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Abstract  
Critical realism as a literary school has a special place in the critique of fiction, a 
school that reflects social life with an objective approach to facts. Samuel Shimon in 
his novel An Iraqi in Paris  under the influence of the social structure in which he 
lived, reflects the immigrant gaze in another country which he lived. Considering the 
necessity of addressing the phenomenon of migration and its hidden and obvious 
negative effects on the communities from which migration takes place, The present 
study uses a descriptive - analytical method to examine the impact of colonialism 
and government policies on Iraqi society , especially the impact of these policies on 
the ethnic minorities of Iraq from the perspective of an immigrant. The purpose of 
this paper is to examine the harmful political, economic and social challenges of the 
author's era in Iraq , based on the components of critical realism , in order to explain 
the effective factors on migration. The achievements of the research show that the 
author has shown his events and political, historical and social conditions of his 
society with a realistic and critical style with a humorous expression. As an Assyrian 
immigrant, As an immigrant Assyrian, Shimon represents the social class from 
which he emerged, criticizing the failure to change the policies of the governments 
in different historical periods towards the minorities living in Iraq. Influenced by the 
social and political environment of Iraq, especially the conditions of the Assyrian 
minority, the author has been able to clearly explain the role of colonialism in 
sectarian wars by representing history and criticized the space in which societies and 
their governing policies deprive people of their legal and human rights whether in 
the immigration environment or in their own homeland by depicting the face of a 
homeless immigrant. 
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یسدر رمان  رئالیسم انتقادیهای  مایه واکاوی بن/ 40  از صموئل شمعون عراقّي في بار

 

  رئالیسم انتقادیهای  مایه نواکاوی ب
یس يف ّي عراق در رمان   ل شمعونصموئاز  بار

 زهرا حقایقی
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی 

یان شهریاحمد  *رضا حیدر
 دانشگاه فردوسی مشهد  دانشیار  گروه زبان و ادبیات عربی

 بهار صدیقی
 دانشگاه فردوسی مشهد استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 (62تا  39 )از ص
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 29/10/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
با رویکردی عینی به  مکتبی که ؛ادبیات داستانی داردنقد  درای  جایگاه ویژه عنوان مکتبی ادبی، رئالیسم انتقادی به

ّعراق رماندر  صموئیل شمعون پردازد. به بازتاب زندگی اجتماعی می واقعیات، اختار تحت تأثیر س باریسّيفّي 
توجه به ضرورت   با .پردازد می در سرزمین دیگری به بازتاب نگاه مهاجر است،کرده اجتماعی که در آن زندگی 

پژوهش  گیرد، آن مهاجرت صورت می عی که ازجوام آشکار آن بر تأثیرات منفی نهان و مهاجرت و ۀپرداختن به پدید
 ها بر تأثیر این سیاستویژه  هب ،عراق ۀجامع های حکومت بر یر استعمار و سیاستبررسی تأثتا به  کوشد یم حاضر
 ،یسیاس زای آسیب های چالش بررسی، جستارهدف این  های قومی سرزمین عراق از دید یک مهاجر بپردازد. اقلیت

های مؤثر بر  مایه تا بن است یرئالیسم انتقاد یها مؤلفه یبرمبنا ،عصر نویسنده در عراق اجتماعیاقتصادی و 
با سبکی رئالیستی و انتقادی با بیانی طنزآمیز، نویسنده  دهد نشان میدستاوردهای پژوهش  .دشون یتبی مهاجرت

و  عنوان یک آشوری مهاجر به شمعون .است  خود را نشان داده ۀحوادث و اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی جامع
بر عراق در ی حاکم ها های حکومت عدم تغییر سیاست از تقادانبه  ،است اجتماعی که از آن برخاسته ۀقطب ۀنمایند

یری از محیط اجتماعی و پذبا اثر نویسنده .پردازد یمهای مقیم در عراق  های مختلف تاریخی نسبت به اقلیت دوره
زنمایی تاریخ، نقش استعمار را در با بااست خوبی توانسته  ، بهویژه شرایط حاکم بر اقلیت آشوری هب ،سیاسی عراق

به انتقاد از فضایی  ،آوارهمهاجر  ۀو ترسیم چهر اقتصادی های چالش بازتاب با و دکنای روشن  فهیهای طا جنگ
از حقوق قانونی و  ،وطن خودفرد را چه در فضای مهاجرت و چه در های حاکم بر آن،  و سیاستجوامع که پردازد ب

 .ندک اش محروم می انسانی
 

ّعراق ،مهاجرت، صموئل شمعون استعمار، رمان ،رئالیسم انتقادی  :کلیدی یها هواژ  .باریسيّفّي 
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 1400/41، زمستان 4، شمارۀ 13سال ادب عربی، 

 مقدمه.1
بیانگر این است که  ،متقابل میان ادبیات و اجتماع ۀرابط ناپذیر دارد.انکار جامعه پیوندی باادبیات 

ۀ سازند ،جامعه و احوال اجتماع ،تأثیر از محیط اجتماعی نیست و به همین نسبت محیط ادبی بی
صاص را به خود اخت مهمیادبی رمان جایگاه  گونۀدر دوران معاصر، بسیاری از آثار ادبی هستند. 

ای است  توان اذعان داشت تنها گونه رین نوع ادبی به جامعه بوده و میت رمان وابسته»داده است؛ زیرا 
ادبیات داستانی را  .(5: 1999)رضوان،  «سازد در آن می خود ۀترین بازتاب را از چهر  عکه جامعه واق

در این  کرد.ادبی نقد و بررسی  مختلف از جمله از دیدگاه مکاتبتوان از منظرهای گوناگون و  می
 رئالیسم است ،های بعدی نتوانسته از اعتبار آن بکاهد ادبی که مکتب کاتبین متر مهممیان یکی از 
 ادبیات رئالیستی غالبا   ،بنابراین ؛؛ زیرا رئالیسم معانی مهارناپذیر دارد(1/269: 1387)سیدحسینی، 

 ین منابع نقد اجتماعی بوده است.تر مهمیکی از 
های خاص  ادبی نوینی با ویژگی ۀگون ؛ستادبیات داستانی ا ادبیات مهاجرت یکی از ژانرهای

سرزمینی که  ادبیات مهاجرت در خارج از .ت وطن تفاوت داردخود که به لحاظ فرم و محتوا با ادبیا
که فرد را به  انعکاس مسائلی است ،سو و از یک آید می پدید ،خاستگاه اصلی خالق آن است

فرهنگی و اقتصادی  روایت زندگی و مسائل اجتماعی، کرده و از سوی دیگر،وادار مهاجرت 
حاشیه،  در واقع در ادبیات مهاجرت مفاهیمی چون دیگری، .سرزمین بیگانه استمهاجران در 

، های غربت، وطن زمانی که این مفاهیم با مؤلفه ،الو حشود  مطرح می ... فرودست و ،شرق
شود که در فضایی متفاوت از  بب آفرینش آثاری میس ،آمیزد میگشتگی و آوارگی در هویت، گم
 گیرند. یی متفاوت با سرزمین جدید شکل میو نیز فضا فضای وطن

ّعراقرمان  در صموئلّشمعون هایی که  به موضوع مهاجرت و چالشبا پرداختن  باریسّيفّي 
کشور خود یل این مهاجرت در بسترهای تاریخی به دنبال دال ،شود رو می هآن روب یک مهاجر با

های رئالیسم انتقادی  تا از رهگذر مؤلفهاست در پژوهش حاضر تالش بر این بوده  ،؛ بنابرایناست
بر اساس رئالیسم  .1 داده شود:های بنیادین پاسخ  به این پرسشو به تحلیل رمان مذکور پرداخته 

نویسنده چگونه به  .2 ین عوامل اجتماعی تاثیرگذار در پیدایش این رمان چیست؟تر مهمانتقادی 
 .3 مهاجرت پرداخته است؟ ۀثیر آن بر پدیدأو تعراق  ۀبازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی جامع

 ؟دهد می  نشانعراق  ۀبر جامعثیر استعمار را أتبا رویکردی انتقادی چگونه  نویسنده
سته در های سیاسی ب اقتصادی و نگاه های چالشدادن ویسنده با مد نظر قراررسد ن به نظر می

ط مهاجر در این قضایا، به واکاوی شرای مهاجرت، با نگاهی انتقادی به ۀجامعه و تأثیر آن بر پدید
را با مرور تاریخ سرزمین خود، تأثیر استعمار و پیامدهای آن  ،و از طرفی  سرزمین دیگری پرداخته

جامعه این آشوری  مرتبط با اقلیتو با بازنمایی وقایع تاریخی  عراق به تصویر کشیده ۀبر جامع
 زنند. پردازد که به جداسازی اقوام دامن می هایی می به انتقاد از سیاستعنوان فردی از این اقلیت،  به



یسدر رمان  رئالیسم انتقادیهای  مایه واکاوی بن/ 42  از صموئل شمعون عراقّي في بار

هایی که مهاجر در وطن و سرزمین  های مسائل و بحران آن است که ریشه در پیاین جستار 
های  ریشه ۀطالعکه با ماین است  در حاضر اهمیت پژوهش. کندروست، بررسی  هبا آن روب دیگر

