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Intruduction: One of the Most Important Immigration issues in Recent Decades is 

the Increasing Involvement of Women in the Migration Process especially the 

Increase in the Migration of Independent Women. It is Called "Feminization of 

Migration”. Immigration Can Improve Women's Independence and Empowerment 

in the Family and the Society, Change Traditional Norms, Introduce them to Fairer 

Social Norms as well as Improve Women's Rights, Gender Equality, and Economic, 

Social, Employment and Educational Opportunities. Although Immigration Can be 

very Beneficial, it can also Create Many limitations, Including Social norms and 

limited laws, Racial Discrimination, Exploitation, and Psychological Trauma. In the 

novel Al-Kaferat, Ali Badr tells the Story of the migration of Sufi to Belgium, who 

has to Emigrate Illegally so as to Escape forced Marriage, Poverty, loneliness, 

Discrimination, Sexual Violence, and War. 

Methodology: The purpose of this study is to investigate the migration of women 

and its psychological consequences in a descriptive-analytical manner. The study 

seeks to answer the fundamental question of ‘what are the psychological 

consequences of Sufi’s migration in the novel Al-Kaferat?’ 

Results and Discussion: As a female refugee immigrant, Sufi goes through a 

process from the moment she arrives in Belgium until she is accepted as a citizen. At 

the beginning of her arrival in Belgium, she encounters a kind of cultural shock or 

initial passivity. This stage includes several cases, first in the form of a honeymoon, 

in which everything is pleasant and attractive for her. But this stage does not last 

long because it confronts Sufi with some damage, including her apparent difference 

as an Arab woman from the people of the host country. This makes her an 

unpleasant and threatening alien. What makes it even more difficult for her is to 

obtain an asylum permit, learn the Belgian language and find a suitable job. Most 

importantly, the discriminatory behaviors she faces at work as an immigrant woman 

is painful. Sufi tries to adapt to the host community to some extent by learning the 

target language, finding a job, and reducing the pressure of this cultural blow. After 

this stage, Sufi experiences a kind of marginalization and frustration that leads her to 

deep sadness and ultimately suicide, which is due to loneliness, lack of good 

communication in the new place, and lack of acceptance. In the last stage, Sufism 

reaches a new orientation in the form of adaptation to the new culture. This 

compatibility occurs in the form of complete resemblance to the host community. In 
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the case of a change of the fundamental views in Sufi’s life, from a refugee to a legal 

immigrant, to a change of identity from Fatima to a Sufi, to trying to speak Belgian 

without a her non-native accent, and to a change of residence from an immigrant to 

Belgium. The changes in dress and behavior lead to unlimited social relationships 

with Belgian men. 

Conclusion: Immigration may be voluntary or forced. Voluntary migration is 

primarily an economic incentive to improve one's living and working conditions. 

But forced migration is the result of coercion and for political reasons. In the past, 

women migrated as dependent on men, while, nowadays, many women migrate 

alone or with their children. The migration of women as workers, refugees, students, 

business partners, etc. can be called the feminization of migration. This type of 

migration is strongly influenced by gender and can be along with restrictions, 

opportunities and incentives for migration. Feminization of immigration is a gender 

pattern of migration in which a high number of women leave their place of residence 

or birth for work or marriage. For many years, women have been neglected in 

studies related to immigration. Migration of women often induces two other changes 

or transformations: the feminization of poverty and the feminization of work. 

Feminization of immigration is one of the most problematic forms of migration, 

which leads to issues such as violence, abuse of women and their exploitation in 

social aspects. Women, like men, for various reasons, such as finding better living 

conditions, protecting their children, escaping political and work turmoil, sometimes 

prefer to migrate with an ambiguous fate. Among the many causes that affect this, 

the strong ones can be enumerated as poverty and material needs as well as the need 

for family support, just like the case men. However, poverty is not always the main 

reason for women's decision to migrate. Social conditions and the effects of 

traditions and customs on the family situation also affect this decision. 
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 علی بدراثر  «الکافرة»در رمان آن  روانی پیامدهایو  زنانه مهاجرت
 

 یعرب اتیزبان و ادب یدکترای دانش آموخته، 1کاظم زاده نینسر
 المیدانشگاه ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد، یمالک عبد

 
32/40/1200تاريخ دريافت:  40/43/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

ورود بیش از پیش زنان در فرآیند مهاجرت و افزایش  ،های اخیرتحوالت مهاجرتی در دهه یکی از مهمترین 
تواند استقالل و توانمندی زن را شود. مهاجرت مینامیده می «شدن مهاجرتزنانه»مهاجرت زنان مستقل است که 

آشنا  یترجارهای اجتماعی عادالنهو آنها را با هن، دهددر خانواده و جامعه بهبود بخشیده، هنجارهای سنتی را تغییر 
را  آنانشغلی و تحصیلی  های اقتصادی، اجتماعی،حقوق زنان، برابری جنسیتی، فرصتهمچنین این فرایند ، زدسا

ها از جمله هنجارهای اما بسیاری از محدودیت ،تواند تا حد زیادی مفید باشداگرچه مهاجرت می بخشد.میبهبود 
رمان  تواند ایجاد نماید.های روحی و روانی را نیز میعیض نژادی، استثمار، آسیباجتماعی محدود، انواع تب

برای رهایی از  که کندقهرمان زن رمان را به بلژیک روایت می «صوفي» یعلی بدر مهاجرت کامال زنانه «الکافرة»
زند. هدف قانونی میدست به کوچی اجباری و غیر ،خشونت جنسی و جنگ ،ازدواج اجباری، فقر، تنهایی، تبعیض

از  مهاجرت راروحی و روانی مثبت و منفی پیامدهای  ،مهاجرت زنانهتا با تکیه بر ادبیات از این پژوهش آن است 
تحلیلی   -توصیفی یبه شیوه به عنوان یک شهروندوی شدن ورود مهاجر به سرزمین میزبان تا زمان پذیرفته یلحظه

)ضربه  انفعال اولیه مراحل متعددی مثل ،بعد از ورود به بلژیک صوفيکه . نتایج گویای آن است کنکاش نماید
سر را پشت (سازگاری) نوینگیریجهتو  )خودکشی( گزینی)حزن و اندوه(، حاشیه فرهنگی(، سرخوردگی

  .گذاردمی
 

 .الکافرةرمان بدر، علیپیامدهای روانی، ، مهاجرت زنانه ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
بلکه در خود تغییر در شرایط محیطی،  نیست؛انتقال از سرزمینی به سرزمین دیگر ا تنهمهاجرت 

به همراه دارد. تأثیر این شرایط جدید تنها نیز دگرگونی اجتماعی و فرهنگی را  ،کار، محل سکونت
  بلکه از دالیل مهاجرت مانند جنگ، حوادث طبیعی، بیکاری و ؛ارتباطی با میزان تغییرات ندارد

 .(2 :تاال، )رضواناست چنینی نیز متأثر ی ایندالیل
ممکن است شده تغییرات یادایجاد بر  عالوهای دیگر ترک وطن و آغاز زندگی جدید در جامعه

فشارهای فردی و اجتماعی در سرزمین مادری  و خطرات جسمی و روانی برای افراد شود منجر به
 دید در سرزمین میزبان دارد.نقش مهمی در چگونگی رویارویی با مشکالت جنیز 

اقتصادی  یانگیزهبا  طلبانه عمدتا  وامهاجرت د ؛کن است داوطلبانه یا اجباری باشدمهاجرت مم
دالیل سیاسی اجبار و به یاجرت اجباری در نتیجهاما مه ،و بهبود شرایط زندگی و شغلی فرد است

توان میرا  این گروه از مهاجراندارند. پناهندگان در این گروه از مهاجران قرار که  گیردانجام می
 کسانی که سعی دارند زندگیشان را در خارج از وطن بهنامید؛  قانونیتحت عنوان مهاجران غیر

عنوان فرد وابسته در گذشته زن به. (02: 0831)زنجانی،  کننددالیل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی بنا 
اقدام به سیاری از زنان مجرد و یا زنان با کودکان خود در حالی که امروزه ب ؛کردمرد مهاجرت میبه

با نام و غیره  تجاریعنوان کارگر، پناهنده، دانشجو، شرکای از مهاجرت زنان به کنند.مهاجرت می
تواند می کهتحت تأثیر جنسیت است  شدیدا  توان نام برد. این نوع مهاجرت شدن مهاجرت میزنانه

  .(38: 0831)سیفی،  هایی برای مهاجرت باشدزهها و انگیفرصت ،هامحدودیت
ها و مهاجرت زنان، انگیزهمناسبی برای بیان  تواند بسترمیمان ویژه رادبیات داستانی به

های مبتنی بر جنسیت، ازدواج قهرمانان زنی که متأثر از خشونت ؛باشدپیامدهای ناشی از آن 
این موضوع باعث کنند. مهاجرت میدام بهاقهای شغلی مناسب فرصتوجود ناموفق، یا عدم 

عدی که تاکنون ب   ؛آن تحلیل نمود یعد کامال زنانهدیگری یعنی ب   یشود تا مهاجرت را از زاویهمی
 حاشیه رانده شده است. و در بیشتر موارد بهمغفول مانده  های مردانه کامال  مهاجرت یدر سایه

