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 چکيده
ز وطن را دور ا یرانیا سندگانینو یسینو کنش داستان مسستیپال ی بر استعاره هیمقاله با تک نیا

را  ییاسپوراید یها  شدن خود به سوسه ترجمه ندیکه آنان فرا دهد یو نشان م کند یم  یواکاو
د یدار تول لهجه اتیو ادب یفرهنگ یها مسستیرهگذر چگونه پال نیو از ا کنند یم تیچگونه روا

 بیبه ترت را که کایآمر میمق یرانیا ی سندهیدو نو یمسستیمنظور، متون پال نیا ی. براکنند یم
« قرائت تنگاتنگ» کردیاز انقالب و پس از انقالب تعلق دارند، با رو شیپ یرانیا یاسپورایبه د

 نی. امیکن یم لیتحل یتیهو استیآنان را از منظر س یانگریوخودب میده یمورد خوانش قرار م
ند، و پساانقالب هست شایپ ییاسپوراید یها از سوسه نما صهیخص یا که نمونه سندهیدو نو
دو  نیکه ا میده ینشان م لیتحل نیدوما. در ا یریجزا روزهیو ف یاریاسفند دونیاند از فر عبارت
 یایو رؤ ییکافکا یایبه دن بیرا به ترت یرانیا یایخود چگونه دن ییدر کنش روا سندهینو
  ها ترجمه نیبرآمده از ا یفرهنگ یها مسستیپال لیبا تحل نیاند. همچن ترجمه کرده ییکایآمر

کرد.  ریپذ تیرا رؤ ییاسپوراید یها سوسه یتیهو کیالکتید توان یکه چگونه م میده ینشان م
از انقالب امتداد همان  پس  یرانیا یاسپوراید یتیهو استیکه س دهد ینشان م لیتحل نیا  ینتا
 .میانقالب شاهد بود از شیپ یرانیا یاسپورایاست که در د یاستیس

 مسستیدار، پال لهجه اتیدور از وطن، ادب یرانیا سندگانینو پورا،اسید اتیادب: واژگان کليدی
 .یتیهو استیس ،یفرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی مجدد  شود که متن روی آن به منظور استفاده ای گفته می ( طبق فرهنگ لغت وبستر به لوحهPalimpsestپالیمسست ) -1
ماند. این لغت بعداً در مباحث مربوط به بینامتنیت مفهوم استعاری پیدا  پا  شود، با این حال اثری از متن قبلی بر آن باقی می

توان در یک زمان واحد دو متن را مورد خوانش قرار داد: متن  آنست که می« خاصیت پالیمسستی»نظور از است و مکرده 
ی  شود. در مقاله می« ی فوقانی نوشته»تحتانی و متن فوقانی و اینکه آن متن تحتانی منجر به پیچیدگی خوانش متن جدیدتر 

رایی استفاده شده است. جزئیات دقیق آن در بخش نظری مقاله های دیاسپو حاضر از این استعاره برای تبیین وضعیت سوسه
 توضیح داده شده است.

 تهرانیدانشگاه عالمه طباطبائ یمطالعات فرهنگ مربی ،  .                       abdollah.karimzadeh@gmail.com 
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 طرح مسأله

، عام قتلهای سیاسی،  گیری جوامع دیاسپورا عوامل متعددی چون جنگ، انقالب در شکل

تواند  و انواع بالیای طبیعی دخیل است. هریک از این عوامل می  قحطی، شیوع بیماری

کند و بخشی از مردم جامعه را به تبعید اجباری و یا  دچار 1جراحت روح جامعه را به

گیری دیاسپورای ایرانی در آمریکا را دارای دو منشا  خودخواسته سوق دهد. اگر شکل

ترومایی و غیرترومایی بدانیم، آنگاه باید انقالب اسالمی ایران، جنگ تحمیلی عراق علیه 

ترین  ایران را بزرگ 1999جمهوری سال  خابات ریاستایران و التهابات سیاسی پس از انت

ی زندگی دیاسپورایی را برای برخی از شهروندان ایرانی رقم زده  تروماهایی دانست که تجربه

ای بهتر به  است. از سوی دیگر، برخی از ایرانیان دور از وطن برای یافتن زندگی و یا آینده

بندی تاریخی دیاسپورای ایرانی در آمریکا را  دوره اند. اگر از نظر زندگی دیاسپورایی تن داده

توانیم از دیاسپورای پیش  ی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران تقسیم کنیم، می به دو دوره

توان  از انقالب و پساانقالب نام ببریم. در آن صورت بر اساس شاخص تروما و غیر تروما می

داوطلبانه ایجاد شد و خصلت طبقاتی  صورت هباستدالل کرد که دیاسپورای پیش از انقالب 

ی طبقات ریغاجباری شکل گرفت و خصلت  صورت بهداشت، اما دیاسپورای پساانقالب عمدتاً 

داوطلبانه جالی  صورت بههای دیاسپورایی پساانقالب نیز  داشت )هرچند که برخی از سوسه

کرده و شهرنشین  تحصیلی اول محدود به قشر متوسط  ، دستهگرید عبارت ؛ بهوطن کردند(

ی  های آمریکا شکل گرفت، اما دسته بود و عمدتاً در تمنای کسب مدارج عالی از دانشگاه

دوم برآمده از یک جراحت روح است و خصلت غیر طبقاتی دارد. این دسته محدود به 

 پناهندگان سیاسی، ازجملههای مهاجر  ی خاصی نیست و طیف وسیعی از سوسه طبقه

های مذهبی، کنشگران فرهنگی دگراندیش چون نویسندگان،  اقلیتها،  یدیتبع

ی اول به دلیل  های دسته سوسه .ردیگ یدر برمنگاران، هنرمندان و خوانندگان را  روزنامه

زندگی  شان از هویت ایرانی خود فاصله نگرفتند. آنان یا از دلبستگی به سرزمین مادری

دادند که هویت هیبریدی داشته باشند )در خط  آمریکایی خودبیگانه بودند و یا ترجیح می

ی دوم در  های دیاسپورایی دسته سوسه ؛ امامرز بین هویت ایرانی و آمریکایی قرار بگیرند(

اند.  ی روابط پرتنش بین ایران و آمریکا سیاست هویتی متفاوتی از خود نشان داده سایه

عیار  خود را یک آمریکایی تمامی آمریکا ذوب شده و  گروهی از آنان در دیگ جوشان جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Trauma 
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شان کامالً  کنند و سبک زندگی های غربی دارند؛ به انگلیسی تکلم می اسم دانند؛ می

آورند و هویت  سازی از ایران تاریخی روی می ی دیگر به اسطورهگروه آمریکایی شده است.

ز وجود دارد دانند. یک گروه دیگر نی کنونی خود را امتداد شکوه و عظمت ایران باستان می

گرایش « فضای سوم»( به Bhabha, 1990یا به تقریر هومی بابا )« منطقه تماس»به که 

 عنوان بهدهند که هویت هیبریدی داشته باشند و زندگی در خط مرزها را  دارند و ترجیح می

 ی ایرانیان دور از وطن هزیست ی تجربهسیاست هویتی خود برگزینند. این سیاست هویتی و 

بازنمایی شده است؛ ادبیاتی که از نظر « ادبیات دیاسپورا»ای از ادبیات موسوم به  هدر شاخ

یعنی برخی از نویسندگان دور از وطن ؛ الذکر تناظر دارد هویت زبانی با گرایشات هویتی فوق

اند، برخی دیگر نیز به زبانی غیر از زبان  به زبان فارسی اقدام به تولید ادبیات داستانی کرده

اینکه  رغم بهاند؛ یعنی  گرایش نشان داده اند. برخی دیگر نیز به زبان هیبریدی نوشته فارسی

متوسل  1و رمزگردانی 1یزیرمزآمنویسی به  نویسند، در دیالوگ به زبان سرزمین میزبان می

