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تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهه شصت و هفتاد
مریم عاملی رضایی
استادیار زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
تاریخ دریافت 19/9/91 :؛ تاریخ پذیرش19/5/91 :

چکيده
تقابل ميان «خود» و «دیگری» از مباحثي است که در قرون اخير در حوزه های فلسفه ،شرق شناسیي،
روانشناسي ،نقد ادبي و مطالعات پسااستعماری میورد توهیه بیوده اسیت در حیوزه بحی نقید هامعیه
شناختي رمان ،تجلي این مساله در مقولهی مهیاهرت ،یییي از مفیاهيمي اسیت کیه بیا اسیتفاده از ن،
مي توان چگونگي تعامل یا تقابل ميان فرهنگ ها و پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگیي ایرانيیان را بررسیي
کرد مساله اصلي این پژوهش تحليل چگونگي مواهههی ایرانيان با مقولیهی «دیگیری» در رمیانهیایي
است که مضمون اصلي نها به زندگي مهاهران در خارج از کشور اختصیا دارد بیه ایین منظیور سیه
رمان معروف و معتبر از دهه شصت و هفتاد :ثریا در اغما از اسماعيل فصيح ،دال از محمود گالبیدره ای
و یينه های دردار از هوشنگ گلشيری و بررسي و تحليل شده است روش پژوهش توصيفي -تحليلي و
بر مبنای منابع کتابخانه ای است در رمان های بررسي شده ،گرایش به مقاومت در برابر فرهنگ بيگانیه
و عدم پذیرش عناصر اساسي این فرهنگ خصوصا در حيطیهی باورهیا و ارزشهیا ،زنیدگي خیانوادگي و
گرایش به حفظ و تجدید سنتها دیده ميشود در کنار این گرایش ،انتقاد از برخي سنن ناپسند ایراني،
نشانگر فرهنگپذیری و دگرگوني فرهنگي در این زمينهها است
واژگان کليدی :خودی ،دیگری ،رمان مهاهرت ،دهه شصت و هفتاد ،قوممداری ،فرهنگپذیری

9

*نویسنده مسئولm_rezaei53@yahoo.com :
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «بررسي و تحليل ادبيات داستاني هامعه گرا پس از انقالب اسالمي» است که در پژوهشیگاه علیوم
انساني و مطالعات اهتماعي ههاد دانشگاهي انجام شده است
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مقدمه
بيگانهستيزی و پدیدهی هراس از بيگانگان و طرد نان ،مسالهای است کیه از قیدی االییام در تیاریخ
بشر وهود داشته است این پدیده از نجا ناشي ميشود که انسانها تفاوت دیگران با خود را نابهنجیاری
تلقي ميکنند و هنگامي این تفیر در ذهن همعي به اوج خیود میيرسید کیه اسیطورههیایي مبنیي بیر
نژادهای غول سان شیل گرفته باشد نژادهایي که معموال در «هایي دیگر» زندگي ميکننید :ن سیوی
رودخانه یا دریا ،ن سوی کوهها و بيابان ها ،در ن سر دنيای شناخته شده و به سیان موهیودات کیامال
واقعي و عيني وصف شدهاند (استنو)19 :9131 ،
در ادبيات کهن ایران نيز تقابل ميان خود و بيگانه ،ایراني و انيراني به سان نبرد نور و ظلمت بازتیاب
یافته است در شاهنامه گرایشهایي قوی از ستيز با بيگانه به چش ميخورد که ریشه در اساطير اییران
دارد ،چنانیه افراسياب پادشاه توران و بزرگترین دشمن ایرانيان همان «اپوش» یا دیو خشیسالي است
که در روند ه ا به هایي اساطير به هيات شاه تیوراني در میده امیا نشیانههیای سرشیت اسیاطيری او در
شاهنامه و برخي منابع دیگر بیه هیا مانیده اسیت( یدانلو )31 : 9131 ،بيشیترین حجی داسیتانهیای
شاهنامه ،داستان هایي هستند که در نها سخن از حذف و غياب دیگری است و این امیر طبيعیي اسیت،
چون ژانر حماسه به طور طبيعي چندصدایي را بر نميتابد « تدوین کنندگان و سرایندگان حماسههیای
ایراني ،خواهان غياب و خاموشیي صیدای دیگیری (افراسیياب ،دییو خشیسیالي ،بوميیان فیالت اییران،
اشیبوس و ) هستند قاطعيت سخن شاهان و پهلوانان ایراني در حیذف دیگری(کشیتن) ،هیيک شی و
شبههای در این باره باقي نمي گذارد متعاقبا زباني که در چنين ثاری به کیار گرفتیه میيشیود ،زبیاني
است ییسویه و بدون انعطاف ،زباني که ن را رهزخواني ناميدهاند این زبان و این نیو سیخن گفیتن (و
نه گفتگو کردن) همانند ژانر خویش ،حماسه ،سرشار از مفاهيمي است که نشان دهندهی غياب دیگیری
(به شیل هایي چون تحقير هماورد یا برکشيدن خویش و برتر دانستن خیود از همیاوردان و ) در ذهین
قهرمان داستان است» (دزفوليان و امن خاني)1 : 9133 ،
ییي از نقاط اوج این تقابل ،در ادبيات دورهی مشروطه و خصوصیا سیفرنامههیای ن دوره انعییاس
یافته است نخستين دیدهها و شنيدههای ایرانيان از غرب در دورهی مدرن ،گفتماني از غرب را رقی زد
که در دورههای بعد نيز بازتوليد شد این نگاه خالي از پيشداوری و ی هانبهنگری نبوده ،گیاه سرشیار
از افراط و تفریط بوده است (ميرزایي و پروین9131 ،؛ توکلي طرقي)9131 ،
رمان و رمان نویسي به عنوان ی نو ادبي مدرن که مبتني بر منطی گفتگیویي اسیت ،میيتوانید
عرصهای مناسب برای بررسي و نقد نگاه ایرانيان به مقولهی خود و دیگری باشد پس از انقالب اسیالمي،
مهاهرت و هنبههای گوناگون ن ،خصوصاً در نوشتههای نویسندگاني که به نوعي با مهاهران در تماس
بودند ،در ادبيات داستاني بازتاب یافت ،به گونهای که مضمون مهاهرت و پيامدهای ن ،ییي از مضامين
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تیرارشونده در رمان نویسي پس از انقالب است منظور از رمان مهاهرت ،رمیاني اسیت کیه درونماییهی