چه  (صوفي)فاطمه ی است که مهاجرت زنانه این سؤال اساساسخ بهپاین پژوهش در پی 
 را در بردارد؟   روانی -روحیپیامدهای 

 
  پژوهش یپیشینه

توان به این موارد ، میاندپرداخته مهاجرت زنانویژه همهاجرت بموضوع تحقیقاتی که بهاز جمله 
 اشاره نمود:
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در سرزمین میزبان از  "خود"تثبیت هویت فرهنگی » یدر مقاله سجودیفرزان برامکی و اعظم 
: 8ی ادب فارسی، شنامهکهن)« سازی منظومه خسرو و شیرین نظامیطریق فرایند دیگری

راندن شیرین و کار فرهنگ مرکز در سرزمین میزبان برای به حاشیه سازبه بررسی و تحلیل  (،0838
د در سرزمین راهکاری برای مقاومت شیرین برای حفظ هویت خو عنوانسازی بهو فرایند دیگری

 اند.پرداختهمیزبان 
کید بر شدن مهاجرت بینعلل و پیامدهای زنانه» یمقاله المللی در پرتو امنیت انسانی با تأ

 نامه زنانپژوهش 03که در شماره ، آناهیتا سیفیبه قلم   «ها و راهکارهاالملل: چالشحقوق بین
های اجباری ات ناشی از مهاجرتدنبال شناسایی و کاهش تهدید، بهرسیده( به چاپ0831)

کید دارد نویسنده باشد و می شدن مهاجرت باید های زنانهها و فرصتبرای کاهش این آسیبکه تأ
 قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد. 

های غیرمتعارف زنان؛ شناسی مهاجرتآسیب»ی خود با عنوان سعیده سعیدی در مقاله
جامعه فرهنگ و ) «ران در کشورهای ترانزیتهای مهاجران افغان ساکن ایمطالعه موردی چالش

های استفادهاز قبیل بحران مالی، سوء روی زنان افغانهای پیشچالش (،0838: 21رسانه، ش
را در مسیر  ها و مادران بدون همراهگاهجنسی، عدم ادغام اجتماعی و فرهنگی، چالش سکونت

 ورهای ترانزیت مورد بررسی قرار داده است. های غیرمتعارف در کشمهاجرت
ای به قلم جواد سادتی و محبوبه ، عنوان مقاله«علل و پیامدهای اجتماعی مهاجرت زنان»

این  چاپ رسیده است؛به (0838) مجله مطالعات پژوهش زنان 3باشد که در شماره علوی می
رشمرده روری، تعداد فرزندان را بمقاله علل مهاجرت اجتماعی زنان را تغییر سن ازدواج، سن با

  است.
لیلة الملیار )شب ملیاردر( روایتی زنانه از » ی خود با عنوانالسادات حسینی در مقالهشکوه
رغم که بهبیان نموده با رویکردی فمینیستی  (،0838نامه: ی زنان، ویژهنامهپژوهش) «مهاجرت

های جنسیتی در ، نگاه مردساالرانه و کلیشهمهاجرت یپدیده نگری نویسنده نسبت بهجانبههمه
 ها مشهود است.کنش شخصیت

 یمقوله به تا(،ال)« الهجرة من منظور نفسي» ی خود با عنواندر مقاله سامر جمیل رضوان
شناسی مهاجرت پرداخته است که توصیفی از فرایندهای روانی، تغییرات، فشارهای وارده بر روان

این موضوع ای بهباشد. هر چند نویسنده فقط اشارهدر نتیجه ترک وطن میرفتار و تفکر مهاجران 
  طور شفاف تبیین ننموده است.را بهداشته و آن

  ها اشاره داشت:این پژوهش توان بهبدر میعلی ینوشته در خصوص رمان الکافرةاما 
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زنان  خشونت علیهبازتاب فرودستی و »ای با عنوان زینب جعفرنژاد و حسن مجیدی در مقاله
پذیری جنسیتی و انواع جامعه (،0838: 10زن و مطالعات خانواده، ش) «بدردر رمان الکافرة علی

  .اندزنان را مورد بررسی قرار دادهخشونت علیه 
(، 0833) «بدرشناختی رمان الکافرة اثر علیتحلیل و نقد جامعه» یجعفرنژاد در رسالهزینب 

  ری جنسیتی، ناکامی و نارضایتی را بررسی نموده است.پذیانواع خشونت، جامعه
بررسی موضوعات اجتماعی رمان الکافرة » ی خود با عنواننامهفالح در پایاننجاتیسید حسن 

خشونت و ناامنی را بررسی نموده  (، موضوعات اجتماعی مثل فقر، جنگ،0833) «از علی بدر
 است.

اإلغتراب المکاني في روایة الکافرة لعلي بدر  دراسة» ین در مقالهاحسن مجیدی و همکار
 گزینیغربتهای ترین جلوه، مهم(0111: 11لسان مبین، ش)« علی أساس نظریة "ملفین سیمون"

گیری اجتماعی و تنفر از خود قانونی، کنارهگرایی، بیها را در احساس ناتوانی، پوچشخصیت
  اند.برشمرده

ی آن اهمهاجرت زنان، علل و انگیزهر شده عمدتا  بهذک هایوهشژواقعیت آن است که پ 
ویژه در ادبیات بعد روحی و روانی آن بهمهاجرت زنان را از که ای یا مقاله پژوهشاما  ؛پرداخته

این خود دلیلی بر تفاوت و و  بررسی قرار داده باشد، یافت نشد داستانی عربی یا فارسی مورد
 باشد.رو مینوآوری مقاله پیش

 
 «الکافرة»رمان  یالصهخ

( صوفينام فاطمه )روایتی از زندگی دختری به ،معاصر عراقی یبدر نویسندهعلی« الکافرة»رمان  
های مملو از جنگ کشوری ؛عراق سپری کرده است کشورباشد که کودکی و آغاز جوانیش را در می

افتاده در یک روستای دور صوفي. قومی، درگیری، قتل، خشونت علیه زنان، فقر، سرکوب و خفقان
که پدرش نیز یکی از  گرامبارزان متعصب اسالم یوسیلهمرز بیابان متولد شده و بهدر عراق و هم

به  مجبور نظامیانبر اساس قوانین او، مادرش و دیگر زنان روستا،  .شودکنترل می آنان است،
راضی در یک  اما کندواج مینام "راضی" ازدبعدها با جوانی به صوفيهستند. آنان  به خدمت

بعد از مرگ  صوفيشود. گرا کشته میهای نظامیان افراطیعملیات انتحاری تحت تأثیر آموزش
فشار قرار گرا تحتشود و از طرف نظامیان اسالمکس میپدر، شوهر و در نهایت مادرش تنها و بی

سر ناچاری و برای رهایی از ازدواج  وی از گیرد مبنی بر اینکه باید با یکی از آنان ازدواج کند.می
تر برای پایان علیه وی و همجنسان دیگرش و از همه مهمهای بیاجباری، فقر، محدویت
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گیرد. این کشور بلژیک میمهاجرت مخفیانه بهای بهتر تصمیم بهبرخورداری از زندگی و آینده
 ،شودبار زندگی در عراق میفهر چند باعث رهایی وی از شریط أس صوفي یزنانه مهاجرت کامال  

قانونی از عنوان یک زن مهاجر غیرها و اثرات روحی و روانی نیست. وی بهاما خالی از چالش
 کند.عنوان یک شهروند پذیرفته شود مراحلی را طی میبلژیک تا زمانی که بهلحظه ورود به

 
 شدن مهاجرتزنانهعوامل 

سیتی مهاجرت است که در آن نرخ باالیی از زنان برای شدن مهاجرت روندی از الگوهای جنزنانه
های طوالنی زنان در کنند. برای سالمحل زندگی یا تولد خود را ترک می ،کار و یا ازدواجدستیابی به

های تئوری 0381تا  0311مطالعات مرتبط با بحث مهاجرت مغفول و نادیده مانده بودند. در دهه 
عنوان عناصری تابع و زنان به هستندمردان  ،ار بودند که مهاجرانمهاجرت اغلب بر این فرض استو

 ای مردانه بودعنوان پدیدهاین امر ترسیم مهاجرت به ینتیجه که شدندمی همسران خود دیده
  .(2: 0838)صادقلو، 

شدن فقر و نثؤدهد: متأثیر قرار میمهاجرت زنان اغلب دو تغییر یا دگردیسی دیگر را تحت
خود سبب تشدید  ینوبهعبارتی افزایش فقر زنان و افزایش اشتغال زنان بهبه ؛ن کارشدنثؤم

 .(31: 0831)سیفی،  شودها میشدن فرایند مهاجرتنثؤمهاجرت و م
سازترین اشکال مهاجرت است که مسائلی نظیر خشونت، شدن مهاجرت یکی از مسألهزنانه   

همراه خواهد داشت. زنان نیز نظیر مردان در وجوه اجتماعی به استفاده از زنان و استثمار آنان را سوء
های علل مختلفی مانند یافتن شرایط بهتر زندگی، حمایت از فرزندان خود، گریز از آشفتگیبنا به

محل زندگی خود ترجیح  یدر منطقه ماندن گاه مهاجرت با سرانجامی مبهم را به ،کار سیاسی و
شرح زیر قابل بررسی اری که بر این امر تاثیرگذارند، برخی از آنها بهدهند. از میان علل بسیمی
 :باشندمی

