر شده
بودند ،بهاثبات برساند.
همچنین باید توجه داشت که در دنیای معاصر که استعمار دیگر در شکل استعمار
قرون هجدهم و نوزدهم وجود ندارد و دنیای معاصر باید دوران پس از استعمار و
پایان استعمار را سپری کند ،استعمار در شکلی جدید و بسیار ز یرکانهتر از استعمار
قدیم ،از طر یق نفوذ در الیههای فرهنگ جوامع دیگر به حیات خود ادامه میدهد.
در این شکل جدید ،دیگر نیازی به لشکرکشی و کشف و تصاحب جوامع دیگر و
استقرار و استمرار این استقرار در مرزهای جغرافیایی آن کشورها نیست ،بلکه
استعمارگر با استفاده از قدرت ذهن و تکنولوژی بهعنوان محصول این قدرت ،بر
جوامع و گروههای دیگر حکمرانی میکند و از اینطر یق روایتی جدید از برتری خود
بر آنها ارائه میکند .ازسوی دیگر در جهان معاصر امروز ،استعمارگر و مستعمره،
با همان تعر یف سنتی پیشین که در آن یک کشور ازطر یق تصرف و تسلط بر منابع
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی کشوری دیگر ،لقب استعمارگر میگرفت و
کشور تحت سلطه بهعنوان مستعمره شناخته میشد ،جایگاهی ندارد ،بلکه هر گروه
یا گفتمانی که نسبت به گروه و گفتمان دیگر از قدرت بیشتر و تأثیرگذاری و نفوذ
بیشتری برخوردار باشد ،میتواند نوعی رابطۀ استعماری را شکل دهد که در آن
همواره تالش میکند خود را در «مرکز» قرار دهد و «دیگران» را به حاشیه و انزوا
بفرستد و درنتیجه به پیروی و تابعیت از خود وادار سازد .با این تعر یف ممکن است
یک رابطۀ استعماری درون مرزهای جغرافیایی یک جامعه و میان یک گفتمان غالب
صاحب قدرت و یک گفتمان اقلیت یا درحاشیه قرارگرفته ،شکل بگیرد .در این
شکل و شیوۀ جدید نیز ،هنر و ادبیات موفقتر ین ابزار تحمیل برتری«خود» بر
«دیگری» است و هنر و ادبیاتی که از نیروهای حمایتکنندۀ پشتگفتمانی برخوردار
هستند ،روایتهای خود را بهعنوان روایت اصلح و بهحق نشان میدهند؛
روایتهایی که باید روایتهای دیگر را کنترل کنند و برای آنها خط مشی تولید
کنند .اما درمقابل این رو یکرد استعماری متون ادبی ،استعمارزدایی ادبی بهعنوان
یکی از گونههای استعمارزدایی ،ازجمله روشهای مقابله با روایت گفتمان
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استعماری و غالب است که تالش میکند ،حقیقت سرزمینهای مستعمره و
گروههای محروم و بهحاشیهراندهشده ،بهدور از تحر یف و جبههگیری خاصی ارائه
شود.
ازاینرو ،روایت و روایتپردازی به همان اندازه که ابزار قدرت و در اختیار
گفتمانهای غالب است ،ابزار مقاومت گروههای مستعمره ،اقلیت و درحاشیه نیز
است و گروههای مستعمره ،محروم ،اقلیت و افراد درحاشیه ،از این ابزار ،برای بیان
خواستهها و مطرح کردن خود در مقابل گفتمان غالب و «در مرکز» ،استفاده
میکنند .روایتپردازی وسیلهای است که همۀ گروهها و گفتمانهای موجود در یک
جامعه میتوانند برای برساختن هو یت خود و تعر یف جایگاه خود از آن استفاده کنند؛
ازاینرو نهتنها گروههای اکثر یت و گفتمانهای صاحب قدرت از آن بهره میبرند،
گروههای اقلیت و بهحاشیه رانده شده نیز ،هرکدام روایت خاصی از خود ارائه
میکنند؛ روایتی که هرچند ممکن است بهدالیل متعدد ازسوی گروه اکثر یت پذیرفته
نشود و درنتیجه امکان حضور در سطح جامعه و توانایی رقابت با روایتهای اکثر یت
را نداشته باشد و از اینطر یق گرفتار نوعی محرومیت شود ،اما این روایتها وجود
دارند و بهصورت آرام و در سکوت ،روزگار میگذرانند و ّ
مترصد فرصتی هستند که
از تاریکی و حاشیه ،سر بیرون بیاورند و حضور خود را اعالم کنند .چراکه دورۀ
پستمدرن یعنی دورۀ معاصر ،دورهای است که دیگر زمان یکهتازی کالنروایتها،
فراروایتها و روایتهای غالب گروه اکثر یت بهپایان رسیده و زمان استیالی
خردهروایتها است .در دنیای پستمدرن امروز ،دیگر ،اعتقاد به وجود یک
فراروایت کلی یا یک کالنروایت که بر همۀ فضای یک جامعه ،سایه بیافکند و همۀ
اعضای آن جامعه ملزم باشند به آن اعتقاد داشته باشند ،پذیرفتنی نیست؛ فراروایتی
مسلط ،مشروع و پذیرفته شده که اکثر یت اعضاء و طبقات مختلف جامعه ،به آن
باور داشته باشند ،بلکه گروهها و گفتمانهای مختلف ،هریک روایت خاص خود را
دارند؛ روایتهایی که گاه بهدلیل تعداد اندک باورمندان به آنها و بیبهره بودن
معتقدانشان از مرجعیت و اعتبار و درنتیجه عدم امکان طرح مؤثر اعتقاداتشان ،یا
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بهدلیل تضاد آنها با مواضع و خواست گفتمانهای غالب ،به حاشیۀ فرهنگ و
جامعه رانده میشوند.
