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نويـسندگان ايـن دو رمـان مهـاجرت        . از عالءاألسواني پرداختـه اسـت     » شيكاگو«فصيح و   
هـا و     كشند و يك شرقي را همراه با سـّنت          گروهي از روشنفكران را به اروپا به تصوير مي        

بازگـشت بـه   «. دهنـد  ها و آزادي غـرب قـرار مـي         آوري هاي ملّي خود در مقابل فن       ارزش
. دهنـد   پيـشنهاد مـي   » ديگـري «بـا   » خـود «حلّي است كه دو رمان در برخورد          راه» خويشتن

 .بوده است» ديگري«با » من«همچنين اين پژوهش گوياي اختالفات فرهنگي 

و ثريا در اغما، اسماعيل فصيح، شيكاگو، عالءاألسـواني، شـرق           : هاي كليدي واژه
  .غرب
  مقدمه-1

رو بـه زوال  » شـرق و غـرب  «م به همراه جهاني شدن بشر تقابل دو مفهوم        19در آغاز قرن    
هـا و مفـاهيم       به همين دليل جمله   . در پايان قرن بيستم، شكاف بين اين دو آشكار شد         . بود

، شايستة توجه عاجلي    »شرق شرق است و غرب غرب     «: گفت   كه مي  Kiplingكيپلينگ  
 شايان ذكر است كـه در ايـن نوشـتار چـون جامعـة آمـاري مـا              .)235:1382 سعيد،(است  

اسـت، مفهـوم شـرق را در مـسلمانان     » شيكاگو«و رمان » ثريا در اغما«هاي رمان    شخصيت
  .ايم مهاجر به غرب خالصه كرده

شود كه فرهنگ اسالمي به عنـوان         مدرن مشاهده مي  » غيريت/ هويت  «امروزه در گفتمان    
فرهنـگ غربـي   » غيـر «شود و درنتيجه  عقالنيت، بندگي و ركود توصيف مي فرهنگ عدم   

اروپـا  «چنين نگرشي كه مـاهيتي سياسـي و ايـدئولوژيك دارد، نگرشـي              . آيد  به شمار مي  
يـابي   البتّه ريشة اين نحوة نگرش به ديگران جهت تعريـف و هويـت       . به مسئله دارد  » محور

، »غـرب «: گويـد   كـه ارسـطو مـي       بازگرداند؛ چنان توان به دوران پيشامدرن نيز        خود را مي  
مدار و با فرهنـگ آزاد اسـت، درتمـام     گرا، انسان نظير، متمايز،تقليدناپذير و كامالً عقل    بي

 ). 320:1387اشرف نظري، (» مشرق زمين بدون استثنا ذاتاً برده و فرمانبردارند اهالي

ـ   » سيماي ديگري «در ادبيات تطبيقي معاصر،      ه نويـسندگان و اهـل ادب    در كانون توج
آوريـم كـه او را در مقابـل           سخن به ميان مـي    » ديگري«ما زماني از يك     . قرار گرفته است  

كند كـه مـا در        اي را مجسم مي     خود بيابيم و يا بالعكس به همين دليل اين رويارويي، آينه          
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يـا  » خـود «در ايـن نوشـتار،      . كنـيم   را مشاهده مـي   » ديگري«و  » خود«آن فهمي از حقيقت     
هـا در     گـر تفـاوت     گيـرد و ايـن رويـارويي نمايـان          شرقي مسلمان در مقابل غرب قرار مـي       

امـروزه تفـاوت دو فرهنـگ از        . اسـت ... هاي مختلف فـردي، اجتمـاعي، فرهنگـي و          بستر
اند و شـناختي      نويسان بزرگ در آثار خود به آن پرداخته         موضوعات مهمي است كه رمان    

  .كنند به ما منتقل مي» يديگر«از شرق و غرب را به عنوان 
    بيان مسئله-1-1   

رو بـه   » شـرق و غـرب    «م به همراه جهاني شدن بشر تقابـل دو مفهـوم            19در آغاز قرن    
هـا و   بـه همـين دليـل جملـه    . در پايان قرن بيستم، شكاف بين اين دو آشكار شد   . زوال بود 

يستة توجـه  ، شا»شرق شرق است و غرب غرب«: گفت   كه مي  Kiplingمفاهيم كيپلينگ   
 شايان ذكر است كه در اين نوشتار چون جامعة آمـاري  .)235:1382سعيد،  (عاجلي است   
است، مفهوم شرق را در مسلمانان      » شيكاگو«و رمان   » ثريا در اغما  «هاي رمان     ما شخصيت 

 .ايم مهاجر به غرب خالصه كرده

 اسـالمي بـه     شود كـه فرهنـگ      مدرن مشاهده مي  » غيريت/ هويت  «امروزه در گفتمان    
فرهنـگ  » غيـر «شود و درنتيجه      عنوان فرهنگ عدم عقالنيت، بندگي و ركود توصيف مي        

چنين نگرشـي كـه مـاهيتي سياسـي و ايـدئولوژيك دارد، نگرشـي            . آيد  غربي به شمار مي   
البّتـه ريـشة ايـن نحـوة نگـرش بـه ديگـران جهـت تعريـف و               . به مسئله دارد  » اروپا محور «

: گويـد  توان به دوران پيشامدرن نيز بازگرداند؛ چنانكـه ارسـطو مـي    يابي خود را مي  هويت
مدار و با فرهنگ آزاد است،        گرا، انسان   نظير، متمايز، تقليدناپذير و كامالً عقل       ، بي »غرب«

اشـرف نظـري،   (» در حالي كه تمام اهالي مشرق زمين بدون استثنا ذاتاً برده و فرمانبردارند    
320:1387 .(  

در كانون توجـه نويـسندگان و اهـل ادب        » سيماي ديگري «ي معاصر،   در ادبيات تطبيق  
آوريـم كـه او را در مقابـل           سخن به ميان مـي    » ديگري«ما زماني از يك     . قرار گرفته است  

كند كـه مـا در        اي را مجسم مي     خود بيابيم و يا بالعكس به همين دليل اين رويارويي، آينه          
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يـا  » خـود «در ايـن نوشـتار،      . كنـيم   شاهده مـي  را م » ديگري«و  » خود«آن فهمي از حقيقت     
هـا در     گـر تفـاوت     گيـرد و ايـن رويـارويي نمايـان          شرقي مسلمان در مقابل غرب قرار مـي       

امـروزه تفـاوت دو فرهنـگ از        . اسـت ... هاي مختلف فـردي، اجتمـاعي، فرهنگـي و          بستر
ناختي اند و شـ     نويسان بزرگ در آثار خود به آن پرداخته         موضوعات مهمي است كه رمان    

  .كنند به ما منتقل مي» ديگري«از شرق و غرب را به عنوان 
   پيشينة تحقيق-1-2 

هاي بسياري به صورت مستقل مسئلة شرق در برابـر غـرب و بـالعكس، مـورد           پژوهش
بررسي قرار داده است، ولي در ادبيات عرب و ادبيات فارسي تاكنون پژوهـشي بـا عنـوان            

رب در برابر يكديگر بپردازد، در هيچ يك از ايـن        سيماي ديگري كه به بررسي شرق و غ       
توان آن را تالشي در اين        هايي كه مي    از جمله كار  . دو رمان مورد توجه قرار نگرفته است      

گريـزي   مـداري و شـرق   دكتر رضا ناظميان كه مسئلة غرب   اي است از      زمينه دانست، مقاله  
 "ثريا در اغما  "در رمان   . اده است و چند اثر ديگر مورد بررسي قرار د       » شيكاگو«را در اثر    

  .تاكنون پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته است "شيكاگو"و 
  ضرورت و اهميت تحقيق  -1-3

