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نقشۀ جغرافيای فرهنگی در  تعریفو نقش آن در باز« زبان-ضد»
 ف سویفااهد عشق

 زهرا طاهری

 ايران کاشان،زبان و ادبیات انگلیسي، دانشگاه کاشان، گروه استاديار
 (4199 زمستان، تاريخ چاپ: 81/44/02، تاريخ تصويب: 49/90/02تاريخ دريافت: )

 چکيده
 «هاي هويتينويسپیش»تاثیر آن بر بازنويسي  و «زبان-ضد»بررسي مقولۀ  حاضر به مقاله

گیري از بهره با شناسانه وشرقپردازد. نويسنده با استفاده از رويکرد در عصر حاضر مي
 باختین و تمرکز بر موضوعاتي نظیربیل اشکرافت و میخائیل  نظريات منتقداني نظیر

اين پرسش بنیادي است که  هپي پاسخ بدر وکارناوال چندصدايي ،«دگرساني زباني»
کوشند گفتمان در آثار ادبي مي« زبان-ضد»چگونه نويسندگان اقلیت با استفاده از فرايند 

منظور  بدين دوران استعمار است بازنويسي کنند؟ را که بازمانده جغرافیاي فرهنگي حاکم
نويسندۀ  (،Soueif Ahdaf) ( نوشته اهداف سويف0400)نقشۀ عشق کتاب پرفروش
چگونگي تاثیر سبك زباني را بر واشکني  شود تاانگلیسي، بررسي مي-معاصر مصري

هاي هويت و جغرافیاي فرهنگي برجسته کند. بازتعريف مقوله و هويتي هاينويسپیش
-اصالت»اصل  مبتني بر که جغرافیاي فرهنگي معاصر جاييشود که از آنچنین استدالل مي

شناسانه است، نويسندگان هاي شرقپردازيعمار و خیالتفکر دوقطبي دوران استو « گرايي
هاي زباني و استفاده از واژگان بومي در آثار خود ساختار کوشند تا با بازياقلیت مي
چالش کشیده و  بهرا  علیه گروه اقلیت غرب« خشونت شناختي» و «ما/آنها»دوقطبي 

 بستري نوين براي بازتعريف جغرافیاي فرهنگي فراهم کند.
، اهداف نقشۀ عشقزبان، -هاي هويتي، جغرافیاي فرهنگي، ضدنويس: پیشکليدی واژگان
 سويف
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 مقدمه .0

چگونگي ارتباط نظام فرهنگ/ قدرت با مفهوم  به« جغرافیاي فرهنگي»گفتۀ میچل  اگر به
چند وجهي خواهد بود که  ايمقوله گفتمان جغرافیاي فرهنگي (،8999:801جغرافیا بپردازد )

مذهب در فضاي اجتماعي و و  نگي بازنمود موضوعات متفاوتي نظیر هويت، نژادچگو به
ها همواره با جغرافیا و سرزمین فرهنگ"پردازد. از آنجايي که جغرافیا محلي و جهاني مي

هاي فرضپیش"توان ادعا کرد که که قابلیت مرزگذاري دارد، مي "شوندخاصي تداعي مي
گیري مفهوم جغرافیايي فرهنگي داشته است قش مهمي در شکلاز ابتدا ن "جغرافیايي/فضايي
فضا )فضا به « اقلیدسي»(؛ اما با چالش مفهوم 809: 8999نقل از: میچل،  ، به)گوپتا و فرگوسن

اي فراساختاري و ظرفي ثابت( و تاکید بر ماهیت کنشي آن، گفتمان جغرافیاي منزلۀ مقوله
شود؛ ياد مي« جغرافیاي فرهنگي نو» شد که از آن به تازه اتخاذ رويکردي فرهنگي نیز ناگزير به

از طريق بررسي « قومیت»و « نژاد»هاي بنابراين اگر در رويکرد اولیه جغرافیاي فرهنگي مقوله
منزلۀ  فرهنگ نه به شدند، در نسخۀ جديد بههاي فضايي تبیین و تشريح ميچگونگي مرزبندي

شود که درپي اي اجتماعي و سیاسي نگريسته ميپديده متغیري فراساختاري بلکه به عنوان
(. شايد بتوان گفت که از بین 8درک فرايندهاي درون فرهنگي است )دانکن و همکاران 

تبع آن مفهوم جفرافیا فرهنگي  و به« فرهنگ»نخستین منتقداني که ماهیت سیاسي و اجتماعي 
( 4022)شناسيشرقاست. سعید در کتاب  کند، ادوارد سعیدبرجسته ميالمللي در عرصه بینرا 

 جغرافیايي ساخته و پرداختۀ يمنزلۀ مفهوم به« مشرق زمین»با تشريح اين موضوع که چگونه 

و سیال جغرافیا و « ساختگي»فرهنگي خويش است، ماهیت « ديگري»در رابطه با « تخیل غربي»
هاي ازد که چگونه واقعیتپردتبیین اين امر مي کند و بهدر نتیجه فرهنگ را آشکار مي

و در نتیجه « هاي فرهنگينويسپیش»زباني،  ظاهر ثابت محصول ساختارهاي جغرافیايي به
بودن مفهوم جغرافیا و در نتیجه مقولۀ تالش سعید در افشاي نسبي هاي قدرت هستند.شبکه

یايي و ،که تا کنون بر مبناي مرزهاي ملي، جغراف«هاي هويتينويسپیش»هويت باعث شد 
از امري ثابت  گرفتند،مي شکل« مذهب»و « نژاد»، «قومیت»، «تاريخ»چون « هاييروايت-کالن»

ذات و مستقل از  قائم به يابندکه ديگرجغرافیايي تقلیل  فرهنگي/ «برساختي»محور به و اصالت
 بازند.رنگ مي و تاريخ نیستند و تحت تاثیر جغرافیا« ديگري»
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کردن اند با برجستهکردهدو دهۀ اخیر نويسندگان اقلیت بسیاري تالش درتبع اين امر،  به
هاي دوگانه به واشکني انگاره« هويت»و در نتیجه « جغرافیا»، «فرهنگ»ماهیت برساختي 

مراتبي نظام سلسله« همگني اجتماعي»و « خلوص فرهنگي»بپردازند و « ما/آنها»و « غرب/شرق»
نويسندۀ معاصر  ،4توان به اهداف سويفنويسندگان مياين بین از  مدرنیته را زير سوال برند.

ضمن استفاده از ، (4000)نقشۀ عشق اشاره کرد. وي در اثر پرفروش خود،، انگلیسي -مصري
و جغرافیاي  «هاي هويتينويسپیش»موضوع  به از ديدگاهي ويژه« نويسيسفرنامه»نوع ادبي 

و از سوي ديگر  «هاي زبانيبازي» و با تمرکز براز يك س پژوهشاين  فرهنگي پرداخته است.
 8«تبعیض زباني»مقولۀ ضمن تبین کوشد باختین مي کارناوالو  شناسانهشرق گفتمان با تاکید بر

چگونه در  ها پاسخ دهد:اين پرسش بهمراتبي استعماري و نقش زبان در تحکیم ساختار سلسله
م امپريالیسمي و بازتولیدات فرهنگي در عصر نظا« جغرافیايي تخیلي»اثر سويف رابطۀ بین 

توانسته است  سويف چگونهچیست؟ « زبان-ضد»منظور از  ؟ندحاضر برجسته و پررنگ شده ا
از گفتمان  خوانشي نوين «نويسيسفرنامه»نوع ادبي  در قالب کشیدن زبان استعماريبا به چالش
خلق پديده  در «چندصدايي»و  «کارناول»؟ نقش محوري گفتمان ارائه دهد مدرن انسانگراي

و « قلمرو زدايي»فرايندهاي زدن رقم با« زبان-ضد»مقولۀ ست؟ چگونه چی« زبان-ضد»
 ؟ ندبازتعريف کرا نقشۀ جغرافیاي فرهنگي عصر حاضر تواند مي« يزاسقلمروباز»

 پيشينۀ تحقيق .6

را مورد  شقنقشۀ ع برجستگي اثرسويف باعث شده است تا منتقدان از نقطه نظرهاي متعددي
-پردازند، ميخوانشي پسااستعماري از اثر سويف ميبررسي قرار دهند. عالوه بر آثاري که به 

تغییر "و يا مقالۀ  "نقش عاملیت و ترجمه"دربارۀ  1ويل حسن مقاالتي نظیر مقالۀتوان به 
لۀ زبان نوشتۀ محمد البکري و پیستي هانکوک اشاره کرد. اگرچه در اين آثار نیز مقو "رمزگان

 سازد از يكذکر است که آنچه اين جستار را متمايز ميشود؛ اما الزم بهبررسي و برجسته مي
-سو بازنمايي رابطه زبان با گفتمان قدرت و هويت قومیتي است و از سوي ديگر تمرکز بر 

هاي زباني، ترجمه و يا تغییر رمزگان در راستاي خلق يك و نقش بازي« ضدزبان»مفهوم 

 __________________________________________________________________________  
1Ahdaf Soueif 
2 Linguicism  
3 Waïl S. Hassan 
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گفتمان است که تا کنون مورد بررسي قرار نگرفته -گیري نوعي ضدات کارناوالي و شکلادبی
 است.

