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Abstract 
The phenomenon of migration is one of the most complex demographic phenomena, 

and the process of adaptation of migrants to the destination is a much more complex 

phenomenon.Because living in a new human society, which is based on a set of 

specific value frameworks, specific expectations, requires a degree of 

adaptation.This adaptation takes place during culturalization, that is, the changes 

that individuals make in response to their cultural environment in order to have the 

power to meet the challenges posed by the collision of two different cultures. 

chikago by Ala al-Asvani is the story of the emigration of a number of Egyptian 

intellectuals who immigrate to the United States to continue their education and 

have a better future.After entering the new community, these people adopt cultural 

strategies to be more compatible with the host country. this paper aims to address 

this strategy by relying on the theory of Bery culture to address these strategies from 

the personality of the novel and answer the questions that the characters of this novel 

are adapted to the new western culture and which is influenced by what cultural 

strategies proposed in john Bery theory. the results indicate that the process of 

culture is a complex and complex process and elements such as religious, ethnic, 

patriotic, and individual attitudes are involved. with different backgrounds and 

attitudes in this process, various strategies such as separation, similarity and 

integration are adopted to adapt to the new environment. It is to be noted that 

integration strategy is the best strategy for resolving cultural challenges because the 

expatriate needs to create a dual or compound identity to have beneficial interaction 

in the new environment, so as to preserve the culture of the host, can adapt to the 

values and cultural norms of the host community. 
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 ؛اثر عالء األسوانی ،شیکاگودر رمان  سازگاری فرهنگی مهاجران
 بری  پذیری جانفرهنگ ۀاساس نظری بر

ین کاظم  *زاده نسر
 دانشگاه تربیت مدرس ی زبان و ادبیات عربیدکتر آموختۀ  دانش 

 آرا مصطفی مهدوی
 دانشگاه حکیم سبزواری گروه زبان و ادبیات عربی استادیار

 مالک عبدی
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم 

 (172تا  151)از ص 
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 28/10/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ای سازگاری مهاجران در مقصد، پدیده فرآیند، و است های جمعیتیترین پدیدهمهاجرت یکی از پیچیده ۀپدید

های ای از چارچوباساس مجموعه انسانی جدید که بر ۀچراکه زندگی در یک جامع ؛تر از آن استمراتب پیچیده به
این سازگاری  ؛ای از سازگاری استارزشِی مشخص، انتظارات و توقعات خاص شکل گرفته، مستلزم رسیدن به درجه

که افراد در پاسخ به محیط فرهنگی خود صادر گیرد صورت میتغییراتی در حین وقوع یعنی  ،پذیریدر جریان فرهنگ
پذیری فرهنگ ۀهای ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند. نظریکنند تا قدرت مواجهه با چالشمی

سازگاری  بارۀها درظریهترین نیکی از جامع ،های مخالف استکه در حقیقت نوعی سازگاری با فرهنگ بری  جان
 ۀتعدادی از روشنفکران مصری است که برای ادامزندگی روایتگر  ،اثر عالء األسوانی شیکاگو. رمان استمهاجران 

جدید برای سازگاری  ۀکنند. این افراد بعد از ورود به جامعمهاجرت می آمریکاای بهتر به تحصیل و داشتن آینده
آن است تا با تکیه بر  رو بر پیش ۀزنند. مقالهای فرهنگی میهرچه بیشتر با سرزمین میزبان دست به اتخاذ استراتژی

و به این سؤاالت  های رمان مذکور بپردازدرف شخصیتها از طپذیری بری به بررسی این استراتژیفرهنگ ۀنظری
 از متأثر سازگاری این اند وکرده سازگار غرب جدید فرهنگ با را خود چگونه رمان این هایپاسخ دهد که شخصیت

ی فرآیندپذیری نتایج حکایت از آن دارد که فرهنگ است؟ بریجان  نظریۀ در شده مطرح فرهنگِی  هایاستراتژی کدام
آن دخیل هستند.  های فردی در میهنی و نگرش ،های دینی، قومیای و پیچیده است و عناصری همچون ریشهمرحله

های متعددی از قبیل جدایی، همانندی و ، استراتژیفرآیندهای متفاوت در این ها و نگرشقهرمانان با پیشینه
 حل برای راهبرد بهترین یکپارچگی، استراتژی .کننددادن خود با محیط جدید اتخاذ می را برای وفق یکپارچگی

 در دوگانه هویتی ایجاد به جدید، محیط در سودمند تعامل داشتن برای مهاجر زیرا است؛ مهاجر فرهنگی هایچالش
 .دهد وفق نیز میزبان جامعۀ فرهنگی معیارهای و هاارزش با را خود مادری، فرهنگ حفظ عین در تا دارد نیاز خود

 

 .شیکاگو، عالء األسوانی، بری  جان ،پذیریمهاجرت، سازگاری، فرهنگ :کلیدی های واژه
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 .مقّدمه1
ی ششکه در عصر حاضر متأثر از عوامل ک شوداطالق می المللی به تحرکات جمعیتیبین مهاجرت