 شوند. می

همنوایی شبانه ارکستر »توان به رضا قاسمی با کتاب  ی اول می از نویسندگان دسته

، سودابه اشرفی با «شالی به درازای جاده ابریشم»هستی شاهرخی با کتاب ، م«ها چوب

، کیوان فتوحی با «خوابند ها در شب می ماهی»و « بینمت فردا می»مجموعه داستانی 

، خسرو «خاکساری»داستان  مجموعه، مهرنوش مزارعی با «تک نفر»داستانی   مجموعه

کند  چه کسی باور می»شریفیان با کتاب  انگیز ، روح«پنجره»دوامی با مجموعه داستانی 

، مرجانه ساتراپی با کتاب «خیابان طوالنی»، محمود فلکی با مجموعه داستان «رستم

ها و  بادنما»، نسیم خاکسار با داستان «گسل»، ساسان قهرمان با رمان «پرسپولیس»

آقامحمد »با رمان پاکروان  نهیآمتوان به  ی دوم می اشاره کرد. از نویسندگان دسته« ها شالق

هایی  ، فریدون اسفندریاری با رمان«ها آمریکازده»، سیروس رضوانی با کتاب «خان قاجار

، منوچهر «آن تابستان با مارا»، اختر نراقی با رمان «کارت هویت»و « روز قربانی»چون 

وانی خ لولیتا»آذر نفیسی با کتاب  ،«بازی در نیویور  و عشق حافظ موالنا،»پروین با رمان 

اشاره کرد. گرایش به « عطر سنبل، عطر کاج»با کتاب  و فیروزه جزایری دوما« در تهران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  Code-mixing: دری و سرزمین میزبان را در هم بیامیزدهای خود گاهی زبان سرزمین ما اینکه فرد در دیالوگ. 

1-  Code-switching: های خود به اقتضای موضوع سخن و یا به اقتضای موقعیت سخن گفتن ناگهان  اینکه فرد در دیالوگ

 از زبان سرزمین میزبان به زبان مادری خود و یا باالعکس روی بیاورد.
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، «ای کنار مسجد خانه»رمزآمیزی و رمزگردانی را در نویسندگانی چون قادرعبداهلل در رمان 

 شاهد هستیم. ...و« دید و بازدید»پور در رمان  تارا بهرام

در کنش  است هویتی ایرانیان دور از وطن رای حاضر برآنست که بازنمایی سی مقاله

نویسند واکاوی کند.  روایی نویسندگان ایرانی مقیم آمریکا که به زبان سرزمین میزبان می

عطر سنبل عطر »ی فریدون اسفندیاری و  نوشته« کارت هویت»برای این منظور، دو رمان 

اولی  اثر قرار گرفته است.ی فیروزه جزایری دوما در کانون تمرکز این پژوهش  نوشته «کاج

ی ادبیات دیاسپورای پساانقالب در  ی ادبیات دیاسپورای پیشاانقالب و دومی نماینده نماینده

ترین نویسندگان ایرانی مقیم  نظر گرفته شده است؛ با این استدالل که اگر برای شاخص

نظر بگیریم، این دو اند، یک پیوستار زمانی در امریکا که آثار خود را به انگلیسی تولید کرده

ی ایرانی  گیرند. فریدون اسفندیاری اولین نویسنده نویسنده در دو سوی پیوستار قرار می

است که آثار خود را به انگلیسی نوشته است و آثار داستانی او همگی قبل از انقالب اسالمی 

ترین و  میالدی. فیروزه جزایری هم از شاخص 1960ی  ایران نوشته شده است، یعنی در دهه

ی حاضر است که آثارش تحسین  نویسان ایرانی مقیم آمریکا در دهه ترین داستان پرخواننده

المللی را برانگیخته و جوایز معتبر ادبی را از آن خود کرده است.  منتقدان ادبی ایرانی و بین

کم در هراسی حا هراسی و ایران سپتامبر و در فضای اسالم 11ی  حادثهآثار او عمدتاً بعد از 

 غرب منتشر شده است.

های دیاسپورایی در گذار از  ی حاضر این است که چون سوسه استدالل مرکزی مقاله

ی  ای سرزمین میزبان دستخوش ترجمه ای سرزمین مادری به نظام نشانه نظام نشانه

( پیدا Dillon, 2005(، هویتی پالیمسستی )Bhabha, 1994:226) رندیگ فرهنگی قرار می

دهند،  پردازی خود نیز بروز می و همین خصلت پالیمسستی را در کنش متنکنند  می

توان سیاست هویتی آنان را  مند متون پالیمسستی آنان می از طریق خوانش نظام که یطور به

حکم توان هویت برآمده از سرزمین مادری را در  مورد بازخوانی قرار داد. بر این اساس، می

متن »ایی در حال تکوین در سرزمین میزبان را در حکم و هویت دیاسپور «متن پیشین»

زمان مورد خوانش قرار  هم صورت بهدانست و آنگاه این دو متن تحتانی و فوقانی را « پسین

مفهوم پالیمسست را  (. برای گشایش بحث، شاید بهتر باشد ابتداGenette, 1997داد )

ی  که چارچوب مفهومی مقاله« پالیمسست فرهنگی»ی  تبیین و سپس آن را با استعاره

 دهد، مفهومینه کنیم. حاضر را تشکیل می
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های خطی را روی پوست  در عهد باستان که هنوز کاغذ اختراع نشده بود، نسخه

های خطی را  بر و پرهزینه بود، نسخه نوشتند و چون تهیه کردن پوست زمان حیوانات می

خورد، از روی پوست  دیگر به درد نمی هایی که کردند. آن دسته از نوشته اغلب بازیافت می

است « پا  کردن نوشته یا متن»کردند. لغت پالیمسست در زبان یونانی به معنی  پا  می

(Vander Hook, 2011:10 آن پوست پا  شده را برای نوشتن متن جدید استفاده .)

شت زمان با گذ ؛ اماشد عمود بر روی متن قدیمی نوشته می صورت بهکردند که معموالً  می

شناسان  خوانندگان و باستان که یطور بهشد  رنگ ظاهر می کم صورت بهآن کلمات قدیمی 

 ظاهر را رمزگشایی کنند.« ی تحتانی نوشته»توانستند بخشی از متن قبلی موسوم به  می

شد،  می« ی فوقانی نوشته»شدن آن متن تحتانی منجر به پیچیدگی خوانش متن جدیدتر 

شد، برای پژوهشگران بعدی  ی تحتانی رمزگشایی می عاتی که از نوشتهاما تاریخچه و اطال

ها که در اوایل قرن  ترین پالیمسست یکی از معروف مثالً العاده داللتمند و ارزشمند بود. فوق

های فوقانی این پالیمسست که از  نوشته است.« پالیمسست ارشمیدس»بیستم کشف شد، 

ی کاتولیک است و بعدها کاشف به عمل آمد که این  نامه جنس پوست بز است، یک مناجات

ی تحتانی  های علمی کشف شد که آن نوشته پالیمسست یک متن تحتانی هم دارد. با روش

های ارشمیدس است.  ی برجای مانده از رساله که ظاهراً پا  شده و نامرئی است، تنها نسخه

توضیح « ن اسرار ارشمیدسمکشوف ساخت»ای تحت عنوان  ( در مقالهTurner, 2008ترنر )

دهد که متن ارشمیدس بر روی پوست بز را با سنگ پا و یا با یک اسید ضعیف مثالً با  می

بودند. سپس متن فوقانی یعنی  کرده پا و یا با محلول شیر و جو دوسر  مویل آب

عمود بر روی متن ارشمیدس نوشته بودند. به تقریر ترنر،  صورت بهنامه را  مناجات

 1990ی  ارشمیدس از جوهر حاوی آهن استفاده کرده بود، دانشمندان در دهه که ییازآنجا

پذیر کنند.  ی ایکس متن ارشمیدس را رؤیت موفق شدند با استفاده ازتکنولوسی اشعه

پذیر شد، تصاویر آن را برای متخصصان یونانی  که هشتاد درصد متن تحتانی رؤیت همین

 کاررفته بههای  ی ترنر روی مصالح و روش رچه تمرکز مقالهفرستادند تا آن را ترجمه کنند. گ