 
 فقر و نیازهای مادی

باشد. اگر چه حمایت خانواده، در زنان نیز نظیر مردان از دالیل محکم مهاجرتی میبینوایی و نیاز به
اشد. شرایط اجتماعی و بگیری و توانایی زنان برای مهاجرت نمیفقر همیشه دلیل اصلی در تصمیم

 .(1: 0831سیفی، ) ثر استؤاین تصمیمات ماتخاذ تأثیرات سنن و رسومات بر اوضاع خانواده نیز بر 
برای مهاجرت رهایی از زندگی سراسر فقر و محرومیت خود در  صوفيیکی از دالیل 

 روستایی دورافتاده و بدور از هر گونه امکانات است. 
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 و تجربیتوسعه افق فکری تمایل به
شود که زنان در ادراک و آموزش، سبب می یتوسعهو  زندگیشکافتن مرزها و حصارهای مایل بهت

باشند. برخوردار ها برای آزادی مقایسه با مردان از قدرت ریسک بیشتری برای مقابله با محدودیت
را در برابر  تواند زنانهای کسب درآمد میدر کنار این تمایالت، داشتن استقالل مالی و فرصت

 در رمان، .(13: 0838)سادتی و علوی،  تر سازدتحرک قدرتمندهای سنتی و حصول بهمحدودیت
ل امید یافتن شغل خوب، داشتن درآمد و استقالبلکه به برای رسیدن به تحصیالت بهتر،نه  صوفي

 .  دهدمهاجرت میمالی که همواره آروزی او بوده، تن به
 

 مغزها تحصیل و آموزش و فرار
یافتن شغلی همسطح با تحصیالت، افزون بر محرومیت برای  دیده و ماهر،مهاجرت زنان آموزش

هایی است که گذاری آموزشی و پتانسیلنوعی اتالف سرمایهها، بهاز این مهارت مبدأاجتماع 
مغزها  اجتماع مبدا کمک کند. این پدیده همان اصطالح مرسوم فراربهبود شرایط زیستتواند بهمی
همانگونه  .(8: 0838)صادقلو،  استباشد که در سطوح فضایی مختلف خرد و کالن در جریان می

برای مهاجرت نیست؛ زیرا وی مانند دیگر  صوفياشاره شد این مؤلفه از جمله دالیل  که قبال  
 دختران روستا تحصیالت آنچنانی ندارد.

 
 های جنسیتی اشتغالکلیشه

چه نوع شغلی برای زنان و  در رابطه با این موضوع دارد که گیرییمدر تصمجنسیت نقش مهمی 
که تقاضا برای کارگران مهاجر در کشورهای مقصد مبتنی بر بازار مردان مهاجر ایجاد شود. تا زمانی

با مهارت کم و اشتغال در کارهای نیازمند به، های موجود برای زنان مهاجرکار باشد، فرصت
برای مشاغلی نظیر خدمات نظافتی، پرستاری،  را این دیدگاه تقاضاکه  واهد بودقابلیت کنترل باال خ

افزایش شمار زنان شاغل در  دهد.افزایش میسرا، وظایف خانگی خدمات هتل و مهمان
نوعی دهد و بهامور روزمره خانوارها را ارتقاء میچنین کارگرانی برای رسیدگی بهنیاز به ،اجتماعات

که  شودمی چنین اموریهای زنان برای اشتغال بهپنهان و نامحسوس مهاجرتترغیب منجر به
دلیل بلژیک بهبعد از مهاجرت به صوفي در رمان، .(3: 0838صادقلو، )طلبد مهارت باالیی را نمی

های رده پایینی مثل نداشتن تحصیالت دانشگاهی و تخصص الزم، مجبور است در شغل
کار شود. این موضوع همواره ی در شرکت خدماتی مشغول بهدستفروشی در بازار و نظافتچ

 ویژه کم سواد است.قانونی و بهگیر مهاجران زن غیرگریبان
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 ازدواج و وابستگی خانوادگی
مقصد اشاره مهاجرت انفرادی و مستقل زنان از مبدأ بهها بیشتر بهشدن مهاجرتنثؤاگرچه فرایند م

پیوندها و  خاطررا بهنیافته، همچنان زنان کشورهای توسعه هایدارد، لیکن بسیاری از مهاجرت
عبارتی سازد. بههای خانوادگی ناشی از ازدواج و تبعیت از همسر وارد این تحرک میوابستگی

در کشورهایی با باورهای سنتی  نشکلی غالب از مهاجرت زنا ،های خانوادگیازدواج و وابستگی
یافته بسیار ها با کشورهای توسعهشدن مهاجرتشورها شکل زنانهدر زمینه زنان است. در این نوع ک

باشد؛ زیرا وی نمی صوفياین مؤلفه از دالیل مهاجرت  که (80: 0838)سادتی و علوی،  متفاوت است
 . زندکوچی اجباری میبعد از مرگ شوهر، پدر و مادرش و از سر تنهایی دست به

 
 روانی مهاجرت زنانه-پیامدهای روحی

که  گذاردجای میرا در مهاجر بر روانی-آثار و تبعات روحی ،انجام گیرد ایجرت با هر انگیزهمها
 در عناوین زیر بررسی نمود: این تبعات را توانمی

 
  فرهنگی یضربه

های مخصوصا  زمانی که تفاوت ؛روحی بزرگی است یخود ضربه ینوبهترک سرزمین مادری به
میان  مانند تفاوت ؛سرزمین مادری و میزبان زیاد باشدمیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

محض آنکه مهاجر وارد کشوری اروپایی رو بهعربی و کشورهای اروپایی. از اینهای سرزمین
ها، سنن، حواس متفاوت است. فرهنگ، عادت شکند همه چیز در نظراحساس می ،شودمی
ها، زبان، رفت وآمد مردم، ها، مزهها، بوصداگانه، رنگ آسمان، طبیعت، گرمی و سردی هوا، پنج
گیرد خود میآنان. از این رو ریزترین جزییات زندگی روزانه برای وی شکل جدیدی به و قیافه نگاه

توان در قالب شود را میدر بدو ورود با آن مواجه می صوفيفرهنگی که  یهضرب .(12: 4112أمین، )
 :های زیر برشمردمؤلفه

 
 ط، آداب و پوششمحیتفاوت در 

ها و فضای اتومبیل ،هاساختمانمحیط جدید، تأثیر تحت  ،شودزمانی که وارد بلژیک می صوفي
 ، األسطح  البنایات   واجهات   تنيش  ، أده  شوارع بروکسل   في حین سرت  » :گیرداطراف قرار می

 الجادات   في والعجائز   ن الحمائم  م الکبیر   العدد   انتباهي فت  . ل  ارات  السی   وزحام   نة  الملو   الحجریة  
أن  کیف یمکن   ندهشة  م   طوال الوقت   علی األرصفة   أسیر   . کنت  الدلب   ها أشجار  حف  ت   تيال   الواسعة  
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بدر، ) «0؟دننا أجانب  م   في ، بینما الیوجد  واألفارقة   من العرب   الکثیر  ة  األوربی   هذه المدن   في یکون  
4112 :122). 

 به حالتی از شگفتی و فریفتگی نسبتجدید، در  یهجامعغاز و بعد از رسیدن بهمهاجر در آ   
میان وی و محیط « ماه عسلی»توان این مرحله را می که گیردغربی قرار می یهفرهنگ و جامع

گاهی  و کسب اطالع، احساس امنیت آنی و امید جدید نامید؛ زیرا ویژگی کلی این مرحله میل به آ
 یهاین مرحله همچنین مرحل .(122: 1024)قاسمی سیانی، ا و رؤیاهاست رزوهحقق آموفقیت و تبه

شکاف بین فرهنگ سرزمین مادری و در رمان،  چیزهای تازه است.شادی و خوشحالی نسبت به
ها و رفت و حدی زیاد است که وی را مجذوب محیط اطراف، ساختمانبه صوفيدر نظر  میزبان

ر شرقی که مظه ؛شوداه اول متوجه تفاوت میان شرق و غرب میکند و در نگآمد مردم می
غرب و شیفتگی نسبت بهی هاین همان مرحلماندگی و غربی که مظهر پیشرفت است. عقب

 سرزمین میزبان است. 
شود؛ زیرا متوجه تفاوت ظاهری خود با مردم میزبان می ،فرهنگی یهاین ضربدر ادامه  صوفي

، الشوارع   في أسیر   کنت  » :کنندتعجب می یبینند از این تفاوت ظاهران میزمانی که او را در خیاب
ا الواسعة   أسمالي، بسبب باستغراب   نظرنيت   والناس    التي األلوان   المختلفة   مصاني. بسبب ق  جد 

 :4112بدر، ) «4النحاسي   العربي   وجهي، األسود   جعد  الم   عريفوق األخری، أو من ش   ها الواحدة  ألبس  
122). 

