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Introduction: Literature brings us to the brink of existence. Its imaginary
landscapes invite the reader to be a voyager filled with wonder, but the prospect of
the marvelous that dazzles the eye may also open on to the dark world of terror and
despair. Literature, like dreams, cannot be controlled. It disrupts the hold we have on
our habitual experience. When we read or write, we inevitably follow the traveler’s
impulses and steer across unknown countries with the help of a map. Yet, literary
language most especially creates its own ephemeral universe resistant to all that is
familiar. Something in this shifting landscape escapes and alienates our travelling
eyes. The most intense forms of estrangement experienced by the subject, according
to Julia Kristeva, are those produced by poetic language. For, while its origins are
implicated in the origins of subjectivity, poetic language is a fire of tongues. It has
an infinite, ecstatic quality that eludes the mastery of human consciousness. The
landscape of the literature, then, is inhabited by a foreignness that deflects the
traveler and isolates us from ourselves. We become, in other words, exiles.
Julia Kristeva: Julia Kristeva (born on 24 June 1941) is a Bulgarian-French
philosopher, literary critic, semiotician, psychoanalyst, feminist and, most recently,
novelist who has lived in France since the mid-1960s. She is now a professor
emeritus at Diderot University of Paris. As the author of more than 30 books, such
as Powers of Horror, Tales of Love, Black Sun: Depression and Melancholia,
Proust and the Sense of Time, and the trilogy Female Genius, she has been awarded
Commander of the Legion of Honor, Commander of the Order of Merit, Holberg
International Memorial Prize, Hannah Arendt Prize, and Vision 97 Foundation
Prize. She was also awarded by the Havel Foundation.
“Strangers to Ourselves” by Julia Kristeva: This book is concerned with the
notion of the “stranger”, the foreigner, outsider, or alien in a country and society not
their own as well as the notion of strangeness within the self, a person’s deep sense
of being, as distinct from their outside appearance and conscious idea of self.
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Kristeva begins with the personal and moves outward by examining the world
literature and philosophy. She discusses the foreigner in the Greek tragedy, in the
Bible, and in the literature of the Middle Ages, Renaissance, Enlightenment, and the
twentieth century. She discusses the legal status of foreigners throughout history,
gaining perspective on our own civilization. Her insights into the problems of
nationality, particularly in France, are more timely and relevant in an increasingly
integrated and fractious world.
In the framework of the theory of strangers to ourselves, Julia Kristeva explains the
life of the stranger within us. This stranger is a hidden force and an explanation for
our internal contradictions, differences, and isolations that are formed under
compelling environmental conditions and push the host towards the risk of social
exclusion and alienation, especially if the host is an immigrant.
Alia Mamdouh: This Iraqi writer was born in Baghdad in 1944 and finished her
primary and secondary studies there. Then, she joined Al-Mustansiriya University
and graduated in psychology in 1971. She left Iraq in 1982 and did not return there.
She haunted among capitals and cities, among Beirut and Morocco, Brighton,
Cardiff, and Montreal, and temporarily settled in Paris.
The present study is the analysis of the contextual features of “Al-Mahbubat”
according to the principles of the theory of Kristeva, Strangers to Ourselves, and the
characters of this novel in order to lay the grounds for proposing themes of
alienation with oneself.
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical. The analysis
helps to describe, show and summarize the data in a constructive way such that the
patterns that emerge can fulfill every condition of the data.
Results and Discussion: “Al-Mahbubat” by Alia Mamdouh: The novel “AlMahbubat” presents its own artistic reality. This reality is based on the experience
and alienation of Iraqi immigrants in Western society, the novelist looks at the world
from their perspective and gives them the opportunity to reflect and talk about their
suffering inside and outside Iraq. Thus, the novelist explains the lives of Iraqis living
inside and outside Iraq based on the theory of strangers to ourselves.
Conclusion: Iraqis who live in Iraq or migrate to a foreign land can possibly be
classified as strangers because they are ready for it. This alienation arises in two
ways, by their will or by force from the environment. The severity of this alienation
among the immigrants is more than the other Iraqis because they are forced to live in
a foreign environment and must be prepared to separate from the mother tongue and
their national culture.
Keywords: Kristeva, Strangers to ourselves, Arabic novel, Al-Mahbubat, Alia
Mamdouh.
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واکاوی رمان «

»

بر اساس نظریهی تن بيگانه کریستوا

فاطمه کاظمی ،1دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
مجتبی بهروزی ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل
مرتضى زارع برمی ،استادیار گروه مترجمی زبان عربی ،دانشگاه دامغان
تاریخ دریافت2911/10/21 :

تاریخ پذیرش2911/11/20 :

چکيده
ژولیا کریستوا در چارچوب نظریهی تن بیگانه ،به توضیح بیگانهی درون انسان پرداخته است .این
بیگانه یک نیروی پنهان و تعبیری از تناقضها ،تضادها ،اختالفها و گسستهای درونی انسانهاست
که تحت فشار شرایط محیطی پرتوان میشود و میزبان خود بهویژه اگر از طبقهی مهاجران باشد را در
» نوشتهی

معرض خطر طردشدگی از جامعه و دیگربودگی قرار میدهد .رمان «

،

شرح بیگانگی مهاجران عراقی در جوامع غربی است .نویسنده در این رمان ،از دریچهی چشم
سوژههای عراقی مهاجر به غرب ،دنیا را نگریسته و به آنها فرصت داده تا به رنجهای خود ،در عراق و
با این ترفند ،فرایند بیگانگی با