پذیر ساختن متن ارشمیدس است، آنچه برای ما اهمیت و داللت فرهنگی دارد،  برای رؤیت

واحد دو متن را مورد خوانش  زمان کتوان در ی ظرفیت استعاری پالیمسست است: اینکه می

متن تحتانی منجر به پیچیدگی خوانش قرار داد: متن تحتانی و متن فوقانی و اینکه آن 

 شود. می« ی فوقانی نوشته»متن جدیدتر 
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ی انگلیسی به نام توماس دی کوئینسی در اواسط قرن نوزده  اولین بار یک نویسنده

ی پالیمسست رای   اصطالح پالیمسست را در مفهوم استعاری به کار برد و پس از او استعاره

ست ارشمیدس را هم در معنای حقیقی و هم در دیلون پالیمس (.Dillon, 2005شد )

استعاری آن را وارد نقد ادبی کرده است. سرار سنت هم  صورت بهو  کاربرده بهمعنای مجازی 

(، مفهوم ادبی ,Enette 1997:1)« ی دوم پالیمسست: ادبیات در درجه»در کتاب 

عنی حضور یک متن پالیمسست را به بینامتنیت پیوند زده و آن را حضور توأمان دو متن ی

ای مطلوب برای نظریه و نقد  در داخل متنی دیگر دانسته است. پالیمسست نه فقط استعاره

که دیلون پیشنهاد داده(، بلکه یک بینامتن در درون یک متن دیگر  طور )همانادبی است 

 ی حاضر این است شناسی جدید، استدالل مقاله به تقریر سنت(. با توجه به این معرفت)است 

پذیر است:  واحد رؤیت زمان کهای ایرانیان دور از وطن حداقل دو متن در ی در نوشته که

ی متن تحتانی و هویت دیاسپورایی آنان  منزله هویت برآمده از سرزمین مادری آنان به

های قدیمی در نظر  نوشته مثابه بهاگر هویّت اصیل نویسنده را  ی متن فوقانی. منزله به

و بر روی آن یک هویّت  شده پا ی قدیمی  ی دیاسپورا آن هویّت و نوشته در تجربه بگیریم،

توان  های قدیمی قابل بازیافت است و می گیرد، ولی آن نوشته جدید و برساخته قرار می

ی حاضر این  ها را در آثار این نویسندگان دیاسپورایی شناسایی و بازخوانی کرد. در مقاله آن

کنیم به  ایم و تالش می مفهومینه کرده« سست فرهنگیپالیم»را تحت عنوان  مساله

 های زیر پاسخ دهیم: پرسش

ی فرهنگی اقدام به تولید  دیاسپورای ایرانی چگونه از طریق ترجمه سندگانینو .1

 کنند؟ های فرهنگی می پالیمسست

های  توان سیاست هویتی سوسه های فرهنگی چگونه می . با بازخوانی این پالیمسست1

 پذیر کرد؟ ایی را رؤیتدیاسپور

 پيشينه تحقيق

 یک ایران فکری محیط در که دهد می نشان تجربی و ادبیات پژوهش ی پیشینه بررسی

 این آثار که یی. ازآنجادارد وجود اسفندیاری فریدون مورد در معرفتی شکاف و سکوت

 مانده سناشنا و غریب کامالً ایرانیان میان در او است، نشده ترجمه فارسی به نویسنده

 قرار ایشان فلسفی آثار شعاع تحت نویسنده این داستانی آثار نیز ایران از خارج در. است

 و مند نظام جدی پژوهش هیچ سورنالیستی ی ختهیوگر جسته اشارات رازیغ به و گرفته
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 پرکرده را شکاف این حاضر ی مقاله. است نگرفته صورت او های رمان مورد در یروشمند

 ی نویسنده این فکری سنت ی موشکافانه بازخوانی برای مند نظام شتال اولین و است

 از مند نظام پژوهش چند دوما فیروزه مورد در. است ایران فکری محیط در دیاسپورایی

 کارشناسی ی نامه پایان: ازاند  عبارت که است شده منتشر پسااستعماری ی نظریه انداز چشم

  خوانشی: امپریوم توسط شدن داشته دوست» عنوان با زاده جاللی محمدسیاف ارشد

 جزایری فیروزه ی نوشته لهجه بدون خندیدن و کاجعطر  سنبل، عطر از پسااستعمارگرایانه

 در ای آستانه هویت» عنوان با یاری دولت ناصر ارشد کارشناسی ی نامه پایان ،(2013) «دوما

 و( 2016) «اسالمی الیزابت و دوما فیروزه از اثر دو بررسی: ایرانی دیاسپوریک های روایت

 سرزمین در ایرانیان های نویسی خاطره: شرارت محور برساختن» عنوان با ای مقاله

 زبان به همگی که( 2009) الدین پیرنجم حسین و مرندی محمد سید قلم به «مجانی/آزاد

 مالًکا خوانشی پالیمسست، سازی مفهوم بر تکیه با حاضر ی مقاله. اند شده نوشته انگلیسی

 خوانش برای. است نوآورانه و بدیع کامالً نظر این از و داده ارائه دوما فیروزه از متفاوت

 شده استفاده «تنگاتنگ قرائت»به  موسوم ادبی تحلیل روش از متن دو این پالیمسستی

 جزئیات بر خود مفهومی و نظری چارچوب کاربست برای ادبی محقق روش، این در. است

. کند می پشتیبانی خود استدالل از متنی شواهد آوردن با و شود می مرکزمت متن مند داللت

 تکیه با باشد، هویتی سیاست بر دال که مطالعه تحت متون از پاراگرافی یا جمله عبارت، هر

 .است شده یابی داللت پالیمسست ی استعاره بر

 چارچوب نظری

ی کلیدی استوار است:  نظریه ی حاضر برای پشتیبانی از استدالل مرکزی خود بر دو مقاله

ی  ترجمه»های مهاجر که توسط هومی بابا تحت عنوان  ی وضعیت ترجمانی سوسه ( نظریه1

های پالیمسستی که توسط سرار سنت برای بازخوانی  ی متن ( نظریه1تئوریزه شده، « فرهنگی

اجر از ی مه  سوسه ی اول، نظریه موجب بهمفهوم کریستوایی بینامتنیت مطرح شده است. 

ی تثبیت شده ا گونه بهسازد و آن را  سرزمین مادری خود یک فضای خیالی در ذهن خود می

های جدید  دارد. این سوسه در سرزمین میزبان همواره در حال تجربه در ذهن خود نگه می

پایان است.  ی بی است و در نتیجه دائماً در حال تولید معناست؛ پس مهاجر در حال ترجمه

است تئوریزه کرده « ترجمه فرهنگی»عنوان  سازی را با این فرایند معنیهومی بابا 

(Bhabha, 1994:228منظور او از ترجمه .) های مهاجر است، زیرا  وضعیّت سوسه فرهنگی
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های مهاجر نیز دائماً  ساز است، سوسه که ترجمه به لحاظ ماهوی یک عمل هیبرید طور همان

های پالیمسستی  این عمل تولید متن ندیبرآستند. سازی ه در حال هیبرید شدن و هیبرید

ی حاضر تحت عنوان  تئوریزه شده و در مقاله( ,Genette 1997:1) است که توسط سرار سنت

  های پالیمسستی هویت مفهومینه شده است. منظور از متن« پالیمسست فرهنگی»

ا به بقای زندگی های مهاجر است. این وضعیت هیبریدی به تقریر هومی باب هیبریدی سوسه

 ,Bhabha)کند یمکه ترجمه به بقای متن کمک  طور همانکند؛  مهاجر کمک می

ی مهاجر یک بازخوانی خالقانه از تئوری والتر  مفهوم بقای حیات سوسه .1994:228)

است که هومی  (survival afterlife) ای« ترجمه به مثابه بقای حیات»بنیامین موسوم به 

ی  ای جدید برای تجربه تا بتواند یک نظریه کاربرده بهافت کامالً جدید بابا آن را در یک ب

گرایانه  های مهاجر ضدذات این بازخوانی، سیاست هویتی سوسه موجب بهمهاجرت ارائه دهد. 