عادات و رفتارها را ترک  ،ای از آداب و رسوممجموعهباید مهاجر با ترک وطن خویش در واقع 
هنجارهای نظام حاکم یزبان نیز از مهاجر توقع دارد بهم یجامعهمیزبان شود.  یکند و وارد جامعه

انسجام اجتماعی هاز آن ب "دورکیم"گردد. وارد در فرهنگ میزبان باعث جذب تازه احترام بگذارد تا
نوعی توافق در تعبیر وی، در جریان فرایند انسجام اجتماعی افراد قادر خواهند بود بهبه»کند. یاد می

 .(22: 1024دورکیم، ) «جامعه دست یابند یهشیوه ادار
پوشش،  یباری از هنجارها، آداب و سنن، طریقهسرزمین عراق با کولهاز  صوفيدر رمان، 

کشوری ویژه در خصوص زنان بار سفر بسته و بهو تعصبات دست و پاگیر به رفتارهای قومی
مهاجرانی ای دارد و از اروپایی مثل بلژیک وارد شده که برای خود هنجارها و آداب و رسوم ویژه

در  صوفيرو تفاوت ملموس از این ها همراه و سازگار کنند.انتظار دارد که خود را با آن ویمانند 
وی عربی  کامال  و طرز پوشش  (زهسب های سیاه و رنگ پوست، مو)صورت گندمگون شکل ظاهری

علت به صوفيشود. میتبع آن اظهار شگفتیشان افراد میزبان و به ناخوشایندایجاد برخورد  منجر به
ای تلقی ی که در چهره، فرهنگ و رفتار وی نمایان است، در نظر مردم بلژیک بیگانههایتفاوت
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چالش بکشد و یا تهدید کند. این تهدید از آنجا تواند تمامیت و یکدستی جامعه را بهمیشود که می
ها را نداشته و در نتیجه با نگرشی ی پذیرش این تفاوتافراد میزبان توانایگیرد که نشأت می

 وی نگاه کنند. انگیز بهناخوشایند و در برخی موارد نفرت
 

 پناهندگی
صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و خواستار ص برای کسانی که بهخصوبه« ماه عسل» یمرحله

های قانونی و اقدامات شود. آنجا که این افراد با برگهسرعت سپری میبه ،پناهندگی هستند
 .شوندمواجه می ،بازی اداری استبر و تا حدی پیچیده و همراه با کاغذزمان پناهندگی که غالبا  

کشور میزبان، زیرا از بدو ورود به ؛شودیه برای فرد مهاجر محسوب میاین مرحله نوعی انفعال اول»
میزبان، مشکالت اقامت و  یدالیل متعددی چون ناآشنایی با زبان و آداب و رسوم جامعهبه

ی در برابر فرهنگ کشور میزبان روانی ناشی از آن، دچار یک انفعال روان -معضالت روحی
 شود: اوله میمشکل بزرگ مواج سهاین مرحله با در صوفي .(122: 1024قاسمی سیانی، ) «شودمی

خیلی  ،شود پناهندگی بگیردها موفق میزمانی که بعد از ماه وی .ارو سوم ک زباندوم  پناهندگی،
 تواند از اردوگاه خارج شود و مستقل زندگی کند:شود؛ زیرا میخوشحال می

. من الحزن   نوع   ني، انتاب  ي، باحثا  عن  بالوجوه   ق  حد  ی   ، وأخذ  علی الکامب   شرف  الم   حین دخل  »
 جوء  علی الل   لقد حصلت  :وقال سم  ابت   ما هذا؟-.الظرف   نيه وناول  ید   د  ، م  لجوئيضوا ف  ما ر  رب   رت  ک  ف  

 في، ت الحیاة  ر  غی  إذن. هکذا ت   الحاسمة   حظة  . جاءت الل  علی األرض   ط  أسق   دت  ک   .بلجیکا فيهنا 
 .(121: 4112بدر، ) «0نظري

سیاسی، مختلف بنابر عوامل خود را شود که کشور اصلی کسی گفته میپناهنده یا پناهجو به
ده از حق برخورداری از حقوق ترک کند و سپس از کشور دیگری با استفا اقتصادی یا آوارگی

 ند کهکمی های مختلف تعیینبا بررسینیز کشور میزبان تقاضای پناهندگی نماید.  ،المللیبین
 وی رد، صورت شود که دررد می کامال   اگیرد ی، مورد پذیرش قرار میمتقاضی درخواست پناهندگی

 .(41: 1022)سعیدی،  باید آن کشور را ترک کندو  رودشمار میبهمهاجر غیرقانونی عنوان به
در کمپ گروهی و اجباری از زندگی  یییعنی رها ،صوفيپناهندگی برای  یبرگهدر رمان، 

نشدن حقوق قانونی و آلودگی، نبود بهداشت، رعایت. واو آغاز زندگی مستقل بلژیک  مهاجران
ها را در کمپحاضر ای است که گریبان پناهجویان لهأعمده مس ،، زندگی با دیگر مهاجرانانسانی

 ل برایکار و زندگی مستقاشتغال به امکان  ،تا پیش از صدور مجوز پناهندگی از طرفی گیرد.می
با درخواست که منتظر است هر لحظه  ؛بردسر میحالتی از سرگردانی بهوجود ندارد و در  صوفي
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زندگی جدید که  آروزیشه از کشور بلژیک اخراج شود و به موافقت نشود و در نتیج اشپناهندگی
 .در کشوری آرام و بدون جنگ است نرسد

 
 زبان  و کار

دلیل همین اهمیت بهغییر فرهنگ یک جامعه نقش زیادی دارد؛ پذیری یا تزبان در پروسه فرهنگ
خود را با آموزش زبان  یپذیر، روند ورود افراد جدید در جامعهویژه است که کشورهای مهاجر

کسب تابعیت کشور خود را مشروط کنند و گاه کشور میزبان در میان پناهندگان شروع می
البته شکی نیست که یادگیری زبان در  ( .121: 1022و امیری، )قاسمی کنند گذراندن امتحان زبان میبه

در ها و کشورهای جدید برای پناهنده یک ضرورت است و هیچ راه گریزی از آن نیست. محیط
کار پیدا کند  ترباید هر چه سریع صوفيزیرا  ؛پناهندگی پایان ماجرا نیستمجوز رمان نیز دریافت 

 مرکز   ، من إدارة  أوراقي الستکمال   ذهبت  » :ذیر نیستپلژیکی امکانو این امر بدون فراگرفتن زبان ب
ا ، کان المدیر  جوء  الل    بلجیکا. في علی اللجوء   حصلت   أنت  :ليمکتبه .قال  في مع مترجمة   جالس 
 «2عمال   تجديو اللغة   ميتعل  أن ت   ك.علیعلی سکن   ليأن تحص   كجدا  بذلك.علی نا سعیدة  أنعم و-
 .(124 :4112بدر، )

شروع  ،بردو یادگیری آن پی مقصد اهمیت زبانبعد از آنکه به صوفيهای سختی در واقع
مدرسه برود تا زبان فرانسوی و فالمانی یاد شود بهباعث میبلژیکی زبان عدم تسلط به شود.می

چه رهاما برای آنکه  ،شودین یادگیری با مشکالت فراوانی مواجه میدر روزهای آغاز گیرد. ویب
در غیر این صورت از همه چیز  ؛ زیرامیزبان شود باید زبان آنان را یاد بگیرد یجزو جامعهسریعتر 

ة   کنت   يولکن  » ماند:عقب می  والأعیش   هذا المجتمع   ل  حتی أدخ   غتین  هاتین الل   م  عل  علی ت   مصر 
 سیان  والن   ر  التذک   عبة  ل   في مر  . أستلي الخیار   لنفسي . قلت  حقل   في، ک  مترو همل  م   عجوز   مثل حیوان  
حتی  ر  ؟ سأص  نيص  نق  موها وعاشوا بها. ماذا ی  عل  ، ت  ذکائيالیبلغون  أناس   كمنها، هنا ن  حتی أتمک  

 (.122: همان) «2هام  عل  أت  
ها جدید، یافتن شغل و تأمین معیشت، استفاده از رسانه یهجامعبرای ارتباط و تعامل با  صوفي

ارتباط جمعی، آشنایی و دفاع از حقوق شخصی خویش باید زبان جدید را بیاموزد؛ وگرنه و وسایل 
 ماند که از برقراری هرگونه ارتباط و پیوند با محیط خود عاجز است.چون انسان نابینا و ناشنوایی می

یه جدید شب یزبان اصلی جامعهگفت موفقیت مهاجرین در فراگیری و تسلط به توانمیطور کلی به
ای از امکانات سوی طیف گستردهبه، هاکلیدی است که درب را برای آنموفقیت آنان در دستیابی به

 کند.باز می ،جدید یو امتیازات جامعه
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 فتن شغل مناسب چند ماه اول رااما تا یا ،شود آپارتمانی اجاره کندموفق می صوفي سرانجام
که مردم در کنار خرابی  یگیرد اثاثیهگی تصمیم میررهایی از روزمبرای  ویگذراند. بیکاری میبه

: بفروشد های بلژیکشنبهدر بازار یکآنها را و  تعمیر کند آوری وجمعرا  اندرو رها کردهپیاده
ااعة الس  من الس   أغراضي حملت  »  عملت   تيال   أغراضي ووضعت   دا  مکانا  جی   أخذت   ادسة صباح 

ا وأیام  ها أی  علی إصالح   ، عادة  غایة الس   في ها. کنت  کل   األغراض   حتی بعت   وق  الس   نتهي.ما کاد أن یاام 
ا أجمع   يأن   لقد شعرت   اجی   مبلغ  ا غنيوهکذا سأست   د  ا فشیئ   التي االجتماعیة   عن المساعدات   شیئ 