ن ،مضمون مهاهرت ایرانيان به خارج از کشور و زندگي مهاهران ایراني است این مضمون خصوصیا در
دهه شصت و هفتاد ،در رمانها اغلب به شیل سرگشیتگي روحیي و اهتمیاعي نسیلي کیه از ریشیههای
بومي خود هدا شده است ،به تصویر کشيده ميشود ،نسلي که نمي تواند خود را با فرهنگ تیازه سیازگار
کند و زندگي دیگرگونهای بنا نهد مساله اصلي این پیژوهش ،بررسیي چگیونگي تعامیل ییا تقابیل بیين
فرهنگي در رمانهای پس از انقالب اسالمي است در این مقاله با تاکيد بیر مقولیه مهیاهرت و بررسیي
زندگي ایرانيان مهاهر در سه رمان پس از انقالب اسالمي ،به نو نگاه ایرانيان بیه ایین مقولیه پرداختیه
شده و تقابل و تعامل های مهاهران در ارتباط با خود و دیگری در رمانها بررسي و تحليل شده است
چارچوب نظری
مفهوم «دیگری» و توهه به این مفهیوم در تقابیل بیا « خیود» بحثیي اسیت کیه در دوره اخيیر در
حوزههای فلسفه ،شرقشناسي ،روانشناسي ،نقد ادبي و مطالعات پسااستعماری مورد توهیه قیرار گرفتیه
است اساس و پيشينه این بح بر مبنای تقابلهای دوگانه افالطون شیل گرفته اسیت یعنیي هرچیه«
خودی» نيست به ناچار «دیگری» است و بر عیس در این منط  ،خودی و دیگری در ساختار فيزی و
متافيزی ها ميگيرد هگل این بح را بر اساس میتب دیالیتي این گونه مطرح کرد کیه « :گیاهي
انساني بدون تشخيص دیگری از خود قادر به شناخت خود نيست » او رابطه ميان ارباب و برده را مثیال
مي زند که وهود و فه هری در گرو وهود دیگری است به عبیارت دیگیر ،یی اربیاب بیرای شیناخت
ارباب بودن خود به برده نيازمند اسیت ،یعنیي دیگیری (بیرده) بیرای شیناخت خیودی (اربیاب) الزامیي
است دکارت ه رابطهای دوگانه ميان خود و دیگری بر اساس رابطهی ميان سوژه و ابژه تعریف ميکند
در این دیدگاه ،سوژه (خودی) در هایگاه نگاهکننده یا فه کننده و ابژه (دیگری) در هایگاه نگاه شیونده
یا فه شونده از ییدیگر کامال متمایز هستند (نجوميان)192 :9131 ،
نچه در این مقاله مورد نظر است ،حضور دیگری در میتن ،در منطی گفتگیویي بیاختين در رمیان
است باختين با روییرد میالمهگرایي ( )Dialogismدر برابر ت وایي ( )Monologبه ایین نیتیه اشیاره
دارد که هميشه فه ما از دیگری بر اساس رابطه با دیگری شیل ميگيرد او معتقید اسیت کیه هنگیام
کاربرد زبان ،عمالً دو نيرو در حال تأثيرگذاری است نيروی مرکزگریز و نيروی مرکزگرا نيروی مرکزگرا
زبان را به سمت ی نقطه کانوني مي کشاند و نيروی مرکزگرییز ،زبیان را از یی نقطیهی کیانوني در
ههات مختلف ميپراکند او شعر را زباني ت وا ميداند که به شیل مرکزگرا عمل ميکنید سیخنگوی
زبان ت وا تالش ميکند ،تمام اهزای زبان و شيوههای مختلف بيان را درون ی شییل منفیرد گفتیار،
متحد کند نيروی مرکزگرای زبان ت وا به منظور ارائه ی زبان ییپارچه ،خود را از شیر تفیاوتهیای
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ميیییان زبیییانهیییای مختلیییف (ییییا شییییيوههیییای بيیییاني مختلیییف ) خیییال میییيکنیییید
اما چند وایي زبان را به سمت تیثر پيش مي برد این کثرت بیه واسیطهی شیيوههیای متفیاوت سیخن
گفتن ،استراتژی های متفاوت بيان و نيز فرهنگ لغات متفاوت در رمان حاصل ميشود او معتقید اسیت
که در رمان نباید از سب بلیه از سب ها و نظام زبان-های موهود ،سخن گفت (باختين)159 :9132،
این دیدگاه پویا و فعال از زبان،بيشتر بر این نیته متمرکز است که زبان چگونیه بیه بيیان رای متفیاوت
اهتمام ميورزد ،قدرت ت قطبي و ت صدایي را از ه ميگسلد و صداهای دیگر را زاد ميکند بنا بیر
نظر باختين ،رمان ،مجموعیهای از صیداهای اهتمیاعي و بيیان فیردی نهیا را بیه نمیایش میيگیذارد و
مجموعهای از معاني را بر اساس کینش متقابیل اهتمیاعي (گفیت و شینود) توليید میيکنید (سیلدن و
ویدوسن)51: 9139 ،
ییي از مه ترین مقولههایي که مي توان بازتاب نگاه به خود و دیگری را در ن بررسي کیرد ،پدییده
مهاهرت است « مهاهرت به تحرک همعيت از ی محل هغرافيایي به محلي دیگر اطالق ميشیود کیه
به دالیل گوناگون فردی ،اهتماعي ،سياسي یا اقتصیادی صیورت میيپیذیرد» (کیوئن )31 :9121 ،در
طول تاریخ ادبي ایران ،مهاهرت همواره نقشي مه در شیوفایي و خالقيت شاعران و نویسندگان داشیته
است و حتي در برهههایي از تاریخ ادبيات ایران ،به بروز سبیي تازه منجر شده اسیت مهیاهرت از ایین
حي در ادبيات اهميت دارد که برای فرد مهاهر امیان مقایسه پيش مي ید این امیان ،فرد را بیه فییر
فرو ميبرد مسائل را در درون خود تحليل ميکند و به نوعي تحليل فرهنگي و اهتماعي دست ميزنید
فرهنگ را ميتوان به عنوان «مجموعه رفتارهای اکتسابي و ویژگي اعتقادی اعضای ی هامعهی معیين
تعریف کرد» (همان )51 :برخي هامعهشناسان از همله مالوینسیي ،فرهنگ را مشتمل بر «افزار ،کاالها،
فرایندهای فني ،عقاید ،عادات و ارزش های موروثي» ميدانند او فرهنگ را کل ییپارچهای ميداند کیه
در داخل ن مطالعه کار کردهای اهیزای مختلیف (نهادهیا) امییان پیذیر باشید (بیاتومور)911 :9121،
روییرد فرد مهاهر در برقراری ارتباط فرهنگي ميان خیود و دیگیری( هامعی مهیاهر پیذیر) را در ایین
پژوهش به گرایش های زیر تقسي بندی کردهای :