ی مهاجر برای  میل دارد. در این صورت، سوسه« شدن»به فعلِ « بودن»جای فعلِ  است و به

کند که همواره  ل نیاز دارد و این سیالیت به او کمک میبقای حیات خود به یک هویت سیا

خصلتی هیبریدی دارد امکان  که« فضای سوم» کبابا در ی در خط مرزها و یا به تعبیر هومی

ی مهاجر در سرزمین  ی سوسه هزیست ی تجربهزیست پیدا کند. این فضای هیبریدی حاصل 

أمان دو متن هستیم یعنی هویت مادری و سرزمین میزبان است که در آن شاهد حضور تو

ی حاضر  مقاله ی سرزمین مادری و هویت در حال برساخت سرزمین میزبان. برساخته

دو متن را که سنت از آن تحت عنوان بینامتنیت و یا  زمان همی حضور توأمان و  مساله

 های مهاجر به کار گرفته  وضعیت پالیمسستی سوسه پالیمسست یاد کرده است، برای تبیین

اش این است که نویسندگان دیاسپورایی وضعیت پالیمسستی خود را در  است و فرضیه

که خودشان در  طور همانیعنی ؛ کنند نویسی خود نیز بازتولید و بازنمایی می کنش داستان

حال ترجمه شدن هستند، این تجربه را در کنش روایی خود به زبان داستان ترجمه 

 کنند. می

 روش تحقيق

ی  کند دو متن پالیمسستی از دو نویسنده ی قرائت تنگانگ تالش می به شیوه پژوهش حاضر

ی  را در پرتو نظریه -فریدون اسفندیاری و فیروزه جزایری دوما-دیاسپورایی ایرانی

هایی از هر  ی قرائت تنگاتنگ، پاراگراف پالیمسست مورد بازخوانی قرار دهد. بر طبق شیوه
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شاهد متنی  عنوان بهی دیاسپورایی هستند، ها سوسه دو رمان که دال بر سیاست هویتی

 انتخاب شده و در پرتو چارچوب نظری اتخاذ شده مورد خوانش قرار گرفته است.

 «کارت هويت»رمان خوانش پاليمسستي 

یک رمان کافکائسکی به قلم فریدون اسفندیاری است که به دیاسپورای « کارت هویت»

ی ایران  زده ی بروکراسی این رمان معناباختگی در جامعهایرانی پیش از انقالب تعلق دارد. 

ی بحران هویت را به  مسالهکشیده و  پیش از انقالب را با فضایی کافکایی به تصویر

الشعاع خود  های رمان را تحت چنان شخصیت مسالهگره زده است. این  برروکراسی ایرانی

چار پارانویا، ازخودبیگانگی، های دنیای کافکایی د قرار داده که همگی همانند شخصیت

تنگناهراسی و بالتکلیفی هستند. شخصیت مرکزی رمان یک مهاجر ایرانی به نام داریوش 

ی آمریکا غریبی و احساس غربت  کند، اما در جامعه آریانا است که در آمریکا زندگی می

در ندارم. من  آنجاآید، ولی هیچ تعلق خاطری به  من از آمریکا خوشم می»کند:  می

توانم خودم را به این فرهنگ وفق بدهم. برای  کنم. نمی ی این جامعه زندگی می حاشیه

گویم، آخر داریوش تو کجا و  ها پیش خودم می کنم. بعضی وقت همین، احساس تنهایی می

نیستی. هرچه زمان بیشتر  نجایااصالً جای تو نیست. تو متعلق به  نجایاکجا؟  نجایا

وطنان خودم زندگی کنم،  به وطن خودم برگردم و در میان هم خواهد گذرد، دلم می می

 .(Esfandiary, 2001:45)جایی که به آن تعلق خاطر داشته باشم 

ی ایران باستان است: امپراتوری شکوه و عظمت  کننده نام داریوش در این رمان تداعی

قایع داستان در و (Ibid: 118) . « آید، من پرشیا را دوست دارم من از ایران خوشم نمی»

است اگزیستانسیالیستی بر نظام  دهد و ظاهراً نقدی تهران پیش از انقالب روی می

ی چنین نظامی در وضعیتی  ی دوران پهلوی. قهرمان داستان در سایه زده بروکراسی

های کافکایی را در بستر  برد و برای ترسیم چنین وضعیتی موتیف سر می کننده به فل 

 بندد. ار میفرهنگ ایرانی به ک

مقامات فرودگاه مهرآباد به هنگام سفر داریوش به ایران کارت هویت او را ضبط 

ها و راهروهای تاریک و  او را به داالن های داریوش برای بازستانی آن کارت کنند. تالش می

کشاند. رمان در پیرنگ اصلی خود به معمای ازخودبیگانگی  ی بروکراسی ایران می معناباخته

 شود. داریوش اش معطوف می س عدم تعلق خاطر داریوش به سرزمین مادریو احسا

که حتی در  آن استاحساس تعلق و یا دلبستگی به هیچ مکانی ندارد. لذا محکوم به 
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، عدم شمولیت خاطر تعلقسرزمین مادری خویش غریبی کند. احساس ازخودبیگانگی و عدم 

ی ایران در  زده ی بروکراسی ی جامعه سایهدر جامعه، فقدان هویت و معناباختگی زندگی در 

که اشاره شد، داریوش  طور همانشود.  این رمان به صورتی هنرمندانه به تصویر کشیده می

کند. لذا در یک سفری نمادین به  هویتی می ریشگی و بی درسرزمین آمریکا احساس بی

جا   اش را در آن سرکوب شده  آید به این امید که هویت اجتماعی اش می سرزمین مادری

دهد که هویت اجتماعی او  اما ضبط کارت هویت او در فرودگاه مهرآباد خبر از آن می؛ بیابد

اش انکار خواهد شد و تالش او برای بازستاندن کارت هویت بیانگر  حتی در سرزمین مادری

اش است. کارت هویت که عنوان این رمان  که او در پی اثبات هویت سرکوب شده آن است

دفاع که در یک بروکراسی گروتسک  افتاده و بی ست، تمثیلی است از یک قهرمان تکا

 هیچ مفر و راه گریزی ندارد. گرفتار آمده است و از این هزارتو

ی ساده، یعنی فقدان کارت هویت و گرفتن یک کارت هویت جدید تبدیل  مسالهیک 

ی بروکراسی از دری به در بخت داستان در این هزارتو شود و قهرمان نگون به کابوس می

شود، اما پس از چندین هفته تقال هنوز  ی دیگر ارجاع داده می ای به اداره دیگر و از اداره

فهمم.  داریوش سرش را تکان داد و گفت: اصالً نمی»شود:  هیچ پیشرفتی حاصل نمی

خارجه به . او را از وزارت (Ibid: 18)« دهد بینم مرا به دیگری ارجاع می هرکسی را که می

کنند که باید  هم از او درخواست می احوال ثبتدهند و کارمندان  اداره ثبت احوال ارجاع می

 ی پلیس سند احراز هویت بیاورد: از اداره

مند شد و با غضب رو به آقای سپنتا کرد: این خیلی مضحک است. من  داریوش گالیه»

یرانی دارم. شما منو چه فرض ی پلیس سند بیاورم که ثابت کند هویت ا باید از اداره

معنی است.  واقعاً بی نی... اتر هستم ام. از شما هم ایرانی اید آقا؟ البته که من ایرانی کرده

گیرید. پاسپورت من دست  ببین چرا از فرودگاه در مورد پاسپورت من استعالم نمی

 .(Ibid: 46)« نه. توانند بینند که آیا ایرانی هستم یا از روی پاسپورت می ها هاست. آن آن

ها هم تاییدیه  فرستند که از آن ی پلیس او را به ادارات مختلف دولتی می در اداره

 شود: تکرار می طور نیهمی باطل  بگیرد. این چرخه

دار شده است و دیگر  گرچه اکنون دیگر رمقی برایش نمانده است و روحش جریحه»

دهد}.......{.  ز هم به تالش خود ادامه میی سابق را ندارد، اما با و انگیزه شورونشاطآن 

به یک  شدن لیتبددر حال  مسالهداریوش روی تخت خود نشست و به فکر فرو رفت: این 
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طول  قدر نیاباید  پاافتاده شیپای ساده و  مسالهی تلخ و دردنا  است. چرا یک  تجربه