رمان، بهترين سند براي آشـكار كـردن وقـايع اجتمـاعي اسـت و از آن جـايي كـه بـا                       
 آميخـتن  فـصيح بـا  . گيـرد  واقعيت بيرون از خود شباهت دارد، بيشتر مورد توجه قـرار مـي           

هاي رمان خويش تقابـل ميـان دو    رفتارهاي مدرن فرنگي با سنّتي بودن برخي از شخصيت     
گريـزي يـك گـروه مـصري در آمريكـا و       األسواني نيز شرق  . سازد  فرهنگ را آشكار مي   

 روش پژوهش حاضر تطبيق و .كند  چالش ميان دو فرهنگ در موازاي يكديگر را بيان مي         
چنـين سـعي بـر ايـن بـوده كـه بـا         هم. باشد مي» شيكاگو«و » غماثريا در ا  «بررسي دو رمان    

شناسان، شيوة بازتـاب ايـن مـسئله را در ايـن دو            هاي جامعه   توجه به مباني نظري و ديدگاه     
ايم شواهدي را استخراج كنيم كـه در ارتبـاط            دهيم و تالش كرده     رمان مورد مقايسه قرار     

  .حث باشندهاي علمي مرتبط با اين ب نزديك با ديدگاه
هدف از تدوين اين جستار نيز، بررسي و مقايسة تحليلي محتـواي دو داسـتان مـذكور              

دو نويسنده در به تصوير كشيدن اين مـسئله         . 1:  تا از اين رهگذر ثابت شود كه        بوده است 
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انـد بـا آفـرينش يـك       و تا چه حد األسواني و فصيح توانسته       . 2اند؟    هايي داشته   چه شباهت 
. 3شناسـي و فرهنگـي را بـه مـا ارائـه كننـد؟                  ملموسي از يك پديدة جامعه     اثر ادبي شكل  
 در ادبيات هركدام از دو نويسنده چگونه به تـصوير كـشيده شـده         "ديگري"نحوة بازتاب   

  است؟
   بحث-2

   سيماي ديگري-2-1

اي از ادبيـات تطبيقـي شـده     در ادبيات معاصـر شـاخه   ) the other(» ديگري«مسئلة 
يابد به همين دليل بسياري از نويسندگان،         معنا مي » خود«در مقابل   » گريدي«سيماي  . است

ديگـري  . انـد   و از آن سخن بـه ميـان آورده          اين موضوع را سرلوحة كار خويش قرار داده       
ممكن است هويت پدر و مادر از نگـاه فرزنـد باشـد يـا مـسلمان از نگـاه يهـودي باشـد و              

 .رب باشد و برعكسها شرق از نگاه غ برعكس، فراتر از اين

يابـد و بـا    دانند كه فرد در جامعه به آن دست مي       شناسان، هويت را احساسي مي      جامعه
هـاي ديگـر دارد، بـه درك احـساس هويـت       هايي كه با گروه تكيه بر اشتراكات يا تفاوت   

ها در روابـط اجتمـاعي خـود، از افـراد و            در اين تعريف، افراد و جماعت     . رسد  مستقل مي 
 ).113:1384لك، (شوند  ديگر متمايز ميجماعات 

توانـد هويـت    داند كه شرق در كنار او مي مي» ديگري«اين، ادوارد سعيد غرب را       بنابر
اي  گانهگيري از نگاه گفتماني فوكو به مطالعة تقابل دو          وي با بهره  . خويش را تعريف كند   

شان دهـد كـه   خواهـد نـ   پـردازد و هماننـد فوكـو مـي     مـي » غـرب «و » شـرق «تحت عنـوان    
اي هويـت خـويش را از طريـق     از نظر سـعيد هـر جامعـه    . شود  چگونه ساخته مي  » ديگري«

بـه گفتـة ادوارد سـعيد،    . كنـد  كـسب مـي  » ديگـري دشـمن  «يـا  » ديگري خارجي «تعريف  
شناسي نوعي سبك فكر اسـت كـه بـر مبنـاي يـك تمـايز وجودشـناختي و معرفـت                       شرق

 به همين دليل دسته انبوهي از نويسندگان، كـه در  .قرار دارد » غرب«و  » شرق«شناختي بين   
ايـن  ... پـردازان سياسـي، اقتـصاددانان و      نويـسان، فالسـفه، نظريـه       ها شعرا، داسـتان     ميان آن 
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هـاي سياسـي، ادبـي و         اختالف بنيادين بين شرق و غرب را پذيرفتـه، بـر اسـاس آن گفتـه               
  ).15:1371سعيد،  (كنند و فرهنگ آن ارائه مي» شرق«اقتصادي خويش را دربارة 

گونـه  دانـد و ايـن   را بـراي شـناخت هويـت خويـشتن الزم مـي       » ديگـري «فكوهي نيـز    
» ديگـر بـودگي   «و  » هويـت «توان بـا دو مفهـوم         دو مفهوم خود و ديگري را مي      : گويد  مي

otherness  هـاي    ترين مكانيسم   به صورت يكي از اساسي    » مقايسه«مكانيسم  .  انطباق داد
از طريق ايـن مكانيـسم اسـت كـه انـسان       . ن از آغاز وجود داشته است     حيات فرهنگي انسا  

  ).22:1386فكوهي، (يابد  جدا كرده، هويت مي» ديگري«را از » خود«
هميشه به اين معني نيست كه بيرون از ما هست، يا در جـايي اسـت كـه              » ديگري«البتّه  

طـور   همـان . ان باشـد ما در آنجا حضور نداريم، بلكه شايد اين ديگري در درون خود انـس    
كند، بيگانه چهرة پنهاني است       بيگانه در درون ما زندگي مي     «: گويد  كه ژوليا كريستوا مي   

 ).15:1390خلف، (» از هويت ما

فـصيح و   . دارد» ديگـري «رمان، ژانر ادبي است كه دستي توانا در به تـصوير كـشيدن              
خـود تـصويري زنـده از دو    هـاي   نويسان معاصـر ايـران و مـصر بـا رمـان         األسواني از رمان  

دهند و شـكاف بـين دو دنيـاي جـدا از هـم را نـشان        فرهنگ متفاوت و موازي را ارائه مي      
نكتة حائز اهميتـي اسـت كـه        » شيكاگو«و  » ثريا در اغما  «در دو رمان    » مهاجرت«. دهند  مي

  .بايد به آن توجه كرد
عد از انقالب به پـاريس   فصيح در رمان خويش به ايرانياني پرداخته است كه قبل و يا ب            

وي با نقبي كه هر از چندگاه در افكـار خـود بـه ايـران             . اند  اند، يا از جنگ فرار كرده       رفته
 . كشد ها و شرايط دو طرف را به مقايسه مي مي زند، آدم

 اجتمـاعي حـاكم بـر مـصر،         -در رمان شـيكاگو نيـز عـالوه بـر ترسـيم فـساد سياسـي                 
هـايي كـه بـراي تحـصيل بـه غـرب              ر گـسيختگي شـرقي    پرستي، فساد اخالقي و افـسا       نژاد
اند، در عين حال مسئلة ديگري ـ شرق در برابر غرب و بالعكس ـ در محك نقد قـرار     رفته
هاي ديني و شـيوة زنـدگي سـنّتي مـشرق زمـين و آزادي و                  گيرد و چالش ميان انديشه      مي



 

 

  ...»سيماي ديگري«
7 

شـود    مـي هـاي پيـشرفت و تحـول در غـرب بـه چـالش كـشيده             هـا و فرصـت      بندوباري  بي
  ).267:1390ناظميان، (

 نگـاه   .الـف : كنـد   در ترسيم سيماي ديگري سه نگاه عمده را بيان مي         » ماجده حمود «
كند و اغلـب ايـن ديـد را           پيدا مي » ديگري«در خود يك برتري بر      » من«. منفي به ديگري  