قوممداری :قوممداری ،گرایشي است که برحسب ن ،افیراد هامعیه فرهنیگ خیود را برتیر از فرهنیگ
دیگران ميپندارند عادتها و سنتها که نمادها و پيشينههای اهتماعي ی قیوم هسیتند ،افیراد را بیه
سمت قوم مداری سوق ميدهند معموال وقتي اعضای ی گروه به داوری دربارهی دیگران میيپردازنید،
قوممداری نان را به حس خودبرتر بيني سوق ميدهد گرچه همه گروههای اهتماعي به گسیترش قیوم
مداری دامن مي زنند ،همه اعضای گروه به ی اندازه قوممحور نيستند و اهميت ایین مسیاله در ميیان
همه اشخا ییسان نيست قوممداری نتایجي مثبت و منفیي دارد فاییده ن ایین اسیت کیه احسیاس
مشروعيت گروه ،وفاداری ،ميهندوستي و مليتخواهي فرد را تقویت ميکند امیا شیاید زیانبیارترین اثیر
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قوممداری این باشد که غالبا مانع نو وریهای سودمند ميگردد فردی که نسبت به قوم و فرهنگ خیود
گرایش شدید و متعصبانهای داشته باشد ،معموال با بدگماني بیه اندیشیههیای تیازه میينگیرد و نهیا را
نادرست تلقي مي کند ،لذا ن دسته از مسائل داخلي که به ساني بیا اسیتفاده از ابیداعات دیگیران حیل
ميشود ،برای مدتي بسيار طوالني ،حلناپذیر باقي ميماند گاه قوممداری افراطي بیه طیرد غيرویروری
خرد و دانش دیگر فرهنگها منتهي ميشود و از هرگونه مبادله فرهنگي و غنيسیازی فرهنیگ خیودی
هلوگيری ميکند (کوئن)1-11 : 9132،
ضربه فرهنگي :گاه فردی که در محيط فرهنگي هدید ،بيگانه است و بين مردمي زندگي ميکنید کیه
در باورهای اساسي خود با او وهه مشترکي ندارند ،به دليل عدم اشتراک در باورها ،ممیین اسیت دچیار
«وربهی فرهنگي» شود (همان )19 :مثالً اگر کسي به پوشش کامل اعتقاد داشته باشد و بیه هامعیهای
مهاهرت کند که مردم در ن حجاب کافي ندارند ،وربهای فرهنگي خواهد بود چون چنين ووعيتي در
فرهنگ فرد وهود نداشته و نمي تواند «خود» را با هنجار هامعهی «دیگر» تطبي دهید قیوممیداری و
وربهی فرهنگي ،هلوه هایي از ترس از بيگانه  ،عدم تحمل پذیرش بيگانیه و مقاومیت در برابیر فرهنیگ
دیگری هستند
دگرگوني فرهنگي« :هرچند مردم نسبت به رها کردن سنتها ،ارزشهیا و داب و رسیوم خیود بیرای
قبول سنتها ،ارزشها و رسوم تازه انعطافناپذیر و سختگيرند ،کمتر فرهنگي است که در طول تیاریخ
دچار دگرگونيهایي نشده باشد البته روش ها و ميزان این دگرگوني متفیاوت اسیت هرهیا کیه عناصیر
هدید و مجموعه هایي نو در فرهنگ ظاهر شود و محتیوا و سیاخت فرهنیگ را تغييیر دهید ،دگرگیوني
فرهنگي رخ ميدهد مقاومت در برابر دگرگوني هنگامي بيشتر شیار ميشود که ایین دگرگیونيهیا بیا
انحراف شدید از ارزشهای سنتي و رسوم همراه باشد» (کوئن)15 :9132،
فرهنگپذیری :گاه اتفاق ميافتد که ی عنصر فرهنگي از فرهنگ دیگر گرفته ميشود ایین هرییان،
فرایند فرهنگپذیری ناميده ميشود در چنين ووعيتي ،فرهنگهایي کیه بیا یییدیگر تمیاس مسیتقي
دارند ،هر دو دچار دگرگوني ميشوند در عين حال ،این دگرگوني ممین است در یی فرهنیگ خيلیي
عمي تر از فرهنگ دیگر باشد (همان )11:دگرگیوني فرهنگیي و فرهنیگپیذیری نشیانگر تعامیل ميیان
فرهنگهاست .بخش ها و عناصری از فرهنگ که با ارزشها و باورهای بنيیادین افیراد ،مغیایرت نداشیته
باشد به تعامل ميان فرهنگها منجر ميشود
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پيشينه پژوهش
در هستجویي که انجام شد ،مقاالت یا کتابهایي که در زمينهی تقابل ميان خودی و دیگری در متیون
ادبي ،خصوصا متون ادبي معاصر نگاشته شده و به تحليل این مووو پرداخته باشد ،اندک هستند یی
مقاله و ی کتاب دربارهی تقابل این مفهوم در دورهی مشیروطه وهیود دارد  :کتیاب «تجیدد بیومي و
بازاندیشي تاریخ» از محمد توکلي طرقي و مقاله «نمایش دیگری :هایگاه غرب در سفرنامههیای دورهی
ظهور مشروطيت» از حسين ميرزایي و امين پروین در این چارچوب ،هيک مقاله یا کتابي کیه بیه ایین
مساله در قالب رمان پرداخته باشد ،مشاهده نشد
از نجا که ادبيات داستاني ،فرصتي برای بيیان و بازتیاب درونيیات و حیدی نفیس انسیانهاسیت و
همچنين تعامل و گفتگو در ن نقشي اساسي ایفا ميکند ،بررسي چگونگي روییرد نویسندگان بیه ایین
پدیده ،ميتواند در شناخت این هنبه از فرهنگ ایران و تحليل شيوهی تعامیل ميیان اییران و غیرب ،در
دهههای اخير مفيد واقع شود
ثریا در اغما ( )9111از اسماعيل فصيح:
در اواخر پایيز سال ( 9151ابتدای هنگ ایران و عراق) ،هالل ریان کارمند شرکت نفت بیادان بیه
دنبال اطال از به اغما رفتن ثریا دختر خواهرش در اثر تصادف ،راهي پیاریس ميشیود در غیاز هنیگ
ایران و عراق ،مهاهران ایراني زیادی در پاریس هستند که از نها بهعنوان «نسل تون بیه تیون شیده ییا
نسل گ شده» (فصيح )9121:95 ،نام برده ميشود این عده که بيشتر نویسنده و هنرمندند ،اغلیب در
کافهها روزگار ميگذرانند و خود را عموماً برتر از میردم عیادی ميپندارنید هیالل رییان چنید میاه در
پاریس ميماند در محافل روشنفیری رفت و مد دارد سرانجام پس از چند ماه ثریا ،میيميیرد و سیفر
هالل ریان نيز به پایان ميرسد
درونمایه رمان بر اساس تقابل دوگانه ميان تصویرهایي از مردم هنگ زده ایران و زنیدگي مهیاهران