مستبد های همچون رفاه اقتصادی، کاریابی و جستجوی آزادی یا فرار از نظام جوامع مدرن
های مختلف جمعیتی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مورد و از جنبه گیردشکل میحکومتی 

شناختی و فرهنگی، مهاجران را با نظران قرار گرفته است. این پدیده از بعد جامعهصاحب ۀمطالع
فرد تا  شودو باعث می سازد میمیزبان مواجه  ۀعاتی همچون رویارویی با فرهنگ جامموضوع
در چنین » .دشوخود دچار تردید و بحران هویتی  های فرهنگینسبت به هنجارها و ارزشمهاجر 

مدرن ادغام  ۀفرهنگ غالب را بپذیرد و در جامعاینکه  :روست همهم روب ۀلئدو مس حالتی مهاجر با
های فرهنگی خود را حفظ کرده و همچون فرد یا در برابر فشار فرهنگی تاب آورده و ارزش ؛شود

 .(36: 1393)مدرسی، « ای زندگی کندبیگانه در چنین جامعه
چنین  است های اخیر توانستهبستر مناسبی است که در دهه ،و آثار داستانی ادبیات مهاجرت

نویسندگان مهاجر در از آنجا که تبار به نمایش بگذارد. را در آثار نویسندگان برون هایی چالش
به دست فرهنگی را های میانرا تجربه کرده و تجربه« فضای سومی»زندگی در  ،جوامع مدرن

 هنگی و هویتی مهاجر را در دنیای داستان و در باورها و کنشهای فراند چالشاند، توانسته آورده
در  هایی از این چالش فرهنگی بین غرب و شرق،های داستانی به تصویر بکشند. نمونهشخصیت

از سهیل ادریس،  (2006) الحي الالتیني ؛ آثاری همچونشود دیده می عربداستانی ادبیات 
... از  از محمود سعدنی و (1991) من الشرق حماراز توفیق الحکیم،  (1960) عصفور من الشرق

 این قبیل است.
برخی تمایل دارند » :کننددو گونه عمل می ،در مواجهه با فرهنگ غالب برون تبار نویسندگان 

های فرهنگی را نادیده جایی الگوها و ارزش هتصورات خود و دیگران را مطلق پنداشته و امکان جاب
گرایی، تضادهای بندهای افراطی و بومیصف ۀبگیرند؛ ولی برخی دیگر به جای فروافتادن در تل

  .(40: 1395)خدایی، « های خالقانه بازتاب دهندفرهنگی را در آثار خویش به شیوه
 شیکاگوتوانسته در رمان  رسدنظر میتبار است که به مصری جمله نویسندگان األسوانی از عالء

ابعاد و تبعات های فرهنگی این اقلیت، های هویتی مهاجر مصری، تفاوتاحساسات و چالش
پذیرش یا رد  های داستانی وشخصیت تنازعات فرهنگی و ایشان را به تصویر بکشد مهاجرت

ها و رفتارهای کنش آن است تا این جستار بر. ترسیم کندفرهنگ سرزمین مادری مهاجر را 
 «Acculturation» ؛ اصطالحدکنتحلیل  1«یپذیرفرهنگ» ۀدر پرتو نظری رمان راهای این شخصیت

و  برنآگ ←)ده کرترجمه  «پذیریفرهنگ»در فارسی به  پورحسین آریانامیر آن رابار  نخستین که
ده شیی مطرح آمریکاس شناشناس و روانفرهنگ ،(Jahn Bery) بری  توسط جان (126: تا بی ،کفیمت

یادگیری است که از  فرآیندپذیری یک فرهنگ»، د آمدنظری خواهبخش  طور که در هماناست. 
 فرآیندکند. در واقع این فرهنگی جدید زندگی را شروع می-اجتماعی ۀطریق آن فرد در یک زمین
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 یفرآیند؛ آیدقبلی رخ داده بود، به وجود می ۀشدن اولیه که در جامع پذیری از اجتماعیفرهنگ
 «گیرددربرمیکنند، متکثر فرهنگی زندگی می ۀتمامی افرادی را که در یک جامع متقابل کهمداوم و 

  (.90-73: 1387برومندزاده و نوبخت، بری، به نقل از )
تحصیل به  ۀروایتگر دو نسل از مهاجران و دانشجویان مصری است که برای ادام شیکاگو رمان

رسد  نظر می شیکاگو مشغول تدریس یا تحصیل هستند. بهاند و در دانشگاه مهاجرت کرده آمریکا
های فرهنگی شرق و غرب های داستان به وجود تقابلسوانی درصدد است از زبان شخصیتا

از وجود « دیگری» فرهنگ های موجود و گاه کاذب را در قبالبپردازد و با زبان هنر، ایدئولوژی
صدد است در گیرد و دردر پشت راوی داستان قرار می نویسنده  برخی باورهای اشتباه پیراسته کند.