سـازد و بـه ديگـري ايـن اجـازه را         روابط دشمني با ديگـري در طـول تـاريخ تـشديد مـي             
احـساس  » مـن «ايـن نگـاه در   :  نگاه مثبت به ديگـري .ب. هد كه خود را معرفي كند    د  نمي

انگيزد و در اين حالت فرهنگ ديگري در حالتي از يك برتـري مطلـق بـر                   پستي را بر مي   
ايـن حالـت يـك نگـاه        : گرايانه با ديگري     نگاه سازش  .ج. كند  فرهنگ ملّي خود پيدا مي    

). 27:2010حمـود،  (در خود به همراه دارد  » گريدي«و  » من«همگون و هماهنگي را براي      
اي از دو رمان نگاه شرق و غرب به يكديگر، در معرض ديد            در ادامه پس از ارائة خالصه     

هـاي   ديـدگاه » حمـود «بندي   چنين با توجه به تقسيم      شود؛ هم   بررسي انجام مي   خواننده اين 
  .شود دارند، مشخّص ميهاي اين دو رمان به شرق و غرب  مثبت و منفي را كه شخصيت

  اي از دو رمان   خالصه-2-2

   خالصة رمان ثريا در اغما-2-2-1
ش در . ه1313هاي ادبـي اسـت كـه در دوم اسـفند مـاه سـال            اسماعيل فصيح از چهره   

 اسالمي كشورمان عجين بـوده اسـت،       زندگي فصيح با جنگ و انقالب     . تهران به دنيا آمد   
 بـه دليـل مـشكل       1388 تيـر    25 وي در    .ير نبـوده اسـت    تـأث   كه در مضامين آثار وي نيز بي      

، خـاك آشـنا   )1347(چـاپ اول،  (هاي وي، شراب خام   از رمان  .عروق مغزي درگذشت  
توان نام برد، اما رمان      را مي ... و )1366 (62 زمستان   ،)1351چاپ اول   (، دل كور    )1349(

چاپ اول ترجمة م 1958ش صورت گرفت و سال    .ه1362ثريا در اغما، چاپ اولش سال       
 . انگليسي آن انجام شد و در فرانسه و آلمان نيز در دست ترجمه است

ها   در همين سال  . كشد  هاي آغازين جنگ ايران و عراق را به تصوير مي           اين رمان سال  
بـراي ادامـة تحـصيل بـه        » فرنگيس«زاده جالل آريان به اصرار مادرش         خواهر» ثريا نقوي «
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جـالل  رود، به همين دليل   ر سانحة تصادف به حالت اغما فرو مي       ثريا بر اث  . رود  پاريس مي 
  .رود گيرد و براي معالجه و بازگرداندن ثريا به پاريس مي مرخّصي مي

 ليال آزاده، كه روزي با جالل پيونـد مهـري داشـته، در زيـر ظـاهر مرّفـة خـود بـاطني          
هـا را از       محافل، آن  كوشد با شراب و حضور در       دارد كه مي    زده سامان، سرگشته و غم    بي

هـاي بـسياري كـه در پـاريس      جالل پس از ديدار با ليال از طريـق او بـا ايرانـي        . خاطر ببرد 
هـا    آن. پيونـدد   نشيني به جمع ايـن افـراد مـي          شود و گاهي با وي براي شب        هستند آشنا مي  

ا شـان خـود ر    اند، ولي همـه     ؛ همچنين به ظاهر خوشحال      تر از طبقه روشنفكران هستند      بيش
نامند و عّلت فرار خود به فرانسه را اوضاع ناآرام و خفقان ايـران                نسل تون به تون شده مي     

گويند كه در ايران شرايط براي پيشرفت مهيا          دانند و چنين مي     در زمان جنگ تحميلي مي    
جـا آمدنـد و درنتيجـه در          نيست، ولي گويي همه از ترس جان و مال و مقـام خـود بـه آن                

 هويتّي را براي خود برگزيدند كه در تشخيص هويت خـود سـرگردان              رويارويي با غرب  
هـاي   كشد و گـاهي بـا ديـدن كـار     ها را به صراحت به نقد مي هاي آن   جالل رفتار . اند  شده

هـاي   آورد و از ايـران سـوخته و بمبـاران    روزهاي سخت جنگ را به خـاطر مـي   اين افراد
كـه در پايـان آن،    كل ادامه دارد تا ايـن داستان به همين ش. گويد پي دشمن سخن مي     در  پي

. رسـد   ماند و وضعيت او به مرحلة بحراني مـي          نتيجه مي   تالش پزشكان براي نجات ثريا بي     
  ).1389فصيح، : ك.ر( جالل نيز درنهايت قصد بازگشت را به ايران دارد

  
  
   خالصة رمان شيكاگو-2-2-2

از .  در قـاهره متوّلـد شـد       م1957پزشـك مـصري در سـال          األسواني، نويسنده و دندان   
) م2007(، شيكاگو   )م2004(، آتش دوست    )م2002(عمارت يعقوبيان   ترين آثار وي      مهم

موفقيت رمان شيكاگو برصحنة تئاتر فرانـسه، موجـب توجـه بيـشتر     .  نام برد توان  ميرا  ... و
ژان لـويي  «گـزاري كتـاب،    بـه گـزارش خبـر   . مردم اين كشور به انقالب مصر شده اسـت   
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» دوست داشتم مصري باشم   «با اقتباس از اين رمان پرفروش، نمايشي را با عنوان           » تينليمار
  .بر صحنة تئاتر پاريس برده است

هاي ديني، شيوة زندگي سـنّتي مـشرق          األسواني در رمان شيكاگو، چالش ميان انديشه        
بـه چـالش   هاي پيـشرفت و تحـول را در غـرب      ها و فرصت  باري و بند  ها و بي    زمين، آزادي 

وي . هاي رمان شـيكاگو بيـشتر از طبقـة اسـتادان و دانـشجويان هـستند          شخصيت. كشد  مي
برنـد،   انـد و در اغتـراب بـه سـر مـي        كه از وطن خويش دور شده       هاي مصري را    شخصيت
اين افراد از دوگـانگي فرهنگـي و احـساس تفـاوت بـين خـود و ديگـري                   . كند    ترسيم مي 

  .اشاره كرد» رأفت ثابت«توان به  به عنوان مثال ميشوند؛  دچار بحران هويت مي
كنــد يــك   از هويــت مــصري خــود گريــزان اســت و تظــاهر مــيرأفــت ثابــت دكتــر 

هـا و عقايـد    كند و عادات، رفتار  وي گذشتة خود را تحقير مي    .آمريكايي به تمام معناست   
 دختـرش  بنـد و بـاري   هـاي وي دربـارة بـي    گيـري  سـخت . گيرد ها را به تمسخر مي  مصري
هـا    دهد كه او هنوز مانند يك پدر مصري نسبت به برخـي اصـول و سـّنت                   نشان مي  ساره،

 ازدواج پدر خـود را بـا زنـي آمريكـايي اشـتباه              سارهدهد؛ به همين دليل       واكنش نشان مي  
هـا   گويد كه تو گمـان كـردي تمـام ايـن سـال            آميز مي   او به پدرش با زباني كنايه     . داند  مي

 چيستي و هويـت رأفـت را بـه او     ساره.اي لي در پايان شكست خورده آمريكايي هستي، و  
 كه ازدواج او بـا       كند؛ چرا   كند و از زندگي مشترك پدر و مادرش انتقاد مي           يادآوري مي 

  . شدن بوده استزني آمريكايي كه هيچ احساسي به او نداشته، صرفاً به خاطر آمريكايي
هاي مهاجر به آمريكا و مشكالت ناشي        به طور كلي زندگي فردي و اجتماعي مصري       

از برخورد اين افراد با فرهنگي ديگر از جمله مسائلي است كـه در ايـن رمـان بـه تـصوير                      
هـايي هـستند كـه در نهايـت      همه اين افراد همانند رأفت شاهد دوگـانگي    . شود  كشيده مي 