است از ی سو رفاه و هان به در بردن و زندگي تهي و پوچ کساني که حتي از شنيدن اخبار هنگ ه
حالشان به ه ميخورد و از سوی دیگر زندگي کساني که بدون امیانات در هبهه و هنگ باقي ماندهاند
و از وطن دفا مي کنند ميرعابدیني معتقد است رمان ریتمي هماهنگ ندارد و دو پاره اسیت و ایین دو
پارگي ناشي از دو پارگي شخصيت اصلي «هالل ریان» است که از سویي دل بیه پیاریس بسیته ،امیا از
سویي دیگر با صحنههای هبهه و بادان همسویي و همدردی دارد (مير عابدیني ،همان )19 :اما به نظیر
مي رسد این دو پارگي دليل اهتماعي دارد انقالب و به دنبال ن هنگ ایران و عراق در سال  ،9151بیه
شیلي وسيع ،ایرانيان را به دو پاره تقسي کرد گروهیي کیه ماندنید و از کيیان مملییت خیود حفاظیت
کردند و هزینه ن را ه پرداختند و گروهي که رفتند و هان خویش را به در بردنید بنیابراین ميتیوان
گفت دو پارگي رمان ،ناشي از فضا و زمان و حتي میاني است که داستان در ن رخ ميدهد که توانسته

تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهه شصت و هفتاد

33

است در انتقال این حس ،موف عمل کند راوی از دل حضیور در دو محیيط هداگانیه ،دو رواییت را در
تقابل با ییدیگر پيش ميبرد
دال ( )9115از محمود گالبدرهای:
نبي شميراني ،نویسنده معترض ایراني پس از پنج سال مهاهرت خانوادهاش به سوئد ،بیه نجیا میيرود
دخترانش به علت پنج سال دوری و تفاوت فرهنگي هامعه سوئد با ایران ،با پدرشیان احسیاس غریبگیي
ميکنند نبي در همان شب اول با دیدن برنامهای از تلویزیون سوئد که مربیوط بیه اخیتالف خیانوادگي
ی تبعهی ترک با زن سوئدیاش است ،به فیر فرو ميرود منير همسرش که از هفت صبح تا نیه شیب
در ی بيمارستان به عنوان نظافتچي کار ميکند برای نبي شرایط زندگي در سوئد را توويح ميدهید
و ميگوید نباید بچه ها را زیاد به خودش وابسته کند ،باید عاقل و منطقي باشد و بدانید کیه هیر دعیوا و
تندی با خانواده سبب ميشود تا او را بهعنوان مریض رواني برای درمان به بيمارستان ببرنید در هرییان
اتفاقاتي که در داستان برای نبي ميافتد ،تقابل و چالشهای او با افراد و محیيط تشیدید میيیابید و در
نهایت به بيمارستان رواني برده ميشود
نبي ،نظ استیهل را نظمي تحت نظر پليس ميداند و نميتواند با فضای حسابگرانهی نجا رابطیه
برقرار کند او سرکوفتگي خود را به شیل پرخاشگری نسبت به مظاهر زنیدگي هدیید و مبالغیه دربیاره
محاسن زنیدگي سینتي اییران ،نشیان ميدهید او دالیي (عقیابي) اسیت پیر و بیال شیسیته کیه چیون
اعتراضهایش به هایي نميرسد ،خود را به در و دیوار ميزند احساس سرافیندگي و پشیيماني از درون
ویرانش ميکند خود را مي زارد و تحقير ميکند بخش عمدهای از کتاب بیه بيیان درونيیات شخصیيت
اصلي اختصا یافته است وی خود را به عقابي تشبيه ميکنید کیه بیر فیراز دماونید پیر گشیوده واوج
ميگيرد اما «زیر بالش ناگهان چیاهي دهیان بیاز ميکنید و بیا دِمس سیرد و ییخزدهاش ميکشیدش تیو»
(گالبدره ایي )23 :9131،عقابي که از بلندای دماوند به قعر ههان سرد و تاری بيهوای سیوئد پرتیاب
شده است
آئينه های دردار ( )9129از هوشنگ گلشيری:
ابراهي  ،نویسندهای است که برای داستانخواني به کشورهای اروپیایي و درهمیع ایرانيیان خیارج از
کشور ميرود او در هر داستاني تیهای از خود و شخصیيت و ماهراهیای زنیدگيش را نماییان ميکنید و
سعي دارد با خواندن داستانهایي که هویت او و ه نسالنش را بيان ميکند ،به تأمیل در احیوال نسیل
خود بپردازد در این رمان ،گلشيری همع بندی خود را از زندگي نسلي ارائیه ميدهید کیه ميخواسیت
دنيا را تغيير دهد ،اما شیست خورد و پراکنده شد برخي از اعضای این نسل به خارج از کشیور مهیاهر
کردند و با تنهایي و سردرگمي دست به گریبان شیدند و ن بخیش کیه در وطین مانیده بیود بیه درون
مهاهرت کرد و در خانه زبان پناه هست ابراهي برگشته است و ميخواهد «ببيند چه کند با اینها کیه
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بر او رفته بود در این سفر» و حاصیل کیار سیفرنامهواری اسیت از دییدهها و شینيدههایش در غربیت و
تفیراتش دربارةه گذشته ،مسائل سياسي و ادبي راوی داسیتانهایي ميخوانید کیه مضیمون همهشیان
شیست و سرخوردگي است حاالتي که با روحيه همعي که شینوندهی داسیتانها هسیتند تطیاب دارد:
مهاهران که زندگي سختي را ميگذرانند ،تلیخ و غمگیين هسیتند« :حیاال فقیط ميتواننید همیدیگر را
بدرند» (گلشيری )15 :9121 ،ابراهي از برخوردهای خود بیا دمهیای مختلفیي مينویسید کیه اغلیب
مشغلههای سياسي داشتهاند اما حاال در حل بحرانهای زندگي خصوصي خود درماندهاند احساس خیال
و سردرگمي ایدئولوژی به پنهانکاریها و هدایيهای نان دامن ميزند راوی خواسته اسیت رابطیهای
معنادار ميان داستانهایي که ميخواند با موقعيتي که داستان در ن خوانیده ميشیود پدیید ورد او در
حين داستانخواني ،رمان خود را شیل ميدهد
بررسي و تحليل رمانها بر اساس محورهای نظری
مقاومت در برابر فرهنگ بيگانه
قوممداری :ییي از مه ترین مسائلي که مهاهران با ن مواهه هستند ،غلبه فرهنگ قومي و گرایش به
قوممداری است مهاهران همواره ميان «خود» و «بيگانه» فاصلهای عمي احسیاس میيکننید و گرچیه
ظاهری متجدد دارند اما در نهان رزوی بازگشت به سنتها را دارند در رمان ثریا در اغما ،نهیا خیود را