بیرون از عراق بیندیشند و با مخاطب خود سخن بگویند .در واقع

خویشتن عراقیهای ساکن و مهاجر را برای مخاطب ترسیم کرده است .بر همین اساس در مقالهی
حاضر ،این رمان وی بر مبنای نظریهی «تن بیگانهی کریستوا» و با روش توصیفیتحلیلی به بحث و
بررسی گذاشته میشود .یافتههای پژوهش مبین این موضوع است که عراقیهای ساکن در سرزمین
مادری یا مهاجر به سرزمینهای بیگانه ،این استعداد را دارند تا بهصورت خودخواسته یا از روی اجبار
محیط ،به عنوان «دیگری غریبه» شناخته شوند و شدت این بیگانگی در مهاجران بیش از سایر عراقیها
میباشد؛ به این صورت که آنها بهدلیل زندگی در محیط بیگانه ،باید آمادگی دوری از زبان مادری و
همچنین گسست پیوند با فرهنگ ملی خویش را داشته باشند.
کليدواژهها :کریستوا ،تن بیگانه ،رمان عربی،

،

.
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مقدمه
ژولیا کریستوا 1متولد 1491م ،ادیب ،فیلسوف ،زبانشناس و روانکاو بلغاریتبار
فرانسوی ،از مهمترین نظریهپردازان جریان پساساختارگرایی است
«او ابتدا به فرانسه و سپس به آمریکا مهاجرت کرد [که] این تجربه و تأثیر [آن] بر وی
باعث شد تا مفهوم بیگانه و بیگانگی را در سرنوشت مهاجران و تبعیدیها مورد توجه
قرار دهد و بعدها با استفاده از تجربهی بیگانگی و دیگربودگی ،مبانی نظریهی تن بیگانه
را در کتاب بیگانه با خویشتن1411( 2م) عرضه کند» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی،

 .)111 :1949وی در قالب این نظریه ،به بررسی «جنبههای مبهم و متناقض درونی
مهاجران پرداخت و دریافت که مهاجران با خویش و با احساسات و جسم متعلق به
 .در واقع «پدیدهی مهاجرت ،مجموعهای از

خود بیگانه هستند»

روابط من و دیگری ،هویت ،فرهنگ ،مکان ،زمان و زبان را به دور خود و مهاجر
میتند .بیگانه ،آن دیگری است که خارج از مرزهای وطن و گاهی در سرزمین مادری،
غریبه به نظر میرسد و بیگانه قلمداد میشود .کریستوا پیرو این مسائل و همچنین با
مراجعه به آرشیو مطالعاتی این حوزه ،به ارائهی تعریفی جامع از بیگانه پرداخت و با
طبقهبندی خصوصیتها و مالحظههای اجتماعی و روانی مهاجران و تحلیل بازتاب آن
در آفرینشهای ادبی ،بر ضرورت مطالعهی این فعل و انفعاالت در نقد ادبی
پساساختارگرا تأکید کرد» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی.)111 :1949 ،
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نویسندهی عراقی ،رمانهای
(2۲۲۲م)

(144۱م)

(1411م)،
(2۲۲۲م)،

(2۲۲9م)

(2۲۲۲م) را به رشتهی تحریر درآورده است و همچنین در 2۲۲9م توانست
را از آن خود کند (

 .در

بابت رمان «

» جایزهی

واقع رمان «

» ،رمانی بیگانه با خویشتن است و به جهت از همگسیختگی پیرنگ

و شکست زمان ،گفتگوی تمدنها ،بحث دربارهی میراث ملی ،انعکاس وقایع سیاسی و
تمرکز بر جنگ و تبعید ،در زمرهی رمانهای مدرن قرار میگیرد .شخصیتهای این
رمان در فضا ی درد و رنج ناشی از جنگ ،شکست ،خسارت و تبعید زندگی میکنند؛
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آنها در جستجوی بودن و گذر از شرایطی هستند که باعث تیرگی ارتباط بین انسانها
و ملتها شده است
پژوهش حاضر ،با تمرکز بر تحلیل فرایندهای درونمتنی رمان «

» و بر

اساس مبانی تن بیگانه در شخصیتهای این رمان نوشته شده تا از این طریق ،زمینه
برای طرح مضامین بیگانگی با خویشتن در رمان عربی مهیا گردد .تشریح این مسائل،
در گرو پاسخ به این دو سؤال است:
 -1منظور کریستوا از بیگانه چیست؟
 -2مبانی تن بیگانه در «

» ،ذیل کدام عنوانها شکل گرفته است؟

در واقع به نظر میرسد که بیگانه بهمعنای دیگربودگی است و مبانی تن بیگانه در
«

» نیز ذیل عنوانهای تعلیق مکان و زمان نزد بیگانه ،گسست سوژه از زبان

مادری و ناپیوندی وی با فرهنگ ملی و بومی تبلور یافته است.

پيشينهی پژوهش
در صورت مالک دانستن نظریهی تن بیگانه «کریستوا» میتوان گفت ،پژوهش دربارهی
» بدون پیشینه است و اگر از این نظریه چشمپوشی شود میتوان اذعان

رمان «
داشت که «

» در چند پژوهش مورد توجه بوده است.

در مقالهی
(2۲1۱م)،

خشونت ،یکجانبه گرایی و ناامنی در جوامع را مورد نکوهش قرار داده است .وی ضمن
مقصر دانستن دولتها بابت آسیبرساندن به روابط انسانی ،گریزی هم به روابط
نامتعادل بین زنان و مردان زده و از قوانین زنستیز جوامع مردساالر و همچنین سکوت
زنانه در برابر سیاستهای غلط نیروهای مسلط در جوامع به تلخی یاد میکند.
در کتاب
» (2۲1۲م) با مراجعه به رمانهای

مختصات رمان زنانهی عربی

نوشتهشده در بیرون از سرزمینهای عربی را مورد بررسی قرار داده است تا بدین
وسیله ،نقش مکان غیر عربی را در شکلدادن به نوع ویژهای از رمان زنانهی عربی تبیین
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نماید .منظور از نقش مکان غیر عربی ،امتیازاتی است که مکان آزاد در اختیار نویسنده
قرار میدهد تا او بتواند به واسطهی احساس آزادی ،به سبک خاصی از رماننویسی
زنانه دست پیدا کند که در سرزمینهای عربی نمیتوانست نظیرش را بیافریند.
در پایاننامهی خود با عنوان
(2۲11م) عنصر عاطفه را در رمان
متنوع تقسیم کرده است .به اعتقاد

عاطفهی راستین در عشق

عاطفهی قوی در عشق عمیق دوستان
دوستان

به چهار گروه راستین ،قوی ،واال و
به فرزندش،

نسبت به او ،عاطفهی واال در نگرانی

نسبت به بدحالیاش و تنوع عاطفه در غم ،اشتیاق ،خشم ،ترس و عشق

هویدا شده است.