رئالیسم انتقادی  منظر از مهاجرت های مؤثر بر مایه و فرهنگی عصر نویسنده، بنسیاسی  اقتصادی،
 شود. میتحلیل 

 ادبیات شناسی جامعه رئالیسم که یکی از مباحث مرتبط با ۀدر زمین زیادی یها پژوهشکنون تا 
ادبیات هایی از  داستاندر با رویکرد رئالیسم  ی کهمقاالت از جمله ؛است  صورت گرفته، است

 با عنوان رانهمکاو حیدریان شهری  رضااحمد ۀبه مقال توان می ،استشده   انجام مهاجرت
«

پرداخته هایی  به چالشکه با بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  اشاره کرد (1399) «
اسماعیل صادقی  و  لیرگشاسی  امرالله بمانی ۀمقالهمچنین  .شود می رو هروب هامهاجر با آناست که 

کارتّ رمان در محیط غرب های رئالیستی متأثر از مایه ین بنتر مهمتحلیل »با عنوان  چشمه  ده
نمودهایی از مدرنیته مانند خردگرایی، فمنیسم،  (1398) «از آثار مهم ادبیات مهاجرت پستال
پیمان  پژوهش بهتوان  می ،در باب رئالیسم انتقادی .ده استکربررسی را ران هویت بحو  لژینوستا

»با عنوان  رانهمکاصالحی و 
نجیب  بینّالقصرین رمان در رئالیسم انتقادی راکه اشاره کرد  (1395) «

 ل جنگ جهانی اولبازتاب حوادث و مسائبا توجه به  ،از رومان روالن توفاندرّّّیاّجزیره و محفوظ
بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در »ۀ مقال در  زادههر و ناهید اکبرطم الله کریمی جان .اند دهکرتحلیل 

ّمرافعهموردی:  ۀادبیات فارسی معاصر، مطالع  (1392) «دزادهاثر میرزا فتحعلی آخون وکالی
ّعراق مورد رمان در. اند کردهواکاوی های رئالیسم انتقادی در این اثر را  مؤلفه عدنان ّباریسّيفّي 

 «»ۀ مقال طهماسبی و فاطمه اعرجی
که  های فرهنگی دوگانگی موضوعو هویت ترکیبی راوی رمان  ۀلئمسبه  که اند را نوشته (2017)

 .پرداخته است ،سازد هویت فرد را می
را تحلیل  ، رمانرئالیسم انتقادیخاص و با رویکرد طور  هشد، پژوهشی ب گونه که مالحظه همان

های متأثر از استعمار  مایه های رئالیسم انتقادی، بن با بررسی مؤلفهدر این جستار،  و ما است  دهنکر
 .ایم کردهرا در این رمان مهاجرت بررسی 

 

 (Critical realism) رئالیسم انتقادی . 2
آزاد از دهد و  را ارائه می اندازهای زندگیچشمتصویری از واقعیت  ،مکتبی ادبیعنوان  رئالیسم به

 به رئالیستیادبیات بدین معنا که  ؛است یرمانتیک ۀجلوگرایی و  ، ذهنگرایی گونه ایدئالیسمهر
تعریف رئالیسم با  . (157: 1995)خفاجی،  کند میتوجه  آنحوادث و مشکالت  و جامعه و زندگی

به تصویر آنچه حقیقت  زیرا رئالیسم درابهام دارد؛  ،هست چنان که واقعا   نمایاندن زندگی آنعبارت 
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 ،بنابراین ؛گیرد شرایط اجتماعی را در نظر می بلکه همیشه عوامل و، شود قانع نمی ،یدآ به چشم می
در های متضادی که واقعیت را  ای تاریخی اجتماعی است، بدین صورت که جریان عیت پدیدهواق

 از روابط و تعامالت علت و معلولی یپایان بی ۀسلس ۀددهند، خود زا تاریخی شکل می ۀیک مرحل
با این نگاه  ،بنابراین .(41-39: 1362 پرهام،) ا درک حقیقت ممکن نیستنه اخت آبدون شنکه  هستند

بیان و ل آنها و عوام های زندگی، تشخیص درست علل و دقیق واقعیت ۀرئالیسم به معنای مشاهد
 .(309: 1984 ،ي)االیوبهاست تشریح و تجسم آن

خود به انواع مختلفی تقسیم  ،رئالیسم با توجه به نگاه هنرمند به واقعیت و بازتاب آن در اثر
 ۀرئالیسم بعد از رسیدن به مرحلدر واقع  .رئالیسم انتقادی است ،ها گونه شود که یکی از این می

شد تا متمایل به تمرکز بر واقعیت اجتماعی و انسانی  و گامی فراتر از آن برداشت ،آغازین و ایستایی
های عدم تعادل اجتماعی  ساز و پدیده های فقر و بدبختی سرنوشت در تالش جدی برای بیان نشانه

این نوع رئالیسم عصر جدیدی در رشد  عنوان رئالیسم انتقادی شناخته شد. باشد و این روند بعدا  به
 .شود یسندگان قرن نوزدهم اطالق میکه به رئالیسم نو تعالی ادبیات جهانی به نمایش گذاشتو 

در زیرا ؛ دانند می (Gogol) لسبک نوشتاری را گوگواین گذار  بنیان کارشناسان ادبیات روسیه 
 گیر آثار ادبییکی از عناصر چشم ،او ۀنفوسّمرد و بازرس رئالیسم روسیه از زمان نگارش»

بسیاری دیگر  .(60: 1392،وهمکاران مطهر کریمی به نقل از ژوکوف) «محتوای انتقادی و اجتماعی بود
د که در کرمطرح   (Maxim Gorky) ماکسیم گورکیبار  نخستینرا  مبانی رئالیسم انتقادیمعتقدند 

 تصویر کشیدهای زشت آن را به  و جنبه در سطوح مختلف آن پرداختواقع به نقد روابط بورژوازی 
 ؛رسد یهیجدهم م تاپانزدهم  های های این رئالیسم به قرن البته ریشه .(145: 1984جانجی، )

ۀ سدکه در  چنان؛ (5: 2012)بیتروف،  ادبی بنیان گذاشته شد ۀعنوان شیو های آن به هنگامی که پایه
نوین، انتقاد  ساختن واقعیتآشکار، انقالب فرانسه به تجسم زندگی اجتماعی ۀآستان هیجدهم و

در قرن بیستم  پرداخت.بورژوازی  ۀجامعهای منفی  الیسم و انتقاد از جنبهاصول فئودامان از  بی
رئالیسم نهاد و قلمرو آن ه گون نگرایی انتقادی را بر ای قعو منتقد مجار، نام وان ، تئورسیگئورک لوکاچ

 .(35-30: 1362)ساچکوف،  را گسترش داد
ها برای تغییر  شخصیتشود که در آن  گرایی گفته می ادبیات به واقعۀ حوزدر رئالیسم انتقادی 

و نویسنده در آن به نقد و تحلیل مسائل و  عیت موجود در جنگ هستندبا وض وضعیت اجتماعی
ر بشدن در برا از تسلیمخود در این خصوص،  ۀپردازد و ضمن بیان اندیش مشکالت جامعه می

رئالیسم انتقادی ضمن  .(94: 1992 فضل،) تابد برمیسر ،هستنسبت به آنچه رخداد و رضایت 
که  دهد مینشان  ،در شرایط جدید تاریخیفرد و جامعه  ۀتجسم زندگی در جامعه و تحلیل رابط

 ؛آمده استیامدهای آن در جامعه فراهم پ و برداشتن بیگانگی  میان اکنون شرایط الزم برای از
هنری و شناخت واقعیت و بر تجسم انسان و ارتباط او با  ۀمطالعتحلیل،  دستاورد آن بر ،بنابراین

به  یاز این ادبیات انتقاد یا گاه جلوه .(350: 1362)ساچکوف،  محیط زندگی و فعالیت استوار است
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 .برند یبا معایب و مفاسد آن بهره م یاز زندگ یا گوشه دادن نشان یآمیز است که از آن براطنز یزبان
 ۀمکتبی است که پیشگامان آن آثار ادبی خود را ابزاری برای انتقاد از جامع ،رئالیسمدر واقع این 

هرچند به قصد تمسخر  ؛های اجتماعی و انحطاط معنوی قرار دادند داری و کشف بیماری سرمایه
اش اوضاع  نقادانه یبا تصویرگر این نوع رئالیسم .(227: 2007 ار،نص  ) یا تالش برای اصالح آن بود

 کشد یمردم را به تصویر م یها و دردها دهد و احساس و اندیشه یرا نشان م یو سیاس یاجتماع
 ،شود یها خالصه نم به انتقاد صرف از نابسامانیگرایی تنها  این واقع ،بنابراین ؛(197: 1988 )ترحیبی،

گاهی ملت به دنبال ارائ ، یعنییدن به هدف اصلی خودسه برای رکبل حل مناسب برای رفع ه را ۀآ
های  مؤلفه گفت توان میت کلی رصو به ،بدین ترتیب .(313-311: 1362)ساچکوف، مشکالت است