 . چارچوب نظری 3

 بازتعریف جغرافيای فرهنگی معاصر و« زبان -ضد»  .0-3

( براي نخستین بار 4008) امپريالیسم زبانيدر اثر مشهور خود تحت عنوان  4رابرت فلیپسن
مراتبي زباني تا با تشريح ساختار سلسله"کوشد کند و مييرا مطرح م« امپريالیسم زباني»مفهوم 

ها نسبت به انواع ديگر و يا تر برخي زبانهايي نظیر علت کاربرد گستردهبه بررسي مقوله
« امپريالیسم زباني»(. از نظر وي 12) "ايدئولوژها و ساختارهاي حامي اين گسترش بپردازد

از سوي خانم تاو  4022براي نخستین بار در سال  که --است« تبعیض زباني»زيرشاخه پديده 
زبان و دسترسي نابرابر "و از اين رو در تالش است تا رابطۀ بین  —مطرح شد 8اس کانگس

زايیده « امپريالیسم زباني»(. از نظر فلیپسن 810: 4002برجسته کند ) "به قدرت اجتماعي را
اي که در آن زبان با ابعادي ديگري طهراب "ساختار نابرابر اما غالب رابطه شرق/غرب است،"

(. از نظر فلیپسن، ساختار 12 :4008شوند )نظیر فرهنگ، سیاست و اقتصاد درهم تنیده مي
مراتبي موجود )به ويژه در رابطه با تلقي جهاني از زبان انگلیسي به منزلۀ زبان مشترک سلسله

ف دوران استعمار و خشونت جهاني( يادآور دوران استعمار است، با اين تفاوت که برخال
هاي اخیر با تداعي کشورهاي انگلیسي آشکار مبني بر اجبار استفاده از زبان استعماري، در دهه

و معرفي زبان  "صلح، دموکراسي، حقوق بشر و رشد اقتصادي"هايي نظیر زبان با مقوله
نسولگري انگلستان از سوي بنیادهايي نظیر بانك جهاني و ک "زبان پیشرفت"انگلیسي به منزلۀ 

هاي خاص اين دول را در سراسر جهان ها و نگرشبه صورت آشکار و يا ناخودآگاه ارزش
(. از اين رو فلیپسن 811: 4002زنند. )کنند و روش نوين استعمارگري را رقم ميمنعکس مي

 معتقد است که

هاي انگلیسي نوين در ادبیات هاي بومي شده زبان انگلیسي، گفتماننسخه 
همه —هاي مرسوم ويژه زبان انگلیسيپسااستعماري و جايگزيني زبان بومي در بافت

کوشند آمیز جديد در مبارزه علیه زبان انگلیسي هستند که ميهاي مسالمتروش
 __________________________________________________________________________  

1 Robert Philipson 
2 Tova S Kongas 
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کشند. هاي ساختارهاي منتج از سلطۀ زبان انگلیسي را به چالشها و ايدئولوژيارزش
  (818)همان: 

نقش مهمي ايفا کرده و « امپريالیسم زباني»فرادي که در راستاي مبارزه با از اين رو از نخستین ا
بیل اشکرافت، گرث گريفیث و هلن  توان به نويسندگان پسااستعماري اشاره کرد.کنند ميمي

ساختار مطلق، بر اين باورند که ، 4(8998) يسدنوامپراطوري بازپس ميتیفن، در کتاب 
و يا  هاي زبانشناسي پساساختارگرايانهپیش از آنکه در نظريه اي و معنامحور زباندوانگاره

 (؛89) ندزير سوال رود، در آثار پسااستعماري مورد چالش قرار گرفت هاي آموزش زبانتئوري
سعي داشتند تا ماهیت زبان انگلیسي،  خود به اثرچراکه نويسندگان اين آثار با نوشتن 
هايي در راستاي آفرينش ر کنند؛ اگرچه چنین تالشامپريالیسمي گفتمان استعماري را آشکا

و يا زبان شکسته ظهور يافت.  کريولينظیر « زبان رابط»زباني نامتجانس در ابتدا در هیات 
اگرچه در ظاهر به جايگاه متمايز و برجستۀ زبان امپراطوري )زبان نوعي سبك زباني که 

متفاوتي از زبان  سخۀما توانست با ارائۀ ند، ارکزبان مادري خود اذعان مي نسبت به انگلیسي(
و براي نخستین بار  چالش کشد به را "مرکزيت ممتاز زبان انگلیسي" تا حدودي استعماري

اشکرافت و  اروپايي کند. )همان(. کشورهاي مستعمره را وارد متون انگلیسي و« فرهنگ بومي»
یمه قرن ندر  8«تسلسل کريولي» جريان بهترين نمونه دگرساني زباني را مربوط به همکاران

 افزايند:شمرند و ميبیستم برمي

سازد که زبان نوعي رفتار انساني و مبتني ما خاطرنشان مي تسلسل کريولي به
نحو مشابهي، ادبیات پسااستعمار  بر فعالیت فردي است تا الگوهاي نظري. به

ند است، که به همان نسبت که زبان نوعي برساخت و فراي مدعي استنیز 
-زبان انگلیسي نیز نوعي برساخت هستند. ]در واقع[ مجوعۀ غنينوشتارهاي به

طور پیوسته به معرفي شده از سوي چنین نوشتارهايي واژگان -ساختارها و نو
 (. 18 :کنند )همانبازسازي ميرا د شوتعبیر ميادبیات انگلیسي از آن بهآنچه که 

 __________________________________________________________________________  
1 The Empire Writes back 

 :Creole Continuum 2منزلۀ مفهومی در راستای تبیین فرهنگ زبانشناختی  نظریه تسلسل کریولی امروزه به

شود که "مجمع جزایر کارائیب تجمیعی از انواع شود. در این نظریه بیان مییکشورهای حوزۀ کارائیب تعریف م

توانند از یکی راحتی ]میپوشاننده گفتاری است که گویندگان زبان به هایی همها مجزا نیست، بلکه انبوهی از روشگویش

 (.44دیگری[ تغییر رویه دهند" )اشکرافت و همکاران به 
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در  4سیاسي رستافارين -ريشه در جنبش مذهبي که--ياناين جر از نظر اشکرافت و همکاران
گر کنترل تداعي"که  "قدرت ساختاري دستور زبان انگلیسي"در تالش است --جامائیکا دارد

پوست در تاريخ افريقا و کارائیب استیاليي اعمال شده از سوي دولت بريتانیا بر روي اقوام سیاه
هاي اولیه نويسندگان هايي از سوي گروهش. چنین تال( را واشکني کند12 :)همان "است

ها و راهبردهاي مختلف زباني )نظیر تغییر ناگهاني با اتخاذ استراتژي پسااستعمار توانست
رمزگان، انطباق کلمات از نظر کاربري و اماليي با گويش مورد نظر در هنگام بازنمايي 

تبع آن ساختار  زند و بهرقم  نوشتاري آنها و ...( نوعي آزادي دروني را در زبان انگلیسي
-ريشه در الگوهاي بي"گفتۀ ويلسون هريس،  که، به« زبان برتر معیار/ زبان روزمره»دوقطبي 

، نقل از: اشکرافت و همکاران چالش کشد )به را به "پايان تسخیر و سلطه ]استعماري[ دارد
8998: 12.)  

از آن به جريان  8پل بنديا که-- "ساختار -سبك نوشتاري ضد"در ادامه اين نوع 
ساختار زباني جديدي شکل گرفته   —(184: 8948کند )نیز تعبیر مي "زيباشناختي مقاومت"

 -يا دگرديسي زباني تعبیر کرد. آنچه فرايند ضد« زبان -ضد»توان به مقولۀ است که از آن مي
سازد آن است دا ميج کريوليهاي پیشین نظیر رغم نقاط مشترک فراوان، ازسبكزبان را، علي

 که امروزه 

-هاي بومي/محلي، زبانتوانند شامل ترکیبي از زبانهاي نامتجانس زباني ميسبك

باشند؛ اما هدف از  کريوليهاي نامتجانس قديمي نظیر هاي استعماري و زبان
باشد، بلکه کاربرد آنها]همانند قبل[ صرف ارتباط با مرکز متروپل امپريالیسمي نمي

هاي بومي و استعماري به نمايش هستند تا نوعي رويارويي را ما بین زباندر تالش 
گیرند. )بنديا، مراتبي زباني را ناديده ميبگذارند، به نحوي که ]. . .[ روابط سلسله

8948 :188) 