ويـشتن  شود و تصميم به بازگشت به خ        ها مي    و شكست برخي از آن      منجر به سرخوردگي  
  ).2007األسواني، : ك.ر(گيرند  مي

  »شيكاگو«و رمان » ثريا در اغما« سيماي شرق و غرب در رمان -2-3
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   نگاه غرب به شرق-2-3-1

  ديدگاه منفي غرب به شرق. الف

ــوم   ــعيد، مفه ــر ادوارد س ــرقي«از نظ ــست » ش ــراي امپريالي ــا    ب ــالفور و ي ــر ب ــايي نظي ه
يك فرد شرقي مثل يك نفر آفريقايي، عـضوي از          هابسون،  . ا.هايي نظير ژ    ضدامپرياليست

كـه منحـصراً سـاكن يـك منطقـه       آيـد تـا ايـن    دسـت بـه حـساب مـي      يك نژاد و قوم فـرو     
از » شرق شناسي « ادوارد سعيد در كتاب      .)169:1370سعيد،  (جغرافيايي خاص بوده باشد     

. كنـد   قـاد مـي   انت» قـانون   نظـم و بـي      منطق، بي   افرادي بي «ها به عنوان      تصوير غرب از شرقي   
كـه غـرب      شـود تـا ايـن       هاي علمي مسلمانان ناديده گرفته مـي        كه دستاورد   چنين از اين    هم

اختالف بين شرق و غرب يك غربي را        ). 492: همان(كند    مدرن تصور شود نيز انتقاد مي     
  .كرده تا با ديدي متفاوت به شرق بنگرد و او را نژادي حقير و پست بداند متعهد

سـازد كـه جـالل آريـان، راوي      گونه نمايان مي صيح در رمان خويش اين اين نگاه را ف   
كنـد و   شـود و خـود را بـه مـسئوالن دفتـر معرفـي مـي          داستان، وقتـي وارد بيمارسـتان مـي       

شنوند با    وقتي مي « : نگرند  ها با ديدي تحقيرآميز به او مي        گويد از كجا آمده است، آن       مي
كننـد كـه انگـار از مركـز كـل بالهـاي               اهم مـي  ام، طوري نگ    اتوبوس از ايران خارج شده    

چنـين در جـاي ديگـر         وي هـم  ). 41:1389فـصيح،   (» ام  زميني و آسماني جهان نازل شـده      
ايـن هـم از    «: كـشد   گونـه بـه تـصوير مـي         ها را با اتباع ايراني ايـن        آميز غربي   رفتار خشونت 

ها  گفت آن  ميقاسم يزداني راست... كرامات بيمارستان دره لطف وكرم ـ وال دو گراس 
تـوانم يكـي دو تّكـه از          مـي . كننـد   حاال با اتباع ايراني سـختگيري و خـشونت زيـادي مـي            

  ).340: همان(» هاي خود ثريا را بفروشم طال
 »كرم دوس «به دكتر   » چاك«األسواني نيز با وصف نگاه يك پرستار آمريكايي به نام           

آميز به يك شـرقي اسـت و    تحقيرگويد كه نگاه او نگاهي   جراح قلب در آمريكا به ما مي      
بـا نگـاهي سـرد و طـوالني و          «: شـود   از لحاظ نژادي بين خود و ديگري تبعييض قائل مـي          

درست است : خواست به او بگويد   گويا مي ... آميز به او خيره شده بود       كنجكاوانه و تحقير  
 كـه تـو يـك جـرّاح بـزرگ      كنم و تنها يك دستيارم در حالي    من تحت دستور تو كار مي     

اگر فراموش كني كـه مـن يـك آمريكـايي سفيدپوسـت و صـاحب ايـن                  ! ولي واي بر تو   
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پوسـت هـستي كـه از آفريقـا آمـده اسـت و مـا بـه او                   سرزمينم و تو فقط يك عرب سـياه       
ي، األسـوان (» آموزش داديم و او را باتجربه كرديم و يـك شـخص متمـدن از او سـاختيم                  

دانــشجوي » نــاجي عبــد الــصمد«ي معــشوقة يهــود» وينــدي«درجــاي ديگــر ). 247:2007
مانند كـشورهاي ديگـر جهـان سـوم         مصري، كه در آمريكا با او آشنا شده است، مصر را            

مـصر ماننـد   : گويـد  برد و مـي   هاست از مشكالت زياد رنج مي       داند كه قرن    عقب مانده مي  
هـا متمركـز    هاي جهان سوم از مشكالت عمده و بسياري كه طـي قـرن           بسياري از سرزمين  

اين نگاه ويندي بـه مـشكالت موجـود در مـصر اشـاره       ). 362: همان(اند رنج مي برد      شده
آميز بـه ايـن كـشور دارد و بيـانگر تفـاوت          ندارد، بلكه وي با اين گفته خود نگاهي تحقير        

  .كشور مصر با كشوري همانند آمريكاست
  ديدگاه مثبت غرب به شرق.ب

 مـسلمان بـه ديـد نـژاد پـست نگـاه             –ها به يك شرقي       از نگاه األسواني و فصيح غربي     
در رمان شيكاگو چنين برداشـت  دانند، اما با توجه به مثالي    كنند و خود را نژاد برتر مي        مي
» دنـيس بيكـر  «از نگـاه يـك مـسيحي، دكتـر     . ها به شرق منفي نيست  شود كه همة نگاه     مي

هـاي     رسـاله  وي بيـشتر  . هـاي پـرتالش و باهوشـند        هـا انـسان     استاد دانشگاه الينوي، مصري   
: گويـد   هـا چنـين مـي       كند و درمورد مصري     دانشجويان مصري را براي راهنمايي قبول مي      

انـد، سرشـار از اسـتعداد و توانـايي بـسيار در كـار         هايي كه با من رساله داشته       همه مصري «
شمردن، نشان از نگاه      اين تمجيد و صفات نيكوي يك شرقي را بر        ). 200: همان(» اندبوده

  .ايم شاهد چنين مثالي نبوده» ثريا در اغما«به شرقي مسلمان است؛ اما در رمان مثبت غرب 
» كيستي مـا  «، وجود پرسش از     »ما كه هستيم؟  «شايگان در مسير پاسخ به اين سؤال كه         

داند كه البتّه اين ديگري، تمدن، تفّكـر و           فربه و سترگ مي   » ديگري«اي از وجود      را نشانه 
توانـد ديگـري را واقعـاً دريابـد كـه       كسي مي« نظر شايگان،   به. فرهنگ مغرب زمين است   

چه شرق به عنـوان غيريتـي         اگربه همين دليل    ). 162:1381شايگان،  (خود را دريافته باشد     
» ايـن ديگـري  «متمايز و ديگري در برابر غرب مطرح شده اسـت، امـا بـا توجـه بـه اينكـه                   
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 عالوه بر نگـاه غـرب بـه شـرق، نگـاه      تواند در اعماق وجود خود باشد، ما در دو رمان         مي
  .دهيم شرقيان به خود را نيز در ادامه مورد بررسي قرار مي

   نگاه شرقي به خود-2-3-2

  ديدگاه مثبت به خود. الف

توانيم به كشف و فهـم حقيقـت خـود      بنا به نظر حمود ما بدون برخورد با ديگري نمي         
 اسـت كـه ديـد مـا بـه خودمـان را       اي سـازيم، آينـه   برسيم و اين تصوري كـه مـا از او مـي     

وي اولين گام را بـراي رويـارويي خـود بـا ديگـري، آگـاهي از هويـت               . كند  منعكس مي 
داند؛ به اين معني كه بدون شناخت خويشتن، ديگري را زشت و پست ترسـيم                خويش مي 

دادن ديگـري   نگـريم و شـروع بـه زشـت نـشان            ديد مثبتي به خود مي    اين، با     بر  كنيم؛ بنا   مي
  ).87:2010حمود (كنيم  مي