 .(122: همان) «2علیها أحصل  
شتروا ی  قدجاءوا ل   لزبائن  من ا مجموعة  » شود:ه میمواجبا مشکالتی  بعد از مدتی صوفي ولی

ا  ألم   يک ، انحنیت  الزبائن   وما إن ذهب   مباشرة   خلفي . وقف  ورائيجاء  األلبانیین   أحد    أن  إال   شیئ 
 یديمن  نيک  أمس  ه. ف  ه علی وجه  عت  ف  إلیه وص   فت  . الت  خرتيؤ  لی م  إه ید   مد  ، ف  کاکین  والس   قات  المعل  
ا مانيه ر   أن  ه إال  ناق  ن خ  که م  أمس   أن لت  یها، حاو  أن یلو   وأراد    قیلة  ث   نجرة  ط   لت  حم   يولکن   ویت  ه   أرض 

ا إنه   یقولون   ه  من أصحاب   ومان  والر   .کان األلبان  علی األثاث   سقط  ه ف  ه بها علی رأس  ربت  وض   نهضت  
 .(121: همان) «2هاتأدیب   یرید   اب  وهذا الش   عاهرة  

برخی  یعقیدهاند. بهبا یکدیگر عجین شده کهند ی هستدو مفهوم مهاجرت و تبعیض
های غیراکتسابی )مانند قومیت، نژاد و ویژگی ،«کارو چن»و  «سورنسن»نظران مانند صاحب

 های قومی معموال  همین جهت مهاجرین و اقلیتاصلی تبعیض بوده و به یجنسیت( ریشه
 آمیز بهباشند. این وضعیت تبعیضیپذیر مهای اجتماعی در جوامع مهاجرهوپذیرترین گرآسیب

ی علیه مهاجرین های منفداوریای از پیشبا حجم گسترده ؛ زیراتر استویژه در بازار کار محسوس
استخدام مهاجرین ندارند؛ بنابراین شده و در نتیجه، بسیاری از کارفرمایان تمایل چندانی بهاحاطه

نبود ط شغلی نامناسب همچون مشاغل رده پایین و با شرایویژه پناهندگان هشاغل بغیرمهاجرین 
 .(22: 1021)فروتن،  مواجه هستندامنیت شغلی 
مهاجرین بیشتر در  از ندو گروه معی   ،تبعیض علیه مهاجران وجود داشته باشدکه ای در جامعه

ا حفظ معرض تبعیض خواهند بود: نخست، زنان مهاجر و دوم، مهاجرینی که فرهنگ بومی خود ر
عنوان یک آسانی بهبه غیره، نوع لباس و پوشش، اسم، زبان و مانند او از طریق برخی نماده کرده

لباس پوشیدنش با آن  یو طریقهفاطمة نام  گروه اقلیت قومی و مهاجر قابل شناسایی هستند.
ک وی با دید ی را از دیگران متمایز کرده و به او ،هاهای عربی خاص، رنگ پوست، مو و چشملباس
نیز مورد  شده که حتی از سوی مهاجرین دیگرباعثشود. این امر ناخوانده نگریسته می یبیگانه

در را  و نهادهایی که زن های اجتماعی، نابرابریهای مردساالرانهسنتآزار و اذیت قرا بگیرد. 
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مهاجران زن در معرض انواع شده که باعث ،دهندمیترین رتبه در خانواده و نیروی کار قرار پایین
از  آنان از تعصب، تبعیض، استثمار و خشونت قرار داشته و تعداد قابل توجهی از  یمختلف

  ببرند.فقر نسبی و از خودبیگانگی رنج استفاده جنسی، سوءعدالتی و بدرفتاری، بی
الش برای کند با یادگیری زبان بلژیکی، تتالش می يصوف برآیند کلی این مرحله آن است که

های برقراری ارتباط با افراد سرزمین میزبان، فراگیری آداب و شیوهاستفاده از  وبازار کار راهیابی به
دلیل باورها و به صوفيهر چند صورتی ابتدایی با محیط منطبق نماید. خود را به ،سنن رایج

جدید وفق  یا جامعهامل بک طورتواند خود را بهشرقی متفاوت از غرب نمی -های فرهنگیارزش
در تعارض با فرهنگ محیط قرار هنوز های درونی هویت فرهنگی وی ، الیهرت دیگرعبابه .دهد
 دارد.

 
 انتحارحزن و 

گیری اجتماعی، غربت و نیز از درد تنهایی، احساس گوشه ،های نخستمهاجر مخصوصا  در ماه
ای که با آن انس داشته ان از محیط و جامعهبرد. انتقال انسسختی برقراری ارتباط با دیگران رنج می

قوانین و فرهنگ آن را  ،هادیگری که ارزش یهجامعداند بهرا میشناسد و چگونگی رفتار در آنو می
محیط در شک و تردید و احتیاط  ،ناشناخته یترس از آیندهدر اغلب موارد منجر به ،شناسدنمی

 .(102 :4112اآلخرون، و نابی)ع شودو نگرانی و آشفتگی می پیرامونش
احساس تنهایی و حزن و اندوه  ،بعد از مدتی با وجود فراگیری زبان و اشتغال صوفيدر رمان، 

 لل  بم   ر  ، أنظ  ریر  علی الس   وأجلس   علی الطباخ   تلی الشای  ک   ع  أض   المساء   في أعود  » :کندمی ی عمیق
، من العزلة   قصیر   . بعد زمن  صوت   ، من دون  ها ساکنة  ن  أقط   التي جرة  بالح   ر  . أشع  الواسع   لی الحائط  إ

 ، من دون  مکاني في ، جالسة  حزینة   کلبة   مثل أعیش   يبأن   عرت  ت. ش  قدخمد   الحیاة   أن   فجأة   عرت  ش  
 .(122: 4112بدر، ) «2کویش  

عنوان یک زن مهاجر شرقی وی به .ه شده استاین مرحله با نوعی سرخوردگی مواجدر  صوفي
ماندگی و نگاه که با امید برخورداری از یک زندگی خوب و رهایی از زندگی سراسر فقر، عقب

میزبان همچون  یهامعجوقتی خود را در میان  ،متفاوت پای گذاشته یسرزمینزنان بهحقیرانه به
های اجتماعی مطابق شأن و ها و احترامکند که نقشبیند و مالحظه میو بیگانه می« دیگری»
از . کندمیسرخوردگی بودن، انزوا و احساس گنگ تهی شود،زلتی که انتظار دارد به او داده نمیمن

کسی وضعیت فعلی احساس حزن و اندوه و بیبیعی است اولین واکنش وی نسبت بهاین رو ط
گاه برای وطن و خاطرات تلخ و شیرینش نیست، بلکه  باشد. اندوهی که ناشی از دلتنگی ناخودآ
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 بلژیکی مطلوب در شدن و نداشتن تعامالت اجتماعگرفتههر چیز ناشی از احساس نادیده بیش از 
در مانند اشتغال و محل سکونت عبارت دیگر در این مرحله حس تأمین نیازهای اولیه بهاست. 
ته که امکان تعلقی تازه در وی شکل گرفاما در عوض احساس نیاز شدید به ،کاهش یافته صوفي

ی، نژادی و های طبقاتزیرا عالوه بر تفاوت ؛میزبان بسیار ضعیف است یهجامعبه  ایجاد این حس
تازه را برای وی سرزمین ایجاد احساس تعلق به ،شدنبودن و نادیده گرفتهفرهنگی، احساس متفاوت

 دشوار کرده است.
 ،شودمی زیاد صوفيبر  هاشنبهیکمهاجران در بازار دیگر آزار وقتی فشارهای محیط اطراف و 

 في» :زندگی خود پایان دهدگیرد خودکشی کند و بهتصمیم میو  شودمی ترگیرگوشهبیش از پیش 
 في ليد ع  . لم ی  ر  أن أنتح   رت  قر   ، لقدحیاتي نهيأ   کي الحقیقیة   الرغبة   جاءتني، السود   األیام   كتل

.الشیء   أی   هذه الحیاة   ت در  قد ه   رامتي، ولکن ک  هو الکرامة   بها ر  م  أست   لنيجع ذيال   الوحید   شيء 
 أمام   موسی، وقفت   اشتریت  .نسان  کإ أو علی األقل   باحترام   رنينظ  ی   د أحد  ع  . لم ی  وق  الس   فيهنا 

 سوء  أو ل   يظ  ح   . لحسن  سة  وبائ   تعیسة   کم کنت   وشاهدت   المرآة،  في، وجهي في ظرت  ن   ،لة  مغس  ال  
 همان) «2تنيذ  وأنق   دیبو باإلسعاف   دة  لت السی  ص  . حینها ات  تيق  ش   ب  با إغالق   سیت  ن   ، کنت  يحظ  

:120). 
ساز سرزمین مادری که در قالب اعتقادات، در جریان مهاجرت، از آنجا که عناصر هویت

کننده گفتمانی های مختلف شکل گرفته است، نیروی حمایتو از راه صوفيها و باورهای ارزش
دست  میزبان که از بیشترین قدرت برخوردارند ازن یسرزمساز صر هویتخود را در مقابل عنا

نشینی حاشیهبه منجرتدریج هباین موضوع  که شودقدرتی میدچار غریبگی و بیصوفي  ،دهدمی
که اش یترین دارایمهم تواند ازنمیعنوان یک زن شرقی به صوفيبدین صورت که  ؛شودمیوی 