کند به ديگر سخن، اين سبك زباني نوعي اعالن جدايي از زبان استعماري حاکم را اعالم مي
هاي زباني و واژگان و اصطالحات صرفا بومي از زبان مبدا و يا تغییر کدکه به صرف دخیل 
ها (؛ چراکه اين روش181کند )همان: اي از زبان استعماري اکتفا نميزمینهاختالط کدها در پس
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شدن مرزهاي نه تنها تاثیر چنداني بر هژموني زبان استعماري نداشتند، که حتي باعث پررنگ
 »شدند. بنابراين از نظر بنديا، فرايند نوينمراتبي ميستگي رابطۀ سلسلهزباني/فرهنگي و برج

به تصوير کشد تا  "توده مردم را در تقابل با حاکمیت"در تالش است تا زبان «  دگرساني زباني
 (.181آنکه به اختالط صرف زبان استعماري قناعت کند )همان: 

واژگان، سبك  -برد هنرمندانه ايهام، نوکار"توان از آن به مي 4«زبان-ضد»در تعريف کلي 
در راستاي مبارزه با سلطۀ فرهنگي غرب  "شناختيهاي زبانروايت شنیداري و رمزگذاري

 ،«دگرساني زباني»(؛ نوعي 119تعبیر کرد )همان:
بافت، ريتم، صدا و " محصول کاربردنه تنها 8

استفاده از زبان "پیامد  ه، بلک"کلمات زبان مادري ]بومي[ در نوع ادبي غربي اتخاذ شده
 ه استبود "ناموجود در فرهنگ غربي[و هاي کامال جديد ]استعماري در توصیف موقعیت

 "هويت قومیتي"و  "ماهیت فرهنگي" ه استتنها توانست نه (84 :8998اشکرافت و همکاران، )
-با برجسته هدنويسنده پسااستعماري را وارد زبان استعماري )زبان انگلیسي( کند، بلکه قادر ش

-کردن عدم کفايت زبان استعماري در توصیف تجارب خاص فرهنگ بومي، ماهیت مطلق

- در نتیجه فرهنگ استعماري را( را بیش از پیش بهو انگارانه و جهانشمول زبان استعماري )
(؛ چراکه نويسنده پسااستعماري با کاربرد واژگان بومي و غیر قابل 88 :چالش کشاند )همان

- قادر به د کهنکر متون انگلیسي گونۀ متفاوتي از زبان استعماري را بازتولید ميترجمه د
و در فرهنگ استعماري واژگاني جهت  هاي فرهنگي خاص بومیان باشدتوصیف موقعیت

جويانه مراتبي و برتريکشیدن ساختار سلسلهچالش به، . پیامد اين امرتوصیف آن نیست
ارز و اي همرابطهکوشد مي که است« ديگري خود/»گاره دوگانه استعمار و در نتیجه انگفتمان 

و « خود»همنشیني "را برجسته کند؛ به ديگرسخن،  «حاشیه»و « مرکز»به اصطالح افقي بین 
گیري رابطهاي دو مراتبي بین اين دو و شکلبـه فروپاشـي رابطـۀ طـولي و سلسله« ديگري»

« ديگـري»خود را وابسته به حـضور « بودن»کـه فرد  ايگونهسويه بین آنها منجر میشود، به
اين نويسندگان با کاربرد واژگان و ساختارهاي  ،عالوهبه(. 184: 4100)طاهري،  "بینـدمـي

 ديگر بودگي»توانستند « قومیت در حاشیه»فرد  به هاي منحصرو پررنگ کردن ويژگي بومي
ند تا حقارت نژادي و قومیتي نک معرفي «ي فرهنگيهاتفاوت»صرف ماحصل غرب را « ديگري

منزلۀ  جايگاه خود را به 1«هنجاري»که زبان استعماري  استدر چنین شرايطي  .غرب« ديگري»
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-رديف با ديگر گونههمدر يك رابطه ريزومي، به گفتۀ بنديا، و  دهدمياز دست « زبان معیار»

هايي که گونه --(181: 8948) دوشميگذاري هاي جديد برساخته از زبان استعماري ارزش
برند و ماهیت با اعالن تفاوت خود از زبان معیار به نوعي مرکزيت و برتري آن را زير سوال "

(. 81 :8998، )اشکرافت و همکاران "ندنکتثبیت مي« ضدگفتمان»نوعي عنوان  خويش را به
 1«گيبود» تا 8«گيشد»اهیت ، بیش از هر چیز تاکید برم4تعبیر  استوارت هال به پیامد اين امر،

مدار مفاهیمي نظیر و موقعیت« مندمکان»منزلۀ امري  ( که با معرفي زبان به8: 8944) بودزبان 
انتقال ي در راستاي عنوان ابزار زبان به ۀبرد و انگاررا زير سوال مي« سنديت»و « اصالت»

 (. 19 :8998، د )اشکرافت و همکارانرکمردود اعالم مي مفاهیم فرامتني را

 زبان با« عیني»و « جهانشموالنه»با جايگزيني ادراک « زبان -ضد»فرايند  عالوه در به
 شود که معنا را نهآن دريچۀ نامحدودي از معاني بر روي متن گشوده مي "کارکرد استعاري"

و غیرمستقیم نح داند و بدين طريق و بهمحصور در لغت که زايیده موقعیت زباني مي
 :کشد )همانچالش مي حاکم بر گفتمان امپريالیسمي را به« گرايياصالت»و « گراييمرکزيت»
د، شمرميبر "استعماريپسااختالط و ناهمگوني تجربۀ " (. اشکرافت اين وضعیت را محصول1

جويانه از سوي زبان معیار با ديدۀ شك  هر نوع ديدگاه برتري شود تا بهاي که سبب ميتجربه
ترين تجربه گفتماني عصر منزلۀ طبیعتي به 1«چند زباني»( و 14 :ته شود )همانو ترديد نگريس

از نظر بنديا، خواندن آثار نوشته شده به اين سبك زباني به (. 11 :حاضر ترسیم شود )همان
: 8948) "مرکز گريز هستند"در واقع  "بازنمايي معنايي واحد و جامع"دلیل عدم توانايي در 

 "فرايند خواندن به منزلۀ ترجمه"ن ساختاري خواننده ناگزير از تجربه (؛ چراکه در چنی181
کند. اين معنايي را بر متن حاکم مي« چندگانگي»است که خود در بهترين حالت نوعي 

افتدکه بسیاري از اين آثار عالوه بر ترجمه درون متني اين سردرگمي معنايي در حالي اتفاق مي
-لغت نامه را جهت درک بهتر خواننده در انتها اضافه مي واژگان و اصطالحات، بخشي شبیه

زبان، معنا همواره در نوعي  -کنند )مانند سويف در اينجا(؛ اما به علت عدم تسلط خواننده تك
گرفته است که طنز، هجو و کارناوال در باشد. در چنین فضاهاي تاريك شکلگريز از متن مي

 شوند.تبديل مي« زبان -ضد»ك فرايند کنند و به جزء الينفمتن بروز پیدا مي
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 با بازتعریف هویت جمعی« زبان-ضد».  رابطۀ 6-3

-نويسپیش»با بازنويسي« زبان-ضد»شود چگونگي ارتباط پديدۀ سوالي که در اينجا مطرح مي

توان جا مانده از دوران استعمار است. در وحلۀ نخست پاسخ اين سوال را مي به« هاي هويتي
زبان »هايي نظیر و استعمارستیزانۀ زبان و نوشتار انگلیسي جنبش« گفتماني-ضد»در ماهیت 

ۀ فرايندپیوست" به ها(.در واقع، وابستگي اين نوع زبان12 :مشاهده کرد )همان «کريولي
هاي معنايي گاه عمیق، ، به ايجاد شکاف4گفتۀ آنیتا مانور در طي فرايند خواندن، به "بازترجمه

را با « ارجاع معنايي»شود که از يك سو جريان نده غربي، در متن منجر ميويژه براي خوانبه
را  1«زبان گيچنداليه»و  8«گيچندنگاره» سازد و از سوي ديگرماهیتمشکل مواجه مي

زند و براي بین زبان محلي و استعماري رقم مي« گفتگو»کند که ناگزيز نوعي برجسته مي
در برابر  ها انفعالبا وجود سال--فرهنگ جامعه استعمار زدهزبان و در نتیجه  نخستین بار به

ین چن يزبانفرايند اين  (.04: 8992بخشد )مي "نقش عاملیت"  --زبان و فرهنگ استعماري
خود  "اختالطي" کند که با پررنگ کردن ماهیتتبديل مي "سیاسي"کامال  امري را به يآثار
و تعريف واحد از واقعیت بیروني را زير سوال د نکند تا هژموني استعماري را وارونه نکوشمي

 نويسد:در اين باره مي 1کوک(. الستر پني08 :)همانبرند 

زبان نفوذ فرهنگي، زبان استثمار سیاسي  ]...[هاي اروپايي زبان انگلیسي و زبان
ها و خرد بومي ]کشورهاي ها، فرهنگکه تهديدکننده زبانهستند و اقتصادي 