. گويـاي ايـن مطلـب اسـت       » صفوي«به نام   » ثريا در اغما  «هاي رمان     يكي از شخصيت  
وي پس از بازگشت از ايران به پاريس، با وجود جنگ و ناآرامي در ايران، وقتي خود را                  

» خـود «اي كـه هـم        گونـه پردازد به   ه تمجيد و تعريف ايران مي     بيند، ب   در مقابل ديگري مي   
درايـران بـا همـة سـختي و         «: كـشد   را بـه نقـد مـي      ) پـاريس (» ديگـري «زمان پهلوي و هم     

خـواري، نـه    نـه مـشروب  . وضـع از سـابق خيلـي بهتـر اسـت     . نابساماني، اوضاع عالي است   
فــصيح، (» تخالصــه اوضــاع عــالي اســ. خــودي هــاي بــي حجــابي، نــه حيــف و ميــل بــي

167:1389.(  
از ايـران زمـان جنـگ، بـه گفتـه        » صـفوي «البتّه بايد خاطر نـشان كـرد كـه خـشنودي            

نگاه صـفوي بـه ايـران       . خودش به دليل آيندة روشني است كه در انتظار نسل آينده است           
كـه در كـشور    كشد كه با افتخار آن را با وجود ايـن  در واقع هويت ايراني را به تصوير مي       

مـا هـم مثـل      «: گويـد   هاي خود چنـين مـي       وي براي تأييد حرف   . كند  ت، بيان مي  غربي اس 
انقالب هند عليه استعمار انگلستان، در ايران امروز كارهايي عليه استكبار جهـاني و سـلطه          

  .)170: همان(» غرب انجام داديم
. كنـد   األسواني نيز نگاه مثبت به خويشتن را در رمان خـويش بـه خـوبي مـنعكس مـي                  

هـا   بـه تمجيـد مـصري     » نـاجي عبدالـصمد   «بـه نـام     » شـيكاگو «هاي رمان     ز شخصيت يكي ا 
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وي پـس از مـشاهدة دانـشجويان مـصري كـه در دانـشگاه الينـوي مـشغول بـه                   . پردازد  مي
هـا   همـه آن «: كنـد  دادن به مسائل ديني تكريم مـي   ها را از نظر اهميت      اند، آن   تحصيل بوده 

هاي مصر پرتالش و موّفـق هـستند و تنهـا بـه      نشگاهمانند بسياري از اعضاي هيئت علمي دا 
بيشتر اين افراد باايمان و متدين هستند و بـراي          . دهند  دانش و آيندة علمي خود اهميت مي      

  ).129:2007األسواني، (نماز، روزه و حجاب اهميت فراواني قائلند 
  ديدگاه منفي به خود. ب

هاي خود در ميان افراد هر دو       و توانايي  ها  ديدگاه منفي به خود و باور نداشتن استعداد       
» ثريـا در إغمـا  «در رمـان  . انـد  رمان نمايان است و هر دو نويسنده به اين مسئله توجه داشته  

دانـست، و     هـا و ذوق اهـل ادب نمـي          ايران را محل شكوفا شدن اسـتعداد      » ليال آزاده «پدر  
وي نمونة يك شخصيت خود     . دنگاه او به ايران بيانگر خفقان و فقري بود كه در ايران بو            

: باوري دچار شده است   پردازد و به عدم خود      باشد كه به تكريم شرايط غرب مي        باخته مي 
ــه « ــاً تمــام   در زمــان معاصــر خودمــان هــم شــواهد و نمون ــسياري داريــم كــه تقريب هــاي ب

اند، چون سطح فكـر جامعـه        نويسندگان و متفّكران و شاعران ما خودشان را بيرون كشيده         
ها سازگار نبوده يا مغايرت داشته يـا در خـارج از ايـران برايـشان مجـال نفـس          ا طبايع آن  ب

  ).162:1389فصيح، (» كشيدن و خلق آثار بهتري بوده است
» رأفـت «. را از زواياي مختلفي مشاهده كـرده اسـت      » خود«األسواني نيز چهرة مصر يا      

ود را بـر مـدار غـرب       دانـد و زنـدگي خـ        كه مصري اسـت، ولـي خـود را آمريكـايي مـي            
اش را رد  مـصري » خـود «اي است كه سعي دارد        گونهها به   نگاه وي به مصري   . چرخاند  مي

هـاي بـسياري    ها به خاطر عيب مصري«: مصر از نگاه او دوزخي است در برابر بهشت     . كند
ترس و دورويي، دروغ    . هاي معتبر مناسب نيستند     كردن در سرزمين  كه دارند براي فعاليت   

كوركورانـه بـودن   تـر از همـة اينهـا     گري و تنبلي، نداشتن قدرت تفّكر منظم، و بـد  لهو حي 
» ماندگي بـه سـوي عـدل و آزادي گـريختم          در مصر به دنيا آمدم و از ظلم و عقب         ... آنها

  ).43و42 : 2007األسواني، (
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هـاي رمـان    ــ يكـي از شخـصيت    » صـفوت شـاكر   «در جاي ديگر يك مصري از نگاه        
گونـه اسـت كـه در دنيـا تنهـا بـه ديـن اهميـت          خود نيز مصري اسـت ـ ايـن   كه » شيكاگو«

هـا جاهـل بـه مـسائل روز جهـان،       دادن اين مسئله است كه مـصري هدف او نشان  . دهد  مي
يـك مـصري در دنيـا فقـط بـه سـه چيـز اهميـت                  «:مانده و بدوي هـستند      هايي عقب   انسان

تنهـا موضـوعي كـه    .. ديـن اسـت   هـا     تـرين آن    دين و روزي و فرزنـدانش و مهـم        : دهد  مي
زمـاني كـه    .. شان تجاوز كنـد     دارد اين است كه كسي به دين        ها را به انقالب وا مي       مصري

ها او را تأييد كردند و فرامـوش   ناپلئون به مصر آمد و ادعاي احترام به اسالم كرد، مصري     
  ).357: همان(» شان را مستعمرة خود قرار داده است كردند كه او سرزمين

توانيم در برخورد با ديگري به شـناخت خـود    ن موضوع آشكار شده است كه ما مي   اي
. عامل اصلي تمايز قائل شدن بين خود و ديگري همـين شـناخت خـود اسـت     دست يابيم،   

هايي در دو رمان بـه تمجيـد هويـت خـود در برابـر                 گونه كه مالحظه شده شخصيت      همان
شـان را بـاور نداشـته و آن را            ه خـود شـرقي    اند و افرادي وجود داشـته كـ         ديگري پرداخته 

كنـد، بايـد هويـت       وقتـي سـرزميني بـه تعريـف هويـت خـود توجـه مـي               . انـد   تحقير كرده 
اكنون به بررسي ديدگاه شرق بـه غـرب در ايـن            . خودي را نيز مورد بررسي قرار دهد        غير

  .پردازيم دو رمان مي
   سيماي غرب-2-4

  ديدگاه منفي به غرب. الف

 –يـك مجموعـة تـاريخي       » غـرب «.  از نظـر جغرافيـايي مـشخّص اسـت         مفهوم  غرب  
فرهنگي است و غرب مدرن عهد و تاريخي است كه حاصل نـسبت بـشرانگارانه نفـساني                  

، »دكــارت«مـابين آدم و عـالم اسـت كــه معّلمـان آن، فيلـسوفان بــزرگ اومانيـست نظيـر        
  ).28:1383زرشناس، (بودند » هگل«و »كانت«، »بيكن«

هاي مورد اهتمام در نقد فرهنگـي و پـسااستعماري، نقـد     ترين محور    مهم يكي ديگر از  
زدايي از غرب است، زيرا به موجب اين انديـشه         مركزيت غرب يا به تعبير ديگر مركزيت      