و  میزبان یهمیزبان درآمیزد و از طرفی جامع یهبکشد  و با جامع ست دستا شکرامت و شرافت
. این دهندمی شو آزار دنپذیرتمامی نمیعنوان یک شهروند بهرا به نیز او حتی دیگر مهاجران

عد عد عاطفی و هم نشینی هم در ب  حاشیه که در نتیجه منجر قرار داده  او را تحت فشاراجتماعی ب 
  گردد.میخودکشی وی هویت و در نهایت اقدام بهبحران  آشفتگی،به
 

  و تغییر هویت سازگاری
 دهد تا فرد بتواندرخ می مهاجر سازگاری ناظر بر تغییراتی است که در فهرست رفتارهای شخصی

در این فرایند فرد های ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند. با چالش ههمواجقدرت 
یاره، )تقی دهدشود و خود را با آداب و رسوم آن انطباق میجامعه میزبان ادغام می مهاجر در فرهنگ



  نقد ادب معاصر عربي  02

دهد و میزبان می یهجامعفرهنگ ر در این مرحله مهاجر اولویت را بهدیگعبارت به. (111: 1024
 .گیری نوینی در زندگی فرد مهاجر باشدتواند جهتاین مرحله می شود.رنگ میفرهنگ مادری کم

شدن تصمیمات و اهداف یابی فرد مهاجر و تا حدود زیادی قطعیرشد و سمت ها،یر دیدگاهتغی
 (.22: 1021)لطفی،  های این مرحله استشده، از بارزترین ویژگیتعیین

در که علت مشکالت وی  یابددرمیخودکشی ی هسر گذاشتن مرحلبعد از پشت صوفي
 مهاجر؛ را وضعیت مهاجر با پناهنده متفاوت است؛ زیباشدمی بودنشپناهنده ،جدید یجامعه

باشد و ترک وطنش اختیاری و برای دستیابی به زندگی کسی است که تحرک مکانی آن داوطلبانه می
 بکة  هم وش  هنا، لهم عائالت   ذین جاءوا للعمل  المهاجرون ال  » :(22: 1021)زنجانی،  بهتر است

ا وارث  والک   حروب  ال الالجئ بسبب   أتيهم. بینما ی  القات  ع    ر  نظ  ذا ت  وهک   ، دون عالقات  دون عمل   وحید 
، رة  برونها عاه  عت  م ی  ه  . ف  خاص   علی نحو   للمرأة   دائم   لی الالجئین باحتقار  إالمهاجرین العاملین  طبقة  

 .(122: 4112بدر، ) «11اإلمکان   بها قدر   اع  نقاإلحاولون م ی  ه  ف   كذلل  
 .این افراد همواره تحت حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود هستندمهم این است که  یهنکت

را  خود انتخاب علت ،گزیننددرصد باالیی از مهاجران که الگوی مهاجرت غیرمتعارف را بر میاما 
بر بودن روش قانونی، دسترسی آسان به بر و زمان، هزینهقانونیبودن شرایط مهاجرت سخت

 .(22: 1021،  )زنجانی اندقصد با صرف هزینه و زمان کمتر دانستهمقاچاقچیان انسان و رسیدن به
خشونت جنسی، استثمار و قاچاق  یهتجربواقعیت آن است که زنان پناهنده در معرض انواع 

تر عدم حمایت کشور میزبان، علت نداشتن شغل، تحصیالت و از همه مهمبهآنان بیشتر هستند. 
و کنند فروشی میت اجباری و هم داوطلبانه اقدام  به تنصوربرای تأمین حداقل معاش هم به

شود که هر طور بخواهند آنان نگریسته میی جنسی بهکاالیچشم همواره در کشور میزبان به
گری در کشورهای . همین امر باعث افزایش چشمگیر روسپیبرداری کنندبهره هاتوانند از آنمی

دانستن حقیر ،برداز آن رنج میعنوان یک پناهنده هب صوفيموضوعی که پذیر شده است. مهاجر
است که همواره با نوعی وابستگی، سیطره، نگاه  میزبان یخاطر ارتباط ناموزونش با جامعهخود به
خود  ینوبهبهرو است. این موضوع میزبان و حتی دیگر مهاجران روب یهجامعاز طرف  وی پایین به

بردن حس حقارتش جه از بینیبرای رویارویی و در نت صوفيند. کفشار زیادی را بر وی تحمیل می
و در نهایت کنارگذاشتن هویت و  میزبان یجامعههای فرهنگی پذیرش ارزشسازگاری، بهجبور م

 .استهای شرقی خود ارزش
کردن عوض آنهااولین  که زندکارهایی میدست بهجدید  یهبرای سازگاری با جامع صوفي

ر  هویتي ر  غی  أ  أن  رت  وهکذا قر  » :است صوفي به ةاسمش از فاطم  ها. الشیء  ت  م  ر  ، ب  حیاتي ، أن أغی 
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 فيه جدت  و   . اسم  ة  لجیکی  الب   صوفيما ، إن  العربیة   د فاطمة  ع  ، لم أ  اسميه هو غییر  ت   رت  ر  ق   ذيال   ل  األو  
مع  ددت  ر  .ف  عائلتيل اسم  ه ک  عت  ضوو   Dumont دومونت   زة  بار   عائلة  ل   علی اسم   رجت  ع   .ثم  الصحیفة  

 .(122: 4112بدر، ) «11واالنتشاء   الفرح  ب   شعرت  دومونت، ف   صوفيأنا  فسين  

تمایل به رهاکردن  ومیزبان ی هسعی در همانندسازی با فرهنگ جامعمهاجر  در این مرحله
خودش را  خاطر فرهنگ سرزمین میزبان و هویتش دارد. در حقیقتفرهنگ و هویت اصلی خود به

 کند. شخصیت مهاجر ادغامجدید و معیارهایشان می یهای افراد جامعهشبیه بسیاری از ارزش
 متفاوت با شخصیتش بعد از مهاجرت است میزبان قبل از مهاجرت کامال   یهجامعشده با 

 .(122: 1022)کوئن،
قطع  به ،اندن برگزیدهمیزبا یمهاجرانی که این نوع استراتژی را برای سازگاری با جامعه غالبا  

اظهار دلتنگی برای این گذشته و گونه هیچبرند و ارتباط کامل با گذشته و سرزمین مادری پناه می
خواهد کسی از اصالتش چیزی بداند؛ چرا که که نمی صوفيکنند. درست مانند سرزمینش نمی

وی چشم انسانی ارزشمند بهشود که در سرزمین جدید بهمانع از آن می او عربیکند هویت فکر می
از آنجا که هر زبان  ه است.بودنش مواجشرقیاز حقارت و انزجار  نگریسته شود و همواره با حس

مبارزه با فرهنگ زبان کند، در اینجا نیز فرهنگ زبان دوم )بلژیکی( بهفرهنگ خاصی را ترویج می
خود را از صحنه خارج نموده  اول )عربی( برخاسته که در نتیجه، زبان مغلوب )عربی(، فرهنگ

ن درآمیزد که بدون کوچکترین قدری در فرهنگ میزباکه صوفي سعی دارد بهتا جایی ؛است
بودن وی نشود. از طرفی افراد در سرزمین زبان بلژیکی صحبت کند و کسی متوجه عربای بهلهجه

د، احساس صمیمیت و زبان خودهند و با مردم همزبان خودشان اهمیت خاصی میخود، اغلب به
 خواهند که زبان آنها را بهد، میشونسرزمین آنها وارد میای دارند و از افرادی که بهنزدیکی ویژه

صورت شکل صحیح و بدون لهجه صحبت کنند. نگرانی صوفي آن است که اگر با لهجه و به
یر وی از نظر و از همه مهمتر تحق شایندیناخواین امر به ،بلژیکی سخن بگویدنادرست به

تهکذا ک: »ها منجر شودبلژیکی  ب 
ر  ن  یوما  بعدنت  أشع 

، وکان هذا ی حس  لمیوم  ني ل  ، بل دفع  زید 
ص  حتی للت ل  قمخ  تي راف  کنة  ال  عن الل  :ما ت ت  عة  بسؤال  واحد  مي. کنت  مول  کنل  شبه  يتي؟ هل هنوع  ل  ت 

؟ کنة  ل   ؟ أم العرب  لین األفارقة  ؟ أم المغاربة  شغ  ...؟ صدیقتي  كعقل لماذا ت  نیة  بهذه األسئلة  یا ب 
عرف  أحد  من أیناإلفریقیة  قالت ل رني من لهجتي ي.الأرید  أن ی  حز  فني وی  ش 

کت  )بدر،  «41أنا أو ی 
4112 :122). 