گ شده ،غرق شده یا در کما ميدانند سب متجددانه زندگيشان سبب نميشود کیه بیه کلیي تیرک
سنت ها کرده باشند بلیه دائ به یاد بازگشت به اصل خویش هستند و گی شدهشیان را ميهوینید در
ميان روشنفیران کافهنشين ،در لحظات خلوت و خلو  ،یاد گذشته و بيقراری برای رسیيدن بیه اصیل
خود ،زیاد پيش مي ید ليال که دختری زاد از همه قيد و بندهاسیت و زنیدگي بسیيار مرفهیي دارد ،در
نامهای خطاب به هالل ریان مينویسد« :من ميدان گهیوارهام کجاسیت گهیوارهی مین هنیوز شیيراز
است» (فصيح )911 :9121 ،او خواب مي بيند که به شيراز برگشته ،به عيد نوروز و در پنیاه عبیای پیدر
بزرگي که ریش و سبيل سفيد و عرق چين سفيد و عبای قشنگ پش شتری دارد ،رام گرفته است در
غوش پدر بزرگ که نمادی از سنت هاست ،ليال «انگار به سحر و هاودانگي بهشت» میيرسید (همیان:
)911
ليال دلش برای «ی خت زنانه تنگ شده ی سفره امالنبين شب شیام غریبیون و شیمع و نیذری
دادن توی تیيه شب قتل امیام حسین و شیله زرد پخیتن» (همیان )911 :او خیود و اطرافيیانش را بیه
کرمهایي تشبيه ميکند که فقط در شرایط ب و لجن خا ميتوانند بلولند ،اگر نه ميخشیند
در رمان دال ،رامش ،سیوت و سردی سوئدیها برای شخصيت اصلي قابل تحمل نيسیت سیوئد در
همه ها کشوری سرد و تاری معرفي ميشود که ی ایراني نميتواند با ن ارتباط برقرار کنید« :سیوئد
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از همه ها مسخرهتره با پنبه سوئدی سر ميبره با سیوت ساکتت ميکنه بیا صیبوری سیياه و کبیودت
ميکنه با مهربوني رام و نرمت ميکنه با برف گرمت ميکنه ما نميتوني می ییه سیوئدی بیا خيیال
راحت بياینیه نگران زن و بچه و یندهاش باشي صیب بیری سیرکار و غیروب بيیام بشیيني تلویزییون
تموشا کني و سالي یه ماه ه بری تعطيالت نگراني و دلواپسي و ترس از ینده و بيساماني و وحشیت
و بيپناهي تو وهودمونه این هزو خصلت ما ایرانيها شده» (گالبدرهای 925 :9131 ،و )929
در رمان یينههای دردار ،بازگشت به ریشهها که ميتوان ن را نوعي سیفر در اعمیاق ییا رهیو بیه
سنت ها دانست در سراسر داستان ،ذهن راوی را به خود مشغول ميدارد راوی عميقاً به این سنتها دل
بسته است وقتي صن از او ميخواهد به اروپا برود ،مخالفت ميکند و وابستگي خود را به سنتها بيیان
ميکند:
مينا ]همسرم[ برای من حضور حي و حاور همان خاک است که با صبوری ادامه ميدهد ،حتي اگر
من نروم من با او روی زمين زندگي ميکن از همان ریشهها ،گيرم پوسيده تغذیه میيکن  ،لحظیه بیه
لحظه نميخواه ایین تییه خیاک را از دسیت بیده » و در ادامیه ميافزایید« :مین همیين چيزهیا را
ميخواه بنویس  ،از همين ارزشها ،گو که کهنه ميخواه دفا کن  ،چون ميدان این دو پارگي ،این
اینجا بودن و نجا بودن یا این تعلي ميان سمان و زمين همان چيزی است که ما داشتهای  ،ریشیههای
ماست (گلشيری)959 :9121،
راوی معتقد است ایرانياني که در اروپا هستند ،فیرشان غرق در خاطرات گذشته اسیت« :پیس چیرا
اینها که اینجا هستند هنوز کاری نیردهاند؟ معلوم است هنوز یی پایشیان نجاسیت بیرای کوچیههای
خاکي نائين و گذر مقصودبي اصفهان غمنامه مينویسند چنان که غالمحسين ساعدی توی کافه دوم
مينشست و همهاش از کاف سلمان حرف ميزد» (همان)19 :
مهاهر ،احساس پا در هوایي و بيگانگي مي کند از طرفي به فرهنیگ اصیيل خیود تعلی نیدارد و از
سویي متعل به فرهنگ هامعهای که در ن زنیدگي میيکنید ،نيسیت ایین حیس تعليی و دگرگیوني
خصوصا در رمان دال به خوبي منعیس شده است:
«چه داشت؟ هر چه داشت باد بود و پوک بود و پوچ بود و مثل بادکن باد کرده بیود و بیادش هی
که حاال خالي شده بود مثل پوست بادکن ترکيده و چروکيده مثل گوشیت گندییده در اییران نبیي
شميراني بود یا نبي تهراني یا نبي هر هایي دیگر ،حاال که اینجیا بیود ،نیه اینجیایي بیود و نیه نجیایي،
کجایي بود؟» (همان 95 :و )91
« تو یه پات رو زمينه ،یه پات رو هوا نه هوایي هستي نه زميني نه اینجایي هستي نه اونجایي پا در
هوایي تو معل و معذب و مصيبت زدهایي تو یه بام و دو هوایي تو تیو ئينی کیدری هسیتي کیه روت
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«ها» کردن ،غبارهای دم گرم دهنشون روی تو رو گرفتیه و کیدر و شیسیته و بيمصیرف و زنیگزده و
دستمالي و به درد نخورت کرده به درد هيک کاری نميخوری تو» (گالبدرهای ،همان)111:
« چه خيابان و چه خانه ،چه کوچه و چه کالس ،چه توفيری داشت برای نبیي همیه غریبیه بودنید
عم دلش کدر بود و تيره بود و برف بود و باران بود و یخبندان بود سمان که سمان نبود و ارتفیاعش
از ارتفا ساختمان های بلند ه کمتر بود و از بس سنگين و مه گرفته و غبار لود و کدر و خسته بود که
خود بر بام پشتبامها افتاده بود» (همان)19:
مهاهر ،خاطرات خوب و بد زندگي در کشور خود را به ییاد میي ورد و ایین یادهیا او را بیه مقایسیه
واميدارد مقایسهها اساس زندگي مهاهر را تشیيل ميدهد و زندگيش به عذابي تبدیل ميشود:
«عذاب مقایسه ،درد بيدرمان مقایسه مقایسهی همه چي بعد از یییي دو میاه اول کیه هیذابيت و
هالبي و تازگي و نویي همه چي عادی شد ،هجوم ميیاره م سگ مقایسه م هجوم ملیخ می وبیا