رفت  کنند، راه حلی برای بروناتخاذ می« ناجی»های داستان مثل راهبردهایی که برخی شخصیت
 ،دور از تعصبات قومی و نژادی هاز موضعی انسانی و ب مهاجران از این تعارضات ارائه دهد و
را « دکتر رأفت»توان  می شیکاگوهای داستان از شخصیت تضادهای فرهنگی را به تصویر بکشد.

استاد عنوان  پس از طی مراتب پیشرفت بهمهاجرت کرده و  آمریکاکه سی سال است به  نام برد
ی به یآمریکابا خانمی  و پذیرد میمیزبان را  ۀعناصر فرهنگی جامع رسد می به نظر، دانشگاه شیکاگو

دیگر داستان دختری  ان. قهرمانشوندمی نام سارهدختری به صاحب و  کند مینام میشل ازدواج 
 طّی مقطعکه برای مصری هستند فرزند یکی از نظامیان  ،و طارقروستایی به نام شیما محمدی 

، این دو شوندمیدر دانشگاه شیکاگو مشغول به تحصیل  ،مهاجرت کرده آمریکابه ی دکتر
مقصد با  ۀهستند که در رویارویی با فرهنگ جامع آمریکامهاجران نو ورود به  ۀنمایند ،شخصیت

 ،های دیگری مانند صالح، دنانه، گراهام و صفوتشخصیت. ندشورو می ههایی روبچالش
 د.دارنحضوری فرعی در این رمان 

نقش مهمی در تکوین شخصیت دارد و  زیباشناسی، ۀاز جنب عنصر مکاناز آنجا که 
اسوانی توانسته است از این ، (431: 1388)یونسی،  پذیرندهای روایت از مکان تأثیر میشخصیت

که به زبان بومیان « شیکاگو»شهر ها را به تصویر بکشد. جنبه نیز تأثیر مکان بر این شخصیت
مکان رویدادها در این داستان است  ،(7: 2007)األسواني،  است« قوی ۀرایح»پوست به معنای سرخ

گین مدنیت است که به مشام شرقیان می ۀان رایحشناسی عنوان، همو از منظر نشانه رسد و عطرآ
ها کدام از این شخصیتثیرپذیری مکانی هرتأ است سوانی توانستهاسازد. ایشان را مسحور خود می

یک را در رویارویی با جامعه و فرهنگ جدید به نمایش بگذارد و کنش هر آمریکابعد از ورود به را 
سعی در پاسخ به این  ،پذیری بریگیری از چارچوب نظری فرهنگبهرهنشان دهد. این مقاله با 

را با فرهنگ جدید غرب سازگار  های این رمان چگونه خوداساسی دارد: شخصیت های پرسش
 ؟استبری  ۀشده در نظری های فرهنگی مطرحاند؟ این سازگاری متأثر از کدام استراتژیکرده

 ؟نگریسته استمیزبان  ۀو فرهنگ جامعه فرهنگ خودی از چه نظرگاهی ب در این رمان أسوانی
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 ۀفضاهای فرهنگی و تجرب»در  حسن روحونددربارۀ پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت که 
عنوان دو متغیر اصلی در  مفاهیم فضا و فرهنگ به ۀبه مطالع (1391)« همناممهاجرت در داستان 

فضای »مهاجرتی  ۀاین دو متغیر را در دو الی ۀپردازد و رابطاثر الهیری جومپا می همنامداستان 
بازسازی هویت در ادبیات »در   االسالمی کند. شیخبررسی می« هافضای رابطه»و « هاتفاوت

گیری به بررسی هویت مهاجران ایتالیایی و تأثیر سرزمین میزبان در شکل (1391)« مهاجرت ایتالیا
تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت »در   رضایی عاملیمریم پردازد. سبکی جدید در ادبیات می

، گرایش به مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه و عدم پذیرش عناصر (1393) «دهه شصت و هفتاد
ها، زندگی خانوادگی و گرایش به حفظ و باورها، ارزش ۀخصوصًا در حیط ،اساسی این فرهنگ

ساز سرزمین چالش عناصر هویت»در  ها را به تصویر کشیده است. فالح و همکارانسنتتجدید 
، ( 1395) «های ادبیات مهاجرت فارسیمادری و میزبان در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمان

یتنشانهگیرند که نتیجه می های حامی  دادن قدرت دست ساز در سرزمین میزبان به سبب ازهای هو
یتخود و تعارض با نشانه به حاشیه فرستاده شوند. سعیدی و ساز میزبان، ممکن است های هو

 «بازنمایی تنازع میان سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت»در   رضایی
معتقدند  ،میزبان پرداخته ۀ، به بیان تنازعات نسل اول و دوم مهاجران در برابر فرهنگ جامع(1396)