 .(Ibid: 20)« بکشد؟

اما محکوم ؛ ی امید است ی یک روزنهرفت از این هزارتو در جستجو داریوش برای برون

های بیشتری  به این است که در وضعیت تعلیق و بین امید و ناامیدی باقی بماند. هرچه گام

شود و سرانجام به کانون قدرت کشانده  تر می گروتسک مراتب بهاش  دارد، وضعیت برمی

 آورد: می سر در ریوز نخستشود و از دفتر  می

ن با عمویم در مورد مشکل شما صحبت کردم. ایشان ببین دوست من، دیروز م»

ی  هستند به شما کمک کنند. ولی گفتند که از مراجع باالدستی به همه خیلی مشتاق

و یا در صورت لزوم بدون  ریوز نخست  ی اعضای کابینه ابالغ شده است که بدون تاییدیه

ای را امضا کنند.  برگهی شخص پادشاه نباید هیچ اقدامی انجام دهند و یا پای  تاییدیه

وزیر...در مورد  وزیر جدید صحبت کنند. با نخست عمویم قول داد که همین امروز با نخست

کردم کارت  ؟ داریوش از ته دل آهی کشید و گفت: هرگز فکر نمیپاافتاده شیپی  مسالهاین 

 که نیهم« درآورد. ریوز نخستای پیدا کند و سر از دفتر  هویت من این همه ابعاد پیچیده

خبر »تابد:  ی امید در دلش می آورد، بارقه ی وزیر خبر خوشی برای داریوش می برادرزاده

صحبت کرد و  ریوز نخستبا  خوشی برایتان دارم. عمویم در مورد کارت هویت شما

اند که کارت هویت شما را  دستور داده احوال ثبتی  ی ایشان را گرفت. ایشان به اداره تاییدیه

من از شخص » رود: می احوال ثبتی  داریوش با خوشحالی به اداره .(Ibid: 94) .صادر کنند

تر کارت هویت مرا صادر  آن شما باید هرچه سریع موجب بهام که  تاییدیه گرفته وزیرجنگ

آقا این نامه به »شود که این نامه دیگر اعتبار ندارد:  اما در کمال تعجب مطلع می؛ «کنید

اید،  ای که گرفته خورد. چطور بگویم، نامه تم که این نامه به درد نمیخورد. چی؟ گف درد نمی

بخت را به وقایع سیاسی  رمان سرنوشت این قهرمان نگون .(Ibid: 109)« دیگر اعتبار ندارد

کنم جناب آریانا، ولی ظاهراً  تان را قطع می ببخشید که کالم»زند:  دوران مصدق پیوند می

لکت چه اتفاقی افتاده است. دیشب انقالب شد. داریوش شما اطالع ندارید که در مم

 .(Ibid)« ی صندلی رساند. انقالب؟ خشکش زده بود، خودش را با زحمت به لبه که یدرحال

ماند و  نتیجه می ی ایشان برای گرفتن کارت هویتش بی های مذبوحانه سان، تمام تالش بدین

گشاید، تنها  تی لب به اعتراض میشکند. وق در هم می مخمصهامیدش برای گریز از این 

ی تمشیت امور در این  بس است دیگر آقا. اگر از نحوه»شنود، این است:  پاسخی که می

ای که دلت  کنی. برو به هر خراب شده آید، چرا گورت را گم نمی مملکت خوشت نمی
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هل این تو ا»گوید:  ی رمان، افسر پلیس به او می در آخرین صفحه .(Ibid: 128) .خواهد می

من به »زند:  گونه نهیب می بنابراین، این؛ (Ibid: 129« )مملکت نیستی. تو از ما نیستی

های من  جای من نیست. یک نفر جانب مرا نگرفت و با حرف تعلق ندارم. اینجا نجایا

موافقت نکرد و یا حتی احساس درونی مرا در  نکرد. همه نگاه عاقل اندر سفیه به من 

 (.Ibid: 34کردند. )

دهد. جسد او  کند و به زندگی خود پایان می در پایان داستان، داریوش خودکشی می

شود، جسدش را  شود. وقتی پلیس خبردار می های باریک تهران پیدا می در یکی از کوچه

 شود: دارند و این بیانیه صادر می برمی

ای که  ومهاما تنها مرق؛ هاست اش شبیه ایرانی علت مرگ ایشان مشخص نیست. قیافه»

ای از خارج به تاریخ  زبان خارجی نوشته شده است. ظاهراً نامه به از داخل جیبش پیدا شد،

است. هیچ اوراق هویتی از ایشان پیدا نشد و نام و ملیتش مشخص نیست. جسد این  1521

 ای نیامد که او را  وخویش، دوست یا سفارتخانه اما هیچ قوم؛ آقا سه روز در اینجا مانده است

 (.Ibid: 129) «شناسایی کند

های  گونه که در داالن شخصیت سیزیف کیاز این رمان صرفاً یک تمثیل کافکایی 

ی از خودبیگانگی،  تاریک بروکراسی گرفتار شده باشد، نیست، بلکه نفرین طردشدگی، تجربه

احساس عدم تعلق خاطر به یک جامعه و ریسک از دست دادن سرزمین مادری است. 

او یک غریبه بود و در »اش غریب بماند:  که در سرزمین مادری آن استحکوم به داریوش م

 (.Ibid: 106« )وطنانش در کشور خودش بیگانه بود میان هم

اسفندیاری در این رمان دنیای ایرانی را به دنیای کافکایی ترجمه کرده و برآیند این 

امکان خوانش توأمان  ی فرهنگی به وجود آمدن یک پالیمسست فرهنگی است که ترجمه

هویت دیاسپورایی( را فراهم )هویت برآمده از سرزمین مادری( و متن فوقانی )متن تحتانی 

ی حاکم بر ایران  گونه کند. آنچه از متن تحتانی قابل خوانش است، بروکراسی هیوالنه می

اختگی که در آن منطق معناب گونه است که مصداقی است از دنیای کافکایی؛ دنیایی کاوبوس

های اداری  ای از کاغذبازی های داستان اغلب در شبکه دست برتر را دارد و شخصیت

ی کنجکاو را در  تاریک و معماگونه است که سوسه هزارتویی مثابه به   گرفتارند. این شبکه

و  دارد ی خود در سرگشتگی دائمی نگه میانتها یبهای مارپیچ و  داالن میان راهروها و

کند. به همین دلیل، افراد در دنیای کافکایی  را از سوسه سلب می هزارتواین امکان خروج از 

 ,Cuddonشوند ) زدگی می دچار پارانویا، تنگناهراسی، معناباختگی، بالتکلیفی و بروکراسی
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متن تحتانی را دارد نقدی  (. بر این اساس، این داستان پالیمسستی که حکم1998:441

کراسی ایرانی که هویت و فاعلیت انسان ایرانی را تهدید است اگزیستانسیالیستی بر برو

و یا دستکاری کردن آن هیچ  کند و انسان ایرانی برای رهایی از این ماشین بروکراسی می

 شود. داریوش که نماد انسان تبعیدی و های آن له می دنده عاملیتی ندارند و فقط زیر چرخ

کند تا به  وقفه تالش می ی در نوسان است. بیمهاجر ایرانی است، دائماً بین امید و ناامید

شود، زیرا در  تر می عاجزتر و ناتوان مراتب بهکند،  هدفش برسد، ولی هرچه بیشتر تالش می

ی  آورند. او مثل سیزیف چرخه های انسان صرفاً ناکامی به بار می دنیای کافکایی کنش

های او مثل گردویی  ل کند. کنشآنکه پیشرفتی حاص کند بی بروکراسی را تکرار می انیپا یب

 بدون هسته است که اساس فلسفه اگزیستانسیالیستی است.