در پایاننامهی خود با عنوان
(2۲11م) بحران روانرنجوری یا سرشت مضطرب را در

شخصیت اصلی «

» (یعنی

) بررسی کرده است .وی بر اساس نظریههای

روانکاوانه و رواندرمان از سه عامل به عنوان ریشههای روانرنجوری

نام برده

است :نخست ،از دستدادن همسرش؛ دوم ،کوچ از سرزمین مادریاش؛ و سوم ،جدا
در مقالهای با عنوان

افتادن از فرزندش.

(2۲11م) به بررسی ویژگیهای مردانگی و زنانگی
در رمان «

» پرداخته است تا توضیح دقیقی دربارهی اقتدار مردانه ،فرودستی

زنانه و همچنین مقاومت زنان در برابر فرودستی تحمیلی از سوی جامعۀ مردساالر ارائه
دهد .وی با مقایسهی شخصیت مادر و فرزند (یعنی
که

و نادر) به این نتیجه رسیده

با پدیدههای استبداد و تجاوز هم در عراق و هم بیرون از عراق ناسازگار

است ،ولی فرزندش نادر ،معموالً با قوانین تحمیلی سرزمینهایی بیگانه کنار میآید و
تسلیم میشود.

نظریهی تن بيگانه کریستوا
کلمههای دیگربودگی 9و بیگانگی ۱،توجه کریستوا را بهخود جلب کرده بودند .از نگاه
وی« ،توانایی ما برای زیستن با دیگران ،مستلزم این است که با تشخیص بیگانگی
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درونمان ،به مثابۀ دیگران زندگی کنیم» (کریستوا و همکاران .)9۲ :1914 ،کریستوا به این دو
کلمه و معانی همبسته با آنها مراجعهی بسیاری دارد .وی معتقد است که «در برخی
موارد ،بیگانه و دیگری با یکدیگر ادغام میشوند و بر بیگانگی ما با خویشتن تأکید
میشود» (همان .)۱۲ :کریستوا به دلیل عالقه به این مفاهیم ،به مضامین ادبیات مهاجرت
مثل دیگری ،دیگربودگی ،بیگانه و بیگانگی نیز اهتمام ورزید؛ از نگاه وی ،باید هرنوع
دیگربودگی را به منظور شناسایی مفهوم بیگانگی با خویشتن مورد مطالعه قرار داد
(کریستوا .)4 :1949 ،او باور دارد که «بیگانهای که درون ما زندگی میکند ،چهرهی پنهان
هویت ماست» (کریستوا و همکاران .)9۲ :1914 ،مؤلفههای نظریهی تن بیگانهی کریستوا
تعلیق مکان و زمان نزد بیگانه ،گسست از زبان مادری ،ناپیوندی با فرهنگ خویشتن،
احساس سرگردانی ،احساس بیهویتی در سرزمین بیگانه و دیگربودگی و بیگانگی
است .از نگاه کریستوا« ،فلسفهی زبان و ایدههای ما در این زمینه باید چیزی فراتر از
رویکردهای سنتی در زبانشناسی باشد که زبان را به شکل ایستا مطالعه میکند .او
اینگونه استدالل میآورد که گفتمان علمی ساختارگرایی ،ابژههای مورد مطالعهی خود،
یعنی زبان و سوژهی انسانی را به شاخههای زبانشناسی ،ادبیات ،فلسفه ،تاریخ،
انسانشناسی و جامعهشناسی تقسیم میکند .در باور کریستوا ،اگر زبان را محصولی جدا
و بیرون از آشوب تاریخی در نظر بگیریم[ ،تحلیل زبان] کار آسانی است؛ اما زبان،
نظریههایی را تولید میکند که سوژه را بهحاشیه میراند و از خود بیگانه میسازد؛ زیرا
در این نظریهها جایی برای معلولها (نتایج) و قصدمندی وجود ندارد .به عبارت دیگر،
این تحلیلها همان معلولها و نتایج شیوهی تولید سرمایهدارانه را بازتولید میکنند»
(فیروزی و اکبری.)11۱-119 :1941 ،

خالصهی رمان «

»

متولد عراق و عاشق این سرزمین است .در  29سالگی با یکی از نزدیکان دور
مادریاش ازدواج کرد .شوهر

فردی نظامی بود و به عنوان شوهر ،او را باید

مردی بد اخالق و بد رفتار دانست .وی از این ازدواج ،پسری به اسم نادر را به دنیا
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آورد .شوهر

در اواسط جنگ آمریکا علیه عراق و در جریان نبرد ناپدید شد.

پس از این اتفاق ،به همراه پسرش از کشوری به کشور دیگر رفت تا در نهایت به
پاریس رسید .نادر در سوربن درس خواند و مدرک گرفت و از

خواست تا با هم

به انگلیس بروند .نادر در انگلیس با دختری شرقی به اسم سونیا ازدواج کرد و پس از
این ازدواج ،به همراه همسرش و مادرش

مقیم کانادا شدند و به تدریس در

دانشگاه پرداخت .نادر و سونیا صاحب فرزندی به اسم لیون شدند .به مرور زمان در
رمان معلوم میشود که ارتباط

و سونیا چندان خوب پیش نمیرود ،از اینرو

به اجبار از نادر و خانوادهاش فاصله گرفت و به پاریس بازگشت .او در پاریس به
همراه دوستان صمیمی خود زندگی را گذراند و دائماً برای پسرش نامه مینوشت،
هرچند که نادر به نامههای مادرش جوابی نمیداد.