های فرهنگ اساس ارزش نسل اول مقاومت بیشتری در برابر فرهنگ میزبان دارد و نسل دوم بر
به  (1395) تبار در آلمانفرهنگی، نویسندگان برونادبیات بینخدایی  در کتاب  .کندمیزبان رفتار می

ریه و مصر به آلمان تباری پرداخته که از کشورهای ایران، ترکیه، سو آثار نویسندگان برون ۀمطالع
ها را در جوامع مدرن به فرهنگده و تقابل خردهکرار خود را به زبان آلمانی ارائه مهاجرت و آث
 اند.تصویر کشیده

و  امیری دهنوی از جمله ؛هایی صورت گرفته استنیز پژوهش شیکاگودر خصوص رمان 
اثر عالء  ،شیکاگواثر اسماعیل فصیح و رمان  ،ثریا در اغماءسیمای دیگری در رمان »ران در همکا

کشند که بیانگر تقابل تصویر می مهاجرت گروهی از روشنفکران را به اروپا به( 1394) «األسوانی
اثر عالء  ،شیکاگوشناختی رمان نقد جامعه» ۀشرقی همراه با سنت و آزادی غرب است. مقال

و آذرشب نتیجه  توکلی محمدی ۀ، نوشت(1398) «ساختارگرایی تکوینی ۀنظری ۀاالسوانی بر پای
گیرد که اسوانی با اثرپذیری از محیط اجتماعی مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک،  می

ر کشیده است. همچنین مشکالت قشر روشنفکر مصری را در داخل و خارج کشور به تصوی
« العظیمة لجورج لوکاتش علی ضوء نظریة الواقعیة شیکاجودراسة روایة »شب در محمدی و آذر

مسائل مربوط  ،ویژه نظریات فردی و اجتماعی وی به ،گرایی لوکاچواقع ۀبا استفاده از نظری (1398)
 .انددهکرمهاجران مصری را بررسی  ۀکرد به قشر تحصیل

در  را موضوع تنازعات فرهنگی مهاجران یادشده،های گونه که مالحظه شد پژوهش همان
سازگاری  فرآیندرو بر آن است تا  پیش ۀاما مقال اند؛ کردهدر ادبیات فارسی بررسی  ،سرزمین میزبان
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پذیری مهاجران مدت به فرهنگهایی که در درازیعنی اتخاذ استراتژی ،از ُبعد دیگریرا مهاجران 
 است.بودن این پژوهش خود دلیلی بر نو ،که این موضوع کند مطالعهدر رمان عربی  ،شودمیمنجر 

 

ی .2  بریجان  پذیریفرهنگ ۀنظر
 ۀهای آغازین ده بار در سال مفهومی است که برای نخستین (Acculturation) «پذیریفرهنگ»

 برایاین واژه را  ،شناسی مطرح شد. پژوهشگرانشناسی و مردمجامعه ۀبیست میالدی، در دو حوز
-)تقیکار گرفتند تماس با یکدیگر بههای متفاوت و در های رفتار افراد متعلق به فرهنگشرح پویایی

 است پذیری تدوین شدهفرهنگ ۀهای متعددی برای توصیف پدیدتاکنون نظریه .(101: 1392یاره، 
 کرد.جان بری اشاره ۀ توان به نظریآنها می ۀکه از جمل

هایی است که موجب تغییر در فرهنگ افراد و فرآیندپذیری مجموعه از نظر بری، فرهنگ
های متکثر مهاجرت، بسیاری از جوامع مدرن به گروه ۀدر نتیج .شودهای با فرهنگ متمایز می گروه

که از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی با هم برابر نیستند. در اینجا فرض بر شوند فرهنگی تبدیل می
 ناگزیرند به بخشی از فرهنگ اصلی بپیوندند و عمدتًا به اراده، تحرک و« اقلیت»این است که 

 .(Berry, 1997: 8)ماندگاری افراد بستگی دارد 
های به گروه نتایج آن ولی ،مهاجران است چند این نظریه مربوط بهکند هرکید میأجان بری ت

میزبان با  ۀپس از ورود به جامعمهاجر . وی معتقد است استقابل تعمیم اقلیت و افراد بومی نیز 
حفظ کند یا عنوان یک ارزش  بهکه آیا هویت فرهنگی خود را روست: یکی آن همهم روب ۀلئدو مس

 تر، با فرهنگ میزبان درآمیزد بزرگ ۀآن است که برای ایجاد ارتباط سازنده با جامعاینکه ارزش 
(Berry, 2019: 28). این است که مهاجر تا چه میزان به  ،کننده است تعیینعامل انتخاب  این آنچه در

 :Berry, 1997)های فرهنگی تمایل نشان دهد و تماس با سایر گروه مشارکتحفظ هویت خود یا 
پذیری چهار استراتژی فرهنگ ،شودزمان در نظر گرفته می طور هم هنگامی که این دو موضوع به .(9