ی دیاسپورایی در این رمان به  ازخودبیگانگی عنصر دیگر دنیای کافکایی است که سوسه

نظام بروکراسی است. اگر از  شود. در دنیای کافکایی چنین وضعیتی معلول آن ترجمه می

های بروکراتیک انسان موجودی  به این پدیده نگاه کنیم، در نظام منظری اگزیستانسیالیستی

رحم و بیگانه افکنده شده است. این موجود  است ناتوان و منزوی که به داخل دنیایی بی

شود، اما هویت این نیروها هرگز  ی میکار دستالهویه  درمانده دائماً توسط نیروهایی مجهول

هم از هویت خود و هم از هویت سیستم و ساختار گردد و لذا انسان  بر او مکشوف نمی

های  که در داالن آن استگردد. داریوش در این رمان محکوم به  حاکم بر خود بیگانه می

های  بزند. سرنوشت او باید در همین داالن وپا دستتاریک بروکراسی برای یافتن هویت خود 

د. هزارتوی بروکراسی به این شو تاریک تعیین شود و هویت او توسط همین عنصر تهدید می

 شود: صورت برجسته می

{ به من ...اش را بگیرد.} صبح زود به وزارت کشور رفت، به این امید که اوراق هویتی»

اند که برای گرفتن کارت هویتم به اینجا بیایم. چه کسی گفته آقا؟ وزارت امور خارجه.  گفته

ت شناسایی شما را ندادند؟ به من مرد پشت میز ابروهایش را در هم کرد. خودشان کار

گفتند که باید به وزارت دادگستری بروم. در آنجا به من گفتند که باید به اینجا بیایم. من 

ی پلیس اقدام  آمدم ولی همکاران شما گفتند که باید از طریق اداره جا نیهمپن  روز پیش 

 .(Esfandiary, 2001:3-4) «برگردم. جا نیهمی پلیس گفتند که باید دوباره  ادارهکنم. در 

تواند  حس عدم تعلق یک مضمون پرتکرار در این رمان است. غیر از بروکراسی که می

 کند: خانمانی نیز به ایجاد این حس کمک می این حس را ایجاد کند، بی
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ابروهایش را در  که یدرحالات کجاست؟ من خانه ندارم. خانه نداری؟ آقای فیروز  خانه»

چطور خانه نداری؟ همه خانه دارند. ....... من در هیچ جایی  "فت: هم کرده بود، گ

 .(Ibid: 126)« ام. ام که بگویم خانه دارم. همواره در حال سفر بوده ی زندگی نکردها اندازه به

گونه به سر برده است و در تمنای  بینیم که داریوش دائماً در وضعیت تبعید لذا می

رود احساس غربت  آن تعلق داشته باشد. هرکجا می ای است که به یافتن بهشت گمشده

کند و این حس یک تهدید اگزیستانسیالیستی است که به اوج ازخودبیگانگی منجر  می

به خود  انیپا یبی  یک انسان ازخود بیگانه صورت یک چرخه عنوان بهشود. هویت او  می

باشد که به آن تعلق دارد.  وقفه در جستجوی مکانی گیرد. او در یک دنیای بیگانه باید بی می

عدم تعلق و ازخودبیگانگی است. او حس بیگانگی و طرد  اریع تماموضعیت داریوش مصداق 

وطنانش را رمزگشایی  تواند هیروگلیف سرزمین مادری و هم نمی فقط نهشدگی دارد زیرا 

ی عوض شده است. لذا کل بهکند، بلکه آن تصویری که از ایران در ذهن خود داشت، 

تواند در آن آسیمیله شود. ایران که سرزمین مادری و هویت اصیل او بود، اکنون به یک  مین

 عنصر بیگانه تبدیل شده است:

ی با برخی از هرازگاهتر شده بود. گرچه  بزرگ تیغا بهوطنانش  شکاف بین او و هم»

ما اکثراً توانست با آنان همدلی کند، ا  کرد و می می درکشانکرد،  آنان احساس قرابت می

او  .(Ibid: 93)« اند اش جدا کرده ی است که از سرزمین اصلیا رهیجزکرد که مثل  حس می

ی ناشناخته افکنده شده نیسرزمبیند که به داخل  خود را مثل آلیس در سرزمین عجایب می

 برد: تعلق رن  می-از درد عدم لذا است.

متفاوتی دارند احساس قرابت با این افراد که فکر و احساس کامالً  توانم یمچطور »

کنم...تنها چیزی که در آن هیچ  ها را در  نمی کنند و من هم آن ها مرا در  نمی کنم؟ آن

این .  (Ibid: 35) « شعر و شاعری تعلق ندارم نیسرزمشکی ندارم این است که من به این 

ای کافکایی خورد، زیرا از عناصر مرکزی دنی عنصر بیگانگی در همه جای رمان به چشم می

 است:

وطنان من هستند. ما  ها هم گفت که این داریوش افسرده شده بود. پیش خود می»

وطنان خود و در کشور خودش بیگانه و  او در اصل در میان هم ؛ ونیاکان مشترکی داریم

 .(Ibid: 54)« غریبه بود

راسی توان استدالل کرد که بروک از این رمان می آمده دست بههای  بر اساس داده

کند، دسترسی به کارت هویت  شمولیت و یا عدم شمولیت افراد در جامعه را تعیین می
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مساوی است با شمولیت در جامعه و بالعکس. لذا تقال کردن برای یافتن کارت هویت در 

حکم تنازع برای بقاست. این همان چیزی است که در بخش چارچوب نظری به نقل از 

ی مهاجر مورد بحث قرار گرفت.  حت عنوان بقای حیات سوسههومی بابا و والتر بنیامین ت

ای که هویتش هم در سرزمین میزبان و هم در سرزمین مادری سرکوب شده است و  سوسه

ی آخر و تا پایان رمان  او برای بقای حیات خود نیازمند بازیابی هویت خود است. او تا لحظه

تواند هویت واقعی خود را اثبات  چون نمی کند ولی برای بازیابی و اثبات هویت خود تقال می

 رسد. برای همین، رمان با خودکشی داریوش به پایان می ؛ وکند، سرنوشتی جز مرگ ندارد

ی دنیای ایرانی به دنیای کافکایی  یکی دیگر از عناصر کافکایی که در این ترجمه

ند. این حس ک حس پارانویا است که بین خود و دیگری شکاف ایجاد می شاهد آن هستیم

 ی ایران است: زده یبروکراس تیغا بهی  در جامعه ناشناخته پیامد یک قدرت مافوق

ترسند. همه   در این مملکت همه حتی شخص او ل مملکت از یک مقام مافوق می»

ترسند، ولی  گیرد. همه از شاه می ها دستور می ها، آمریکایی دانند که شاه از خارجی می

اسفندیاری این  .(Ibid: 94)ترسد  د شاه هم از کسی دیگر مییادشان رفته است که خو

 حس پارانویا در انسان ایرانی را در پاراگراف زیر به زیبایی ترسیم کرده است:

راجع به  ، بله البته.بله جناب سرگرد هیرمند این تقاضانامه به امضای شما نیاز دارد....»

ی گرفتن آن را شرح داد. سرگرد پیش هایش برا چیه؟ داریوش ماجرای کارت هویت و تالش

دار است. شما نیازی به گواهی  های او گوش داد. خنده به حرف دقت بهاز خواندن تقاضانامه 

پلیس ندارید. البته که شما ایرانی هستید. اگر ایرانی نیستید، پس کجایی هستید؟ من 

خوب بگذریم! حاال من این  ای ندارد. ام. ولی فایده ام و همین را به آنان گفته اعتراض کرده

اینکه شما امضا و  محض بهاند که  تقاضانامه را دارم و ستوان آذرنوش قول مساعد داده

من باید امضا و  ی اقدامات را انجام دهند. سرگرد با اضطراب گفت: کردید، بقیه دشییتا

ت و ای اس کنم؟ بله جناب ستوان همین را خواستند. ایشان گفتند که کار ساده دشییتا

 دشییتای من چرا باید امضا و ول ای است، بله کار ساده کنند. بقیه را خودشان ردیف می

اعتراضی ندارم. اصالً اعتراضی ندارم. ولی  نشود آقای آریانا، من مطلقاً سوءتفاهم کنم؟

ای نیست. من باید از مقامات  کردن آن برای من کار ساده دییتااین است که  تشیواقع

مراتب  سلسله که در سطور فوق شاهد هستیم، طور همان (Ibid: 77 ).«بگیرم.مافوقم دستور 

شود. این امر که خود معلول  قدرت هیچ حد و انتهایی ندارد، اما وجود آن بدیهی انگاشته می
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 صورت بهبروکراسی زدگی و از عناصر دنیای کافکایی است، در این رمان پالیمسستی 