اقعیت و ارزش در اجتماع، تعامل و ۀپاشید  هم درک بهتر ماهیت تضادهای از برایرئالیسم انتقادی 
زندگی  ۀانسان برای ادام ۀزندگی، ماهیت انقالبی و مبارزمظاهر طبیعت و کشیدن تصویر جامعه، به

افزاید و  ثر میابر غنای  ،آمیزد میهنگامی که با عناصر داستانی در ها کدام از این مؤلفههر .است
 گذارد. های انتقادی آن را بیشتر به نمایش میجلوه

 

یسصموئل شمعون و رمان  .3  عراقّي في بار
م در حبانیه عراق است و اکنون 1956، نویسنده و شاعر روزنامه نگار عراقی، متولد موئلّشمعونص
ّّۀمجل پانیبالّو ۀسیس مجلأو در کنار ت کند زندگی میلندن  در بارۀ در یبا محور موضوعاتکیکا

م با انتشار 2005کند، او در  عنوان مترجم ادبیات عربی به انگلیسی نیز فعالیت می ادبیات جهان به
ّ، ین رمانشاول نویسان موفق ثبت کرد. رمانی که فراتر از  نام خود را در میان رمان، باریسّيفّعراقي 

های انگلیسی، سوئدی و  به زبان. اکنون این رمان جایزه کتارا شد ۀمرزهای جهان عرب رفت و برند
 .(13/2/2019العین األخباریة،  ؛146: 2017 ،اعرجی)طهماسبی و ده است شفرانسوی ترجمه 

ّعراقدر رمان  صموئلّشمعون خود را روایت  یگد، داستان سفر و مهاجرت و پناهنباریسّيفّي 
شبیه یک سناریوی  .است  نویسی نگاشته شده نگاری و رمان ای بین سیره داستان به شیوه کند. یم

ّعراقّست.گر همه جا د است و گویا دوربینی تیزبین نظارهبلن طعم طنزآمیز، ی با بیان باریسّيفّي 
مهاجرت و از  یسو، پرداختن به فضا این رمان از یك یکند. طرح کل تلخ زندگی روزمره را بازگو می

نگاری  ای که این سیره ت. دورهاس یشدر سرزمین خو یآشور  دادن وضعیت اقلیت دیگر سو نشان
مادرش را در یکی از شهرهای م است. وقتی نویسنده، 2004-1979های  بین سال ،بردارددر
برگ خاطرات خود را  گاه نخستین آنکند؛  ز می، داستان خود را آغابیند و با این دیدار رنیا میلیفکا

کند. او  ترک وطن برای تحقق رؤیایش، شروع به بازگویی خاطراتش می ۀاز لحظزند و  ورق می
ان» خواهد کارگردان سینمای هالیوود شود و از پدر کر و اللش می  انگلیس ۀکه عاشق ملک« فر 

انبسازد. او برای تحقق این رؤیا از بغداد به فیلمی است،  اما در هر سه  ؛رود ، دمشق و بیروت میام 
نام اوست  یکی از دالیل این اتفاقات، شود. میبودن دستگیر و شکنجه  به اتهام تروریستشهر 

شود. بعد از گرفتن  تبرئه می یبعد از اتفاقات ،به هرحال .نام پیامبری از قوم یهود است که (صموئل)
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سیاسی وارد پاریس  ۀعنوان پناهند رود تا اینکه به گذرنامه به یمن و از آنجا به قبرس و تونس می
 یها ها و کافه شود. آوارگی او در خیابان می آغاز این شهرشود و از اینجا دوران آوارگی او در  می

و آشنایی با بسیاری از فرهیختگان  ... هندگان،های قطار و مرکز پنا پاریس و خوابیدن در ایستگاه
پدر، داستان بارۀ شود تا به جای نوشتن سناریویی در باعث می، اند ادب که تن به مهاجرت داده

نویسنده با مرور گذشته،  .خورد برگ دوم این رمان ورق میاینجاست که زندگی خود را بنویسد و 
ها،  ورت که ضمن مرور حوادث تاریخی آن سالبدین ص ؛کند داستان را وارد فضایی دیگر می

تأثیر استعمار بر فکر و جان کند و از  اند، بازگو می ود آوارهداستان اقلیت آشوریانی که در سرزمین خ
 ،یشکشد که در سرزمین خو اقلیتی محروم از زندگی را به تصویر می ،گوید، در نهایت مردم می

د، رومت و حزب بعث آن زمان که حبانیه را پایگاه نظامی کاند و بنا به تصمیم حک عراق آواره یعنی
 دادند. این شهر تن به مهاجرت اجباری از 

 

یس عراقّي اجتماعی در رمان  مسائل تابباز . 4  یبر اساس رئالیسم انتقاد في بار
به تجسم زندگی است؛ زیرا این رئالیسم  ۀان مبارزه برای ادامجری انسان در رئالیسم انتقادیدر  

جدالی که فرد با  وها و آرزوهای فرد و تضادهای اجتماعی پیرامون وی  اختالفات میان خواسته
عکاس این رمان به ان با توجه به اینکه .(99: 1377و ویدسون، )سلدن پردازد یم ،شرایط جامعه دارد
این های زیرین  دنبال این است که الیهه و نویسنده ب پردازد می انمهاجر های مشکالت و بحران

مرتبط با مهاجرت تکرارترین مضامین اجتماعی این بخش پر در ،دواقعیت اجتماعی را هویدا ساز
  .سازد برمالمیمعاصر را  ۀای جامعه به بهترین شکل واقعیتد که شو بیان می

 

 فقر و مهاجرت. 4-1
قالب در  را این رمان، فقر .شود های مختلفی دیده می نازیبای فقر در سراسر رمان به شکل ۀچهر

ثیر أمنفی به ت یتواند واکنش که مهاجرت خود میگذارد؛ چرا رنگ تلخ مهاجرت به نمایش می
به شکل فرار از  های مهاجرت، این واکنش منفی رماندر  .ط اقتصادی و اوضاع اجتماعی باشدشرای

ّعراق البته در رمان ؛ها را حل کندآن تواند مشکالت ای است که نمی جامعه دلیل  باریسّيفّي 
پردازد، فقر و  اما وقتی به گذشته و زندگی راوی داستان می ،مهاجرت، رؤیای سینمایی راوی است

از استعمار  ،ای از تاریخ عراق گذارد. این رمان برهه مشکالت اقتصادی جامعه را به نمایش می
ها نگاه راوی این ۀو در هم زند را ورق میتا روی کار آمدن حزب بعث  مستقیم و غیر رسمی بریتانیا

ها نیز دگرگون ها، زندگی آن ولوژیئها و اید یی است که با تغییر سیاستها هفیها و طا به زندگی اقلیت
 برده است.را در خود فرو عراقۀ ی جامعها نگاه راوی به خود فقری است که اقلیت البته ؛شود می

به توصیف اش  و فقر خانواده شرایط بد اقتصادیضمن اشاره به  ،نویسنده در همان ابتدای رمان
 پردازد: شان در عراق می خت زندگیو شرایط س خود آغاز سفر
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  .(11 :2005 شمعون،)

 نمناک سیمانی زمین روی فرسوده های تشک روی همیشگی های لباس با ترجمه: دیدم
 اند. خوابیده

داند.  یم یشرایط بد اقتصاد یهمه قربان از کودکان را بیش ه،جامعشمعون با انتقاد از وضعیت 
خود، . وی کشد پردازد، فقر و مشکالت اقتصادی را به تصویر می اش می راوی وقتی به مرور گذشته

فروشی تا  از ساندویچ او .گذرد می ها خیابان در کار به شان کودکی که است کاری کودکان تمام ۀنمایند
کارکردنش در حبانیه ۀ نحوو نیز از  داد کارهای مختلفی که باید انجام می کردن نمک و جمع

 گوید: می

 

  .(241)همان:
کردم و در گاری  وسایل کارم را جمع می ۀدو دقیقه قبل از اینکه زنگ مدرسه را بشنوم، همترجمه: 

 .و ...  شدم می کالسوارد و گذاشتم  می
خاطر  او به ،اند که باید کودک کار باشند. بدین ترتیب گویا این کودکان بر این تقدیر زاده شده

فروشی  فروشی و ساندویچ شود و قبل و بعد از مدرسه به انبه کردن، دیرتر به مدرسه فرستاده میکار
 .پردازد می

توان  می ،ای از ادبیات انتقادی است که در صورت داشتن آرمان سیاسی و اجتماعی طنز جلوه
طنز واقعی  ،از آن در راه بیداری مردم سود جست و جامعه را به تحریک واداشت؛ بدین ترتیب

تواند  می ،رو هاست و از این کردن هدف ها، شناساندن دردها و مشخص ابزاری برای مبارزه با پلیدی
به انتقاد از که شمعون  طور همان .(78: 1390،و فهیمی اصفهانی )نصر تغییر وضع موجود مؤثر باشد در