م درد دندون درد م چي ميافته به هون دم اول چيزای سطحي ،بعد یواش یواش مسیائل عميی
اهتماعي ،بعد فرهنگي وای مقایسه مقایسه پشت مقایسه ميیاد» (همان)11:
« فرهنگ همه چيه انسانه فرهنگ یني همه چي همه چي یني فرهنگ فرهنگ را نميشود غربیال
کرد و خوب و بدش را از ه هدا کرد اگیر انسیان دو فرهنگیه شیود تیازه عیذاب و شیینجهاش شیرو
ميشود وقتي مي فهمد در فرهنگش چيزهای غلط و نادرست هست ،عذاب ميکشد و نميتواند خوب و
بد فرهنگ را از ه هدا کند چون انسان از فرهنگش هدا نميشود» (همان)919:
ایرانيها همواره هایگاه شهروند درهه دو را دارند اگر با کسي دعوا کننید ،در اداره پلیيس حی بیه
هانب سوئدیهاست و نها در هر حال «کله سياه خارهي» هستند به نها به چش نيیروی کیار نگیاه
ميشود و حتي اگر از دانشگاههای سوئد ه مدرک بگيرند ،باید زیر نظر سوئدیها کار کنند
ضربه فرهنگي :تعاروات اساسي در باورهای مهاهران که اغلب به نوعي گسسیت ییا ویربه فرهنگیي
منجر ميشود ،بيشتر در حيطهی مسائل مربوط به خانواده است روابط خانوادگي و سیيطره و حاکميیت
فرهنگ مردساالری و پدرساالری در ایران ،در تقابل کامل با فرهنگ غربي قیرار میيگيیرد و بسیياری از
بنيادها و پيوندهای قدیمي را در هامعهی مهاهر سست ميسازد
زنان تحمل سختيها را ندارند و مردان ه پایبندی چنداني به زندگي خانوادگي خود ندارند زناني
که نجا (در ایران) کلي ادعا داشتند و ميخواستند دنيا را عوض کنند تا پایشان رسيد به اینجا (اروپیا) و
دیدند از حقوق مساوی عمالً برخوردارند دیگر همهچيز را فراموش کردند« :زن و شوهر تا پایشان را این
طرف مي گذارند اول ی بگومگوی ساده است ،بعد ییيشان شرو ميکنید بیه تجربیه کیردن و هبیران
مافات بعد دیگر معلوم است ،طالق است و طالقکشي » (گلشيری ،همان)11 :
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«بنياد خانواده اینجا دیگر بيمعني شده اسیت دو نفیر میدتي بیا هی زنیدگي ميکننید ،بعید هی اگیر
نخواستند ،خداحافظ شما بچهها برایش چندان مسئلهای نبودند ییيشان احتمیاالً متعهید تربيیت نهیا
ميشد ميماند مسئله خود نها ميگفت :من به زیتا گفتهام ،هر دو زادیی اگیر ییيمیان میثالً دلیش
خواست ،خوب دیگر» (همان ) 11 :صن بیانو از شیوهرش هیدا شیده اسیت و تنهیا در پیاریس زنیدگي
ميکند «عزیز تازه از زنش هدا شده بود و با زاميیاد زنیدگي ميکیرد هیادی هی هیدا شیده بیود امیا
بچههایش را زن حاور نشده بود نگه دارد» (همان)11 :
برخي رابطههای زناشویي سست ه هست که ساليان سیال بیه اهبیار ادامیه پيیدا ميکنید « :نجیا
زندگي هایي دیده بود که حتي پس از سي سال هز خاطراتي تلخ از نها نمانده بود طیوری از هی هیدا
شده بودند که انگار نجا با ه بودنشان به ورب سنتها بوده است یا از تیرس اخیتالل در روان بچیهها
کییه اینجییا دیگییر رفتییه بودن ید سییي خودشییان و فارسییي را بییه هن یگ انگليسییي یییا فرانسییه حییرف
ميزدند»(همان)12:
بعضي زنها از موقعيت و زادی هامع غرب سوء استفاده ميکنند ،مثل مهری زن ناصر که پیس از
چند ماه مدن به سوئد به دليل خوشگذراني از او هدا ميشود ،در حالي که خانواده نها در ایران از ایین
مووو بيخبر هستند و هنوز گمان ميکنند نها با ه زندگي ميکنند:
« سه چار ماه ماه عسل که تمام شد و با قوانين سوئد که شنا شد زد همه چي رو خراب کیرد رفیت ییه
پارتمان واسه خودش گرفت که م دخترای سوئدی مسیتقل زنیدگي کنیه در صیورتي کیه خودتیون
ميبينين قا نبي ،هيک دختر سوئدی به این منظور که دنبال عيش و عشرت و خوشگذراني باشه نميره
یه پارتمان بگيره» (گالبدرهای ،همان)991 :
مردان ایراني که شاهد بيوفایي همسرانشان هستند ،تحقير ميشوند امیا کیاری نميتواننید بیننید
اختالف ميان زنجاني و بهنام از هایي غاز ميشود که زنجاني به زن بهنام پيشنهاد رقص ميدهد و با او
ميرقصد بهنام غيرتي ميشود اما کاری از دستش برنمي ید:
« بسه دیگه تحمل بسه به خدا خفه شدم انقده خواست م این مردم بش مگه ميشه قا نبي من
م اینا بش مني که بچه پامنارم ،تو فرهنگي بزرگ شدم که اگه یه پسیر از پشیت مسیجد سپهسیاالر
مياومد چپ به یه دختر ته کوچهمون نيگا ميکرد شيردونشو سرش ميکشيدم ،حاال چه خاکي تو سرم
بریزم؟» (همان)923 :
ییي دیگر از مهاهران به نام احمد ،عاش زني سوئدی به نام ماریان ميشود دو سیال بیا او زنیدگي
ميکند اما با مدن برادرش محمود ،ن دو عاش ییدیگر ميشوند و بیا هی ازدواج ميکننید و بچیهدار
ميشوند احمد برای سالها تنها ميماند او با نفرت و عش درگيیر اسیت و خیود را بيغيیرت ميدانید
(همان)911 :
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برخي مردان برای هلوگيری از بروز چنين اتفاقهایي با زنان محجبه و ک و سن و سالي از ایران ازدواج
ميکنند و نها را به سوئد مي ورند ،مثل همایون که در  11سالگي با دختری  91ساله ومحجبیه ازدواج
ميکند که نمي تواند با داب و رسوم سوئدی کنار بياید و از زنیدگي در سیوئد دلتنیگ و افسیرده اسیت
(همان)191:
از طرفي پدران ایراني تحمل زندگي زادانه و بيقيد و بند دخترهایشان را ندارنید ،امیا ناچیار چشی
ميبندند و از بسياری مسائل ميگذرند