هاي خاصي از زندگي را براي همیشه تغییر گاه سبك باشند ومي مستعمره[
يا سبك  زبان مبارزات سیاسي ومنزلۀ[  ]بهتوانند دهند. با وجود اين، آنها ميمي

ايفاي جديدي از اعتراض در راستاي تحقق استقالل ]کشورهاي مستعمره[ نیز 
 (.808: 4001) نقش کنند

 "مفاهیمي وابسته"اشکرافت و همکاران،  ۀگفت ، به«تهوي»و « زبان»از آنجايي که به عالوه 
-چندنگاره»ماهیت  --(81: 8998) "کنداست که صحبت مي يهر فرد همان"يعني،  --هستند

 "اسطوره هويت ملي و فرهنگي خالص"تواند چالشي در برابر زبان اين دست از آثار مي« اي
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تنها  ( و نه21 :شمار رود )همان ايانه( به)چه از نوع استعماري چه از نوع ناسیونالیسم بنیادگر
چالش کشد، بلکه مفهوم  گفتمان استعماري را به 8«نسخ زندگي»و  4«هويت جمعي»هاي مقوله

 --دهد تغییرامري سیال و شناور  به« شناسانههستي»طور کلي از امري ثابت و هويت را به
يي مداوم با گذشته و حال ناگزير از نیست و در گفتگو« ديگري»اي پويا که مستقل از مقوله

-جغرافیايي فرهنگي نیز مي ،با پیدايش چنین فضايي (.18 :4022سعید، بازبیني خود است )

روابط مبتني بر  ،تواند بازتعريف شود و نقشۀ جديدي از جهان معاصر را ترسیم کند که در آن
 .مراتب نژاديند تا ساسلهستهساختارهاي افقي و احترام متقابل 

نتیجه بر شود و در مطرح مي «زبان-ضد»فرايند با و  در همین راستاموضوع ديگري که 
اين فرايند « ريزومي»ماهیت شدن آشکارتاثیر گذار است نیز بسیار بازتعريف نسخ هويت قومي 

ساقۀ گیاه "کند که در آننوعي زندگي گیاهي اشاره مي در معناي لغوي خود به« ريزوم» است.
اما اين مقوله در  (؛8 :8990، )زمبرلین "کندن و يا زير آن در راستاي افقي رشد ميدر سطح زمی

تواند به هرچیزي اطالق شود که قادر است فضايي نامتناجس، ازهم معناي استعاري خود مي
هاي نو و چندگانگي، گفتمان"( که سرشار از 1 :زند )همانو يا سیال را رقم  1گسیخته

 "زندناخودآگاهي رها از ساختارهاي اصلي دنیا را رقم مينوعي  آرزوهاي ديگر است که
در  هموارهد که در عین آنکه آفريننده است شوميمنجر نوعي چندصدايي به  ( و2 :)همان
طور علني در برابر هر ه (. اين ماهیت آفرينندگي ب49 :برد )همانسر مي به 1«بینیت»نوعي 

کند و معنا را ها مقاومت ميفرامتن ي ساختارهاي موجود واقدامي براي تفیسر اين آثار برمبنا
هاي گفتماني استعمار در کند که فارغ از کلیشهتبديل مي« مدارموقعیت»مند و امري مکان به

 شود:لحظه تعريف مي

برد و در سر مي ريزوم هیچ آغاز، میانه يا پاياني ندارد. همواره در میانه به
است. « و ... و ... و»نمايه ريزوم مبتني بر حرف ربط جريان است. ]. . .[ درو

کن کند. ( را ريشهto be« )بودن»اين حرف ربط آنقدر قدرتمند است که فعل 
 اي هستند.فايدهکجا میروي؟ اهل کجايي؟ قصد چه داري؟ همگي سواالت بي
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د بالعکس وجويا چیز ديگر و  چیز بهيك از  مکان ي مبتني برارتباط« بینیت»در 
تنها يك مسیر بلکه ديگر  ندارد، بلکه يك حرکت عرضي در جريان است که نه

 (.411-11نوردد، فرايندي بدون آغاز و پايان )مي مسیرها را در مي

و همچنین درهم ريختن هنجارهاي ساختاري و دستور زباني "يعني  --در چنین حالتي
زبان   --"عالمات نگارشيهاي غريب از هاي رايج ادات گفتاري و استفادهحذف بخش

 خواهد بودکه ديگر قادر نطوري به ،کندرا تجربه مي 4«قلمرو زدايي»استعماري نوعي فرايند 
همراه "يا قومیت خاصي )قوم سفید غربي در اينجا( را بازنمايي کند. اين فرايند و ديدگاه گروه 

نوعي  به اند همزمانتودر متون انگلیسي مي "بوميواژگان  -با کاربرد اصطالحات و نو
تقدس زبان انگلیسي استعماري "منجر شود که در طي آن نیز زباني  8«سازيقلمروباز»

 (.42 :4020، )دلوز و گاتاري "شودچندگانگي زباني برجسته مي ۀو مقول "تحريف

-خود را از دست ميو ابزارگونه « بازنمايي»زبان نه تنها کارکرد "بنابراين در چنین آثاري 

نسخ جاي بازنمايي  شود که بهاي غريب و در معرض دگرگوني تلقي ميمقوله"بلکه  "،دهد
؛ در اين (491-491 :8998، )کل بروک "داردگام بر ميدر راستاي خلق هويتي نوين  يهويت

الگوهاي پیشین و ارائۀ  توجه بهجاي  که بهاست شده اي آشنازداييپديده« زبان»حالت 
 :کشد )همانتصوير مي را به« شدن» نوعيارچه با هر بار خواندن تصويري منسجم و يکپ

تلقي شوند و زبان پیوسته هم وابسته  مفاهیمي به هويت و زبان اگر(. در همین راستا 492
هويت زايیدۀ "گفته دلوز و گاتاري  که به "هاييتفاوت" --باشد« هاي اجتماعيتفاوت»يادآور 

هويتي "از زايش نوعي انعکاسي ، در واقع، زبان اين آثار --(42: 4020) "آنها است نه بالعکس
هاي تواند در چارچوبو نمي و شناور استکه کامال نسبي  خواهد بودو موقت  "مدارموقعیت

، خاص محدود شود )کل بروک يقومیت و مذهب نژاد،  شده تاريخ، جغرافیا،از پیش تعیین
 کند:( تعبیر ميschizo) دلوز از اين وضعیت به شیزو(. 440 : 8998

اي روانشناختي )اسکیزوفرنیك( نیست، بلکه نوعي پنداشت شیزو در اين تعبیر مقوله
-هاي از پیشوارهاز سبك زندگي است که تحت استیالي هنجارهاي ثابت و يا طرح

-نمايش ميرا] به « شدن»سیال و در حال « خودي» --نیست« خود»تعريف شده از 

 __________________________________________________________________________  
1 Deterritorialisation 
2 Reterritorialisation 



 857  0011 ، پایيز و زمستان6 هشمار، 62، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

857 

 

: 8998، کل بروکبه نقل از )که مقهور هنجارهاي بیروني است  «خودي»گذارد[ تا 
8.) 

که در است قومیتي نوعي چندصدايي  هاي زباني، مذهبي و اختالطپیامد امر، معجوني از 
ما و » جاي خود را به« ما/ آنها»بازند و انگارۀ دوگانه آن مرزهاي نژادي و فرهنگي رنگ مي

است که بیشتر آثار پسااستعماري همگام با اين فرايند در راستاي همین امر  دهدمي« آنها
کوشند با درهم ريختن ساختار ژانرهاي ادبي غربي و يا تلفیق آنها، ساختار ادبي چندصدايي مي

طورکه پیشتر غرب را نیز درهم شکنند و به خلق طرح نويني دست زنند. پیامد اين امر، همان
گونه در متن است که در راستاي فروپاشي ساختار ولنیز اشاره شد، فراهم آوردن فضايي کارنا

کند که در ادامه و در چارچوب نظريه باختین مراتبي گفتمان انسانگراي لیبرال تالش ميسلسله
 شود.به آن پرداخته مي

 

 
 « هاشدن»زبان و کارناوال  -. فرایند ضد3-3

 8گذاشتن دگربودگينمايش خدمت به ابزاري در"کارناوال  4گفته مايکل هولکويست اگر به
توان کارناوال را نیروي گريز از (، مي20: 8998) "کندباشد که روابط عادي را آشنازدايي مي

زباني قدرت ايفاي نقش برشمرد که در راستاي مبارزه علیه گفتمان تك« ساختار-ضد»مرکز و 
مفهوم باشد: مفهوم  کننده دوتواند تداعياز نظر هولکويست مي 1کند. عبارت کارناوالمي

مراسم مذهبي مسیحیان کاتولیك اشاره دارد؛ مفهوم دوم نخست، معناي لغوي آن است که به 
گردد: يعني، آنچه کارناوال در قبال اين روابط ماهیت چنین فرايندي بر مياستعاري است و به 