 :کند یاد می حاکم بر آن آلود و تلخ از فقربیانی طنز با ،پردازد یم  شرایط جامعه
 

  .(221 همان:)
 خوردم؛ می گوشت عدس زرد بدون سوپ و برنج بشقاب یک و بودم سینما اتاقک ترجمه: در

 بخوریم. گوشت نداشتیم دوست مسیح مثل حضرت هم ما چون
مسیح گوشت را دوست نداریم، به طعن و طنز به  گوید ما مثل راوی هنگامی که میدر اینجا 

اند و برای توجیه ذهن خود،  نچشیده شت را اصال  ند و اینکه طعم گوک میاشاره  اش خانوادهفقر
داند که  نعمتی می رنگ و لعاب را کند و همین شوربای عدس بی نداشتن گوشت را بهانه می دوست
 .دهد گی نجات میگرسناز آنها را 

دنیای بعد از بلکه کند،  عراق بسنده نمی ۀشمعون تنها به فقر و مشکالت اقتصادی جامع
از زندگی بسیاری از ای  نمونه اوایط مالی و اقتصادی سخت شر .کشد مهاجرت را نیز به تصویر می

خود، نگاهی به دیگر  ۀاما نویسنده در بیان سیر ؛های سرزمین دیگر است آواره در خیابانمهاجران 
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توان به  می ،در این میان .سدنوی روزگار آنان میاندازد و شرح حالی از  آوارگان مهاجر می
خورده و  شکست مهاجرانی ۀنمایند، مهاجر سوری اشاره کرد که «زیاد»چون هایی  شخصیت

 بیند صموئل می که زیاد وقتی  چنان؛ مالی از دیگران دارند ۀوء استفاداست که سعی در س پول یب
خواهد که با او زندگی  از صموئل می ،است سرپناه است و از طرفی در حال نوشتن سناریویی بی

 :بیند این سناریو چقدر ارزش داردپی آن است که ب واقع در اما در ؛کند
  ،( 57: 2005 )شمعون  

 ترجمه: آیا معتقدی داستان زندگی پدرت، باعث خواهد شد به پول و ثروت دست یابی؟
ضمن آنکه در مدت زندگی صموئل با وی، مدام  .های زیاد از صموئل ادامه دارد پرسشو این 

، با این یدآ  یصموئل به خانه م وقتیگیرد تا اینکه یک روز  پول قرض می اوهای مختلف از  به بهانه
 شود: رو می صحنه روبه
 

 .(60)همان: 
را دیدم که در ورودی ساختمان افتاده بود. محتویات کیف را چمدانم و  تایپدستگاه ترجمه: 

 ... . های سناریو در آن قرار داشت، نبود چک کردم و کیفی که برگه

ها  شوند که در خیابان پول به روسپیانی بدل میزنان مهاجری که برای داشتن سرپناه و اندکی یا 
که اشاره کرد ای  ، روسپی«نادیه»توان به داستان  می ،این میاندر  ؛شوندند تا انتخاب ا در تالش

با ماه رمضان در  وتعالیم اسالمی است به  پایبند و  منؤم گفت می وداشت  ادعای مسلمانی
 :شود نمیمشتریان مسیحی همراه 

  .(119-118 )همان: 
خاطر پول  ام به ام در این سرما ایستاده کودکانم را  تنها گذاشتهپول، پول، لعنت به پول، ترجمه: 

 رابطۀ مسیحی مشتریان با رمضان ماه در و هستم اسالم های آموزه و پایبند به مؤمن من ... .
 .کنم برقرار نمی جنسی

 و  اوست بین اعتقادات دینی و اجبار به انجام کاری که در تضاد با مبانی دینی یتعارض در اینجا
گر فقری است این خود نمایان .دیده می شود گری کشانده است، نیاز پول و فقری که او را به روسپی

که دنیای پاکدامنی را هایی است  گر انساندارد و بیان ذهنیریشه های  که در تضادها و تعارض
سرپناهی  بیای از مهاجران  کند و این سرنوشت طبقه ا را گرفتار فحشا مینه آ اما فقر ،دوست دارند

نیایی متفاوت از با د لیکن ،شوند است که به امید واهی دست به دامان پناهندگی سیاسی می
 تضادها، ۀآشکارکردن کلیدر پی رئالیسم انتقادی » که طور همان؛ شوند میرو  هرؤیاهاشان روب

 .(183: 1386 زرافا،) «ای خاص از زمان است ر در لحظههای بش ها و ابهام کشمکش
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، هدف رئالیسم .های رئالیستی است های داستان انتقادی به مشکالت اقتصادی از ویژگینگاه 
-1/295: 1387 حسینی،سید) ستهاآن عوامل بیان و زندگی واقعیات بر اجتماع و محیط تأثیر تشخیص

در عین حال که نویسنده با  .یابد که در این رمان در قالب یکی از دالیل مهاجرت نمود می (296
گاه دارد سعی ،ویژه پناهندگان هب ،مهاجرانترسیم شرایط   دهد. افزایش راخود  ۀجامع افراد  یآ

 

    و مهاجرت بحران هویت .4-2
عالوه بر مشکالت متعدد فرد مهاجر که های مهمی است  چالشبحران هویت یکی دیگر از 

کوشد خود را با  از یک سو میهویتی که  ؛روست هروب آنا ب سیاسی و غم غربت، همواره ،اقتصادی
هنجارها و انتظارات محیط جدید سازگار کند و از سوی دیگر، وطن در جان او ریشه دارد و 

فرهنگی است که در فضای  خرده ۀمثاب هویت مهاجر به» های خود وفادار بماند. د به ریشهکوش می
دو فرهنگ اصلی حاکم یا بر روی خط مرزی دو فرهنگ یا به تعبیری،  ۀخاص مهاجرت در حاشی

. (179: 1394برامکی، )فالح و «نامند ویت سرگردان یا آواره میگیرد و آن را ه فضای سوم شکل می
شود.  آثار ادبیات مهاجرت دیده می ۀدر هم ین مسائلی است که تقریبا  تر مهمبحران هویت جزء 

ّ هویت در رمانرین نمونه از بحران بهت مختلفی است که راوی  داستان را  امیاس ،باریسّيفّعراقي 
 جوئی، شموئیل،؛ مانند یابد های مختلف تغییر می ها و زمان هایی که در مکان اسم ؛نامند با آن می

 ،خواهد بگوید هویت گویا نویسنده می. ، آشوری، عراقی، صعلوک و آوارهصموئیل، سام، سامی
از شخصیت اوست و به او این ست و هویت هر فرد مجموعه عناصری ای اجتماعی ا برساخته

 دهد که موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند. امکان را می
 ؛یابد در همان صفحات آغازین رمان نمود می ،سترو هروببحران هویتی که راوی داستان با آن 

بعد از درخواست ل یصموئناهندگی از کشورهای مختلف است، گرفتن ویزا و پ  پی درهنگامی که 
از ای  در ورطهلذا  و  است کند که گم شده انتظار، احساس می این ۀبره در ،از سفارت فرانسه

 : برد سرگردانی به شراب پناه می
 

 .(33: 2005 شمعون،) 
هنگامی که از سفارت انگلیس درخواست ویزا کردم، درخواستم رد شد و زمانی که  از ترجمه: 

یید وزارت کشور أپاریس درخواست ویزا کردم، در سفارت به من گفتند که این موضوع نیاز به ت
کردم، دیگر  یم یکم احساس گمشدگ دارد، درخواست خود را دادم و منتظر ماندم. کم

) برخی  «بوخا»ها برای نوشیدن  و حتی صبح بخوابم، شروع به نوشیدن شراب کردمتوانستم  نمی
  .داشتم دست برنمیگویند(  به آن ودکای یهودی می
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خود بپردازد و  ۀگونه به تقابل با گذشت ایستد تا این وی هویت ملی خود میرمهاجر گاهی رودر
در بدون سرپناه  وآواره  گاهیی داستان ورا رو، همین؛ از داند گذشته میآن این را تنها راه رهایی از 

 : پردازد قین آرامش در درون خود میها به تل خیابان
 

 
 .(63همان: )

 کردم نمی فکر لحظه هم حتی یک کردم، روشن سیگاری ها خیابان از یکی ترجمه: وسط
 بود خالص گذشته هرآنچه در  از داشتم انگار داشتم؛ درونی آرامشی برعکس هستم، خانمان بی
 آن از خواهم می فقط: گفتم بعد و پرسیدم خودم تلخ اعتراض کنم؟ از شدم، آیا بر آن گذشتۀ می
 گم شوم. خواهم می شوم، دور

در اصطالح علوم اجتماعی به  «بیگانگی» .شود احساس بیگانگی از خود در این سطر دیده می
بیگانگی دارای  .های مهم جهان تجربه است معنای گسستگی یا جدایی فرد از شخصیت و از جنبه

ز از جمله جدایی انسان از جهان عینی، نظیر محیط کار یا جدایی خود ا ؛های متفاوتی است حالت
تواند  می خودبیگانگیاز  ،ترتیب بدین .(170 :1376 وکولب، گولد) است بیگانگیخود از همان که خود
دارد و در واقع، حقیقت ستیز که در این حالت انسان با خود سربحران هویت باشد  ۀدهند نشان