ضرورت یادشده تمام اهداف کشورهای مقصد در یادگیری زبان میزبان محدود به اما یقینا  
 کنند، بلکه بهتأمین معاش، اشتغال و سازگاری پناهنده با محیط تازه فکر نمینها بهها تنیست. آن
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 عبارت دیگر تغییر زبان پناهنده بهکنند. بهفکر مینیز هضم پناهنده در درون فرهنگ کشور میزبان 
 های اوست. آنگاه که یک پناهنده زبان کشور میزبان را بداند،مثابه آغاز تغییر فرهنگ و ارزش

خورد. از آن پس پذیری کلید میفرهنگ یگردد و پروسهجا آغاز میارتباط او با جامعه از همین
شوند و روند پذیری و تغییر فرهنگ نیز وارد میدان میهای تأثیرگذار در فرایند جامعهسایر مؤلفه

 .(42: 1022)سجودی و برامکی، بخشند یادشده را شتاب می
مکان کرده  نقلمهاجرنشین  یاز آن منطقه صوفين زندگی است. کردن مکابعد عوض یمرحله

 ، داشتن یک شغل ثابت است:کاراین یالزمه که رودمی ،ها در آن ساکنندای که بلژیکیمنطقهو به
، ثابت   عمل   إیجاد   لذا؛ علي   ، المهاجرونفیه إال   الیعیش   ذيال   هذا المکان   غادرة  م   رت  ر  ق   نيما أن  ک»

رجوازیون ما الب  نه المهاجرون، إن  قط  الی   محترم   مکان   في، ة  ق  ش   راء  أو ش   من کراء   نين  ک  م  سی  
 عشرات   ستخدم  . ت  لتنظیف  ل   ترکیة   رکة  ش   في ثابت   علی عمل   -اأخیر  – لقد حصلت   ترمون.حالم

  .(122: 4112بدر، ) «10ترکاالش   ، لتنظیف  ات  ، ألبانی  ات  ، ترکی  ات  غربی  ، م  الجنسیات   ، من کل  النساء  
ها آیند. پژوهشبومی کنار می یهجامعشدن از واقعیت آن است که زنان بهتر از مردان با کنده

های تازه و بیشتر یادگیری، گزینش راهداده است که سازگاری با مکان جدید، عالقمندی بهنشان
کند در مقایسه با مردان با ک میزنان کمهایی است که بهآینده و نه گذشته داشتن ویژگیچشم به

با  صوفي سازگاری. (144: 1021)لطفی، سازگاری با شرایط جدید برآیند  یدشواری کمتر از عهده
 کند:می پوشد و رفتارحدی است که همانند یک شهروند بلژیکی لباس میمحیط جدید به

م   أصبحت  »  لکي، من  الث   بخسة   طائر  ش   ريکیف أشت  .لعمل  ل   أذهب   ؛ کيالخفیف   کیاج  الم   ضع  کیف أ   أتعل 
ا الحیاة   م  عل  أت   . أصبحت  شقة   شراء  ل   خر  أد   ا فشیئ   في أو ثالث   تین  مر   اقیة  الر   اعم  مطلی الإ أذهب   نت  ، فک  شیئ 

 .(122: 4112بدر، ) «12أوکل   في، أو لویز   في، هر  الش  

شوند دست از آداب که وارد یک جامعه میشدن آن است که مهاجرانی اولین راه هماننددر واقع 
ها و هنجارهای اکثریت خود بردارند و رفتار خود را بر اساس ارزش یاولیه کردارهایو رسوم و 

پوشش،  یهطریقمحل سکونت،  ،زبان صوفي که رهیافت این موضوع آن است شکل دهند. 
 یهجامعتا در نظم اجتماعی  دهدمیهای فرهنگی خود را تغییر نگرشحتی سبک زندگی و آرایش، 
میزبان  یجامعهیت فردی و اجتماعی جدیدی در در پی تحقق هو صوفي .دشوادغام عمیقا  جدید 

باشد که به نوعی انکار می صوفيدر قالب تغییر نام عربی فاطمه بهاست. هویت فردی جدید 
ی متناسب با ر قالب سبک زندگو هویت اجتماعی جدید وی دباشد میخود  یهویت گذشته

پوشیدن، روابط اجتماعی نامحدود( بروز یافته ل سکونت، آرایش، لباسمیزبان )مح یجامعه
مبنی بر عدم که اش کار شرقیشود که برخالف فرهنگ محافظهاین تغییر نگرش باعث میاست. 
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 شانو دعوت ذاردبگ، با آنها قرار مالقات برودرستوران به بوده، با مردان و پسران بلژیکیزنان ارتباط 
 لهم، کنت   ، فأبتسم  للطعام   نيدعون  کانوا ی   رجال   ة  ثم  » کند:نشینی قبول خوردن و شبی غذاارا بر
کل    .(122: همان) «12هرة  الس   نهایة   في لن أدفع   يأن   علم  معهم وأ   آ

ا یابد و بگیری نوینی دست میجهتدر سرزمین میزبان به صوفي ،همانگونه که مشاهده شد
های فرهنگی و گیها و دوپارکردن تنش. وی با سپرییابدمی، سازگاری و همانندی بلژیکفرهنگ 

و  تغییر محل سکونتتدریجی بر برخی از مشکالت مهاجرت مانند فراگیری زبان، اشتغال،  یغلبه
چه هر با جا افتادن و نشینی دوگانه خارج شدهتدریج از حاشیهدر نهایت یافتن دوستان جدید، به

سرزمین میزبان تعلق خاطر بیشتر در محیط جدید و یافتن ثبات نسبی و هویت جدید، نسبت به
آینده است. او از  به گذشته، بلکه رو به عنوان یک مهاجر دیگر نه رووی به یابد. نگاهبیشتری می

ط قبلی خود تدریج بسیاری از روابگسلد و بهگذشته است میتمام آنچه تعلقات فرهنگی مربوط به
 کند.موقعیتش، روابط جدیدی برقرار میکند و بسته بهرا رها می

 
 گیرینتیجه

نسیتی مهاجرت است که داللت بر مهاجرت مستقل زنان و جمهاجرت زنانه روندی از الگوهای 
و یا چون بهبود شرایط زندگی، فرار از تبعیض، خشونت، اشتغال، با هر هدفی دختران دارد و 

گاه تبعات روحی و روانی مثبت و منفی دارد.، در خود بهتحصیل باشد  طور ناخودآ
ای زنانه مهاجرت کامال  است که  (صوفي)فاطمة نام روایت دختری به ،بدرعلی «الکافرة»رمان 

بلژیک تا زمان  ورود به یعنوان یک مهاجر زن پناهنده از لحظهبه صوفي .کشد تصویر میرا به
گزینی یا انفعال اولیه، حاشیه» متمایز روحی و روانی یسه مرحلههروند عنوان یک شرش بهپذی

 گذارد. را پشت سر می« گیری نوینسرخورگی و جهت
و  میزبان یهزبان، آداب و رسوم و فرهنگ جامع ناآشنایی بادالیل متعددی چون به صوفي

بدان علت نیز  صوفينی گزیحاشیه شود.روانی می-دچار یک انفعال اولیه روحی ،مشکالت اقامت
ای مچون "دیگری" و بیگانههکه خود را زمانی، اما ا آروزهایی پای در بلژیک گذاشتهباست که وی 

گیری جهتاما در نهایت  شود.روست، دچار یأس و افسردگی میکه با عدم پذیرش روب بیندمی
منظور سازگاری بهشدن تصمیمات و اهداف وی و قطعی صوفيیابی رشد و سمت یمرحله ،نوین

دارد. مثبت  صوفيدر خود تبعات مثبت و منفی برای مراحل این که  جدید است. یکامل در جامعه
در قالب امنیت، آزادی، رهایی از فقر، تبعیض و خشونت جنسی، آشنایی با فرهنگ و امکان زندگی 

زندگی، اشتغال و  مهاجر قانونی، تغییر سبک دید، تغییر وضعیت از پناهندگی بهدر یک محیط ج
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 یهوی با فرهنگ جامع یناموزونی اولیهاحساس  باشد.ی، مسکن و یادگیری زبان میاستقالل مال
پذیرش و طرد اجتماعی، حزن و اندوه، وی به عنوان مهاجر، عدمپایین بهمیزبان، نگاه از باال به

، صوفيهویت از فاطمه بهتغییر های اساسی در زندگی مبنی بر افسردگی، خودکشی، تغییر دیدگاه
فراموشی کامل فرهنگ و زبان مادری، آمیختگی کامل در فرهنگ میزبان، تغییر رفتار و برقراری 

 باشد.می ، از پیامدها و تبعات منفی این مراحل برای صوفيروابط خارج از عرف با مردان
 

 هانوشتپی
های رنگارنگ و ترافیک ها، سنگفرشزهرفتم ویترین مغاهای بروکسل راه میهنگامی که در خیابان-1

های چنار احاطه های پهنی که با درختزده کرد. تعداد زیادی کبوتر و پیرزن در خیابانها مرا شگفتماشین
رفتم. چگونه ممکن است در این رو با شگفتی راه میجلب کرد. تمام مدت در پیاده م راشده بود توجه

 ای نیست.فریقایی باشد درحالی که در سرزمین ما هیچ بیگانهکشور اروپایی تعداد زیادی عرب و آ
هم های رنگارنگی که رویهای گشادم و پیراهنخاطر لباسرفتم درحالی که مردم بهها راه میدر خیابان-4

 کردند.من نگاه میخاطر موی مجعد مشکیم و صورت برنزه عربیم با تعجب بهپوشیده بودم و نیز به
کرد، اندوهی مرا فرا گرفت، فکر ها نگاه میچهرهر وارد کمپ شد برای یافتن من با دقت بهزمانی که ناظ-0

این چیه؟ لبخند زد و گفت:  -من داد. ام رد شده، دستش را دراز کرد و پاکتی بهکردم درخواست پناهندگی
ترتیب زندگی در بدین ساز رسیده بود.زمین بیفتم. لحظه سرنوشتپناهندگی بلژیک را گرفتی. نزدیک بود به

 نظرم یکباره تغییر کرد.
هایم را تکمیل کنم، مدیر مرکز پناهندگی با مترجمش در دفتر نشسته بود. به مهاجرت رفتم تا برگه ةاداربه-2

ای داشته باشی و باید خانه -بله و از این بابت بسیار خوشحالم.  –من گفت: پناهندگی بلژیک را گرفتی. 
 و کار پیدا کنی.زبان یاد بگیری 

، این اما مشتاق بودم برای اینکه وارد این جامعه شوم و مانند حیوان پیر رهاشده در چراگاهی زندگی نکنم-2
دهم تا زبان با خودم گفتم هیچ راه دیگری ندارم. بازی یادآوری و فراموشی را ادامه می دو زبان را یاد بگیرم.