در سوئد ،پدر و مادر حاک بر سرنوشت بچه نيستند و بچهها تحت حماییت دولیت هسیتند پیدر و
مادر ح سيبرساندن به بچهها را ندارند در غير این صورت بچهها را از نها ميگيرند« :عجب عجب
پس اینجا بچه مال بابا و ننه نيست مال هامعهست» (همان )99 :نظام تعلي و تربيت در سوئد با اییران
بسيار متفاوت است در این نظام نه پدر و مادر و نه مدرسه ،حی ندارنید کیوچیترین فشیاری بیر بچیه
بياورند « :نه مش  ،نه تیليف نه تهدید ،نه تشوی  ،نه سرزنش و نه توبيخ و نه توهين هر چه سر کیالس
دانش موز یاد گرفت ،یاد گرفت نگرفت مرحلهی دبيرستان که تمام شید دو شیاخه ميشیود شیاخهای
هذب بازار کار و شاخهای ه به دانشگاه ميرود » (همان )29 :خالف نظام موزشي ایران که نبي به یاد
مي ورد براساس ی اشتباه کودکانه در هفت سالگي چند ترکه روی دستهایش خرد شده است
بهطورکلي زندگي خانوادگي در هامعهی هدید ،هنجارها و ارزشهای ویژهای دارد که با ارزشهیای
شناخته شده و تثبيت شدهی کساني که به نجیا مهیاهرت کردهانید ،بیه سیختي و بیه دییدهی تردیید
نگریسته ميشود فرزندان مهاهران شيوههای زندگي سوئدی را ميپذیرند ،لذا ميیان نهیا و والدینشیان
شیاف و هدایي به وهود مي ید و قادر به درک ه نيستند این قطیع ارتبیاط ميیان دو نسیل از دیگیر
فات مهاهرت است« :نه ميتوني تجربههامونو منتقل کني به نسل ینده و نه نسل ینده تجربههای ما
رو قبول داره ،چون رابطه نداری » (همان)991:
سعي در تطبيق و تعامل با فرهنگ بيگانه
فرهنگپذیری و دگرگوني فرهنگي :مهاهران از کشوری که در ن زندگي ميکنند ،تاثير ميپذیرند
در رمان یينه های دردار ،پذیرش زندگي در حال و پذیرش عناصری از فرهنیگ هامعیه مهاهرپیذیر در
تقابل با هامعه خودی مطرح است مي توان به های غرق شدن در گذشته طور دیگری به موویو نگیاه
کرد ،چنان که صن بانو ميگوید« :باید بفهمي در ههان امیانات دیگری ه بوده است ییا هسیت اینجا
برای من مثالً ن غ های کوچ  ،ن نگرانيها خندهدار شده است میيفهم کیه مجبیور نبیودهام ایین
همه وقت تحمل کن  ،دیگران ه همينطور از اینجا همان کوچ درختي تو را ییا ن غرفیه غرفیههای
پل را که غروبها نارنجي ميشد بهتر ميشود دید ،چون ميفهمي که ییي از ميليونها امیان بیوده اسیت
که تو فیر ميکردهای مقدر است» (گلشيری ،همان)33 :
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یا این که« :این ریشهها که این همه سنگش را به سينه ميزنیي در خیود دم بایید باشید ،نیه در ب و
خاک یا داب و مناسیي که به نها عادت کردی » (همان)991 :
«گذشته دیگر وهود ندارد و چيزی از ن باقي نميماند » (همان)11 :
«این ها همه عوارض ورود به قرن بيست و یی است ،اگر نتواني خودمان را منطب کني ميشییني ییا
مجبوری برگردی به گذشته که باز همان است با ییي دو کتاب که میا نجیا خوانیده بیودی  ،نميشیود
پاسخ داد به این چيزها که اینجا و نجا دارد اتفاق ميافتد » (همان)93 :
ایرانيان غربتنشين ،متعل به نسلي هستند که در رمان ثریا در اغما ،به تأسي از همينگیوی «نسیل
گ شده» ناميده ميشوند تغييرات فرهنگي نها نقیدر زییاد اسیت کیه خیود را از هامعیهی مبیدا دور
ميپندارند« :خوب شاید ما ه گ و گوری  ،ما ه تو پاریسي  ،ما ه بيخودی راه ميری ما هی سیوار
تاکسي ميشي ما ه تو کافهها ميشيني ما ه پرنو ميخوری ما ه گپ ميزني ما هی داغیون و
واخوردهای شاید ما ه در دنيای قاطي و عووي خودمون نسل گ شده باشي » (فصيح ،همان)11:
این گروه و طبقه از بدنه هامعه ایران به تدریج فاصله ميگيرد و نميتواند با مردم ایران همدردی یا
ه حسي داشته باشد و با قطع پيوند ،ارتباط روحي و حسي خود را هی بیا هامعیه از دسیت ميدهید
چنين شرایطي برای نویسندگان و شاعران ،سببساز قطع ارتباط و پيوند هنرمند با هامعیه و در نتيجیه
خش شدن استعداد او ميشود ،چنان که ليال زاده نيز از این مووو رنج ميبرد:
« با تحولي که در هامعه ایران به وهود مده و داره بيشتر ميشه ،کیي دیگیه کارهیای میرا ميخواهید؟
اونجا دیگه هامعه شیوفایي دمهایي مثل من نيست ما فعالً باید بری تو پيله ،تو کوما» ( فصيح ،همان:
)15
در اثر قطع پيوند با هامعهی خود است که گروهي به کافهنشيني و الیل رو مي ورند و با شيشههای
بجو و کتاب در ی گوشهی کافه «تنها و قهر و گی شیده»سیر ميکننید و گروهیي دیگیر بیه دنبیال
خوشگذراني و عش و عيش و صفا هستند و دلشان برای یه خورده عش زاد ل ميزند (همان)919:
ارزشهای هامعهی ایران با ارزشهای هامعهی مهاهران متفاوت است هامعهی مهاهر خیود را گروهیي
برتر از ایرانياني ميداند که در ایران هستند ،همين مووو سبب مي شود که افیار ه وطنیان خیود را
قبول نداشته باشند و نتوانند با نان تعامل کنند در عين حال خود نيز قیادر نيسیتند فرهنیگ تیازه ای
خل کنند از درون متالشياند و نتوانستهاند ميان خود ارزشي بيافرینند هالل رییان شخصیيت اصیلي
داستان خطاب به ليال زاده ميگوید «کسیي کیه زنیدگي شیماها رو نگیاه ميکنیه -اونجیا تیوی کافیه
دوالسانیسيون -نمي تونه باور کنه شما ه در دنيا ممینه دردی داشته باشيد -یعنیي در مقیام مقایسیه
با زندگي مردم توی بادان و خرمشهر ،هویزه و دهلران ،شوش و دزفول » (همان)13 :
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ییي از انوا دگرگوني فرهنگي ،تقابلهای فرهنگي است تقابلهای فرهنگیي ميیان اییران و کشیور