طور که  همان ؛شوند رو می هبت که بسیاری از مهاجران با آن روکند و این واقعیتی اس خود را گم می
یت عربی خود در همان عنوان  نویسنده درگیری ذهنی ّفيّباریساش را با هو نشان  خود رمان عراقي 

 .دهد می
انسانی باشد با کلیت  درمان بایاز اشخاص هریک » این است که های رئالیسم از ویژگی

نویسنده با مرور  .(1/284: 1387حسینی،سید) «اش و تصویر گروهی از افراد بشری باشد انسانی
 های حاکم بر ولوژیئو به اید کند تردید وارد می خویش و عراقی  هویت آشوریدر خود،  ۀگذشت

تازد.  ، میدهند برتری می دیگریبر یکی را و کنند  را از یکدیگر تفکیک میها  جامعه که قومیت
ل و یگفتگویی بین صموئ در ،آواره کردند ،حبانیه ،شان کاشانه زب بعث آنان را از خانه وزمانی که ح

از او  ،(اش در کشتار سمیل به قتل رسیدند دوست سامی در دوران زندگی او در حبانیه که خانواده) گریاگوس
 پرسد: می

  .(294: 2005 شمعون،) 
 اصل و خاستگاه ما البته: گریاگوس/ نیستیم؟ عراقی ما یعنی چه؟ انگلیسی های ترجمه: بازمانده

 آمریکا. سرخپوستان مثل درست هستیم؛ کشور این
تازد و نگاه اقلیت  خود میۀ جامع های حاکم بر ولوژیئها و اید به سیاستو با طرح این سؤال 

اند. نویسنده با طرح مسائل خود و  عراق نادیده گرفته شده ۀکند که در جامع آشوری را منعکس می
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ز ا را که فرد پردازد به انتقاد از فضایی می ،چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود ،دیگری
راوی با نام اقلیت در زادگاه خود، شهروند درجه دو به  .ندک قانونی و انسانی خود محروم می حقوق

 کشد. و حال با عنوان مهاجر، هنوز عنوان شهروند درجه دو را یدک می است آمده حساب می
 

 آوارگی .4-3
و محرومیت  فقر آوارگی، سرگردانی، مفهوم با همواره «کوچ» و «تبعید» ،«مهاجرت» همچون هایی واژه

انی که براساس مهاجرت نگاشته تعجبی نخواهد داشت رم ،بنابراین ؛عجین و همراه است ... و
 در برخورد با این آوارگی .برخورد مهاجر با این آوارگی باشد ۀنحو رنگ اصلی روایت بر ، پیشده
در  او آوارگی بارۀدرکه  اشاره کرد ،اش دوست ایتالیاییل و دینو، صموئّبینگفتگویی توان به  می

 گوید: سامی میآید؟  چگونه با این درد کنار میو اینکه پرسد  میها  خیابان
 

 .(122)همان:  
کنم دردم را به زمان دیگری موکول  اندازم، آری سعی می یآن را به تعویق مترجمه: 

که زیرك باشد  هزارویکّشبشهرزاد  ۀخانمان باید به انداز یب ۀیك آوار . ... کنم
  ها را بفریبد. آرزوها و تصورات خود را بازگوید تا حتی کف خیابان

آنان از راوی در این رمان، مظهر مهاجرانی است که آوارگی و سرگردانی سهم اصلی  اصال  
 .دگذر های پاریس می ل بیش از هر چیزی  با آوارگی در خیابانئیمهاجرت است. زندگی صمو

استانش های دیگر د ها و شخصیت ها با آدم ها و پناهگاه خیاباناش در  ل از رهگذر آوارگییصموئ
 ؛کشند تصویر می به را آوارگی جهنم سرگردان، هویتی در کدامهر که هایی شخصیت ؛شود می رو هروب

 ←) کند بدون خانه توصیف میهایی  پنجرهاهجویی که چشمان زیبای دخترش را پن ،«مایا»مانند 
ل شمعون است. او با پذیرش روایت آوارگی خود صموئ ،از هر چیزاما این رمان بیش  .(43 :همان

ناک خود و ساختن ددر ۀداند برای فرار از گذشت ای می زندگی یک مهاجر، آن را مرحلهاین واقعه از 
... که باعث مهاجرت او شده  بدون اینکه به سرزنش کسی یا جریانی و یا ،بنابراین ؛زندگی جدید

 .(65 همان: ←) در درون خود بپذیردرا کند این حس تنهایی و آوارگی  سعی می ،، بپردازدباشد
 این سرپناه را ،گزیند ما هنگامی که مدتی در منزل جسیکا اقامت می ۀمسافر آوار ،اینبا وجود 

 : شناسد حصر میحدو سعادتی بی
  ( :138همان) :گویا در بهشت بودم.. ترجمه 

او  .بازگرددمجبور بود به پناهگاه مهاجران آواره دوباره ل یصموئ ،از سفربعد از بازگشت جسیکا 
نام  «تولوز» کهآغاز فصلی از رمانش  دراش را  شدگی و خستگیگم، سرگردانی، این حس تنهایی

  :کند می اش بیان آوارگیوصف  با سرایش شعری در ،دارد



 1400/51، زمستان 4، شمارۀ 13سال ادب عربی، 

 

  .(153همان: )
/ کنکورد پل روی/ است گمشده زبان/ شب آن/ غمگینی است آشوری/ کنکورد پل فراز ترجمه: بر

 و/ اش پریده رنگ صورت/ اش چانه و/  اش کهنه لباس/ کشید می دوش به را اش گرسنگی/ نبود تنها
 . ...جیبش  مثل/ اش خسته های کفش

در دیار را سرگردان، خسته و گمشده ، تنها، ین شعر احساس تمام مهاجران آوارهدر اراوی 
که از نظر سنی اش، مدتی با زنی  ز داستان زندگیکشد. سامی در فصلی ا غربت به تصویر می

اما  ؛کند زندگی میشود و در منزل او  آشنا می «میشلین»به نام  ،خودش است تر از خیلی بزرگ
 ، ولیشود ها می خیابان ۀو آوارکند  او را ترک میحتی مدتی  داند و آمیز می توهینرا اخالق و رفتار او 

 :گردد میاو باز ۀها به خان اباندوباره برای فرار از جهنم خی
   :(171) همان. 

 برگردم. میشلن به نزد ها خیابان جهنم از فرار برای کردم ترجمه: قبول
گردد، او این سرگردانی و آوارگی را در  نمیل تنها به دوران مهاجرت او بازیحس آوارگی صموئ

های کشور و حزب بعث، آشوریان  گاه که بنا به سیاست آن؛ کشور خود در کودکی تجربه کرده است
ل یکوچاندند. صموئاجبار از شهر و دیارشان، حبانیه  بههای استعمار انگلیس خواندند و  را بازمانده

اندکشان به کدام سو  ۀنبدانستند با بارو نمی بودند و سرگرداناش  بار، زمانی که خانواده نخستینبرای 
 : آوارگی را فهمیدعمق وجود خود، معنای بروند، در 
 

 .(295-294 همان:) 
 کنیم، تخلیه راکوچکمان  خانۀ فورا   که دادند می دستور ما به ها ارتشی که حالی ترجمه: در

 غروب آن در . ...کردند  خراب را ما خانۀ چشمانمان مقابل در بولدوزرها که دیدیم بعد ساعاتی
 به  دانستیم نمی و ...نشستیم  حبانیه به مشرف کوه رشته به نزدیک جادۀ اصلی چهارراه در آفتاب

 .برویم کجا
ی و گبه بسط این گمشد دوران کودکیو مرور اینجا نویسنده با گذر از تاریخ زندگی خود  در

دانند،  های سرزمین عراق می پردازد. آشوریانی که خود را ریشه می یشآوارگی در سرزمین خو
طردشان شناسد و  های استعمار می ها را بازماندهآن ،جامعه حاکم برولوژهای ئها و اید سیاست

گرایی که به جداسازی اقوام از  ولوژیئخواهد از نگاه اید راوی داستان میحقیقت  در .کند می
بدین  .سعی در بیداری جامعه داردساختن این واقعیت با آشکار و کندپردازد، انتقاد  یکدیگر می

از یک  ،یک طبقه یا گروه اجتماعیاز  عنوان نمادی در قالب شخصیتی تیپیک بهنویسنده  ،ترتیب
کند و از سویی دیگر، نگاه  منعکس میمین میزبان در رمانش در سرزرا طرف نگاه مهاجران 

 .کشد در سرزمین خود به تصویر می را آشوریان گمگشته
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است که  دهکر، تالش رمانهای  ها و گفتگوهای خود با شخصیت تمامی ارتباط نویسنده در
مفهوم مهاجرت، و با بسط مهاجران را به تصویر بکشد  ۀجامع ساختارهای اجتماعی و فکری

شکالت م با بازتاب شمعون در اینجا .بیان کند در سرزمین خودرا نیز  ها اقلیتگشتگی  گم
بحران  سعی دارد ،های اقتصادی یک مهاجر در سرزمین دیگری عراق و چالش ۀاقتصادی جامع