شود كه غرب، به عنوان هسته و مركـز، بـر شـرق بـه      ها چيره مي و باور، اين تصور بر ذهن     
هـاي    بـه دنبـال چنـين برداشـتي اسـت كـه گـرايش             . عنوان حاشيه، پيوسته ارجحيـت دارد     
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ــه در غــرب شــكل مــي  ســلطه گيــرد و نقطــه مقابــل آن در شــرق احــساس نيــستي،   جويان
چه را كـه غربـي و يـا           ارزشي و احساس تبعيت و طفيلي؛ تا آنجا كه فرهنگ غرب آن             كم

  ).32:2006اشكروفت، (شمارد  وابسته به غرب و مركز نباشد، مردود مي
گونـه   بيننـد، ايـن   ها خود را در مركز مي  رمان خود اين مسئله را كه غربي    فصيح نيز در  

... كننـد،   فيليپ شارنو و دكتر مونه ظاهراً خوب يكديگر را درك مي «: كشد  به تصوير مي  
ما بهترين هستيم، بايـد رفـت جلـو، زد و    «اند آمريكا و طرز فكر  هر دو يكي دو سالي رفته 

ايـن نگـاه   ). 1389: 279فـصيح،  (»  هم رسوخ كرده استدر آنها » گرفت و كاربرد داشت   
هـا نمايــانگر يـك نگــاه منفـي نــسبت بـه ايــن طـرز تفّكــر       نّقادانـة جـالل بــه افكـار غربــي   

  .دانند هاست كه خود را نسبت به ديگران برتر مي غربي
همكالسـي ثريـا بيـانگر      » يزدانـي «با آقـاي    » جالل«در جاي ديگر فصيح در گفتگوي       

در اين ديـدگاه  . هاست هاي منفي يك شرقي مسلمان نسبت به غربي  يدگاهيكي ديگر از د   
كنـد و چنـين    پرسـتي نقـد مـي      پرسـتي و جـسم      منفي آقاي يزداني توجه غـرب را بـه مـاده          

شـما وقتـي در ميـان مـردم ايـن           . بايد به روح بشر يا ايمان آدميزاد توجه كنـيم         «: گويد  مي
هـا   يـشان بـا آن   هـا  هـا و حّتـي كتابفروشـي    نهها و ميخا كنيد و وسط كافه    جامعه حركت مي  

. ورنـد   پرستي غوطـه  پرستي و ماده  بينيد همه در فساد جسم      كنيد، مي   نشست و برخاست مي   
  ).221:همان(» ...چون نديدند حقيقت، رهِ مستانه زدند

كند كه بيـانگر يـك نگـاه     اي بيان مي گونهبه» دوسكرم«األسواني نيز غرب را از نگاه  
وي استاد دانشگاه و جرّاح قلب، بعد از سي سـال زنـدگي             . است» ديگري« به   منفي نسبت 

جـا هندسـة ژنتيـك را بـه كـار       هـا در ايـن      آن: گونـه اسـت     در آمريكا نگاهش به آنجا اين     
آورنـد، ولـي بـا ايـن      هاي بسيار بزرگ درمي هايي را به اندازه اي كه ميوه    گونهگيرند به   مي

گي در آمريكا مانند ميوة آمريكايي است كه از بيـرون           زند! ناجي. وجود خوشمزه نيستند  
  ).213:2007األسواني، (» مزه استفريبنده و دلربا است، ولي بي
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شناسـي در دانـشگاه   ، دانشجوي دكتـري بافـت  »شيما«األسواني از نگاه در جايي ديگر    
متفـاوت  ... مسلمانش از نظر فرهنگ، مذهب و» خود«ها را در مقايسه با   الينوي، آمريكايي 

هايي كه شيما در شيكاگو گذرانـد او را واداشـت كـه بـه شـكل ديگـري بـه                       ماه«: بيند  مي
زناكارنـد  ... شـوند   هاي سنگيني مي    ها مرتكب جنايت    همه آمريكايي ... زندگيش فكر كند  

قمـار بازنـد و مـواد الكلـي مـصرف       . دهنـد   ها را انجام مـي      قاعدگي  و انواع انحرافات و بي    
  ).229: همان(» كنند مي

  ديدگاه مثبت به غرب. ب

غرب هميشه در ذهن و انديشة يك شرقي با تكنولـوژي و پيـشرفت همـراه اسـت كـه        
انـد و بـا    هاي رمان خويش نمايان سـاخته  اين مسئله را فصيح و األسواني در ميان شخصيت        

  .اند گر نگاه مثبت خويش به ديگري بوده اشاره به اين مسئله نمايان
جالل آريان با توجه به امكانـات و آرامـشي كـه فرانـسه دارد،              » غماثريا در ا  «در رمان   

» فرانـسة لـيال عـالي اسـت       «: كند  گونه بيان مي    را خيلي مختصر اين   » ليال«نگاهش به فرانسة    
بودن كريستيان شارنو، از دوستان ثريـا   هوش  چنين درمورد با    وي هم ). 287:1389فصيح،  (

هـاي ريـز آبـي و      بـه چـشم   «: گويد  كرد، مي    مي كه در كارهاي بيمارستان به جالل كمك      
چيـز در آن شـرافتمندانه و   چـه هميـشه همـه       كـنم كـه اگـر       هاي تسبيحش نگاه مي     مثل دانه 

از هـوش و دانـش   ... شود به آن اعتماد داشت؟      دانم چرا نمي    دوستانه است، ولي نمي   انسان
نويـسنده  ). 235و234: همان(» مغز فرانسوي در كار است    . آيد  كريستيان شارنو خوشم مي   

اعتماد است، ولـي بـا    گرچه در اين مورد كمي نسبت به ديگري كه در مقابلش ايستاده بي   
هـا بـه      ستودن هوش او گوياي اين مطلب است كه كريستيان شارنو را نمايندة همـه غربـي               

  .ها را ستوده است شمار آورده و اين ويژگي آن
گونـه بـه تـصوير        اه رأفـت ثابـت ايـن      األسواني نيز برخـي از افكـار غربـي را از ديـدگ            

كشد، اما با اين تفاوت كه اين ديدگاه مثبت رأفت به ديگـري، همـراه بـا تحقيـر خـود         مي
. هاست كه به آن شهرت دارند       هاي مثبت غربي    شمردن وقت يكي از ويژگي    محترم. است

رشان فرزندان يك آمريكايي چندين بار كار خود را به خواست بيمارستان براي ديدن پد             
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آمدند، ولي با ديدن مـساعد بـودن        كه در وضعيت بحراني بود رها كرده، به بيمارستان مي         
رأفــت رفتــار آنــان را مبنــي بــر شكايتــشان از . حــال پدرشــان از بيمارســتان شــاكي شــدند
ها رفتـار   ديدگاه شرقي«: گويد ستايد و چنين مي بيمارستان، به عّلت تلف كردن وقت،  مي  

- وقـت و اهميـت   شمارند، اما من رفتارشان را احترام  احترامي به پدر مي     ياين فرزندان را ب   

  ). 51:2007األسواني،(» دانم دادن به وقت در جامعة آمريكا مي

فصيح و األسواني هر دو به دليـل ايـن كـه در غـرب زنـدگي كردنـد و از نزديـك بـا               
ديگـر  يـاروي يـك   در رو » ديگـري «و  » خـود «فرهنگ آنجا آشنايي داشتند، در قراردادن       

  .هاي اين رويارويي نوسان ميان دو فرهنگ شرق و غرب است از جلوه. موّفق بودند

   تقابل فرهنگي بين من و ديگري-2-5

دارد، » ديگــري«و » مــن«گفــتن از اي قــصد ســخن در ادبيــات معاصــر وقتــي نويــسنده
ك گـويي يـ  . شـود، فرهنـگ ديگـري اسـت       اي كه ناخودآگاه به چالش كشيده مي        مسئله