کردن با پررنگ سازي دگرساني روابط اجتماعي از يك سو ودهد. کارناول با برجستهانجام مي
-مي منزلۀ ماحصل نظام طبقات اجتماعي از سوي ديگرهاي اجتماعي بهماهیت برساختي نقش

ايي کامال فرهنگي تا امري حادث بازنمايي کند منزلۀ پديدهبه فردي را کوشد روابط بین
ستعاري شود، همان معناي ارو، آنچه از مفهوم کارناوال در باختین استنباط مي)همان(. از اين
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گیري سبك خاص ادبي تحت عنوان ادبیات کارناوالي منجر شده شکلاين عبارت است که به 
اي يکپارچه است، ادبیات کارناوالي گفتۀ باختین اگر ادبیات فرهنگ حاکم، مقوله است. به

-هاي ادبي و لحننزاکت است و سبكطرز آشکاري بيباشد که به نوعي ادبیات نامتجانس مي"

( که خواننده را به شورش و تغییر 144: 4024) "فتاري متفاوتي را درهم تنیديده استهاي گ
پارچگي سبکي و ادبي ادبیات کند. افزون بر آن، ادبیات کارناوالي، بر خالف همدعوت مي

شناسانۀ متن را با شمول انواع ادبي افق هستي"کشد، تصوير ميحاکم که جهان واحدي را به 
 (. 148)همان:  "ريزدمه، مقاله، داستان در داستان و غیره در هم ميمختلف نظیر: نا

-است که ادبیات کارناوالي را از ديگر انواع ادبیات متمايز مي 4«تنوع زباني»پیامد اين امر 

هاي از نظر باختین عدم تجانس فرمي ادبیات کارناوالي در انواع پیرنگ، تیپ سازد )همان(.
گفتۀ  (. به144هاي اثر قابل انعکاس است )همان: ان و موتیفشخصیتي، مکان وقايع داست

-رندنامه» 8«رند»هاي شخصیت هاي کارناوالي شرح ماجراجوييباختین پیرنگ معمول روايت

جايگاه برتر اقتصادي و اجتماعي  جاي تالش در راستاي دستیابي به است که به  1«هاي ادبي
اين هدف ( و در راستاي رسیدن به 192ست )همان: خود ا "هاي بنیاديپرسش"درپي پاسخ به 

است.  1«ايآستانه گفتگوهاي»نوشته شده و آفرينش فضاي ناگزير از شکستن مرزهاي از پیش
پارچه متن هاي بیگانه در دنیاي بسته و همتزريق گفتمان"، که محصول «ايفضاي آستانه»اين 

رون متني است که گفتمان واحد متن را فضاي دديگر به « جهاني»روايت است، مصداق هجوم 
: 8998)هولکويست،  "کندهاي متفاوت تبديل ميعرصه تقابل گفتمانريزد و آن را به درهم مي

گرايي و گیري نوعي کالژ متني است که با تمرکز(. نتیجۀ اين امر تکثر پرسپکتیوها و شکل09
آن را با « شناسانههستي»ماهیت محوري گفتمان امپريالیسمي در تضاد است و اين  -مرکزيت

از واقعیت قابل  8«نقیضه»کشد تا نوعي چالش ميهاي گفتاري متفاوت به ها و لحنشمول زبان
سازد و را برجسته مي« واقعیت بیروني»نفسه ماهیت نسبي و برساختي زند، که فيانتظار رقم 

گفتمان تك قطبي امپريالیسمي  هتري نسبت بهاي فرهنگي و جغرافیايي گستردهترتیب افقبدين
زند. باختین در اين باره دهد و طرحي نو در بازتعريف جغرافیاي فرهنگي رقم مينويد مي

 معتقد است
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 -يك نظام مفهومي اجتماعي --نظر استهر زبان در رمان ]بازنمايي[ نوعي نقطه
نظر در رابطه  ايدئولوژيك دربارۀ يك گروه اجتماعي و نمايندگان آنها . . . هر نقطه

دهندۀ رمان بايد ملموس و انعکاسي از نظرات گروه اجتماعي خاص با دنیاي شکل
باشد نه امري انتزاعي و کامال مفهومي. ]. . . [ رمان ]. . . [ مبتني بر تنوع گفتاري 

 (148: 4024اجتماعي است. )

شود(، نوعي منطق گفتگو وارد تعبیر مي 4«چندزباني»درپي اين نوع تکثر زباني )که از آن به 
شود و موجبات بالندگي و پويايي همزمان زبان مرسوم و حیطۀ زبان و در نتیجه ادبیات مي

آورد؛ صرفا در اين تکثر زباني است که، زبان بیگانه و همچنین خودآگاهي خواننده را فراهم مي
دت زباني ]و در نتیجه آگاهي بشري از سلطۀ زباني خاص رها و اسطوره وح"به گفتۀ باختین، 

(. پترسون معتقد است 411: 4028نقل از: پترسون، )به  "شودگفتمان قدرت[ درهم شکسته مي
زباني غالب بر آن فرو شکند، معناي جديدي خلق هاي گفتمان حاکم و تكوقتي که محدوديت

است  گیرد؛ چراکه تعارض جزء الينفك زايش و شکوفاييمي شود و گفتمان نويني شکلمي
در متن اثر « کلمات نامناسب»(. اين تعارض از نقطه نظر باختین زايیده وجود 411: 4028)

 است، 

-گويي دردآور خود، يا افشاگري بيجهت رکنامناسب به  —کلماتي نامناسب

مهمترين ويژگي در که   —رحمانهنزاکتي بيشرمانه درباره امري مقدس، يا بي
روند. ]. . . [ کلمات نامناسب در واقع شکلي مي راستاي هجو نظام سلطه به شمار

زبان واحد مرسوم و يا حقیقت از پیش باشند که با گفتمان حاکم، از زبان بیگانه مي
زنند هستند و ناگزير نوعي فرهنگ گفتگومحور را رقم مي تعیین شده در نزاع

(4024 :442.) 

گفتۀ  به "هر واژه"در آن  خواهد داشت که 8«ساختاري باز»در چنین شرايطي، زبان 
: 4028) "آخرين واژه نخواهد بود و هر معنا مفهوم غايي ]هر اثر[ شمرده نخواهد شد"پترسون 

هاي زباني موجود در متن فرو خواهد ريخت، به طوري (. در نتیجۀ اين امر معنا از شکاف410
ننده يافت، بلکه بايد در در ذهن خوادر گفتار نويسنده و نه توان نه که از اين پس آنرا مي
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جستجو کرد؛ جايگاهي که محل تالقي آن دو است )همان(. در اين حالت،  "جايگاه سومي"
محور و  -اي آيندهپديدهها و قراردادهاي ثابت باشد به نويسپیشجاي آنکه معطوف به  معنا به

و « شدن»حال  هاي فلسفي پیشین پیوسته درناتمام تبديل خواهد شد که فارغ از چارچوب
تاثیر اين امر بر فرد، به گفتۀ باختین، فروپاشي تلقي ثابت از واقعیت اجتماعي  دگرساني است.

در دهن جغرافیاي فرهنگي نويني  در اين هنگام است که .هاي ممکن استو توجه به تناقض
نقشي  «اکنون و اينجا» ،جغرافیايي/هاي تاريخيجاي ريشه د، که در آن بهخورميرقم فرد 
زند؛ و واقعیت جهان پیرامون  را رقم مي دنکنکننده در ارتباطات بین فردي ايفا ميتعیین

هاي شباهت»واقعیتي که در تضاد آشکار با فلسفه پديدارشناسانۀ امپريالیسمي عرصه جوالن 
باشند )کل شود که بر مبناي هیچ منبع و يا شالودۀ فرامتني نمي( ميsimulacra« )وهمي
و واقعیت جغرافیايي « هويت فردي»( و فضا را براي ظهور تعريف نويني از 0: 8998، بروک

 کند.فراهم مي

 
 بحث و بررسی .0
 «زبان -ضد»: روایتی پسااستعمارانه و نقشۀ عشق. 0 -0

روايت ، است که به انگلیسي-مصرينويسندۀ  اهداف سويف، اثر پرفروش (4000) نقشۀ عشق
-کشور مصر در اويل قرن بیست میالدي مي سفر وي از انگلستان بهو  4زندگي آنا وينتربرن

زن مصري االصلي است که به نحوي تصادفي  8روايت اصلي داستان از زبان امل پردازد.
خواند و بر مبناي آن هاي آنا را پس از سالها نگهداري در چمداني قديمي ميها و نامهياداشت

کوشد مانند و بريتانیاي اوايل قرن بیست مي و همچنین تحقیق و تفحص در تاريخ مصر
خود اثر )سويف(، روايتي منطقي از زندگي آنا در اختیار ايزابل پارکمن، نوۀ دختري  نويسنده

آنا، قرار دهد؛ در واقع اين ايزابل است که پس از آشنايي با عمر، برادر امل، در نیويورک و قول 
تون عربي موجود در چمدان با امل در مصر ديدار وي مبني بر کمك به ايزابل براي خواندن م