در دورۀ معاصر ،گروههای درحاشیه ،پس از آ گاهی از حقوق خود ،در مقابل
گروههای اکثر یتی که مانع تحقق اهداف و اعتقادات آنها هستند ،مقاومت میکنند
و تالش میکنند تا روایت خود را آنگونه که هست و خود معتقدند ،ارائه کنند نه
آنگونه که گروههای اکثر یت ،آنها و روایتشان را منعکس میکنند .از این میان،
نظر یهپردازانی در حمایت از پایان یافتن کالنروایتها و توجه به خردهروایتها
مشغول فعالیت شده و کوشش بسیاری را وقف بهبود روایتهای رسمی از گروههای
انسانی محروم از حقوق خود کردهاند؛ گروههایی که پیش از این ،هو یت آنان ازطر یق
بازنماییهای روایتهای غالب گروههای برخوردار از قدرت اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی برساخته و معرفی میشد و در این بررسی ،گروههای غالب ،تصور خودشان
را از واقعیت ،بر آنان تحمیل میکردند.
از مهمتر ین و قابل توجهتر ین گروههای بهحاشیه راندهشده ،مهاجران ،تبعیدیان
و پناهندگانی هستندکه به دالیل مختلف ،بهدلخواه یا بهناچار فضای سرزمین خود را
برای بهدستآوردن رفاه اقتصادی و سیاسی بیشتر یا امنیت و احترام اجتماعی ترک
میکنند و به سرزمینی دیگر با و یژگی«برجستهبودن قید تفاوت» در همۀ مسائل و
جنبههای زندگی مهاجر نسبت به سرزمین مادری ،وارد میشوند .بخش مهمی از
مهاجران که هنرمندان و نو یسندگان و صاحبان قلم هستند ،پس از حضور در
سرزمین میزبان و آ گاهی از تفاوتهایی که در سرزمین جدید نیز محرومیتهایی را
برای آنها درپی دارد و همچنان آنها را در حاشیۀ فرهنگ سرزمین میزبان قرار
میدهد ،دست به راهکاری مقاومتی میزنند و تالش میکنند تا در فضایی میانی و
بیناگفتمانی ،با استفاده از نگارش و قلم خود ،به روایت دنیای خود و خواستهها و
رو یاهای خود بپردازند.
به این طر یق ،هنرمند مهاجر که معموال از طبقۀ تحصیلکرده ،آ گاه و روشنفکر
جامعۀ خود بوده ،وقتی در سرزمین میزبان ،دست به قلم میبرد و دربارۀ خود ،دالیل
مهاجرت ،ورود به سرزمین میزبان ،اولین ترسها و احساس ناامنی در سرزمین
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میزبان ،دغدغههای زبان و ترس از ندانستن زبان میزبان ،ترس از درمعرض قضاوت
قرار گرفتن ،چالشهای فراوان فرهنگی و اعتقادی که با میزبان دارد ،بحران هو یت
و بیهو یتی که او را آشفته میکند ،مینویسد ،دست به آفر ینش گونۀ جدیدی از
روایت میزند که شاید عنوان روایت پسااستعماری مهاجرت ،1بهتر ین و مناسبتر ین
نامی باشد که بتوان بر آن نهاد .مهاجر نهتنها مسائل و دغدغههای خود در فرایند
مهاجرت و در سرزمین میزبان را مینویسد ،بلکه بهدلیل آ گاهی از پدیدۀ مهاجرت،
آ گاهی خود را در روایتش منعکس میکند و دربارۀ هرکدام از این مسائل اظهارنظر
میکند و با نگاهی انتقادی به آنها مینگرد؛ گاهی نوشتۀ خود را با برخی نظر یههای
مهاجرت همراه میکند و بهاینصورت ،در این ژانر ادبی« ،مهاجرت» موضوع روایت
قرار میگیرد.