کنند، من چه کم ندارند، این زبان را یاد گرفته و با آن زندگی میرا یاد بگیرم، افرادی هستند که هوش مرا 
 تا یاد بگیرم.کنم میدارم؟ اصرار 

وسایلم را ساعت شش صبح با خود بردم، جای خوبی پیدا کردم و در آنجا وسایلی که روزها آنها را -2
م. خیلی خوشحال بودم، وسایل را فروخت همةتعمیر کرده بودم گذاشتم. هنوز بازار تعطیل نشده بود که 

 شوم.نیاز میشود بیمن میهای اجتماعی که بهام و کم کم از کمکاحساس کردم پول خوبی جمع کرده
محض به ،سرم ایستاد آمد. پشت دنبالمها تعدادی مشتری آمدند تا چیزی بخرند اما یکی از آلبانیایی-2

او باسنم کشید، برگشتم و سیلی بهرا جمع کنم، دست بهها و چاقوها ها رفتند خم شدم تا مالقهاینکه مشتری
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زدم. دستم را گرفت و خواست آنرا بپیچد. سعی کردم از دستش خالص شوم اما مرا روی زمین انداخت، 
اش افتادم. دیگی برداشتم و بلند شدم و بر سرش کوبیدم، روی زمین افتاد. دوستان آلبانیایی و رومانیایی

 دکاره است و این جوان خواسته او را ادب کند.گفتند این دختر بمی
دیوار بزرگ نشینم، با خستگی بهگذارم و روی تخت میگردم کتری را روی اجاق گاز میغروب برمی-2

گیری احساس کنم اتاقی که در آن ساکنم ساکت است. بعد از زمان کوتاهی گوشهکنم، احساس مینگاه می
 سرو صدابیای ساس کردم مانند سگ غمگینی هستم که در گوشهاست. اح متوقفکردم زندگی ناگهان 

 کنم.زندگی می
زندگیم پایان دهم. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. در این زندگی دیگر در آن روزهای سیاه دوست داشتم به-2

ز دست ، شرافتم بود، ولی شرافتم را در بازار اداشتوا میزندگی  ادامةچیزی نداشتم. تنها چیزی که مرا به
مقابل روشویی  ،کرد. تیغ خریدممن نگاه نمیداده بودم. دیگر کسی با احترام یا حداقل مانند یک انسان به

ام، خوشبختانه یا بدبختانه فراموش کردم و بیچاره غمگینام در آینه نگاه کردم و دیدم چقدر چهرهایستادم و به
 رده و مرا نجات داد.آپارتمانم را ببندم. خانم دیبو آمبوالنس خبر ک در  
خاطر آیند خانواده و روابط خودشان را دارند. درحالی که پناهنده بهاینجا میمهاجرینی که برای کار به-11

ویژه زنان آید. مهاجرانی که کار دارند به پناهندگان بهای میجنگ و مصیبت تنها و بدون کار و هیچ رابطه
کنند تا حد امکان از دانند برای همین سعی مین پناهنده را بدکاره مینگرند. آنان زحقارت می دیدةدائما  به
 .استفاده کننداو سوء

اولین چیزی که تصمیم گرفتم تغییر  بدین ترتیب تصمیم گرفتم هویتم را و همة زندگیم را تغییر دهم.-11
نامه پیدا کردم. سپس اسمی که در روز بلژیکی بودم. صوفيدهم، اسمم بود، دیگر فاطمه عربی نبودم، بلکه 

 صوفيم من دبا خودم تکرار کر را  نام خانوادگیم قرار دادم.و آن را پیدا کردمنام خانوادگی معروف دومونت 
 و احساس شادی و سرخوشی کردم. هستمدومونت 

: رها شوم، یک سوال داشتمدارم ای که تا از لهجهداشت وا میشد و این مرا زبانم روز به روز بهتر می-14
من ها؟ دوست آفریقاییم بهها؟ یا عربها است؟ یا مغربیام چگونه است؟ آیا شبیه لهجه آفریقاییلهجه

ام خواهم کسی بفهمد اهل کجا هستم یا از طریق لهجهنمی -کنی؟ گفت چرا ذهنت را درگیر این سوال می
 مرا بشناسد.

کنند، ترک کنم.باید کار ثابتی ن زندگی میهمچنین تصمیم گرفتم این مکانی را که فقط مهاجران در آ-10
های محترم در آن ساکنند کرایه داشته باشم تا بتوانم آپارتمانی را در مکانی که نه مهاجران بلکه بورژوازی

های کنم یا بخرم. در نهایت در یک شرکت خدماتی کار ثابتی پیدا کردم. شرکتی که دهها زن از تابعیت
 کرد.ی را برای نظافت شرکتها استخدام میمختلف مغربی، ترکی، آلبان
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های ارزان قیمت بخرم روم چگونه آرایش مالیم داشته باشم، چگونه لباسیادگرفتم وقتی که سرکار می-12
انداز کنم. کم کم یادگرفتم زندگی کنم، دو یا سه بار در ماه به تا پولم را برای خرید آپارتمانی پس

 رفتم.و اوکل می قیمت در لویزهای گرانرستوران
نشینی من دانستم در پایان شبزدم و میها لبخند میآنکردند، بهمردانی بودند که برای غذا دعوتم می-12

 پولی پرداخت نخواهم کرد.
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کید بر حقوق مهاجرت بین شدنعلل و پیامدهای زنانه»(، 1022)، سیفی، آناهیتا المللی در پرتو امنیت انسانی با تأ
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همایش  ،«های روستایی)مونث( شدن مهاجرت ازخوردهای زنانهبتبیین مفهومی علل و » (،1020)، صادقلو، طاهره
 .12-1 :مشهد: دانشگاه فردوسی، یملی زن و توسعه پایدار روستای

، 40، العدد الثقافة النفسیة المتخصصة، «الهجرة وأمراضها النفسیة» (،4112)، ،سلیم واآلخرونعنابي
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، سال مطالعات ملی، «شناختی مناسبات هویت و مهاجرتبررسی اجتماعی و جمعیت» (،1021)، فروتن، یعقوب
 .22-20: 4، شماره 10
تعامالت فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان )بررسی موردی ایرانیان » (،1024)، اصغرمی سیانی، علیقاس

 .121-102: 4، شماره 2، سال مطالعات ملی، «مقیم آلمان
علوم  ،«سازگاری اجتماعی و فرهنگی مهاجران ایرانی مقیم آمریکا»(، 1022) امیری،مریم  و قاسمی، وحید
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 لعلي بدر« الکافرة»النفسیة في روایة  صدماتهاالهجرة النسائیة و
 

 *1کاظم زاده نینسر 
 4يمالک عبد

 
ص خ  ل   الم 

التي تؤدي  .هياألخیرة العقودالهجرة في  تعد  من أنواعالنساء المستقلة الهجرة النسائیة أو هجرة 
ن . الهجرة بإمکانها المتزایدةإلی ورود النساء في عملیة الهجرة  تمنح النساء استقاللهن  وتحس 

اقابلیاتهن  ر القوانین التقلیدیة و في األسرة والمجتمع مع  ن هذه العملیة وتغی  اتحس  حقوق النساء  أیض 
الهجرة ظاهرة مفیدة لکن  الفرص االقتصادیة واالجتماعیة واالشتغال والتعلیم.والعدالة الجنسیة و
ة متعددة مثل القواعد االجتماعیة  اقیود   خلقفي نفس الوقت ت التبعیض و المحددةالمتشدد 

فاطمه لعلي بدر تروي هجرة « الکافرة».روایة المختلفة روحیه والنفسیةالعنصري والخسارات ال
العنصریة والوحدة والفقر و القسريالزواج  نسائیة )بطلة هذه الروایة( التي یفرضهاال (صوفي)
سعی ی.(بلجیکاأوروبا ) تجاهوغیر متعارف  لعنف الجنسي والحروب األهلیة إلی رحیل قسرياو

ا التبعات النفسیة اإلیجابیة أو السلبیة   إلی تحلیلدب الهجرة النسائیة أعلی  هذا البحث معتمد 
 بعدصوفي  أن   عنالنتائج  تحکي.المضیف حتی قبولها کمواطن البلد للمهاجرة منذ حضورها في

 .التهمیش واالنسجامو نتحاراالالکآبة ووحضورها في بلجیکا تواجه هذه المراحل: الصدمة الثقافیة
 

 .الکافرةروایة علي بدر،  الصدمات النفسیة، الهجرة النسائیة،: الکلمات الدلیلیة
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