 آمیز بازنمایی شده است: اغراق

هند. وزیر جنگ از طرف من با  د نگران نباش آقا، باالخره کارت هویت تو را می»

و سپس با رهبر اعظم در  با شاه وزیر احتماالً صحبت خواهد کرد. بعد، نخست ریوز نخست

 صحبت خوشمورد کارت هویت شما صحبت خواهد کرد. بعدش، رهبر اعظم هم با مافوق 

 -گه. او شاهد است و اگر بخواهد کمک کند، هیچ کسخواهد کرد. نگران نباش آقا خدا بزر

 .(Ibid: 91)تواند در این مملکت خدا را ببیند؟  شود. آدم چطور می جلودارش نمی -حتی شاه

 «عطر سنبل عطر کاج»خوانش پاليمسستي 

ی ایرانی مقیم  های یک خانواده روایتی غیرداستانی از ماجراجویی« عطر سنبل عطر کاج»

فیروزه جزایری دوما است که به دیاسپورای ایرانی پس از انقالب تعلق دارد.  به قلم آمریکا

به  های آن است که به دلیل گرایش شدید شخصیت« بامزه در فارسی»عنوان اصلی این اثر 

ی فارسی آن انتخاب شده است. سنبل  های هیبریدی، این عنوان هیبریدی در ترجمه هویت

یکی از نمادهای مسیحیان در جشن آغاز سال نو است و یکی از نمادهای ایرانیان و کاج 

گیری تئوریک این متن پالیمسستی داللت دارد.  آمیزی آن بر سیاست هویتی و جهت درهم

ی خانم جزایری و رؤیای آمریکایی آنان  این متن که لحنی طنزآمیز دارد، ماجراهای خانواده

ت دیاسپورا از جمله حس از خودبیگانگی، کند. بسیاری از مضامین رای  در ادبیا  را روایت می

ها و  ی وطن، تنش بین آسیمیالسیون و انزوا، کشمکش بین فرهنگ گونه تمنای نوستالژیک

ها از دیدگاه یک مهاجر ایرانی روایت  های هیبریدی در این روایت حضور دارند. قصه هویت

تا رؤیای آمریکایی خود  ی جزایری پیش از انقالب از ایران مهاجرت کردند شود. خانواده می

را تحقق ببخشند. آنان از زمانی که در ایران بودند، این رؤیا را در سر داشتند. پدر فیروزه، 

 کاظم قهرمان این داستان است. او بود که این رؤیا را در سر آنان انداخته بود:

ی  بقهترین ط در نظر پدرم، آمریکا جایی بود که در آن هر فرد معمولی حتی از پایین»

مند و  تواند به شخصیتی مهم تبدیل شود. آمریکا کشوری است بامحبت، نظام جامعه می

های بهداشتی تمیز؛ جایی که همه به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام  آکنده از سرویش

کاظم در  از انقالب، شیپ .(Dumas, 2007: 3)« گذارند. آنجا سرزمین موعود است می

سال به استخدام یک شرکت نفت  1به مدت  1972ود. در سال آبادان مهندس نفت ب

فقط هفت سال  روزهیفاش به آمریکا مهاجرت کرد و  آمریکایی درآمد. آن سال همراه خانواده
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اما کاظم مجدداً ؛ داشت. آنان دو سال در کالیفرنیا زندگی کردند و سپس به ایران برگشتند

شرکت آمریکایی درآمد و این بار برای همیشه  داماستخی انقالب اسالمی ایران به  در آستانه

بود، اما  خوانده درساش در آمریکا  از ایران مهاجرت کردند. گرچه کاظم در دوران دانشجویی

کرد که گویی اصالً به آنجا  به تقریر دخترش فیروزه چنان با حسرت از آمریکا تعریف می

و یوتوپیا بود. پس از چند سال که مجدداً زیرا آمریکا برای او یک رؤیای ناتمام ؛ نرفته است

اش را نیز در رؤیای آمریکایی خود سهیم کند.  به آمریکا برگشت، تصمیم گرفت خانواده

چون رمان از دیدگاه فیروزه نوشته شده، دو مقطع از زندگی او روایت شده است. اول 

نوستالژیک شده ناپذیر و  کرد و اکنون برایش دسترس مقطعی که او در ایران زندگی می

 ی او در آمریکا. هزیست ی تجربهاست. دوم، روایت 

دهد که این متن پالیمسستی رؤیای آمریکایی  قرائت تنگانگ این متن نشان می

ی ایرانی را به رؤیای  کند خانواده ، تالش میدرواقعکند.  ای ایرانی را روایت می خانواده

است ابتدا عناصر کلیدی این رؤیا را آمریکایی ترجمه کند. لذا برای خوانش آن الزم 

قرار دهیم. رؤیای آمریکایی که بیان فرهنگی هویت آمریکاست  موردبحث

(Ştiuliuc,2011)ی تعداد  ، در مطالعات فرهنگی آمریکا جایگاهی مرکزی دارد. درونمایه

توان آن را بیان  لذا می و دهد یمهای قرن بیستم را رؤیای آمریکایی تشکیل  زیادی از رمان

 1931ها. این اصطالح را آدام اسمیت در سال  ادبی مفهوم آمریکا دانست: سرزمین فرصت

ای بدون داشتن رؤیا  به کار برد و با اشاره به اینکه هر حماسه« ی آمریکا حماسه»در کتاب 

 تعریف کرد: گونه نیادهد، آن را  شکوه خود را از دست می

ها فارغ از نژاد و ملیت  ی انسان ؤیای سرزمینی است که در آن همهرؤیای آمریکایی ر»

اش فرصت رشد و  توانمندی قدر بهکنند و هرکسی  و طبقه در یک رفاه نسبی زندگی می

نیست، بلکه   ها های لوکس و بزرگراه ماشین پیشرفت دارد. رؤیای آمریکایی صرفاً رؤیای

 ی اجتماعی و مردی از هر پیشینه و طبقه رؤیای یک نظام اجتماعی است که در آن هر زن

 ,Adams)« تواند استعدادهای خود را در باالترین ظرفیت ممکن به فعلیت برساند می

این مفهوم را در زمان قحطی بزرگ مطرح کرد، لذا این مفهوم با هویت  آدامز (.2012:444

نیست جز یک ایماس  یکی انگاشته شد. در این تقریر، رؤیای آمریکایی چیزی فرهنگی آمریکا

کند. این ایماس از نظر آدامز  های آمریکا را بیان می ها، امیدهای جمعی و آرمان زیرا اسطوره

 ( باور به آزادی9 ( باور به حصول توفیق1 به پیشرفت ( باور1شود:  عناصر زیر را شامل می

ین عناصر، تعریف عالوه بر ا ( باور به پلورالیسم فرهنگی.9( باور به همزیستی خود/دیگری 2
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از  اند عبارتتواند بر محتوای این رؤیا پرتوافشانی کند که  آدامز از رؤیای آمریکایی می

ها، برابری، ثروت و خوشبختی، شمولیت یا آسیمیله شدن کامل در فرهنگ  سرزمین فرصت

 جریان اصلی، دموکراسی و شناسایی عمومی.