به مرور در پاریس ،دچار

افسردگی شد و بر اثر سقوط بر زمین ،به کما رفت .نادر با شنیدن این خبر ،خود را به
پاریس رساند و در بیمارستان ،دوستان
معتقد به ادیان گوناگون که در کمال محبت از

را دید؛ زنانی از کشورهای مختلف و
پرستاری میکردند و منتظر بودند

تا او به هوش آید .نادر در بیمارستان ،به خود آمد و آرزو کرد ،ای کاش

خوب

شود و از دنیا نرود.

تحليل رمان «
مهاجرت سوژههای «

» بر اساس نظریهی «تن بيگانه» کریستوا
» به اروپا و آمریکای شمالی ،مقدمهی یک تعلیق مکانی و

زمانی در آنهاست که آثارش در قالب گسست از زبان مادری ،از بینرفتن پیوند با
فرهنگ خودی ،دیگربودگی و همچنین احساس بیگانگی ،سرگردانی و بیهویتی در
محیط جدید نمودار میشود .در ادامه به تحلیل این مسائل پرداخته میشود.

تعليق مکان و زمان نزد بيگانه
از نگاه کریستوا ،مکان بیگانه «به قطاری در حال حرکت و هواپیمایی در حال پرواز
میماند» (کریستوا .)11 :1411 ،سوژههای «

» نیز در یک برداشت مشابه ،اماکن
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بیگانه را جایی برای حرکت و تکرار شدن مداوم میدانند« :
»

6

این جمله را نادر به نقل از مادرش میگوید و ادامه

میدهد که «

»( ۲همان) .بر این اساس ،میتوان گفت که فرودگاه یک انتخاب گریزناپذیر برای
شخصی است که در غربت و به دور از وطن زندگی میکند.
مهاجر در قالب نظریهی تن بیگانه ،به هر سرزمینی که میرود ،بیگانه است و هیچ
سرزمینی متعلق به او نیست؛ این اندیشه در سخن نادر هویداست ،آن گاه که پلیس
فرانسه در فرودگاه به مدارک او نگاه میکند ،دچار ترس و وحشت میشود« :
»( 1همان .)19 :در ادامه نیز

در راستای به تصویرکشیدن بیگانگی

سوژه در نگاه پلیس کانادا از زبان نادر میگوید« :
»( 4همان.)19 :
به اعتقاد کریستوا ،مسألهی همیشگی فرد بیگانه ،مسألهی تعلق جدید اوست که
همچنان الینحل باقی میماند .با همین احساس ،زمانی که نادر به فرودگاه میرود ،با
خودش این جمله را تکرار میکند« :
»( 1۲همان)19 :؛ در واقع
این تعلق جدید است که او را وادار میسازد که تا همیشه در چنین حالتی زندگی کند:
«

»(11همان)2۲ :؛ تعلقی که پایانی ندارد و او را مدام به سفرهای

دنبالهدار مجبور میکند« :
»( 12همان .)2۱-29 :به نظر میرسد که این آمد و شد بین مبدأها و مقصدهای
متفاوت برای مهاجر تمامی ندارد.
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سوژه در اندیشهی کریستوا «پیوسته در آرزوی فضا و مأوایی دیگر بهسرمیبرد و
بیوقفه با این پرسش روبهروست که من باالخره به کجا تعلق دارم؟ از همینروست که
بیگانه همواره راه فرار را برمیگزیند ،فرار از یک ناکجا آباد به ناکجا آبادی دیگر ،بیگانه
عالوه بر بیتعلقی و بیریشگی در مکان ،به هیچ زمانی نیز تعلق ندارد» (سلیمی کوچی و

سکوت جهرمی)12۱-129 :1949 ،؛ بنابراین عجیب نیست که نادر گرفتار بیتعلقی شده تا
آنجا که دیگر توان بازگشت به عراق را هم ندارد« :

»( 19

).

سوژه «با درک تفاوتهای خود با دیگران ،در برابر فروپاشی کامل مقاومت میکند
و ناگریز فقط به خود اتکا میکند .او به یک مکان و زمان ویژه در خود متوسل میشود
و با اعتماد به خود سعی میکند بر تشویشها و نابسامانیهای درونیاش غلبه کند»
(سلیمی کوچی و سکوت جهرمی .)12۱ :1949 ،برای مثال ،مهاجر با حس حضور و زنده
بودن نزدیکانش موفق میشود که بر اضطراب خود غلبه کند .از محتوای «
چنین برمیآید که

» نیز

و نادر دور از هم هستند و هر دو در غربت زندگی میکنند،

اما هریک از این دو ،به خاطر دیگری به زندگی ادامه میدهد.
همانطور که «تغییر و جابهجایی در مکان برای بیگانه تداعی کنندهی تزلزل و
بیثباتی هویتی است ،حسی که زمان نزد او برمیانگیزد نیز حس تعلیق ،تبعید و گریز
است» (« ،)Kristev,1988:15-18

» نیز در واقع رمان تبعید است؛ نه فقط از

جهت مکانی که وقایعی که در آنجا اتفاق افتادهاند ،بلکه به خاطر زمانی است که با
مهاجرت اجباری ،دوری ،قساوت ،سرگردانی ،عزلت و فروپاشی تدریجی همراه است.
در این رمان ،دائماً شوق به یک زندگی دستنیافتنی و زندگی در جایی غیر از غربت
وجود دارد ،یعنی شوق به عراق ،همان مکانی که
بود.