 .(Ibid: 28)گیرد ال اساسی مذکور شکل میؤکه در قالب پاسخ مثبت یا منفی به دو س دشو ایجاد می
 

   (Repli Communautaire) جدایی .2-1
خواهد هویت فرهنگی خود را حفظ کند و به افتد که مهاجر میراهبرد زمانی اتفاق میاین نوع 

و  ؛این استراتژی نوعی پاتک فرهنگی است .(Berry, 1997: 9) ری تعامل با دیگران تمایلی نداردبرقرا
ها و ارتباط از باال به عقاید و اندیشه ندیباند و پااین حالت مهاجرینی است که به خود آویخته شده

  .(40: 2016أمین، ) ندا میزبان ۀبا جامع
 

   (Assimilation) یگردهمانند  .2-2
های فرهنگی حاضر در جامعه مطرح  در این نوع استراتژی تمایل به مشارکت و تماس با سایر گروه

در این حالت . (Berry, 2010 : 7) شودمیها در چارچوب این راهبرد تعریف و تعامل با سایر فرهنگ
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خود او . را رها کندفرهنگ و هویت اصلی خود  دارد تمایل ،خاطر فرهنگ سرزمین میزبان بهمهاجر 
شخصیت  ،ترتیبکند. بدینجدید و معیارهایشان می ۀهای افراد جامعرا شبیه بسیاری از ارزش

مهاجرانی که این نوع  د. غالباً شومهاجر قبل و بعد از مهاجرت دستخوش تغییر اساسی می
 ، ارتباطشان رافارغ از هر نوع اظهار دلتنگی ،اندمیزبان برگزیده ۀاستراتژی را برای سازگاری با جامع

 .(41: 2016)أمین،  کنندمی خود کاماًل قطع با گذشته و سرزمین مادری
 

  (Integration) یکپارچگی .2-3
میزبان در تعامل  ۀمند است با جامعکه مهاجر عالقهد شواین نوع استراتژی زمانی مطرح می

های فرهنگی خود را حفظ کند. در چنین حالتی راهبرد یکپارچگی روزمره باشد و از طرفی ارزش
جامعه را به  ،گسترش یابدمهاجران در جامعه  های فرودسِت د و اگر از طرف گروهشومطرح می

 .(Berry, 1997: 9)برد تنوع فرهنگی پیش میمت س
فرهنگی را ظهور چند ۀهای کالن اجازاین استراتژی در جوامعی قابل پیگیری است که سیاست

ها در گستردگی پذیرش ارزش .1شناختی الزم است:  چند پیش شرط روانبرای تحقق آن، بدهد و 
تعصبات  فقدان .3های فرهنگی؛ وجود نگرش مثبت در میان گروه .2جامعه با تنوع فرهنگی؛ 

 هاگروه ۀتر در میان هم ای بزرگاحساس دلبستگی برای عضویت در جامعه .4قومی و نژادی؛ 
(Ibid: 11).    

 

   (Marginalization) شدن ایحاشیه .2-4
د و از سوی دیگر عالقه به شورنگ زمانی که دلبستگی به فرهنگ مادری و حفظ هویت اصلی کم

به دلیل ترس از حذف یا تبعیض کاهش یابد؛ راهبرد ،دیگرانایجاد رابطه و تعامل فرهنگی با 
بلکه  ،این وضعیت در جای خود استراتژی نیست .(Berry, 2019: 56) شودشدن مطرح می ایحاشیه
 .(41: 2016)أمین،  پاشیدگی است هم روانی و تباهی یا ازاز خودبیگانگی نوعی 

انتخاب کند؛ هرچند نباید از نظر دور داشت که ها را مهاجر ناگزیر است یکی از این استراتژی
های مهاجران به فرهنگ مادری ممکن است نگرش ،جدید محیطیمدت در  های طوالنیدر اقامت

 یز دگرگون گردد.های پیشین او نیا میزبان اصالح شود یا تغییر کند و در پی آن استراتژی و کنش
شود شیء، فرد، نهاد یا رویداد گفته مینگرش، به تمایل مثبت یا منفی شخص نسبت به یک »

از . (136: 1392، و جلیلیان )داوری اردکانی «شوداحساس، شناخت و رفتار تشکیل می ۀلفؤو از سه م
 :انتخاب استراتژی متأثر از عوامل مشخصی است ،رو این

مانند ساختار اجتماعی و  ؛میزبان است ۀهای جامع برخی از این عوامل مربوط به ویژگی
و برخی مربوط به  ؛میزبان، سیاست و قوانین مهاجرت اقتصادی، میزان استقبال فرد از فرهنگ

مانند یادگیری زبان میزبان، موضعش نسبت به فرهنگ مادری، سطح  ،های فردی مهاجرویژگی
ها مربوط به همچنین برخی از آن ؛فرهنگی و علمی، دالیل مهاجرت، آرمان و اهداف ورای آن
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مانند ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  ،باشد که از آن مهاجرت کرده استفرهنگ اصلی می
 (.11: 2015)أمین،  و ...