ثیر تفکر أت ،نهایت در و است( آوارگی درآمیخته بحرانی که با) روست هکه مهاجر با آن روب ای هویتی
 و یبیدار در ۀ اقلیت به نمایش بگذارد و با این کار،در اوضاع و احوال یک جامعرا گرایی  قوم

گاهی افزایش  آفرینی کند. نقش خود ۀمعهای جا آ
 

یس يف عراقّي  رماندر  استعمار بازتاب. 5  بار
قومی خود تجاوز  که از مرزهای ملی وقدرتی  ؛از جمله نمودهای بارز امپریالیسم است استعمار

 اما در ؛کند میآنها تحمیل  اش را بر ارادهو  یابد میاقوام دیگر برتری ها و  ملتها،  سرزمین بر ،کرده
در  گرییند استعمارآگونه که فر درست همان ؛ماهیت واکنش استعمارگران یکسان نیست» این رابطه

 .(61 :1398بیک و همکاران،  صالح به نقل از گرین و لبیهان) «فردی دارد هر منطقه شکل منحصربه
ّعراق رد  خود، ۀمرور گذشت باشود که  دیده مینگاه مهاجری  آن، است که در رمانی باریسّيفّي 

نظر  این رمان چنین به ۀهنگام مطالع بیند. می خویشبسیاری از اتفاقات زندگی  در پای استعمار را
دورانی از استعمار  و کشد ا به تصویر میهای عربی ر تاریخ سرزمین ای از رسد که نویسنده برهه می
های توخالی  وعدهبا  نیروهای مزدور آشوریزمانی که  ؛دهد نشان می بر سرزمین عراق را لیسانگ
، که حاصل و به خاک و خون کشیدن آشوریان عراق 1تا کشتار سمیلدرآمدند، خدمت انگلیس  به

سو  این رمان  از یک درهای استعمار  مایه بن .در عراق بودانگلیس  یگردان بازیبه ای  فهیجنگی طا
، منجر شدهبه نفوذ استعمار  بر آن غالب است و یا فهیای که فرهنگ طا جامعه در قالب انتقاد از

سو، به شکل انتقاد از سکوت جهانی در پی حوادث تاریخی که رد پای  و از دیگر ؛استنمود یافته 
 شود، نشان داده شده است. استعمارگران در آنجا دیده می

 

 گرایی انتقاد از فرهنگ قوم .5-1
 ؛استعمار، نقد فرهنگ خودی استهای استعمار و پسا ریشه بررسیین مباحث در تر مهماز یکی  

ه فرهنگ خود را نیز کبل ،اکتفا نکرده تنها به نقد فرهنگ غربیبدین معنی که اندیشمندان این حوزه 
های  الس بارز  رمان نمود این  در .(147: 1389 )شاهمیری، دهند می قرارشناسی  آسیب ورد انتقاد وم

ان»هایی چون  استعمار در شخصیتپسا دوران قیمومیت  ۀشیفتکه  ،راوی پدر، «اللکرو فر 
ای  نقره ۀبه جعب بسیارزیاد ۀعالق اش در یپدری که زندگ ؛است  شدهکشیده  به تصویر ،ستبریتانیا

  هدیه داده وی، به ارتش بریتانیا او در خدمت در دوران انگلیس ۀملکای که  ؛ جعبهشود خالصه می
صموئل به تنها چیزی که  پدر ،شود ای دچار حریق می شان در اثر حادثه هنگامی که خانه لذا؛ است
 انگلیس در آن قرار دارد: ۀصویر ملکاست که ت ای نقره ۀجعب ،کند میفکر 
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 .(249: 2005)شمعون،  
بود )اطراف مرا کردن بسته رم  بازسرگبدون توجه به انبوه جمعیت،  ،طور که پدرم ترجمه: همین

را کنار  نقش و نگارپر پوشش نایلونی و بعدروکش و سپس ای  پارچه پوششاو  ،گرفته بود(آتش فرا
و مردم تصویر سیاه و  .  ... دنماالاش  سینه بهدید و بر روی آن فوت کرد و  را« ای جعبه نقره»زد و 

 جعبه چسبانده شده بود. داخلجوان، الیزابت دوم را دیدند که  ۀسفید ملک

آغاز ون درل شمعیطوری که صموئ به ؛تگی به استعمار استنمادی از وابس ،عالقه واین عشق 
» ، با عنوانپدرشبارۀ خواهد سناریویی در کند که می بارها عنوان می ،رمان

 ،یت انگلیسق پدرش به دوران قیمومنویسنده با بیان حال و اشتیا .بنویسد (138همان: ) «
 ،اعرجی و طهماسبی)دارد   اشاره و رعیتی و استعمارگر و مستعمره تفکر ارباب بهدر عین حال که 

اش برای دوران  ی از پدر و دلتنگییسناریو قصد داردله که ئتکرار این مسبا  خواهد ، می(139: 2017
زمین عراق چنان سر بردارد که آشوریان   ز این واقعیتپرده ا انگلستان بر عراق بنویسد، قیمومیت

در حاضرند مزدورانی  خویش،  مین اجدادیشدن در سرز اند که برای بودن و دیده نادیده گرفته شده
  2.شوند و حتی دلتنگ آن دوران میباشند  آنهای  رو دیکته و دنبالهاستعمار خدمت 

داشتند؛ موقعیت بهتری ها  دیگر اقلیتاقلیت آشوری در آن زمان از رسد که  چنین به نظر می
بنا به منافع خود، از حمایت این  م بعد از توافق با دولت عراق،1932هرچند که انگلستان  در 

به ها،  وضعیت اقلیت ،بنابراینتلخ قتل عام سمیل رخ داد؛  ۀفاجع ،و به دنبال آن اقلیت دست کشید
در  این نگاه بستهبه دارد و نویسنده بستگی های حاکم بر جامعه  ئولوژیدو ایتغییرات سیاسی 

صورت بارز در این رمان رخ  به نچهآ .شود جا ختم نمی البته این، بدین کند؛ میسیاست انتقاد 
راوی به کشتار سمیل که  ۀاشار .عراق مستولی است ۀت که بر جامعای تلخ اس فهینماید، نگاه طا می

رد به با یاری ارتش عراق به دست نیروهای مسلح ک   های آشوری ر آن روز تعداد زیادی از خانوادهد
این تفکر  ای از انتقاد به نمونه ای است. فهیدند، بهترین نمونه از نگاه طاخاک و خون کشیده ش

بین  در گفتگوی ،را باز نموده استت استعمار کرده و دسایجاد رخنه ای که در وحدت مردم  فهیطا
 :داند ماندگی مردم می ن را ناشی از عقبو اییابد  سامی و گریگوس نمود می

 

.(259-258: 2005شمعون،)
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 خواهند ما را سالخی کنند؟ اکثر دوستان من کرد هستند/ ترجمه: جویی: چرا کردها می
کنند که شمال عراق کشور خودشان است ...  که ادعا میگریاگوس: کردها، مردمان فقیری هستند 

جویی: اقوام  خواهند اقوام دیگر در آنجا ساکن شوند... / گویند ... آنها نمی آنها به آن کردستان می
های انسانی  که در عراق ساکن هستند. گوش  یا همان گروه گریاگوس: یعنی بشر... ؟/یعنی چه

ها هم  توانم بگویم اگر آشوری ها گفتم ... می ردها علیه آشوریعام ک   من در مورد قتل !کن جویی
ردها انجام  با طور که اعراب این کار را همان ؛کردند یتر از آنها بودند، کردها را قتل عام م قوی ک 

 یعنی چه؟/ یماندگ عقب: یجوی /.هستیم یماندگ چون در نهایت ما قربانیان عقب؛ دادند
 گوسفند فکر کند.مثل  یگریاگوس: وقتی انسان
ند که حتی ا مان این سرزمین جای دادهردگرایی را چنان در کنه وجود م استعمارگران تفکر قوم
این بود که این  ۀبه بهان ،دشمردم از حبانیه که حزب بعث باعث آن  و اش مهاجرت اجباری خانواده

ل با این سؤال یاند و صموئ انگلیسهای استعمار  امپریالیسم است و اینان بازماندهکار برای مبارزه با 
و در واقع  پردازد یدگاه میبه انتقاد از این د، (294: همان ←) ؟ل این سرزمین نیستیممگر ما اصکه 

نگاهی بسته بر مبنای  ای آزاد و بدون به اندیشهرا دارد و فراخوانی  قصد بیداری جامعه ،با بیان آن
 .گرایی است قوم

که گویا است  چنان نفوذ کردهعربی  های فکر و جان مردم سرزمیندر گرایی  این تفکر قوم
آن شخصیت اصلی  رمان بهترین نمود این تفکر را در ۀنویسند .آن کاری بس دشوار است زدودن

این دیدگاه همسو  باپردازد، گاهی  اینکه به انتقاد از این تفکر می رغم بهل یصموئ .دهد نشان می
عرب  کند که یک عراقی است و تأکید می ،با دوستانشبارها در گفتگو  لیزمانی که صموئ ؛شود می