برای همیشه آن را ترک کرده

به کما رفته ،رمز بغداد است که از سرگردانی ،بحران هویت و قساوت

زمانه رنج میبرد
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گسست از زبان مادری
گسست از زبان ،فردیت سوژه را متزلزل میکند (مکاریک .)119 :1919 ،به عبارت بهتر،
«فراموشکردن و کنارنهادن یکسرهی زبان مادری ،از خودبیگانگی و بحران هویت را
رقم میزند» ( )Kristev,1988:27از نگاه کریستوا« ،زبان مادری در سرزمین بیگانه به
علت ناکارآمدی در برقراری ارتباط ،به زبانی صامت تبدیل میشود که این موضوع،
اولین پیامد مهاجرت به سرزمین دیگرست و موجب بیگانگی فرد با خویشتن میشود»

(همان)؛ بنابراین مهاجران رمان «

» به واسطهی ترک وطن ،در خطر دورشدن از

زبان مادری و بیگانگی با خویشتن قرار گرفتهاند .برای مثال« ،نادر» بیگانگی و دوری
خود از زبان مادری را به این شکل توضیح میدهد« :

»

19

تعهد سوژه به زبان مادری در محیط بیگانه یک ضرورت است و در صورتی که
سوژه ،زبان مادری خود را در محیط بیگانه فراموش کند یا کنار بگذارد ،به احتمال زیاد
قدرتی برای احیای خود نخواهد داشت و به ناچار به ورطهی دیگربودگی سقوط
میکند ( .)Sartre,2004:827به همین دلیل است که

اصرار میکند تا سونیا به عربی

صحبت کند؛ «
»

1۱

زیرا به زعم او اگر اعضای خانواده با همدیگر به زبان

عربی صحبت نکنند ،خودشان و زبانشان را دفن کردهاند.
تمسک به زبان مادری و اصرار به استفاده از این زبان ،یک عامل حیاتی برای حفظ
سوژه از بیگانگی و عامل پیوند او با اصالتی است که دارد؛ بنابراین خطر دیگربودگی در
محیط بیگانه ،کمتر او را تهدید میکند (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی )12۱-126 :1949 ،به
عنوان نمونه در رمان اینگونه به این موضوع پرداخته شده است« :
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»

16

گسست از فرهنگ مادری
بیگانه ،یتیمی است که از فرط بیخویشاوندی همواره در سودای مهاجرت به جایی
دیگر است .او در این طردشدگی ،مادرش را از دست داده و گویی بدون اصل و نسب
است (کریستوا و همکاران .)۱1 :1914 ،به عبارت بهتر ،گسست از خانواده و فرهنگ بومی،
به ناپیوندی مهاجر با خویشتن و تشدید بیگانگی وی در سرزمینهای دوردست
میانجامد .گسست از فرهنگ مادری در «
یافته است؛

» در نوع رابطهی نادر و

تبلور

با اینکه بیرون از عراق است ،اما عشق به فرهنگ عربی را در خود

حفظ کرده و دائماً به گذشته میاندیشد .اما نادر برخالف

ترجیح میدهد ضمن

گسستن از گذشته و بریدن از فرهنگ مادری ،به آینده بنگرد؛ او که به واسطهی
مهاجرت از فرهنگ بومی خود جدا افتاده ،از ترانههای عراقی مادرش به این دلیل که
غمگین هستند ،ابراز ناخشنودی میکند« :
»( 1۲

) ،اما پس از بیماری مادرش ،بار دیگر به اصالت عراقی

خود نگریست و سعی نمود ،ارتباط با گذشتهای را که قویترین نشانهاش
دوباره احیا کند .تمام نجواهای نادر در بیمارستان به هنگام مرگ مغزی
این کوشش است؛ او دریافت که مرگ

بود،
نشانهی

به معنای تکمیل فرایند بیگانگیاش در

سرزمینهای دور از عراق و گمشدگی ابدی است؛ بنابراین در بیمارستان و بر بالین
»( 11همان.)199 :

این چنین نجوا کرد که« :

،

شناسنامهی نادر است و همانند یک ریسمان ناپیدا ،نادر را به اصالت عراقی و عربی و
دنیای واقع پیوند میدهد؛ موضوعی که حتی ازدواج و پدرشدن نادر نیز در این نقش
) .تأیید این مطلب ،در سخن

تغییری به وجود نیاورد (

نادر است که نجواکنان با خود گفت« :
»

14

) .احساس ناپیوندی
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سوژه با سرزمین مادری و حس تنهایی او در سرزمین بیگانه بهجایی رسیده که فقط
است که به نوای ساز نادر اهمیت

مادرش را آشنا میبیند؛ به عبارت بهتر ،فقط
میدهد و از جان و دل به شنیدنش گوش میسپارد.

» حاوی یک نکتهی کلیدی هستند؛

ترانه و سازها در «

نواهای نادر اهمیت میداد ،اما نادر از شنیدن ترانههای

به شنیدن

ابراز ناراحتی میکرد و

همین شکل از تعامل نامتقارن ،در تشدید احساس بیگانگی با خویشتن سوژههای رمان
مؤثر افتاده است.

احساس سرگرداني
سوژه به هنگام سفر میترسد ،نگران است و احساس سرگردانی دارد .او همچون «یتیمی
است که به دلیل تنهایی ،به مهاجرت میاندیشد؛ گویی مدتهاست که در خأل و گسست
خویشاوندی بهسر برده و به تنهایی و بیتفاوتی نفوذناپذیر و ماللآور خویش خو گرفته
است» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی .)126-12۲ :1949 ،به نظر میرسد که تنهایی ،سرنوشت
حتمی اوست .در رمان «
مادرش ،سعی کرد تا

» ،نادر بعد از مهاجرت به کانادا به همراه همسر و
را به ماندن ترغیب کند« :