 

 بخش تحلیلی .3
اساس  بر شیکاگو رمان مهاجر هایاز سوی شخصیت شدهاتخاذ هایاستراتژی تحلیل به ادامه در

 :پردازیمپذیری بری میفرهنگ ۀنظری
 

 .جدایی3-1
بدین صورت که مهاجر به دلیل اینکه  ؛یابداین استراتژی بیشتر در مهاجران نسل اول نمود می

ای از حیات خود را در سرزمین مادری گذرانده است، بیشتر از فرزندان خود پایبند به بخش عمده
متکثر فرهنگی  ۀاستراتژی را بهترین راه برای ایجاد جامع اینگیدنز . استفرهنگ و زبان مادری 

به رسمیت شناخته شوند  ،ها اهمیت مساوی قائل شدهفرهنگبرای خردهبه شرط اینکه  ،داندمی
همچون احمد های نسل اول داستان استراتژی شخصیت شیکاگودر رمان  (.374: 1386)گیدنز، 

با فرهنگ غرب از این امر حکایت  هدر مواجهمحمد صالح دنانه، صفوت شاکر، رأفت ثابت و 
، همانندگردیدارد. برخی بر این استراتژی ماندگار مانده و برخی دیگر بعد از یک دوره تالش برای 

 .شوندای تبدیل میبه انسان حاشیهو از فرهنگ میزبان جدا 
اقامت خود بر اتخاذ  یهایی است که طاز جمله شخصیتدیپلمات مصری،  ،احمد دنانه

نمودهای این تفاوت  ،سوانی از شخصیت دنانهأتوصیف ماند. در ماندگار می« جدایی»استراتژی 
کند که ، به انسانی تعبیر میاش. نویسنده از او در شمایل مصریشودمیبا فرهنگ غرب نمایان 

  گویی از چراغ جادو یا گذشته به حال پرتاب شده است:

 (.66: 2007)األسواني،  
خاطر کارکردهای ایدئولوژیکی و  ساز بسیار نیرومندی است که بهمذهب عامل هویت»

توانند از آن دست بکشند. این عامل یکی از دالیل نیرومندی خود را از سختی می اعتقادی، افراد به
احمد دنانة عالوه  (.66: 1393رضایی، )عاملی «آوردمی دست طریق بودن در فضای سرزمین اصلی به

خواند. میفرا آنهای فرهنگی و دینی مصر است، دیگران را نیز به بر اینکه خود پایبند ارزش
آیینی -... در حفظ هویت ملی وهای دانشجویی نهادهای اجتماعی مثل مساجد، انجمن

شیکاگو، تالش مصریان مقیم  انجمنعنوان رئیس  های مهاجر بسیار دخیل هستند. دنانه به اقلیت
های و اجتماعی مصر، ارزش کند با ساختن مسجد و حفظ ارتباط دانشجویان با مسائل فرهنگیمی

های دیپلمات و وابسته به دینی را در بین آنها حفظ کند. او و صفوت شاکر از شخصیت -قومی
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نظام حاکم نقد  به نظر، از آنجا که یکی از اهداف اسوانی در این رمانحکومت وقت مصر هستند. 
های به نوع نگاه وی به دنباله ،کندمصر است، تصویری که از این دو شخصیت ارائه می ۀبر جامع

های سیاسی این دو شخصیت در دنیای داستان با فعالیتاین نظام در شیکاگو مرتبط است؛ او 
خود، های بومی اثر شناخت عمیق ارزش از نه ،مصربه فرهنگ  آنها را پایبندیو  مخالف است

 داند.میگرفتن از دولت مصر برای تأیید های سطحی و صرفاً بلکه از سر تعصب
از عوامل مؤثر در گزینش استراتژی جدایی  ،آمریکابودن دنانه قبل از مهاجرت وی به  روستایی

بودن در  به دلیل روستایی (ستآمریکاچند از مهاجران نسل نو به هر)که شیماء محمدی  همچنان؛ است
سبک لباس شیماء در ۀ دربار طارقکند. ، استراتژی جدایی را انتخاب میآمریکاآغاز زندگی در 

  گوید:شیکاگو می

 .(87-86: 2007، )األسواني 
شیماء که به  ؛مقصد، در انتخاب استراتژی مهاجران مهم است ۀنوع نگرش به فرهنگ جامع

رغم مخالفت خانواده، مجبور به سفر به  بهدلیل برخی فشارهای روانی ناشی از عدم ازدواج و 
  گوید:احساس خود در بدو ورود به شیکاگو می ۀدربار(، 16: همان) است شده آمریکا

 (.82: همان) 
مهاجرت، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد، مهاجر تنها از مرز جغرافیایی دور »
شود. آنچه بیش از جغرافیا اهمیت دارد، حضور یک فرهنگ و غیاب فرهنگی دیگر  است. نمی