ها بوده است و با  ری از ملتدر طول قرون متمادی، آمریکا مقصد مهاجرت بسیا

است تبیین شده  هایی چون دیگ جوشان، کاسه ساالد، کالیدسکوپ و یا موزائیک استعاره

(Ştiuliuc, 2011: 368این استعاره .)  ها حکایت از آن دارد که در سرزمین آمریکا مهاجران

د و ی ساکنان این سرزمین به نوعی مهاجر هستن کنند، چراکه همه احساس غربت نمی

های  شود که سوسه معناست و همین امر باعث می ی بومی و مهاجر در آنجا بی دوگانه

دیاسپورایی در آمریکا با یکدیگر احساس همبستگی کنند و میل به سرزمین مادری را در 

و در عوض میل به سرزمین میزبان را تشدید کنند. اگر از منظر مطالعات  خود تقلیل دهند

سازی تلقی کنیم؛  ی آمریکایی را تبیین کنیم، باید آن را نوعی کاالییفرهنگی بخواهیم رؤیا

موجب تولید منزلت در  نمادین صورت بهتواند  کاالیی که دسترسی به آن و یا مصرف آن می

سازی  سیاست روانی رؤیای آمریکایی: کاالیی»های مهاجر گردد. لوئیس در کتاب  سوسه

( به این نکته اشاره کرده و معتقد Lois,1994:20) «سوسگی در ادبیات قرن بیستم آمریکا

اند، زیرا رؤیای آمریکایی دستگاه ایدئولوسیک  است که رؤیای آمریکایی و کاال تقریباً مترادف

ای و  رؤیای آمریکایی رؤیای منزلت است، ارزش مبادله که ییازآنجا (.Ibidکاال است )

داستان با باال رفتن از  جزایری، قهرمانای آن برجسته است. مثالً در روایت فیروزه  نشانه

از  شدن لیتبدکند و با  ساز رؤیای آمریکایی یک نوع مسخ شدن را تجربه می نردبان کاالیی

کند. لذا استدالل ما در خوانش  یک فقیر به غنی یک منزلت اجتماعی برای خود کسب می

کند  سپورایی تالش میی دیا سوسه عنوان بهکه خانم جزایری  آن استاین متن پالیمسستی 

 به نمادینصورت  به رهگذر این از تا کند ترجمه آمریکایی رؤیای به را خود بومی هویت

؛ کند تضمین را آمریکا سرزمین در خود بقای و موفقیت و کنند پیدا دست آمریکایی هویت

ن هر عالم ترجمه کرد طور بهو )اش  او از طریق ترجمه کردن خود و خانواده، گرید عبارت به

 این و کند پیدا می دست شده کاالیی هویت یک به آمریکایی رؤیای ی دیاسپورایی( به سوسه

 این. برهانند انزوا و آسیمیالسیون بین تنش از را خود که سازد می قادر را آنان هویت

 بابا هومی توسط که «مهاجر ی سوسه حیات بقای» تئوری منظر از توان می را استدالل

البته در بخشی از این روایت که به ماجرای تسخیر  .کرد نیز بازخوانی، ستا شده مفهومینه

تصویر رؤیایی از آمریکا که خانم  آن شود، مربوط می ی جاسوسی آمریکا در تهران النه
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پاشد و روایت رؤیای آمریکایی  جزایری در سرتاسر این متن تولید کرده است، از هم فرو می

واقعه ایرانیان مقیم آمریکا  ازآن پسکند، زیرا  ل پیدا میشود و به تراسدی می واسگون می

شناسان شاهد  هایی منفی که معموالً در آثار شرق شوند و به آنان برچسب اخراج می ازآنجا

خواهد فروپاشی آن رؤیای آمریکایی  خانم جزایری نمی که ییازآنجااما ؛ شود هستیم زده می

 کند می رد، در بخش تراسیک داستان خود تالشرا که خود عمیقاً به آن باور دارد بپذی

 خوانندگان به تا بکشد چالش به را ایرانی مهاجران علیه ها آمریکایی آمیز تعصب های کلیشه

 ایدئولوسی علیه بالقوه تهدیدی آمیزی تعصب های کلیشه چنین که کند یادآوری آمریکایی

 باعث بالقوه ناکامی این بردن سؤال زیر برای او های تالش اما، هستند آمریکایی رؤیای

 او این از سوی دیگر، .کند سازی خودشرقی و بزند سازی خودکلیشه به دست او که شود می

 بر تصویررا که  تعصبات ی کننده اثرناکام تا کند می ترجمه طنز به را بالقوه ناکامی و تراسدی

 کند. خنثی، کنند می وارد  خدشه آمریکایی رؤیای

 گيری بحث و نتيجه

هویتی دو  تیحساسی ایرانیان دور از وطن را از منظر  در این پژوهش تالش کردیم تجربه

 زیست ی تجربهنفر از نویسندگان دیاسپورایی بازخوانی و تبیین کنیم. برای این منظور 

دیاسپورایی را با مفاهیم پالیمسست و هیبریداسیون مفهومینه کردیم و نشان دادیم که 

ی فرهنگی متوسل  های متنی و روایی خود به ترجمه ایران در کنش نویسندگان دیاسپورای

شوند. با رمزگشایی از این  های فرهنگی می شوند و از این طریق باعث تولید پالیمسست می

ها نشان دادیم که این نویسندگان چگونه نظام معنایی سرزمین مادری را به  پالیمسست

سیاست هویتی خود را در کنش  سان نیبدو  کنند ترجمه می بالعکسسرزمین میزبان و یا 

کنند. اسفندیاری که به دیاسپورای پیش از انقالب تعلق دارد،  بندی می روایی خود صورت

کند تا از این طریق نگاه انتقادی خود به  دنیای ایرانی را به دنیای کافکایی ترجمه می

دهد که نویسندگان  ان میامر نش نیا و هویت برآمده از آن را نشان دهد.  سرزمین مادری

غیاب را  نیا اند، اینکه با غیاب جغرافیایی سرزمین مادری خویش مواجه رغم بهدور از وطن 

یعنی درست است که ؛ کنند با خلق یک جغرافیای تخیلی در دنیای داستانی خود جبران می

ین کنند، اما این وطن و سرزم دیگر در سرزمین مادری خود زیست نمی این نویسندگان

شناسی مضاعف که ما آن را با  کند. این هستی  زیست می ها آنمادری است که در ذهن 

بخشد و جهان  ی پالیمسست تبیین کردیم، به آنان یک خودآگاهی مضاعف می استعاره
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کند. از  های سیال و در حال گذار معطوف می گرایانه به هویت زیست آنان را از هویت ذات

ه به دیاسپورای پس از انقالب تعلق دارد، دنیای ایرانی را به سوی دیگر، خانم جزایری ک

کند. قرائت تنگاتنگ ما نشان داد که او گرچه به رؤیای آمریکایی  رؤیای آمریکایی ترجمه می

را با حضور تاریخی وطن در  یی وطنایجغرافاسفندیاری غیاب  اعتقادی راسخ دارد، اما مانند

تواند غیاب رؤیای  که نمی طور همانکند و  ن میذهن و در دنیای داستانی خود جبرا

شناسی  تواند باور کند. لذا او نیز در این هستی آمریکایی را باور کند، غیاب وطن را نیز نمی

مضاعف به یک خودآگاهی مضاعف رسیده و متن پالیمسستی او بر این مدعا صحه 

ه سیاست هویتی دهد ک گذارد. بازخوانی سنت روایی این دو نویسنده نشان می می

نویسندگان ایرانی دو از وطن چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب مسیر مشابهی را طی 

ای از شدت و حدت  کرده است و در هر حالت، کنش روایی نویسندگان دور از وطن با درجه

؛ به یکی از دو قطب سرزمین مادری و یا سرزمین میزبان میل پیدا کرده است

ی آنان باقی  ایستا در ذهن همه صورت بههویت برآمده از سرزمین مادری ، گرید عبارت به

پویا بر آن سوار شده است. این  صورت بهمانده است و هویت برساخته در سرزمین میزبان 

در سطح خودآگاه از  های دیاسپورایی چگونه دهد که سوسه خاصیت پالیمسستی نشان می

 شوند. جمه میمعنایی دیگر تر نظام بهیک نظام معنایی 

 تشکر و سپاسگزاری

 دانشگاه عالمه استاد مطالعات فرهنگی دانم از آقای دکتر محمدسعید ذکائی الزم می

ی این مقاله در  های راهگشایشان و از اینکه امکان ارائه ی بینش به سبب ارائه یطباطبائ

گرید هاتس را فراهم ساختند و از پروفسور این« مطالعات ایرانیان دور از وطن»همایش 

ها  دیویس استاد ادبیات انگلیسی و مطالعات جنسیت دانشگاه توبینگن آلمان به سبب تالش

ی مباحث نظری این پژوهش تشکر صمیمانه  ی توسعه شان در زمینه های ارزنده و راهنمایی

 بکنم.
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