يابد كه اين مسئله را در اختالفات فرهنگي كه بـا             شرقي وقتي به تعريفي از خود دست مي       
از جمله مسائلي كـه در هنگـام رويـارويي يـك     . بيند تر مي ديگري دارد به شكلي ملموس   

گيري، شرقي مسلمان و غربي ممكن است به ميان آورده شود، آزادي فرزندان در تصميم             
هـا و     است كه آميزش اين مسائل بـا ارزش       ... وشيدن الكل و    حجاب زن، آزادي جنسي، ن    

مسلمان كه به اصول و قوانين دين اسالم معتقد باشد، غيـر ممكـن    –اعتقادات يك شرقي    
األسـواني    هايي مانند آمريكا و فرانسه كه مورد توجه فـصيح و              است؛ حال آنكه در كشور    

اين نكته را نيز بايد خاطرنـشان كـرد     . شود اند، اين مسائل به عنوان بحران شناخته نمي         بوده
كه آميختن با فرهنگ يك كشور ديگر، براي دو قوم مهاجر ممكن است متفـاوت باشـد؛       

هـاي مختلفـي بـا فرهنـگ يـك كـشور غربـي            گونـه به طور مثال دو قوم عرب و ايراني به        
هنـگ  اكنون با آوردن شواهدي از دو رمـان ايـن مـسئله اخـتالف دو فر        . كنند  برخورد مي 

  .سازيم شرق و غرب را به وضوح نمايان مي
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 در يك كشور غربي سخن رانده        بندوباري  فصيح در رمان خود از آزادي به مفهوم بي        
كـشد، بلكـه    وي به طور مستقيم فرهنگ غرب را در يك جمع غربي به تصوير نمي    . است

مـن و   « : كند  كند بيان مي    جا زندگي مي    اين مسئله را از زبان يك شرقي كه چند سالي آن          
گويـد در دانـشگاه ايالـت ميـشيگان در ايـست       او مـي . زنـيم  سيمين از ميشيگان حرف مـي  
مخلـوط  «كنـد كـه دختـر و پـسر      هاي خوابگاهي زندگي مي لنسينگ در يكي از ساختمان  

نويسنده با قـرار دادن نكتـة اصـلي در          ). 225:1389فصيح،  (اي ندارند     اند و مسئله  « پخلوط
ود يك اختالف فرهنگي بين خود و ديگري شـده اسـت و در ادامـه بـا              گر وج   گيومه بيان 

آيـد؛ گرچـه      اي به وجود نمي     كند كه در ميان دختران و پسران مسئله         زبان كنايه اشاره مي   
در جـاي ديگـر     . باري است كـه در چنـين مكـاني وجـود دارد             بندو  هدف وي اشاره به بي    

كـشد كـه    ا را ايـن گونـه بـه تـصوير مـي     هـ  غربـي » ثريا«، دكتر »مارتن«جالل در گفتگو با   
را تحـسين  » غـرب «هميشه به زن نگاه جنـسي دارنـد و گـويي دكتـر مـارتن ايـن ويژگـي                 

دكتر مارتن «: كشد  را به نقد مي ها، آن   كند، ولي فصيح با بيان كردن اين ويژگي غربي          مي
  ).186: همان(» اين شعار ما است... دنبال آن زن باش... «: گويد مي

هاي بسياري از اين روابط آزاد بين زن و مرد را در يك كـشور غربـي                   ني نمونه األسوا
به شيكاگو رفته اسـت     » الصمدناجي عبد «. تري در رمان خود آورده است       با صراحت بيش  

و با بدو ورود خود به آمريكا و تحـت تـأثير فرهنـگ حـاكم در آنجـا، احـساس بـه نيـاز                          
 برقـراري ارتبـاط جنـسي بـا زن را نداشـته             جنسي كرد كه در كشور خـود ايـن آزادي در          

ميلـي  . آوري مرا درنورديـد   ناگهان خياالت جنسي شرم   .. اتّفاق عجيبي افتاده است   «: است
كـشم،   خجالـت مـي  ... داد شرور مرا در برگرفت كه سرسختي و شدت آن مرا عذاب مـي         

.. دانم  ا نمي آور بر من حكم فرما كه دليل آن ر          شور و هيجان جنسي شرم    . نويسم  آن را مي  
كـنم،    كه زندگي جديدم را در آمريكا شروع مي         ام باشد و اين     شايد نتيجة احساس آزادي   
او خنديـد و    ... دخترم را به اتاقم بياورم      اجازه دارم كه دوست   . از مسئول دفتر سؤال كردم    

  :با نرمي گفت
  ). 60:2007األسواني، (» تو در سرزمين آزادي هستي...  مطمئناً اين حق توست -
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درنتيجه آن انسان شرقي براي نزديك شدن به هستة مركزي ـ غرب ـ هر آنچه را كـه    
شـود و     اينجاست كه فرهنگ غربي بـر شـرقي غالـب مـي           . غربي باشد بيشتر خواهان است    

  .شود روز بيشتر و بيشتر ميبهفاصله گرفتن از فرهنگ و اصالت خودي روز
اسـت كـه در ميـان       » خـواري شـراب «نكتة ديگـر درمـورد تقابـل دو فرهنـگ، مـسئلة             

هـم در ميـان   » ثريـا در اغمـا  «فصيح در رمـان  . شود مهاجرين هر دو رمان به وفور ديده مي    
هاي پاريسي و هم در ميان برخي از ايرانيـان مهـاجر در آنجـا ايـن مـسئله را نـشان           خانواده

د، حـاال  ز نمـي » مـسكرات «گفت قبالً در تمام عمرش لب بـه   حكيميان كه مي «: داده است 
هرچند ما در وطـن  ). 122:1389فصيح، (» چيز سلب شدهخورد؛ چون اعتقادش از همه   مي

كنـيم، ولـي نويـسنده در ايـن رمـان بـا توجـه بـه                   وبيش مشاهده مي    خود اين مسائل را كم    
رويارويي خود و ديگري تالش كرده تا نشان دهد چگونه هويـت فرهنگـي يـك شـرقي                  

  .ي خود را باخته و مسخ او شده استمسلمان در مقابل فرهنگ ديگر
اي كه دربارة مهاجرت بين نخبگـان مـصري انجـام داد، مـشاهده             در بررسي  Sellسل  

 اجتمـاعي مختلفـي داشـته، عمـده هـدف           –هاي اقتصادي     كرد كه مهاجرين مزبور پايگاه    
سـل در  . آنان از مهاجرت، رفتن به ديگر كـشورهاي عربـي، اروپـا و آمريكـا بـوده اسـت        

-هاي گردآوري   داده: گيرد   مهاجر مصري چنين نتيجه مي     874هاي برگرفته از       داده تحليل

زده شدن تـصميم بـه        شده، بيشتر مؤيد اين فرضيه هستند كه نخبگان مصري به دليل غرب           
  ).400:1383عليخاني، (اند   ترك كشورشان گرفته

بـي رهـا   مصريان مهاجر به آمريكا نيز فرهنـگ و سـّنت خـود را بـه سـود فرهنـگ غر                  
هـاي رمـان      خواري را در ميان شخصيت      األسواني نيز همانند فصيح، مسئلة شراب     . كنند  مي

روي صفوت نشست، صفوت كيفش را باز كرد و يك          دنانه روبه «: كند  خويش ترسيم مي  
نوشد با لحنـي      و در حالي كه شراب مي     ... بطري كوچك مينياتوري ويسكي بيرون آورد       

هـاي طـوالني  در غـرب           ن عادت را بـه دليـل اقـامتم طـي سـال            اي«: گويد  عذرخواهانه مي 
  ).111:2007األسواني،(» كسب كردم كه يك جام شراب با غذايم بخورم 