گذارد. با گذشت اندک زماني کند و چمدان مادربزرگ مادري خود را در اختیار امل ميمي
شود که امل و ايزابل در واقع نسبت فامیلي دارند و مادر بزرگ ايزابل، نور مشخص مي

يعني احمد الغمراوي، است. روايت البرودي، که دختر آنا بوده، در واقع دختر دايي پدر امل، 
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، است و در مصر اتفاق 4002و  4002هاي واپسین قرن بیستم، سالاصلي داستان مربوط به 
افتد. داستاني سیر زماني خطي ندارد و پیوسته بین گذشته و حال در تغییر است. مکان مي

ده اين تنوع زماني و روايي کند. نويسنلندن تغییر مينیويورک و گاه به  داستان نیز از مصر به
هاي خاص براي هر رواي در متن داستان به گذاري هاي متفاوت و حاشیهبا استفاده از قلم

قلم ايتالیك )کج( و روايت امل با قلمي معمولي  کشد، به طوري که روايت آنا بهتصوير مي
گري را عالوه بر هاي اثر است که سويف راوي اول شخص دينیمه اند. نزديك بهنوشته شده

يعني، —کند. اين راوي لیال نام دارد و مادر بزرگ پدري امل و عمراثر اضافه ميامل و آنا به 
منظور آگاهي خواننده، سويف روايت لیال را با است. به  --مادر احمد و خواهر شوهر آنا

تنوع قلم  دهد. اينقلمي متفاوت و با تو رفتگي بیشتر خطوط در اختیار خواننده قرار مي
کوشد حتي حاکم بر اثر توجیه پذير است و مي« زبان -ضد»نوشتاري با توجه به استراتژي 
 الخطي ثابت را در سراسر داستان به چالش کشد. انتظار خواننده از مواجه با رسم

در ساختار داستان « زبان -ضد»در همین حال و در راستاي بازسازي ظاهري استراتژي 
-نگاري، خاطرهنويسي، نامهحالا کالژي از انواع ادبي )نظیر سفرنامه، شرحاست که خواننده ب

هاي ديد )روايت پیوسته از اول شخص آنا به اول شخص نويسي و شعر و ترانه است(، نقطه
شود و نوعي ادبیات کارناوالي در اثر رويارو مي 4«هاي زبانيگونه»دهد( و امل تغییر ديدگاه مي

بیاتي که طبق تعريف باختین، برخالف يکپارچگي سبکي و وحدت دروني زند؛ ادرا رقم مي
هستي شناسي متن را به واسطۀ وجود انواع ژانرهاي  موجود در ژانرهاي ادبیات حاکم، افق

ديگر سخن، اگر در ابتداي داستان (؛ به 148: 4024ريزد )ادبي و ساختارهاي داستان بر هم مي
زادۀ تشريح زندگي آنا، نجیبنويسي مواجه است که به حالشرحخواننده با نوعي بیوگرافي يا 

تنها وضعیت شود که نه پردازد؛ اندکي بعد، خواننده با يك رمان تاريخي مواجه ميانگلیسي، مي
کند، بلکه به هاي واپسین قرن نوزده و اوايل قرن بیست را تشريح ميامپراطوري بريتانیا در سال

ودان، جنگ بوئر، همچنین استعمار مصر از سوي دولت بريتانیا و نحوه سلشکرکشي بريتنیا به 
تر آن است که نکته جالب. پردازدگیري رژيم صهیونیسمي و اشغال فلسطین نیز ميشکل

دهد: ماجراي سويف کلیه اين جزئیات را تحت پوشش يك رومانس در اختیار خواننده قرار مي
 البرودي، پاشاي مصري. عشق آنا، نجیب زاده انگلیسي، به شريف
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شناسانه مرسوم قرن نوزده الهام البته سويف در رومانس خود عالوه بر آنکه از ادبیات شرق
رايج آن دوران نیز هست. اوج جذابیت اثر  4«داستان اسارت»گرفته، بلکه تحت تاثیر  ژانر ادبي 

دوره رنسانس برشمرد  8توان در ترکیب اين انواع ادبي با عناصر کمدي رومانتیكسويف را مي
از آنا، به « رند»کند و با نمايش شخصیتي که ويژگي کاراناوالي اثر را بیش از پیش برجسته مي

-کند و حتي به آنها ميخود را از تمامي قید و بندهاي مرسوم رها مي"گفته باختین، نه تنها 

ادراک واحد خواننده از  گرا(، بلکه با تلفیق ناگهاني رومانس و ادبیات واقع192: 4024) "خندد
کند. داستان اگرچه در اصل روايت عشقي آنا به شريف پاشا متن را بیش از پیش متزلزل مي

-است، اما اين ماجراي عشقي متضمن اسارت تصادفي آنا از سوي فعاالن سیاسي منتسب به 

اي سینا از ديدن صحرشريف پاشا است. آنا که تحت تاثیر سفرنامه اروپايان اشتیاق زيادي به 
داليل امنیتي و توصیه دوستان انگلیسي خود شود، اما به صحرا مي نزديك دارد، عازم سفري به

کند. در میانۀ راه مردان شريف پاشا به اين تصور که آنا يك سیاستمدار تن مي لباس مردانه به
ا دولت بريتانیا را کنند تا با گروگان گرفتن آنکالسکه وي حمله مي رده باالي انگلیسي است به

منزل پدري  ، شوهر خواهر پاشا و پدربزرگ امل، کنند. آنا به1مجبور به آزادي حسني الغمراوي
کند و شريف پاشا واقعیت ماجراي تغییر لباس را اعالم ميشود. آنا به شريف پاشا برده مي

ادامۀ سفر اصرار آنا به سرکنسولي انگلستان ببرد، اما گیرد که آنا را سريعا به شريف تصمیم مي
شود که شريف براي محافظت از وي آنا را در اين سفر نسبتا خطرناک سینا باعث ميبه 

 هم عالقمند شوند.  همراهي کند و در حین سفر اين دو به

هاي رايج قرن نوزده سفرنامه شباهت بسیار بهافزون بر آن، عناصر متني و پیرنگ روايت آنا 
که خواننده غربي در ابتداي حضور آنا در مصر انتظار دارد که زن سفیدپوست  معنادارد؛ بدين

منزلۀ ابژۀ دلخواه مرد شرقي بازنمايي جا مانده، به اي بهغربي، همانند بسیاري از روايات کلیشه
سفري به گیرد )مانند شود که از سوي مرد شرقي دزديده شده و مورد آزار و اذيت قرار مي

سو سو اروتیسم و انحرفات ذهني مردان شرقي را پررنگ کند و از ديگر ( تا از يكهند
ذهن خوانندۀ غربي متبادر کند. در اشاره ضمني به را به « غرب متمدن/شرق وحشي»دوانگاره 

تواند از چیز هر قصه مي"کند: ها است که سويف داستان خود را چنین شروع ميهمین کلیشه
يك چراغ جادو، از گفتگوهاي شنود شده، از سايۀ محترک  عجیب و غريبي شروع شود: از

 __________________________________________________________________________  
1 Captivity narratives 
2 Romanic Comedy 
3 Husni 



 874  0011 ، پایيز و زمستان6 هشمار، 62، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

874 

 

(. آنچه اثر 49 :4000) "شودروي ديوار؛ براي امل الغمراوي اين داستان از يك چمدان آغاز مي
ها استعماري در روايت آنا است. اگرچه آنا کند واشکني اين دسته کلیشهسويف را متمايز مي

(، اما برخالف 412: 4000) "افتدشناسانه مييات شرقحکا"ياد هنگام اسارتش ناخودآگاه به 
-دست مرد شیطانپناه غربي به اي اسارت زن سفیدپوست بيسناسانه و کلیشههاي شرقروايت

هاي رايج نه صفت شرقي، در روايت سويف اين اسارت کامال تصادفي است و برخالف کلیشه
 ن است: آفريتنها با آزار و اذيتي همراه نیست، بلکه عشق

]شريف[ از من نترسیدي؟ که همون پاشاي بدجنسي باشم که تو را توي  ─
 حرمش زنداني کنه و کارهاي وحشتناک به روزت بیاره؟

 ]آنا[ چه کارهاي وحشتناکي؟ ─
تو که بايد بدوني. اونا را توي داستانهاي انگلیسي شما نقل کردند. اينکه من  ─

 بیايند و ترا ببندند و...هاي سیاهپوستم رو صدا بزنم که خواجه
 خواجه سیاهپوست هم مگه داري؟ ─
البته از يك کافر مگه میشه بیش از اين انتظار داشت؟ لباس مردا  -اي دختر بد ─

کنه، بعدش هم اولین مرد پوشه، صبیر بدبخت را هم که نصف جان ميرا که مي
 (.480: 4000پره تو بغلش )بینه ميعربي را که مي