 :نیست
 

 .(139 )همان: 
 از عراق: سامی چه؟ یعنی نیستم، عرب و هستم عراقی... عرب  نه هستم، عراقی منترجمه: 

رد، ارمنی، آشوری، ترکمن، عرب، مانند متعددی قومی های ملیت  تشکیل یهودی و صابئین ک 
 است. اسپانیایی پائالی غذای بشقاب مانند عراق بینی، می که طور همان . ...است  شده
یا به هر همان طبقه اجتماعی است که از آن برخاسته  ۀنمایندنویسنده معتقد است که گلدمن 

البته نقش  ؛داند میاجتماعی  ۀمان گروه و طبقرا هاینکه خالق واقعی اثر  دلیلی به آن گرایش دارد و
ن طبقه یا اش جزئی از آ تولید یا وضعیت اجتماعی ۀواسط بهفرد بلکه  ،گیرد نادیده نمی کامال   فرد را

های  های داستان گونه که یکی از ویژگی همان ؛(29: 1371 گلدمن،) شود گروه اجتماعی شمرده می
بسیاری از  ،های فردی تیپیک قهرمان داستان است که ضمن برخورداری از ویژگی ۀرئالیستی وجه

بینیم که  در این رمان نیز می. (85: 1390)شمیسا، کند اجتماعی خود را بیان می ۀخصوصیات طبق
خود  ۀماندگی جامع پردازد و این تفکر را نشان عقب گرایی می ل هرچند به انتقاد از تفکر قومیصموئ

ساختارهای اجتماعی حاکم بر  ۀدهند نشان ،نفوذ این تفکر در ذهن و جان نویسندهاما  ،داند می
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عنوان  نویسنده بهشده است. در واقع ساختارهایی که با آن بزرگ و در درونش نهادینه اوست؛ روان 
 در توصیف شمعون که چندگانگی کند. می القاء را خود ۀطبق خاص بینی جهان آشوری، اقلیت از یفرد

بیان  هایشان ویژگیکه  است واری نمونه های انانس به اشاره واقع در ،دهد می ارائه راوی خصوصیات
های  گاه اندیشه راوی گونه که همان ؛است معینۀ های عام و تضادهای یک دور رئالیستی گرایش

 .گیر استبا این چندگانگی در ،کند و گاه برای بیان هویت خود گرایی را رد می مبتنی بر قوم
 

 جهانی در مقابل استعمارگران ۀسکوت جامعانتقاد از  .5-2
به ایشان امکان داد تا در ورای  های انتقادی رئالیست تفکر خالق   ۀخودانگیخت گرایی   تاریخ

یافتن  .دهای شخصی آدمیان، روندهای اجتماعی بنیادی و عام را ببینند و منعکس کنن سرنوشت
های مسؤلیت اجتماعی  برجنبه توجهشانروابط میان فرد و جامعه باعث شد  ۀلئفرمولی نو از مس

 ،ترتیب بدین .(303: 1362)ساچکوف، دشومعطوف  است، رخ  دادهانسان نسبت به آنچه در جهان 
ها آن ۀدر همکه  کند شاراتی به برخی قضایای تاریخی میگردیم، ااگر به دوران مهاجرت راوی باز

 17در  3ن کشتار فاکهانیتاریخی چو ۀگاهی با اشاره به واقع ،شود دیده می دول استعمارگردست 
 ؛(29: 2005شمعون،  ←) کشد های لبنان به نقد می ه سرزمینب را تجاوز اسرائیل م،1981 یجوال

پشت این تجاوز و کشتار دست ؛ زیرا جهانی در مقابل آن سکوت کرد ۀکشتاری که جامع
ای حامی  ل در این زمان در دفتر مجلهیصموئ .بود پنهاناستعمارگران بزرگی چون انگلیس و امریکا 

 :پرسد از او چنین می سردبیر مجله ،گفتگویی در که فلسطینیان مشغول به کار است
  )همان(. 
 ی؟کن امپریالیستی فکر میآور  چندشچگونه در مورد سفر به این کشور ترجمه:  

 گفتمان امپریالیستی مدعی دموکراسی واست خواسته عبارت  با این صموئیلرسد  به نظر میکه 
مباحث سیاسی به  ی زیادوصلح و برابری را به تمسخر بگیرد. گرچه را ۀدهندحقوق بشر یا نوید

ها و  ولی بخش ،دمریکا بروآخواهد به  اش می یای سینماییبرای رسیدن به رؤ ای ندارد و فقط عالقه
تلخ در  رنجی ۀدهند نشان که کند ... اشاره می و ها ها و تجاوزگریفقط به کشتارسطرهایی از رمان 

 :نهاد روای است
 

 .(30 همان:) 
که فرانسوا  مواجه شدیم،شده  صدها کودک و زن و مرد کشتهبا  یجایترجمه: 
را به فرانسه بردند، سفرم را مدتی به تعویق انداختم تا  پیکرشآنها بود.  نخستین
 .را فراموش کنیم یفاکهانمنطقۀ  قتل عام 

  ،دار به وضعیتی خاصکوششی است برای دادن پاسخی معنا هر انسانیبا توجه به اینکه رفتار 
 ،به آن مربوط می شودو موضوع عملی که یش به آن دارد که میان فاعل عمل به همین خاطر گرا

نویسنده با بیان حوادثی که  .(260: 1371گلدمن، ) برقرار کند تعادلی ،یعنی جهان پیرامون آدمی
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را   های بالکشیده ها و دردهای انسان رنجای از جامعه،  برهه ،همچون سندی تاریخی ،واقعی هستند
با  نسته است. نویسنده تواکشد به تصویر می ،اند های دول استعمارگر شده خواهی ادهزی ۀکه طعم

ر حقیقت دو  منعکس کندرا  نی مستتر در این اثربی جهان ،با ماهیتی تاریخی ،ها بازتابی از واقعیت
 .کند بارز امپریالیسم را محکوم می این نمود

ف استعماری دول اروپایی اشاره و اهداها در غرب  های سیاسی روزنامه گیرینویسنده به سو
 . دراند آمدهاستعمار در ۀسیطر  تحتهای  روشنفکران چگونه به خدمت حکومتو اینکه  کند می

را برای د چپرس میاو  ازصموئل  دوست راوی در پاریس( واعر ش) مصطفی حداد راوی وبین  گفتگوی
 گوید: می در پاسخفی طو مص ،کند اقامت در پاریس تالش نمی

 

 (52-51: 2005 شمعون،) 
مانند تو درخواست  یمی تواند در پاریس زندگی کند: یکشکل دو به روشنفکر عرب تنها ترجمه: 

عربی چاپ پاریس یا لندن که وابسته به  یها یا در یکی از مجله ،کند پناهندگی سیاسی می
طور که گفتم تنها یک شاعر فقیر و  کار کند. من همان ،حسین هستند سوریه، قذافی و صدام

 .افتم یاین رژیم های دیکتاتوری نم دام  تبلیغ برای هستم که در  مستقل
دور ه آنها که بویژه  هب ،است یکران عربفحداد بیانگر این واقعیت وضعیت روشن یاسخ مصطفپ

در و ی هستند درخواست پناهندگپذیرش ند یا در انتظار بر یاز وطن در تبعید و مهاجرت به سر م
خوار اربابان استعمارگر  یا آنکه جیره (صموئل یمانند شرایط زندگ) کنند یم یزندگ یبار شرایط اسف
 خود هستند. 

های اجتماعی است که ریشه  های رمان یکی از ویژگی ،در جامعهظهور و بروز بسترهای واقعی 
به این خاطر است  های اجتماعی عیتقدادن برگی از وا نشان .متقابل ادبیات و جامعه دارد ۀدر رابط

در اینجا پرده از واقعیت زندگی روشنفکر  که راوی چنان ؛ببرد ی درونی آن پیپژوهشگر به معناکه 
 ۀگفتزلت هستند یا بنا به عت و اند و در غرب سیاسی دارد. روشنفکرانی که یا پناهنده میرمهاجر ب

آن  پاداش،در ازای دریافت و  قدرت همسو با اسباب ای هستند که حرفه ادوارد سعید روشنفکران
گونه استقالل فکری ندارند  و هیچ اند ند که اربابانشان از آنان خواستهگوی نویسند و می چیزی را می

 .(21-20: 1382 ،سعید)
در است؛ « ةیحب العرب األحذیماذا الل» انی استعمار در فصلده اشاره به فراخ ،بهترین نمونه

های  برای هر چیزی به شکل که مدام ،ونکامیر ،اش اتاقی هم با بیان داستانی ازنویسنده این فصل 
از را تن اجباری وسایل صورت نمادین این گرف به کهگوید  ، سخن میگیرد قرض میاز او  مختلف

ب با خوردن از جیب عرب روزگار غر .کرد توان مظهر استعمار غرب تصور می ،یک عرب
 گوید: ن با تمسخر میگذراند و آن وقت کامیرو می
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  (،75: 2005 شمعون).  
 کنید؟ نمی فکر طور این است، تمدن نشانۀ ترجمه: کفش

ها اشاره  ماندگی عرب و به عقب« »گوید:  در جایی دیگر می و
 :دهد گونه می پاسخ سؤال را این راوی. کند می

 

  .(76 )همان: 
کفش خصوص پوشیدن خرند و در  جو و پیاز و برنج و گوجه فرنگی می ها آب چون عربترجمه: 

 حقارت ندارند. ۀعقد

دهد که کامیرون دیگر از جیب او ارتزاق کند،  وقتی راوی اجازه نمی ،فصل ر نهایت  اما د
 شود:  ل مجبور به ترک آن منزل مییکند و صموئ را متهم به دزدی می کامیرون او

 

همان: )
76-77).  