مقصد ،در رمانها به تصویر کشيده ميشود ییي از این تقابلهیا ،محورییت گفتگیو در فرهنیگ غربیي
است در رمان دال به این مووو اشاره شده است که فرهنگ سوئدی فرهنگ گفتگوست« :بعضیي روزا،
روز بحثه گاهي تمام روز بحثه همهش با ه بح ميکنند همهش بیا هی حیرف ميزننید ببیين داد
نميزنند» (گالبدره ای ،همان  )91 :خالف ایرانيها که« :ما بلد نيست با ه حرف بزني  ،بح کني بیا
ه  ،یعني یادمون ندادن یا با ه دعوا ميکني  ،همدیگه رو ميکشي ییا انیگ میيزني  ،نفیي میيکني
ه دیگه رو همهمون ،احزاب و سازمانهامون ،همه ،چون فرهنگ فرهنگ دییتاتوری و قلدری سیرهنگ
شهربانيیه»(همان « )925 :ما که حرف زدن بلد نيستي یا دربست باید همدیگه رو قبول داشته باشي ،
همدیگه رو تأئيد کني صددرصد یا قبول نداشته باشي و طیرد کنیي و نفیي کنیي و انیگ بیزني و در
نهایت اگه بتوني بیشي همدیگه رو اینجا ه همينه چون اینجا ه همين مائي » (همان)115 :
برخي از خوی های ناپسیند فرهنیگ خیودی در تقابیل بیا فرهنیگ بيگانیه ،شییار میيشیود میثالً
پنهان کاری یا ریا کاری ایرانيان در غرب ،انتقادی است که ميتوان به اصالح ن اندیشيد:
«اینجا اغلب پنهان ميکنند ،هنوز ما گرفتار همیان داب نجیایي  ،رییا هی میيکني  ،ن وقیت کیه رو
ميشود دادمان به سمان ميرسد » (گلشيری،همان« )11 :میا میردم رسی خیوبي داریی  ،هیيک وقیت
رختهای زیرمان را روی بند مهتابيهامان نمي ویزی بله میيدان چیون ميترسیي از همیين چيزهیا
دوست و دشمن دست و دنب درست ميکنند ولي تو فیر نميکني برای همين هر نسیلي بیه همیان
راهي ميرود که نسل پيش؟» (همان)95 :
«دیدی باز شرو کردند؟ هنوز ه دارند مخفي کاری ميکنند ،حتي در عشی مین ميگیوی دم اگیر
کسي را دوست داشته باشد باید با صدای بلند بگوید» (همان )19 :
نتيجهگيری
تعامل یا تقابل ميان «خودی» و«دیگری» ،موووعي است که از دیرباز در فرهنگ کهن ایران وهیود
داشته است این مساله خصوصا پس از مشروطه ،در ارتباط ایران با هامعیهی غیرب از زواییای گونیاگون
قابل بررسي است ادبيات داستاني پس از انقالب اسالمي با گرایشیي قیوی در بيیان مسیائل اهتمیاعي،
عرصهای مناسب برای مطالعه در این زمينه است مهیاهرت و زنیدگي مهیاهران از مضیامين مطیرح در
رمان فارسي ،بخصو در دههی شصت و هفتاد بوده است گرچه طب نظریه باختين ،تعامل و گفتگیو
یا چند صدایي اساس رمان را تشیيل ميدهد ،چنان که در این پژوهش مالحظه شید ،تعامیل و گفتگیو
ميان فرهنگها چندان در رمان های مورد نظر شیل نگرفته است خصوصیاً ایین نیتیه اهميیت دارد در
حالي که به شیل منطقي از رمان مهاهرت انتظار ميرود گفتگو محور بوده و تعامل با فرهنگ بيگانه در
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ن هایگاهي ویژه در ن داشته باشد ،به دالیل مختلف این اتفاق نمي افتید نتيجیه ایین تحقيی نشیان
ميدهد غلبهی فرهنگ قومي در ميان ایرانيان بسيار قوی است حتي افرادی که ظاهرا متجیدد هسیتند
ه به فرهنگ قومي و سنتها دلبسته و وابستهاند و تحمل بسياری از مظیاهر فرهنگیي غیرب برایشیان
سخت است این عناصر از هلوههای مادی فرهنگ سنتي و مذهبي ایران مثل« سیفره ام البنیين ،شیب
شام غریبان و نذری دادن توی تیيه و » تا عناصر معنوی فرهنگ ،مثل سنتهیای ایرانیي در زمينیهی
ارتباط ميان زن و شوهر ،پدرساالری و دیدگاه نسبت به خیانواده و فرزنیدان را شیامل میيشیود نفیس
حضور در دنيای مدرن ،سبب ساز گفتگو نيست گاه این حضور به واسطه ترس از حل شدن در فرهنیگ
دیگری ،فرد را به اتصال بيمارگونه به ریشهها یا برعیس فرار بيدليل از فرهنگ خودی و پناه بردن بیه
فرهنگ دیگری و انقطا فرهنگي سوق مي دهد که هر دو این حاالت ،افراطي اسیت کمبیود ییا فقیدان
عناصرمالوف در بافت فرهنگي هامعه غرب سبب ميشود بسياری از ایرانيیان در فرهنیگ غيیر خیودی،
احساس تعلي و گ گشتگي داشته باشند به نظر ميرسد در رمانهای مهاهرت این دو دهه ،هستجوی
تعادل ،اتصال به ریشه ها و هراس از فرهنگ بيگانه به های گفتگو و تعامل با ن ،نقشیي عمیده داشیته
است در عين حال نشانههایي از تغيير ه به چش ميخورد خصوصیا از دهیه هفتیاد ،ایرانيیان مهیاهر
سعي ميکنند فرهنگ ،باورها و ارزش هایشان را در درون خود ،از نو بسازند انتقاد بیه برخیي از مولفیه-
های نادرست فرهنگ «خودی» مثل دروغگویي ،عدم گفتگو با طرف مقابل و ریاکاری و پنهانکیاری در
تقابل با صراحت و گفتگو محوری در فرهنیگ «دیگیری» ،نشیانههیایي از فرهنیگپیذیری و دگرگیوني
فرهنگي است این دگرگوني فرهنگي اگر به کسب مولفههای مثبت فرهنیگ دیگیری بينجامید ،اتفیاقي
مبارک است ادبيات داستاني مهاهرت ميتواند هلوهگاه و عرصهای مناسب برای ارزییابي و تحليیل ایین
تاثير و تاثرهای فرهنگي باشد
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استنو ،کاترینا ( )9131تصویر دیگری،تفاوت :از اسطوره تا پيش داوری ،ترهمه گيتي دیهي  ،تهران
دفتر پژوهشهای فرهنگي
باتومور ،تي بي ( )9121هامعهشناسي ،ترهمیه سيدحسین منصیور و سيدحسین حسیيني ،چیا
چهارم ،تهران،امير کبير
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