2۲

»
خاک بیگانه با

اما احساس سرگردانی ،در نقطه به نقطهی

همراه است و این احساس گرفتاری در خأل و بیگانگی ،برای

لحظهای او را ترک نمیکند« :
»( 21همان .)26۲ :در واقع

عراق را میخواهد و هیچ جای دنیا برای او مانند

عراق و به زیبایی آنجا نیست« :
»( 22همان .)29۲ :روشن است که

در سرزمینهای

بیگانه سرگردان مانده ،اما عامل این سرگردانی عراق نیست ،بلکه عامل این سرگردانی،
گذشتهای تاریک و سلسلهای از خاطرات تلخی است که

آنها را در ذهن خود

جای داده تا وجودش را به تسخیر درآورند .به همین علت است که ترجیح میدهد از
گذشته تنها دجله و فرات را به یاد آورد.
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احساس بيهویتي
از نگاه کریستوا بیگانهای که به شکل غریبی ،درون سوژه زندگی میکند ،چهرهی پنهان
شدهی هویت اوست (کریستوا و همکاران)9۲ :1914 ،؛ یعنی سوژه به هر دلیلی با هویت
واقعی خود ،دچار اختالف شده و ترجیح داده تا آن را پنهان کند تا بلکه به طریقی
بتواند در هویت جمعی سرزمین بیگانه پذیرفته شود .اما اختالف سوژه با خود ،بدون
پیامد نیست؛ برای مثال ،نادر در کتمان هویت عراقیاش ناکام ماند و متعاقب آن ،دچار
بحران بیهویتی شد .این فرایند ،زمانی شدت گرفت که بین او و
اصرار نادر برای حضور در کانادا جدایی افتاد .از محتوای «
که

به واسطهی
» اینگونه برمیآید

اصلیترین مالک عراقی بودن نادر است؛ بنابراین جدایی نادر از

بهتنهایی برای خلق بحران بیهویتی در نادر و اعترافات خاص وی کافی است« :
»

29

اعترافات

نادر ،دربارهی احساس بیهویتی ،به این شکل تکمیل میشود که «
29

»

(همان) .به نظر میرسد که نادر با این اعترافات قصد دارد تا اعراب ساکن در
سرزمینهای عربی را با اعراب مهاجر ،در موضوع احساس بیهویتی شریک سازد.
نیز در موضوع بحران هویت عربی با نادر موافق است و بنابر هویت زنانهاش،
به رنگباختگی هویت زنان در عراق اشاره میکند« :
»( 2۱همان .)261 :وی برداشت خود را از سرگشتگی هویت زنانهی
عربی اینگونه تکمیل میکند که« :
»( 26همان).

دیگربودگي و بيگانگي
از خودبیگانگی ،عنوانی است کلی برای بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان،
«بیگانگی با خویشتن یا همان «دیگری درونی» ،تجربهی ثانویهی انسان مهاجر از
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دیگربودگی است» ( .)Paterson,2004:26-27کریستوا در نظریهی طردشدن به اتهام
دیگربودگی ،بر این باور است که «به تدریج ،در نتیجهی بیتفاوتی و بیهودگی ماللآور
فرد بیگانه و بر اثر رفتارهای خسته کنندهاش ،امکان برقراری ارتباط وی با دیگران از
بین میرود» ( )Kristev, 1988: 37بر همین اساس ،کریستوا بارها این سؤال را مطرح
میکند که «آیا در حین دیگریبودن و رویارویی با بیگانگیهای فراوان در سرزمین
بیگانه میتوان خوشبخت بود؟» (همان .)19 :پاسخ به این سؤال ،به احتمال اینگونه
میتواند باشد که« :توانایی ما برای زیستن با دیگران ،مستلزم این است که با تشخیص
غریبگی درونمان بهمثابهی دیگران زندگی کنیم» (اسالم مسلک و حریریان.)96 :194۱ ،
زوایای پیدا و پنهان سؤال و جواب کریستوا در «
دارد؛ جایی که

» انعکاس فوقالعادهای

بابت حضور در پاریس ،خوشحال نیست؛ او به نهایت بیگانگی

با خودش و محیط پیرامونش رسیده و به نادر میگوید ،تنها به خاطر اوست که
نمیخواهد احساس بدبختی کند« :

»

2۲

در واقع ،زندگی در

سرزمین های بیگانه برای مهاجران آسان نیست ،حتی اگر این مهاجر نادر باشد که تالش
خود را به کار بست تا به سرزمینهای جدید ،روی خوش نشان دهد و از آنها روی
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خوش ببیند؛ اما ظاهراً نتوانست مسألهی غم غربت را با خود حل کند« :
»( 21همان .)21 :نادر ،سخن

را به یاد میآورد« :
24

»
(همان.)99 :

و نادر ،هرگز نتوانستند با سرزمینهای دوردست و مردم آن

سرزمینها ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین سرنوشت آنها با بیگانگی گره خورد.

یادآوری خاطرات
مهاجران در حسرت از دسترفتهها هستند؛ آنها به دلیل گسست از سرزمین مادری،
مدام گذشته را مرور میکنند .در واقع «مرور خاطرات ،به نحوی بازگشت ذهنی مهاجر
به فضا و مکان قبل از مهاجرت است و میتواند نوعی گریز به فضای زندگی در زادگاه
تلقی شود .تالش مهاجران برای پذیرش هویت فراملی ،آنها را وادار به فراموش کردن
خاطرات گذشته ،دستزدن به تجربههای جدید و قبول کردن فرهنگ و سنتهای
جامعهی جدید میکند .از طرف دیگر ،آنها با مرور خاطرات گذشته سعی دارند تا
ریشههای فرهنگی و سنتی و به طور کلی هویت ملی خود را حفظ کنند» (ورزنده و

همکاران« .)916-91۱ :1942 ،

» دنیایی برای سوژههایی است که از سرزمین مادری،

بنا به دالیلی با چاشنی اجبار ،کوچ کردهاند .برای مثال ،وقتی نادر بابت به کما رفتن
به پاریس برمیگردد ،فرصتی به دست میآورد تا یاد مادرش را تداعی کند« :
»

9۲

نادر به

همسرش سونیا ،فرزندش لیون و پدرش فکر میکند و به نظرش میرسد ،االن و در این
لحظات که
خانواده ،دوستان

روی تخت بیمارستان است ،باید پدر در کنارشان میبود ،اما بهجای
که برای مراقبت به بیمارستان آمدهاند ،اینجا هستند و همین

مسأله غم او را سنگینتر میکند« :
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»( 91همان .)194 :نادر فقط میخواهد
به هوش بیاید و پدرش در کنارشان باشد.