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     20

اند و در غربت بـه سـر       هاي مصري را كه از وطن خويش دور شده          األسواني شخصيت 
ر زنـدگي   اين افراد در حالتي از تـرس و نبـود آزادي بـه اجبـا              . كشد  برند به تصوير مي     مي
وقتـي  . كننـد  كنند و از دوگانگي فرهنگـي بـين خـود و ديگـري احـساس تفـاوت مـي             مي

گيرد، طبيعي است كـه اختالفـات فرهنگـي     غرب قرار مي» ديگري«شرقي در برابر  » خود«
اي از  فصيح و األسواني، ايران و مصر را نماينـده . بين دو دنياي متفاوت خود را نشان دهند  

اين رويارويي دو فرهنگ، امكان را بـراي        . اند  لوك غرب قرار داده   بلوك شرق در برابر ب    
اش اسـت بـه    سازد، تا فرهنگ خود را كه جزئي از هويـت ملـي            يك فرد شرقي فراهم مي    

  .خوبي بشناسد
فصيح و األسواني در اين بخش حاكي از اين مسئله است كـه هويـت فرهنگـي              سخن  
دچـار  » ديگـري «رو شدن با از وطن و روبهگزيدن هاي ايراني و مصري با دوري      شخصيت

هـا تـداوم خـود را بـا دوري از خـاك       اختالل شـده اسـت؛ چـرا كـه هويـت فرهنگـي آن         
  .سرزمين خود از دست داده است

  نتيجه-3

ترين انواع حوزه ادبيات داستاني در بازتـاب مـسائل و    ترين و اصلي    رمان، يكي از مهم   
ان با بازتاب معضالت و وقـايع موجـود در ميـان    نويسندگ. وقايع جامعه همچون آينه است 

فـصيح و األسـواني     . بيننـد   مردم، خود را همراه آنان در مقابـل هجـوم ايـن معـضالت مـي               
، موفق عمـل    »سيماي ديگري «اند در به كار گرفتن رمان براي پرداختن به موضوع             توانسته
ــا در«را در رمــان » ديگــري«و » خــود«چهــره  هــر دو نويــسنده. كننــد و رمــان »  اغمــاثري

 بـر قـرار دادن خـود و      آنـان عـالوه   . اند  سازي كرده   از ديد مثبت و منفي تصوير     » شيكاگو«
شان نسبت به هم ديدگاه     هاي مثبت و منفي     ديگري در برابر يكديگر و بيان كردن ديدگاه       

در بيـان ايـن مـسائل هـر دو نويـسنده         . اند  شان را نسبت به خود نيز بيان كرده       مثبت و منفي  
اند؛ با اين تفاوت كه نـزد فـصيح در بيـان ديـدگاه مثبـت غـرب بـه                بيه به هم عمل كرده    ش

تـوان بـه آن    چنين تفـاوت ديگـري كـه مـي      ايم؛ هم   شرق به طور مستقيم شاهد مثالي نبوده      
 .اشاره كرد ديدگاه مثبت شرق به غرب در رمان شيكاگو همراه با تحقير خود بـوده اسـت    
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اند و در ايـن زمينـه تهـاجم           و نويسنده شبيه به هم عمل كرده      در تقابل دو فرهنگ نيز هر د      
فرهنگ غرب را بر هويت اين افـراد شـرقي، بـه طـور مـشترك در مـواردي چـون لبـاس                       

هـايي    اند كه ما تنها به مثـال        نمايان ساخته ... ها، رابطه با جنس مخالف و       پوشيدن، نوشيدني 
طور كّلـي ايـن دو نويـسنده        به. ايم  اشتهها اشاره د    هاي موجود بين شخصيت     بندوباري  از بي 

شـوند و   اند كـه در برابـر ديگـري خودباختـه مـي      هاي خود به افرادي اشاره داشته       در رمان 
اي جز بازگشت  ها با سرخوردگي چاره   كنند كه در پايان برخي از آن        خود را فراموش مي   

  .به خود ندارند
 منابع

: احلاديــة عــشرة، مدينــة نــصر ، القــاهرة ،مــصر، الطبعــة شــيکاجو) ٢٠٠٧(  األســوانی، عــالء -١

 .دارالشروق

تـصورات و   ( غـرب، هويـت و اسـالم سياسـي        ") 1387( اشرف نظري، علي   -2
، فصلنامة سياست، مجّلـة دانـشكدة حقـوق و علـوم سياسـي،              )هاي غرب از اسالم   پنداشت
  .صفحه17،  1شمارة 

ـ   ( نويسد    امپراتور وا مي  ) 1391( اشكرافت، بيـل     -3 ري و علمـي در     نقـد نظ

  .نارنجستان كتاب: ، ترجمة حاجي علي سپهوند، تهران) استعماري–ادبيات پسا 
   .نشر نگاه معاصر: ، تهرانآشنايان غريب) 1382( باستاني قمشه، محمد -4

الـــدار العربيـــة للعلـــوم : ، اجلزائـــرة اآلخـــر فـــي التـــراث العربـــيصـــور) ٢٠١٠(ة  محـــود، ماجـــد-٥

  .ناشرون

شــرق و غــرب از ديــدگاه دو رمــان سووشــون «) 1390( خلــف، عمــاد -6

، دانـشگاه تهـران،   »پايـان از عبـدالرحمن منيـف    سيمين دانشور و مـاراتن بـي      
  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي

  .نشر ساقي: ، تهرانفرهنگ، خرد و آزادي)  1378( داوري اردكاني، رضا -7
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: ، چـاپ دوم، تهـران     ني نظـري غـرب مـدرن      مبا) 1383( زرشناس، شـهريار     -8
  .كتاب صبح

، ترجمـة  جهان، متن و منتقد و گفتگويي با نويسنده) 1377( سـعيد، ادوارد     -9
  .توس: اكبر افسري، تهران

دفتـر  : ، ترجمـة عبـدالرحيم گـواهي، تهـران        شرق شناسي ) 1371 (_________  -10
  .نشر فرهنگ اسالمي

بررسـي فرهنگـي سياسـت      (اليـسم   فرهنگ و امپري  ) 1382(_________ -11

  .  توس: ، ترجمه اكبر افسري، تهران)امپراطوري
  .امير كبير: ، تهرانآسيا در برابر غرب) 1356( شايگان، داريوش -12
افسون زدگي جديد، هويت چهل تكه و تفّكـر         ). 1380 (___________ -13

  .نشر پژوهش فرزان روز: ، ترجمة فاطمه ولياني، تهران3، جلد سيار
ــي-14 ــر  عليخــاني، عل ــت ). 1383(اكب ــران هوي ــت و بح ــرانهوي ــاد : ، ته جه

 اجتماعي، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت        -دانشگاهي، پژوهشكده علوم انساني   
  .كشور
  . جهاد دانشگاهي: ، چاپ دوم، تهرانهويت در ايران) 1386(	__________-15
  .نشر ذهن آويز: اپ پانزدهم، تهران، چثريا در اغما) 1389(  فصيح، اسماعيل -16
، چـاپ  شناسـي هاي انـسان  تاريخ انديشه و نظريه   ) 1386. ( فكوهي، ناصر  -17

  .نشر ني: پنجم، تهران
، فـصلنامة   »هويـت ملـي در شـعر دفـاع مقـدس          «) 1384( لك، منوچهر    -18

  .صفحه22، 22مطالعات ملي، شمارة
، ها  شناختي گفتگوي تمدن  موانع نشانه ) 1380( معيني علمداري، جهانگير     -19
  .نشر هرمس: تهران
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هـاي  گريـزي در رمـان    مداري يـا شـرق    غرب« ) 1390( ناظميان، رضا    -20

 بررسي آثار يحيي حقي، سهيل ادريس، عالءاألسواني، طيب صالح        (» عربي
  .صفحه14، فصلنامة لسان مبين، شمارة چهارم، )



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     24

 