-چالش ميرا به « ما /آنها»هاي مختلفي از روايت خود آشکارا انگاره دوگانه آنا در بخش 

را امري صرفا سیاسي اعالم کند تا طبیعي و از « خود/ديگري»بین  کشد تا از يك سو مرزبندي
اساس جلوه هاي هويتي موجو در ناخودآگاه غربي درباره شرق را بينويسسوي ديگر پیش

شود: آنجايي که پیش در تمرکز آنا به مقولۀ مذهب بسیار برجسته ميدهد. اين موضوع بیش از 
هاي مسیحي انگلیسي را در راستاي تغییر مذهب جامعه مصر زير سوال اي تالش اسقفدر نامه

 کیش مسیحیت درآيد درحالي که وي نیز به چه ضرورتي دارد که يك مسلمان به"برد: مي
)سويف،  "روشي متفاوتپرستد، اما به مان خدا را ميوجود خداوند معتقد است ]. . .[ و ه

روايت ها و در نتیجه عدم اعتماد وي به بودن اين مرزبنديسیاسي (. آگاهي آنا به01: 4000
هايي شود که بکوشد فارغ از اطالعات کسب کرده از سفرنامهاروپائیان از اين سرزمین سبب مي

: 4000)سويف،  "هاي بیشتري از مصرنامه، رود نیلسفري بر روي ، هايي از مصرنامه"نظیر 
هاي رايج  تجربه جامعه، فرهنگ و تاريخ مصر بپردازد و بر خالف کلیشه( خود شخصا به 80
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ظاهرا بیشتر شبیه اروپاي حوزۀ  آنچه تا کنون تجربه کردهسرزمین ]مصر را[، با توجه به "
 (.4000:82)سويف،  "مديترانه ]بیابد[ تا جاي ديگري

-صرف دوانگاره هايکند واشکنياما آنچه اثر سويف را از بسیاري از آثار مشابه متمايز مي

شناسانه پیشین و تالشي ناحودآگاه در پررنگ گردن بیش از پیش مرزهاي نژادي، هاي شرق
قومیتي و مذهبي نیست، بلکه تالشي در راستاي بازتعريف اين مرزها و ترسیم نقشۀ جايگزين 

ها و به گفته باختین دآگاه جهاني است؛ تالشي که در راستاي هجو آشکار اين کلیشهدر ناخو
 -ضد»(؛ هجوي که اين بار در طي فرايند 192: 4024دارد )گام بر مي "حتي خنديدن به آنها"

 شود.و واشکني ساختاري و معنايي زبان استعماري به اوج خود نزديك مي« زبان

 نقشۀ عشقدر  «های هویتینویسپيش»نویسی بازو « زبان -ضد». چالش 6-0

گیري جغرافیاي که اشاره شد ضرورت چندفرهنگي جهان امروز ناگزير از شکلطورهمان
« جايگزيني»بر« همنشیني»شناسي لیبرال است که در آن رابطۀ فرهنگي متفاوتي از گفتمان انسان

د بود مگر در سايه واشکني پذير نخواهاين مهم امکان شود. دست يافتن بهبرتري داده 
-که به «زبان استعماري»جويانۀ گفتمان استعماري و بیش از هرچیز مقولۀ هاي برتريدوانگاره

در سطح ناخودآگاه جمعي « ديگري»و « خود»گیري مفاهیم منزلۀ نخستین ابزار قدرت در شکل
 (. 88: 8998کند )اشکرافت و همکاران، ايفاي نقش مي

هاي فرهنگي بومي، در پي جايگزين کردن پس از سرکوب جلوه"عماري در واقع، دول است
-اين باور را به ذهن ملت"کوشند خويش هستند و مي "تمدن ملت استعمارزده با تمدن برتر

هاي نیازمند الگوبرداري از دولت "هاي تحت سلطه تزريق کند که براي نیل به پیشرفت
رو، از نظر اشکرافت و همکاران از اين. (191: 4102طلب و محراب،اروپايي هستند )رضوان

هاي زيباشناختي فرهنگ استعماري را از طريق روند کوشد ويژگيپسااستعماري مي رمان
محور کاربردي اقلیت"استراتژي سويف (.12: 8998زدايي زبان استعماري از بین ببرد )استعمار

-مي 4گفته راجا رائو ( که به89: 4020)دلوز و گاتاري،  "از زبان اکثريت ]استعمارگر[ است

نقل )به  "در زباني که از آن وي نیست روح فرهنگي را که از آن وي است منتقل کند"تواند 
 شدن"کوشد که چگونگي رود و مي(. البته سويف از اين مرحله فراتر مي10: 8992از: پیلیاپیتا، 

ن رو سويف با کاربرد اصطالحات، (. از اي80را در حیطۀ زباني و فرهنگي بررسي کند)همان: 
 __________________________________________________________________________  
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بندي کوشد تا با تغییر ساختار دستوري و جملهها عربي در اثر خود ميالمثلواژگان و ضرب
هاي بازنمايي»تبع آن ( و به 00)همان:   "زدايي کندزبان نظام قدرت را تقدس"زبان انگلیسي 

اي استعمارگران و هها و نگرشتا اسطوره"صورت گرفته را واشکني کند « فرهنگي
(. متن سويف مملو از 02)همان:  "استعمارشدگان را دربارۀ زبان خود و زبان ديگري تغییر دهد

اصطالحات عربي است که درک معنايي آن براي خواننده انگلیسي زبان بعضا بسیار دشوار 
ا هم يك لوبی"؛ "از جنس آرد ديگري است"؛ "ماننداو مثل ماه مي "است: اصطالحاتي نظیر 

؛ "کننداگر شیر  پرنده هم بخواهد برايش فراهم مي"؛ "تواند در دهان شماها خیس بخوردنمي
؛ همه، از جمله "جام تلخي ما سرريز شده است"و يا  "شما استگردن من متعلق به"

اصطالحاتي هستند که بیش از آنکه با خواننده انگلیسي ارتباط برقرار کنند، براي خواننده 
دهند )مانور، ابل درک هستند و وي را براي نخستین بار در جايگاه برتر قرار ميزبان قعرب
بندي و دستور زبان انگلیسي (. وجود چنین جمالتي که بعضا از نظر ساختار جمله22: 8992

طوري که خواننده با زباني در اثر کند به غريب هستند ادراک زباني خواننده را دچار چالش مي
اي که به گفتۀ آنیتا مانور از زبان ه همزمان زبان انگلیسي هست و نیست. پديدهشود کمواجه مي

زمینه فرهنگ مصري معیار بسیار متفاوت است و بر نوعي زبان انگلیسي داللت دارد که با پیش
يکي از منظور فهم متن خواننده بايد توانايي بازترجمه متن به گرفته است؛ چرا که بهشکل

کار رفته در متن درک انگلیسي به رايج در مصر را داشته باشد تا موفق به هاي عربي گويش
کوشد نسخۀ جديدي از زبان انگلیسي ارائه دهد تا هژموني (. گويا نويسنده مي20: 8992شود )

چالش کشد و در پي آن نقش فاعلیت خواننده انگلیسي نیز زير سوال برد و  زبان معیار را به
طي تداعي کند که در سايۀ تعامل با زبان استعمارشدگان قابل ادارک واقعیت زباني مختل"

را رقم  «گيچندنگاره»هاي مختلف زبان انگلیسي نوعي(. در اين اختالط، اليه09)همان:  "است
تنها مالکیت زبان انگلیسي را از خواننده صرفا غربي سلب، بلکه دوانگارۀ زند که نه مي

کشند و با اختالط مرزهاي زباني، آفرينش زبان چالش ميبه را « استعمارگر/استعمار شده»
(؛ در چنین 08قومیت يا فرهنگي خاص نیست )همان: زند که متعلق به مشترکي را رقم مي

تبع آن صداي گروه سرکوب شده نیز در متن شنیده  شوند و بههاي متني گشوده ميحالتي افق
 کنند. بروز بیروني پیدا مي هاي فرهنگي و قومیتي آنهاشود و ويژگيمي

هاي زبان استعماري کوشد تا سرحد ممکن از ظرفیتبدين منظور، نويسنده اقلیت مي
تبع آن جغرافیاي تا با ايجاد حداکثر میزان خالقیت در زبان معیار، زباني جديد و به  استفاده کند
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ط نیست، بلکه مقاومت در معناي ايجاد ارتبا]چراکه[ آفرينش به "فرهنگي نويني را رقم زند، 
کوشد درباره گروهي بنويسد که قرار نويسنده مي"گويا  "برابر روند ارتباطي موجود است؛

(. 8: 8990نقل از: زمبرلین، )دلوز، به "وجود آيد، گروهي که هنوز زبان خاصي ندارد است به
نظیر   4زايي زباني است که سويف دست به آفرينش نوواژگانيدر راستاي همین درون

«brawa aleiha»8 اي که زند که ترکیبي از دو واژه التین )براو( و عربي )علیه( است؛ واژهمي
کند، بلکه با ايجاد تنها در بهترين حالت بازنمايي مياختالط فرهنگي عصر حاضر را نه 