نتيجهگيری
کریستوا ،بیگانه را ذیل دو مفهوم اصلی ،چارچوببندی کرده است:
در یک تعریف سطحی ،بیگانه فردی است که حق شهروندی از وی سلبشده؛ این
مفهوم ضمن داشتن معنای حقوق بشری ،عالمت یک واکنش منفی از طرف گروه حاکم
(نظام سیاسی ،سنت ها و خانواده) ،در قبال اعضای ناراضی است .بیگانه در این مفهوم،
یک نیروی پنهان در انسان میباشد؛ این نیرو یک معنای عینی از تناقضها و
اختالفهای درونی است که اغلب توسط فرد تحمل یا سرکوب میشوند؛ زیرا اگر
چنین نباشد ،این بیگانه میتواند فرد را مشکلساز و شاید هم غیر ممکن برای جامعه
جلوه دهد.
بیگانه در مفهوم دوم ،یک بیگانگی درونی و خودخواسته است که در وجود انسانها
زندگی میکند و میشود رد پای آن را در تضادها ،اختالفها و گسستهای درونی
انسانها از خود فردی یا جمعی دنبال کرد .یعنی بیگانگی در این مفهوم ،تهدیدی کالن
است که میتواند فرد را هم در سرزمین مادری و هم در سرزمین بیگانهای که مردم آن،
به لحاظ نژادی ،فرهنگی ،دینی و زبانی با سوژه سنخیتی ندارند ،متأثر سازد و او را
دچار بحران بیگانگی با خویشتن کند.
رمان «

» بر اساس هر دو مفهوم ،رمان تن بیگانه است؛ بنابراین واقعیت

هنری ویژهای به خود را ارائه میدهد و این واقعیت تا قهرمانی مطلق زنان باال میرود؛
یعنی زن به عنوان مادر ،دوست ،همسر ،عاشق ،معشوق و هنرمند ،آیینهای است که
معادلهی زندگی را در خود منعکس میکند .این زن،

است که به دلیل

ویرانیهای جنگ ،ظلم و ستم ،بیرحمی شوهرش و دیکتاتوری صدام آواره شده و به
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دلیل عشق به تنها فرزندش ،نادر ،خانهبهدوشی را برگزید .بنابراین به عنوان یک بیگانه
از عراق فرار کرد تا زندگی دیگری را جستجو کند.
بیگانگی با یکدیگر متفاوت هستند؛

و نادر در مفهوم دوم از

کوشش میکند اصالت عراقی خود را در

سرزمینهای بیگانه حفظ کند ولی نادر تمایل دارد تا آن را کنار بگذارد .این کوشش و
آن تمایل ،هر دو در بیگانگی سوژهها در چارچوبهای تعلیق زمان و مکان ،گسست از
فرهنگ و زبان مادری و احساس سرگردانی ،بیهویتی و دیگربودگی مؤثر هستند؛
با فرهنگ غیرعربی همساز نمیشود و نادر بین فرهنگ عربی و غربی سرگردان
میماند؛ بنابراین صدمهی نادر در بحث بیگانگی با خویشتن ،بیش از

است.

پينوشتها
1- Julia Kristeva
2- L’ Etranger à nous – meme
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 ،در 1499م .در بغداد به دنیا آمد و تحصیالت خود را در همین شهر به پایان رساند.

وی در 14۲1م .در رشتهی روانشناسی ،از دانشگاه
14۲2م .به عنوان سردبیر هفتهنامهی

فارغ التحصیل شد و از  14۲1الی

در بغداد مشغول به فعالیت شد .در 14۲9م .نیز به

عضویت هیئت تحریریهی مجلهی علوم بیروت درآمد .بین سالهای  14۲9الی 14۲۱م .سردبیر مجلهی
بیروت بود .عالوه بر این ،وی از  141۲الی 1412م .به عنوان مدیر دفتر مجلهی مسائل
فلسطین