با حضور  ،های غایب سروکار دارد و از سوی دیگر سو با غیاب یک فرهنگ و آدم مهاجر از یک
 (.37: 1395)خدایی،  «هایی ناآشنا مواجه استفرهنگی بیگانه و آدم

به این معنی که با گذر زمان و تسلط نسبی وی  ؛برای شیماء پایدار نیست اما استراتژی جدایی
های وی در قبال فرهنگ میزبان دچار دگرگونی بر زبان انگلیسی و زیر فشار فرهنگ مقصد، کنش

کند خود را با دهد و تالش میج دلبستگی خود را به فرهنگ عربی از دست میتدریشود و بهمی
شود. او فرهنگی شخصیت کامل می« همانندگردی» فرآیندفرهنگ غرب سازگار کند؛ این امر طی 

شود و به بارداری وی با تغییر در رفتار و سبک پوشش، با طارق حسیب وارد روابط آزاد می
ای اقامت و تحصیل در شیکاگو، شیماء که در خانواده ۀشدن به پایان دور اما با نزدیک؛ انجامد می
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کردن به برگشت خود به  شوید و با فکردست می یشخو ۀ، از گذشتاست مذهبی پرورش یافته
 . شوداز فرهنگ غرب جدا می ،مصر و ابراز پشیمانی
ران نسل اول که از مهاج رأفت ثابت و محمد صالح در مورد همانندگردیتالش در جهت 

هستند، در  «الینوی»که استاد دانشگاه  دانشگاهیکند؛ این دو شخصیت نیز صدق می هستند
از فرهنگ مصری گذر کنند و خود را  تدریج هبکنند تا تالش می« جدایی»نخست و قبل از  ۀمرحل

 است. راوییی حاکی از این تالش آمریکابا فرهنگ غرب سازگار نمایند؛ ازدواج این دو با همسران 
  گوید:سرگذشت شخصیت رأفت میۀ دربار

 .(43 -42: 2007، ياألسوان) 
رهیافت این همانندی آن ی تفسیر کرد و گردتوان در پرتو استراتژی هماننداین تالش رأفت را می

حتی رفتار، عالیق و  و های فرهنگیپوشش، سبک زندگی، نگرش ۀزبان، طریق ،است که رأفت
چه بیشتر در نظم اجتماعی جدید تغییر دهد تا هر آمریکاحرکات خود را مطابق الگوهای رایج در 

 :ادغام شود

 I am Chicagoan

 .(43)همان:  
تنها  طوری که نه به ؛کندرأفت بیش از محمد صالح برای ادغام در فرهنگ مقصد تالش می

  گوید:می، یی افتخار کردهآمریکابلکه به فرهنگ شمرد،  کوچک میفرهنگ خود را 

 .(44-43)همان:  6 
گرفتن برخی  گذاشتن و نادیدهگاه که نوبت به کنار آن ،همانندگردیاما این تالش برای 

شکست مواجه رسد، با تر فرهنگ شرقی همچون غیرت نسبت به ناموس می های مهم ارزش
خود، روابطی خارج از چارچوب  دوست «گیف»تواند ببیند که دخترش ساره با شود، رأفت نمی می

دست آوردن تابعیت  هازدواج داشته باشد. یا در مورد محمد صالح که مجبور شده است برای ب
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بعد از  همین گونه است. رسوبات فرهنگ شرقی ،یک کاباره ازدواج کند نیز پیشخدمتیی با آمریکا
طوری که مشکالت زنند؛ بهکند و گهگاه آهنگ جدایی میاین دو شخصیت را رها نمی ،چند دهه

 آمریکادارد که آرزو کنند ای کاش به با فرهنگ غرب، بعد از چند دهه آنان را بر آن می همواجه
 ،یی خودآمریکاهمسر  ،«کریس»در مقطعی از رمان در گفتگو با  کردند. صالحمهاجرت نمی

 : گوید می

 .(173: 2007)األسواني،  
، ازدواج ویو ارتباط تلفنی دوباره با  «زینب رضوان»سال قبل خود  سیاو با یادآوری معشوق 

  گوید:مهاجرت خود میۀ دربارطور که  همان؛ داندخود با کریس را تصمیمی اشتباه می
 .(174)همان:  

تواند نماد دلدادگی او به وطن می ،یادآوری دوستی با زینب رضوان در این مقطع از داستان
های اش، به دنبال لباسزمین خانهدایی از همسر خود و زندگی در زیرباشد. دکتر صالح بعد از ج
خود با دوستان و  ۀتلفن کهن پوشد و با یافتن دفترچهرود و آنها را میقدیمی و مصری خود می

آرزوی برگشت  آمریکادر مدت از اقامت طوالنی. او بعد گیرد میخصوص زینب رضوان تماس  به
 .تابدمیغربی روی بر ۀکند و از فرهنگ حاکم بر جامعبه وطن را می