ه کند کگیري ساختارهاي ديگري جلب ميشکل امکانهمنشیني واژگاني توجه خواننده را به 
در اثر پسااستعماري  1«گفتمان-ضد»در چنین حالتي نوعي هاي موجود هستند. فراي دوانگاره

آفريننده و مخرب است. آنچه امل در گفتگو با  زمان ( که هم04: 8992گیرد )مانور، ميشکل
 کند: روشني بیان ميايزابل به 

قلب يك موضوع در قلب هر چیزي نطفۀ نابودي آن چیز نیز وجود دارد. هرچه به 
شوي. ]. . . [ بنابراين هربار که تر ميبراندازي آن نیز نزديكتر باشي به نزديك

-بري، آن واژه با خود تمام اشکالي که از يك ريشه نشات ميکار مي اي را بهواژه

 . (21: 4000کند. ]. . . [ )سويف، گیرند را تداعي مي

اي تحت الفظي فتمان، افزون بر ترجمهگ-ضدزدن اين البته سويف در راستاي رقم
زبان انگلیسي، از واژگان و عبارات صرفا عربي )عالوه بر اصطالحات و تعبیرات عربي به 

کند؛ کلماتي نظیر ( نیز در متن اثر استفاده ميواژگان خاص مربوط به لباس، غذا و مکان
شوند که گويا ور ديده ميوفچنان در متن به  « خیر»و « فالح»، «حبیبي»، 1«ست»، «خالص»

آشنازدايي شده و جزء الينفك زبان انگلیسي رايج در مصر هستند. تکنیك ديگر سويف در اين 
شود، آنا زبان راستا استفاده از زبان سومي نظیر فرانسه است. وقتي که آنا با شريف آشنا مي

از اين رو هر دو  زبان انگلیسي صحبت کند؛ تواند بهداند. شريف پاشا هم نميعربي نمي
اگرچه سويف  کنند.صحبتي انتخاب گیرند که زباني سومي، يعني فرانسه، را براي همتصمیم مي

کند، اما مابقي در موارد محدود از اصطالحات فرانسه مستقیما در متن اثر استفاده مي
-ذهنش به  شود که خواننده بايد آنها را درگفتگوهاي آنا و شريف به زبان انگلیسي نوشته مي

 __________________________________________________________________________  
1 Neologism 
2 Bravo on her 
3 Anti-discourse 
4 Sett 
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منظور ايجاد اين تصور در ذهن خواننده، سويف مجبور است دوباره زبان فرانسه تصور کند. به 
با نوعي رسمیت ناشیانۀ " 4گفته جان موالن نسخۀ جديدي از زبان انگلیسي را ارائه کندکه به

مرسوم دهد که گفتارشان را مصنوعي و غیر خواننده اين امکان را ميخاص همراه است که به
هر دو را يك "است، چراکه زبان فرانسه  "بخشآزادي"(، که البته از نظر آنا بسیار 4) "برشمرد

 "منظور مالقات با تو تالشي بکنم دهد. اين حس خوبي است که بايد بهخارجي نشان مي
هاي هويتي نويستوان در واقع نتیجۀ رهايي وي از پیش(. تعبیر آنا را مي441: 4000)سويف، 

مرکز/ ايدئولوژي خاص است و يك  و فرهنگي ناگزير زبان برشمرد که همواره معطوف به
عالوه اين امر با ايجاد نوعي  زند. بهرا رقم مي« خود/ديگري»مراتبي بر مبناي رابطه سلسله

-چالش ميبه  گفتمان استعماري را« همپارچگي» 1«مفهوم»و  8«نشانگان»شکاف عامدانه بین 

( و 22: 8992مانور، فرهنگ و ايدئولوژي خاصي داللت ندارد )آفريند که به مي و زباني کشد
، «طرب»بر اکنون و اينجا متمرکز است. سويف اين مساله را در نقطه نظر امل درباره واژۀ 

زباني و چگونگي برخورد چگونگي ادراک ايزابل )و در کل خواننده غربي( از اين شکاف درون
 خوبي بیان کرده است: ازنويسي نقشۀ هويتي بهها در ببا اين شکاف

نظر رسد را ترجمه کنم؟ چگونه بي آنکه عجیب و غريب به« طرب»چگونه واژه 
توان آن موقعیت خاص احساسي، روحاني و حتي جسماني را آن هنگام که مي

کند براي ايزابل تشريح کنم.]. . .[ آنا موسیقي خوب شرقي در روح فرد رسوخ مي
اين موسیقي خاص چه حسي داشته است؟ حدسم آن است که همانند  نسبت به

سوي ديگر شرايط در زندگي جديد و غريبش، آنا ]اين بار هم[ دريچه قلبش را به
 (110: 4000آن باز کرده است. )سويف، 

گرايي و پذيرش اختالط موجود است که آزادي شدن اين مرکزيتاز نظر سويف با گمرنگ
جاي نقشۀ جغرافیا، الگوي رسد و نقشۀ عشق بهکند، انسانیت به اوج مييفردي معنا پیدا م
 شود:روابط انساني مي

 __________________________________________________________________________  
1 John Mullan 
2 Signifiers 
3 Signified 

https://www.theguardian.com/profile/johnmullan
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اگر عناصري از فرهنگ غربي در فرهنگ ما پديدار است نتیجۀ حضور ما در 
کشورهايتان، يادگیري سنن شما و اغوش باز ما نسبت به فرهنگ شما است. آزاد 

هاي ما شما را که با تاريخ، رسوم و خواستهايم که آنچه از عناصر فرهنگي بوده
سنخیت داشته است انتخاب کنیم. اين امرتبادل درست انسانیت است. )سويف، 

4000 :890) 

مرزهاي جغرافیايي، توجه بهها در هر فرهنگ و مذهب بيچنین دعوتي بر پذيرش بهترين
 و شدهخاموش داهايصشدن تنها فضايي دوباره جهت شنیدهفرهنگي و قومیتي موجود نه 

جغرافیاي فرهنگي پويا و سیالي را رقم آورد، بلکه شدۀ گروه اقلیت فراهم ميسرکوب هوي ت
شود و علت زادگاه، مذهب، نژاد و قومیت خويش منزوي نميکس بهکه در آن هیچزندمي

 رود.شمار ميهاي فرهنگي به اصل بنیادين گفتمان« گفتگو»

 گيری. نتيجه5

در سطح « ديگري»و « خود»گیري مفاهیم نخستین ابزار قدرت در شکل« زبان»ي که که از آنجاي
 فرهنگيهاي واقعیتناخودآگاه جمعي و تثبیت شبکۀ قدرت استعماري است و از آنجايي که 

تبع آن باشند، ترسیم دوبارۀ نقشۀ فرهنگي و به ميهاي قدرت محصول شبکه ،ظاهر ثابت به
هويتي ناگزير از تغییر ساختاري زبان معیار و استفاده از استراتژهاي هاي بازتعريف کلیشه

منظور واشکني و بازنويسي گفتمان حاکم است. از اين رو نويسندگاني چون  به« ضدزبان»
جايگاه متمايز و  در ظاهر به رغم آن کهعليزبان انگلیسي،  با نوشتن آثار خود بهسويف 

متفاوتي از  سخۀبا ارائۀ نولي ند، نکزبان مادري خود اذعان ميبرجستۀ زبان امپراطوري نسبت به
 و در نتیجه ندبرمي زير سوال را "مرکزيت ممتاز زبان انگلیسي"بیش از پیش  استعماريزبان 

چالش  بهرا « ديگري خود/»جويانه زبان استعماري و در نتیجه انگاره دوگانه ساختار برتري
هاي هاي زباني و نوآوري، تمرکز بر بازي«بازقلمرو سازي» هايجستن از تکنیكند. بهرهکشمي

-زدن نوعي کارناوال ادبي ميو رقم« گفتمان-ضد»گیري در راستاي شکل ساختاري و واژگاني

هاي ايفا کند و با ترسیم نوعي اختالط ادبي افق« خود»تواند نقشي اساسي در بازتعربف مفهوم 
که از درون -محورد و با تحمیل روايتي زنانه، مختلط و شرقريزهستي شناسانۀ متن را در هم 

 گفتمان مرکزگرا، مردانه و اروپامحورانۀ نئوامپريالیسم را به -خود غرب )آنا( نشات گرفته است
دهد که در آن عشق کردن رابطۀ همجواري، نويد دنیايي را به خواننده کشد و با پررنگچالش
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است؛ مرزهايي که « خود/ ديگري»کننده مرزهاي بینفیايي تعیینمحدودۀجغرا انسانیت و نهبه 
رغم تاکید غرب، بیش از آنکه واقعي و ثابت باشند نسبي در روايت تاريخي سويف، علي

 گیرند.نئو امپريالیسمي حاکم نشات مي هستند و از گفتمان
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