در بغداد فعالیت نمود
4- Otherness
5- Strangeness

 -6در فرودگاهها متولد میشویم و به فرودگاهها برمیگردیم.
 -۲من مطمئنم مادرم سهیله یک روز این جمله را گفت ،من این جمله را از مادرم شنیدم آن وقت که با
خودش حرف میزد و آماده سفر میشد ،هر از چند گاهی این جمله را تکرار میکرد ،وقتی ما خواب
بودیم و او بیدار بود یا وقتی که ما بیرون بودیم و او در آشپزخانه نان خرد میکرد و یا سبزی پاک
میکرد.
 -1وقتی پلیس فرانسه در اردوگاه شارل دوگل به مدارک اقامت موقت من در کانادا نگاه کرد ،خیلی
ترسیدم.
 -4اینها مدارک اقامتم در کاناداست .در آنجا زندگی میکنم و به کار مشغول هستم .این مدارک هم
ثابت میکند که من به خاطر ازدواجم میخواهم تابعیت انگلیسی بگیرم.
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 -1۲در فرودگاهها متولد میشویم ،چند بار این جمله را با خودم تکرار کردم ،یک لحظه فکر کردم کنار
تخت لیون هستم ،این جمله را طبق عادتم برای او میگویم تا به آرامی بخوابد.
 -11ساک سفرم را آماده میکنم.
 -12از مونترال به نیویورک سفر کردم و سعی کردم روی یک صندلی ناراحتکننده بخوابم.
 -19چطور میتوانم این قدر تغییر کنم ،حس میکنم که ربوده شدهام ،تاراج شدهام ،ماهیت اولیهام را از
دست دادهام و در آن گاراژ تاریک ،برای اولین بار از زمان مهاجرت از بغداد احساس کردم که نه
میتوانم به اینجا برگردم و نه میتوانم به آنجا بازگردم.
 -19در منزل انگلیسی صحبت میکنیم و در شرکت به زبان فرانسوی حرف میزنیم ،فقط وقتی سهیله
میآید با او عربی حرف میزنم ،اما حس میکنم که سونیا ناراحت میشود ،وقتی سونیا به حمام میرود
یا میخوابد به زبان عربی حرف میزنیم ،گویی ،عربی یک طعام بهشتی است با هم شوخی میکنیم،
بحث میکنیم و به آن افتخار میکنیم ،به یاد وطن ،والدین و خانه قدیمی میافتیم.
 -1۱سهیله گاهی اوقات مخالف صحبت کردن به زبان انگلیسی بود و میگفت :سونیا باید عربی یاد
بگیرد ،درست است که زبان انگلیسی ،زبان انسانهای قوی است ،اما آیا درست است که خودمان و
زبانمان را زیر خاک دفن کنیم.
 -16دوشیزه کارولین ،فردا یک غذای عراقی میخوریم و من آشپزی خواهم کرد ،حتی اگر ما به زبان
عربی صحبت کنیم ،همه اینجا به زبان فرانسوی و انگلیسی حرف میزنند.
 -1۲ترانههای عراقی مادرم را دوست ندارم ،به این دلیل که باعث ایجاد غمی غیر قابل تحمل میشوند.
 -11کسی جز تو برایم نمانده ،مادر.
 -14گاهی اوقات برای خودم ساز میزنم ،اما بیشتر اوقات برای مادرم ساز میزنم ،مادرم تنها کسی
است که به صورت طبیعی به سازم گوش میداد.
 -2۲بسیار خوب ،سهیله ممکن است اینجا برای تو مناسب باشد ،پس اینجا را ترک نکن.
 -21دوست ندارم اینجا عضو مفیدی باشم ،اینجا خانه من نیست و این اشیاء مال من نیستند.
 -22من در کانادا چه میکنم ،دریاچههای آرام و ساکن را میبینم ،گویی قوطیهای غذا در کنار دجله و
فرات هستند.
 -29مادر ،هویتم در اینجا وابستگی شغلی است ،انگار که من فقط یک کاال هستم.
 -29آمریکایی واقعی ،فقط کاالی آمریکایی میخرد و یک عرب واقعی هم فقط کاالی آمریکایی
میخرد.
 -2۱هویت من بین آقای پدر و آقای نظامی (همسرم) توزیع شده بود .پدرم از من برای رسیدن به
افتخارات بزرگش استفاده میکرد و دائماً تکرار میکرد که از تو مرواریدها را استخراج خواهم کرد.
 -26از پدرم دور شدم و به شوهرم و خودم هم نزدیک نشدم.
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 -2۲بعد از اینکه به پاریس رسیدیم و به صورت موقت در آپارتمان داییام اسکان یافتیم ،سهیله قادر به
حرف زدن ولو در امور جزئی نبود .وقتی به او گفتم :مادر ،هوا امروز بسیار خوب است ،بیا در باغ
اطراف عمارت قدم بزنیم ،سرش را برگرداند و جوابی نداد ،نمیدانست چگونه جواب دهد و یا چگونه
اشیاء و افکار را در جای مناسب خود قرار دهد ،اصالً تمرکز نداشت ،خیلی آرام و به سختی سخن
میگفت ،این موضوع ،مرا بسیار عذاب میداد؛ به همین دلیل به او اصرار ورزیدم ،احساس کردم که
سهیله فقط به خاطر اینکه ناراحت نشوم ،گفت :نادر ،من هیچی نمیدانم ،شخص دیگری در وجود من
است که حرکت میکند ،نفس میکشد ،به حمام میرود ،میشوید و میخوابد ،اما در واقع به چشمانش
خواب نمیآید ،من دنبال خودم میگردم ،دوست دارم بار دیگر او را ببینم ،اما این تصور که من خودم
را برای همیشه از دست دادهام ،برایم غیر قابل تحمل است ،من به انتظار خودم خواهم ماند ،خواهش
میکنم از دست من ناراحت نشو ،نمیدانم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط ،آن نیروی
اولیهای که در عراق داشتم همه را از دست دادهام ،من فقط یک چیز را خوب میدانم و تو باید باور
کنی ،اینکه تا زمانی که تو با من هستی ،من احساس بدبختی نمیکنم ،بله نادر این تنها حقیقت در
زندگی من است.
 -21اینجا یکی از خانههایی بود که یک روز به آن نقل مکان کردیم ،اما من داخل این خانه حس
میکنم که در زندان هستم.
 -24مادرم دائماً میگفت :مردهها بیشتر از زندهها دور ما را گرفتهاند ،سونیا چرا مادرم این سخن را
میگفت؟ آیا مادرم میخواست که مرا به یاد والدینم بیندازد یا به یاد خودم؟ آیا من در نگاه مادرم
مردهام چون من اینجا (کانادا) هستم و او آنجا (پاریس)؟ آیا این همان ماهیت مرگ است؟.
 -9۲نمیتوانستم اتفاقات و مصیبتهای اخیر را هضم کنم ،راننده از داخل آیینه نگاهی سرد به من
انداخت ،نگاهش مانند سنگ سخت بود ،دلم برای دستپخت مادرم تنگ شده است.
 -91به سونیا و لیون فکر کردم و چهرة پدرم را به یاد آوردم ،گمان میکردم که او را فراموش میکنم،
اما این طور نبود ،میبایست االن کنارم باشد ،همۀ این افرادی که میآیند و میروند ،چیزهایی در دست
دارند ،نگاههایی مهربان و احساساتی لطیف دارند ،اما من اینها را نمیخواهم.
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