... کند  می شکایت آشپزخانه از اش غذایی مواد ناپدیدشدن از پولین خانم که شنیدم بعد روز ترجمه: چند
 کردم سعی و کردم نگاه او . به... کرد  دفاع خودش از کرد می صحبت فرانسه را خوب زبان  که کامرون

 از دزدی مورد در ای نامه فیلم چرا گویی، ها سخن می تو تنها از فیلم[ گفت خانم پولین. ... ]بگویم چیزی
را  خانه که خواست من از و گذاشته بود  اتاقم در زیر را ای نامه او بعد، روز نویسی؟ صبح نمی من آشپزخانۀ

 در اسرع وقت ترك کنم ... .
از رفتار استعمار را به تمثیلی  ،و انتقاد اجتماعی خودرئالیستی  یسبکنویسنده با بهرگیری از 

دست ه بمنفعتی مستعمره از دول استعمار که هرگاه دهد  نشان میگذارد و در نهایت نیز  نمایش می
در فضای استعماری هیچ حقی » به نظر اسپیواک شود. متوسل می کردنو طرد زنی به اتهام ،نیاورد

 .(345: 1396 ،البرزی اوانکی )حیدری و «برای صدای طبیعی و عادی فرودستان وجود ندارد
دید که  تاریخیزدن برگی از  با ورقتوان  می ،در این رمانرا دول استعمارگر ای از انتقاد به  مونهن

وقتی که آواره  ؛کند بیان میها در سرزمین دیگری های آن از استعمار و دخالت را خود خشمنویسنده 
چهارده  زیرا؛یکوبی هستنداو مردم فرانسه مشغول جشن و پزند  های پاریس قدم می در خیابان

 بیند بانویی اندوهگین را می ،ها خیابان صموئیل کنار یکی از .آغاز انقالب فرانسه استروز  ،ژوئن
کرده و در این لحظه  گم  سگ خود را ،گوید در این روز خاص او میو رسد پ می و دلیل اندوه او را

 :گوید سامی نیز می
  (،161: 2005شمعون). 

 اندوهناک نیست، مادام؟ من وطنم را در چهارده ژوئن گم کردم؛ آیا اینترجمه: 
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روزی که فرانسویان وارد  ؛کند میاشاره م 1958انقالب فرانسه در  به روز ،دردناک ۀدر این جمل
شد و  ز آن زمان توسط نظامیان اداره میو نظام سلطنتی عراق را نابود کردند و عراق ا عراق شدند

  کرد. و استعمار در این کشور بیداد می استبداد
های  است که آشکارا و پنهان در شخصیت های رمان اجتماعی، فریاد اعتراضی ویژگییکی از 

کالم گونه که در این  همان ؛یابد فتارها نمود میها و ر اعتراضی که در دل واژه ؛رمان وجود دارد
 ۀجامع توان آن را اعتراضی فردی از یا می شود اکی از اعتراض مردم عراق دیده میصموئل، پژو

نویسنده به تغییر  ۀ. اشارر کردروزگار این مردمان نیز تغیی آشوریان عراق دید که با تغییر حکومت،
های جامعه است و به انتقادی تلخ از  ها در برابر اقلیت در واقع اشاره به تغییر سیاست ،نظام سلطنتی

 .هایی بسته بر آن حاکم است سیاست پردازد که فضایی می
 

 نتیجه. 6
ّعراق ط ضمن بیان علت و شرایکه است  انتقادی با نگرش رئالیسم نوشتی نامه زندگی باریسّيفّي 

نگاهی به زندگی  جوید و می و اجتماعیبسترهای تاریخی در  نمود حقیقی آن را ،مهاجرت
  :است انتقادی در این پژوهش به شرح ذیل های رئالیسم ترین مؤلفه. پرتکرارها در عراق دارد اقلیت

 ۀکه نویسنده بر پای بینیم می ،ها برخی از شخصیتبررسی موضوع رمان و نگاهی به تصویر  با .1
ویژه شرایط حاکم بر اقلیت  هب ،عراقسیاسی و  با اثرپذیری از محیط اجتماعی ،خود ۀنام سیره

، دالیل آن و مهاجرت ۀو اجتماعی، به پدید ای سیاسی مایه با درون است خوبی توانسته ، بهآشوری
گرا به  ولوژیئایدبسته و  های نگاه سیاسی   آسیب ،رمان در این زای آن بپردازد. های آسیب چالش

آمده در قالب رنگ مهاجرت به نمایش در فقر ۀچهر .است  بازتاب یافته تصادیاق های شکل چالش
مشکالت  ،است. از طرفیر شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی ثیأمنفی به ت یکه واکنشاست 

در قالب فقر،  ،سترو هبرون مهاجر با آهر که  هایی چالشمهاجرت به شکل ناشی از  اقتصادی
 بحران هویت و آوارگی ترسیم شده است.

گشتگی  به شکل گم نگاه فردی مهاجر از یک اقلیت قومی ۀاز دریچ ،بحران هویت در این رمان .2
در افکار و احساسات خود، ایستادگی در در سرزمین دیگری، تناقض و دوگانگی شخصیت مهاجر 

گونه نویسنده به انتقاد از فضایی  این مقابل هویت ملی و بیگانگی از خود ترسیم شده است و
اش  از حقوق قانونی و انسانیپردازد که فرد را چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود  می

 کند.  محروم می
این  ،برخورد مهاجر با آوارگی خود ریخته شده است که راوی ۀنحو رنگ اصلی این رمان بر پی .3

ه بسط زند و ب در سرزمین دیگری با مرور گذشته به آوارگی در وطن خود پیوند می را آوارگی
ثیر استعمار به جداسازی اقوام أهایی که تحت ت سیاستبه پردازد و  گشتگی در سرزمین خود می گم

 .کند میانتقاد ، زنند دامن می
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ای، در  فهیهای طا شوریان عراق و جنگویژه سرنوشت آ هب ،به وقایع تاریخیاشاره هدف رمان با  .4
بلکه با  ،ریخی نبوده استقصد نویسنده تنها ذکر وقایع تا و بنابراین،واقع بازنمایی تاریخ است 

ای است  فهیهای طا ادن رنگ استعمار در این جنگد ای سیاسی و اجتماعی به دنبال نشان مایه درون
پردازد که  هایی می به انتقاد از سیاست ،شوریان عراقکشیدن زندگی اقلیت آبا به تصویر همچنین و

ن را و آپردازد  به نقد فرهنگ خودی میگونه  این زنند و ها دامن می به جداسازی و تبعیض بین قومیت
 ای هطبق ای از عنوان نماینده به نویسنده، خوددر اما  ؛دهد میشناسی قرار  مورد انتقاد و آسیب

 در بیان هویتکه  چنان ؛شود گرایی دیده می ین تفکر قومیعنی اقلیت آشوری، تأثیر ا ،اجتماعی
 .شاهد چندگانگی در شخصیت راوی رمان هستیم ،خود عربی

جهانی  ۀ، با بازنمایی وقایع تاریخی به نقد نگاه جامعنیز در جریان مهاجرت خودنویسنده  .5
و با  کند میانتقاد  آنان ماریهای غربی و اهداف استع های سیاسی روزنامه سوگیریبه پردازد و  می

گاه افزایشو  یدر بیدار یسع، ها بازتابی از واقعیت  .داردجامعه  یها یآ
 

  نوشت پی
انگلستان از کشیدن  و دست 1930استقالل عراق در  به دنبالبه وقوع پیوست.  م1933اوت  7در .کشتار سمیل 1
این دفاع  وریان، دولت مرکزی عراق دست به کشتار آنان در روستای سمیل زد که در پی آن چندهزار تن از مردم بیشآ

 .اعم از زن و کودک کشته شدند قوم،
مرزها  یعنوان مزدور به خدمت دولت انگلیس درآمدند و نگهبان ها به در دوران قیمومیت بریتانیا بر عراق، آشوری. 2

  تمام کردستان را در جهت منافع انگلستان به تصرف در آوردند یآشور یقوا مطابق این وظیفه   بود و نانآ ۀبر عهد
 .(16/1/1394 ،«ها به آشوریان در قتل عام سمیل یخیانت انگلیس»)
هانی با هدف به جنوب  لبنان منطقۀ فاک1981ژوالی   17هایی که رژیم  غاصب صهیونیسم  در  . یکی از حمله3

 و ملت فلسطین ساکن در این منطقه انجام داد.  فیزیکی نیروهای مقاومت فلسطینی ۀتصفی
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