متون ادبیات مهاجرت فارسی ،بخش مهمی از حجم خود را به انعکاس
چالشهای مذهبی ،نژادی ،جنسیتی و زبانی مهاجر با میزبان اختصاص دادهاند و
ازطر یق توجه به مهاجر بهعنوان فردی بهحاشیهراندهشده که تنها بهدلیل دیگری
بودن ،هیچگاه نمیتواند بهطور کامل ازسوی میزبان ،همچون فردی خودی پذیرفته
شود و بههمین دلیل ،هیچگاه اعتمادی دوسو یه میان آنها شکل نمیگیرد ،نوع
و یژهای از ادبیات را خلق میکند که با بسیاری دیگر از ژانرهای ادبیات متفاوت
است .بنابراین میتوان گفت ،روایت پسااستعماری مهاجرت ،روایتی است که
نو یسنده ،از قالب روایت و همۀ امکانات آن در جهت دفاع از گروههای اقلیت و
بهحاشیهراندهشدۀ مهاجران و آوارگان ،استفاده میکند.
در روایت پسااستعماری مهاجرت ،نو یسندۀ پسااستعماری مهاجر ازطر یق
انتخاب زاو یۀ دید و پیرفتهای روایی مناسب در یک ساختار روایی مشخص و
منسجم ،ضمن بازنمایی مفاهیم اساسی موردنظر خود و انتقال پیام خود به مخاطب،
ازیکسو مخاطب را در لذت حاصل از خوانش متن با خود همراه میکند و مخاطب
در بسیاری از روایتها با راوی و شخصیتهای روایت همذاتپنداری میکند و
ازسوی دیگر مخاطب را به قدرت بیبدیل روایت برای شکلدادن و برساختن هو یت
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موردنظر گفتمانهای مختلف آ گاه میکند و به او نشان میدهد که متون روایی در
چه چرخهای تولید ،توزیع ،مصرف و بازتولید میشوند و فرایند جابهجایی و بازتولید
آنها در دو گفتمان و فضای سرزمین مادری و میزبان چگونه ممکن است جایگاه و
نقش بعضی از گفتمانهای سازندۀ آنها را روزبهروز مستحکمتر کند و یا گفتمانهای
و یژهای را تهدید کند.
هنرمند و نو یسندۀ مهاجر در سرزمین میزبان ،میتواند نمایندۀ واقعی افرادی
باشد که عنوان«دیگری بودن» و گاه «فرودست» را همواره بهعنوان جزئی
جداییناپذیر از زندگی خود ،بههمراه داشته باشد .ازاینرو ،سعی میکند تا ازطر یق
تحلیل دستگاه معرفتی که شخصیت سخنگو بودن را از او گرفته است ،به توانایی
سخنگفتن نزدیکتر شود .بنابراین در کنار مطرحکردن خود و ارائه روایتی جدید از
خود ،به داستانپردازی و توجه و یژه به میزبان میپردازد .او به خواننده نشان میدهد
که چگونه به سرزمین میزبان وارد میشود ،به او مینگرد ،او را مورد انتقاد قرار
میدهد ،و میتواند ازطر یق تقلید از رفتار و زبان او ،به او آسیب رساند؛ مجموعۀ
رفتارهایی که اندیشۀ نوعی غربشناسی را به ذهن متبادر میسازد .هرچند به گفتۀ
آلبر ممی( )۸۵0۴انسان شرقی با طرح مفاهیمی چون غربشناسی و یا علوم انسانی
بومی ،به نوع دیگری از«ازخودبیگانگی» میرسد که دربرابر ازخودبیگانگی او در
زمانی که غرب ،شرقشناسی را مینوشت« ،ازخودبیگانگی مضاعف» نام دارد ،ز یرا
به اعتقاد ممی استعمارزده یا شرقی که هنوز استعمارگر را در خاطر دارد ،تحت تأثیر
آن با پیرامون خود با بغض و کینه روبهرو میشود؛ بغض و کینهای که مانع رجوع و
ارتباط او با خودش میشود و در کنار آن براساس ذهن بیمار خود ،به افسانهپردازی
دیگری دست میزند؛ بنابراین اگر به مطالعۀ تاریخ غرب میپردازد ،این کار را نه برای
درک و فهمیدن ،بلکه برای ردکردن آن میخواند.
این نظر ممی دربارۀ همۀ آثار مهاجرت و بهو یژه متون مهاجرت فارسی در دورۀ
معاصر ،بهنظر صحیح نیست و نمیتوان آن را بهطور کامل پذیرفت؛ ز یرا روایتنو یس
پسااستعماری مهاجر در روایت خود ،نهتنها قصد طرد کامل میزبان را ندارد ،بلکه
او که دراصل به امید دستیابی به دنیایی بهتر ،پا به سرزمین میزبان گذاشته است،