به همسر خود بدبین  ،ساره ،است، او نیز در پی فرار دخترش سرنوشت رأفت نیز همچون صالح
اقامت در شیکاگو  مدتداند. صالح که همراز وی در می اصلی شود و وی را در این امر مقصرمی

  گوید:درباره وی می ،است

 .(80 0-79)همان:  8
شدن با را بعد از تالشی ناکام برای همسوبتوان فرجام مهاجرانی مثل رأفت و صالح  شاید

 1928بار در  نخستیناین اصطالح تعبیر کرد؛ « ایانسان حاشیه»فرهنگ غرب، به تعبیر جان بری 
شناسی شیکاگو و گذران مکتب جامعه که از بنیان ،ییآمریکاشناس جامعه، «رابرت پارک»از سوی 

 ،گرفته شد؛ به نظر او یکی از پیامدهای مهاجرت کار به، شناسی و ارتباطات اجتماعی استبوم
خواهد  نه می زیرا ؛کند زندگی متفاوت فرهنگی گروه دو در تا کوشدمی فرد که است وضعیتی پیدایش

 وجود  به میزبان جای محکمی دارد. حاصل این تالش،ۀ جامعپیوندش را با گذشته قطع کند و نه در 

به عبارتی  ؛(89: 1393 )مدرسی، نامید ایحاشیه انسان باید را او که است ثباتبی شخصیت یک آمدن
مرزی دو فرهنگ رو هستیم که بر روی خط  هروب« فضای سومی»مهاجرت، با  ۀدیگر، در پدید

نام  «گردان سوژه»یا  «هویت» ا عنوان، هویتی ثالث که از آن بفضاساخته شده است. در این 
 (.8و  7: 1391)احمدزاده،  گیرد که ماهیتی نامتجانس و ناهمگون داردبرند، شکل می می
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کردن به  پشت ،چه استراتژی جدایی به تعبیر جان بریاگر کهاست  برآیند کلی در این بخش این
حمد دنانه، ا مثل برخیی دانست که در فرآیندتوان آن را اما می ،میزبان است ۀفرهنگ جامع

شیماء محمدی که از دانشجویان  ماند و برخی مثلپایدار میبه هر دلیلی عنوان یک استراتژی،  به
گی و برخی ، به دلیل تربیت خانوادهمانندگردیبعد از یک دوره تالش برای  ،ستآمریکاورود به نو

گردد و برخی همچون میباز برگشت به مصر، به استراتژی جدایی ،تر از همه های دینی و مهمارزش
مقصد  ۀتحت فشار فرهنگ جامع ،رأفت ثابت و محمد صالح که از مهاجران نسل اول هستند

فرهنگی،  ۀاما برخی عوامل همچون پیشین ؛کنند خود را با فرهنگ غرب سازگار کنندتالش می
دارد تا بعد از یک دوره رسوبات فرهنگی شرق آنها را بر آن می ،غیرت خانوادگی و در یک جمله

فضای  ؛شوندطوالنی از فرهنگ غرب جدا شوند و با آرزوی برگشت به وطن، به حاشیه رانده می
 گیرد.قرار می« دیگری»سومی که مرز بین فضای فرهنگ خودی و 

 

 گردی.همانند 3-2
ی خود نگاه منفی به فرهنگ مادر غالباً  ،اندمیزبان آمیخته شده ۀطور کامل در جامع نی که بهامهاجر
نوایی با آن  همو  ،تماس، رقابت با فرهنگ غالب ۀپس از گذر مهاجر از سه مرحل فرآینداین دارند. 

د کشنافراد از فرهنگ خودشان به نفع فرهنگ گروه غالب دست می ،شود و بر طبق آنحاصل می
میزبان احساس حقارت، کمبود و  ۀاغلب این مهاجران در برابر جامع .(37: 1367، و همکاران )کرامبی

افراطی که  های راست به نفع گروهحق رأی  برخورداری ازکنند. برخی از آنها بعد از خجالت می
گاه دلیلی بر آن است که طور ناخوددهند و این بهرأی می ،مخالف مهاجران هستند چند آنها هرآ
 شود به این رفتار خود افتخار کنندباعث میهمین اند و میزبان شده ۀمحدود، جزئی از جامع

 (.152: 1382 )قاسمی سیانی،
های رأفت ثابت و ها را در کنشما نمودهایی از این ویژگی، طور که در بخش قبل گذشت همان

زینش یک دانشجوی مصری به نام مثال در نشستی که در دانشکده برای گ ؛ برایشیماء دیدیم
د؛ دکتر شودانشگاه آلینوی برگزار می فوق لیسانس مقطعتحصیل در  ۀبرای ادام «ناجی عبدالصمد»

 کند:با پذیرش ناجی مخالفت می ،رأفت ثابت که خود مصری است

  .(42: 2007، ي)األسوان 
جماعتی که به آن  بارۀدررا افکار قالبی منفی  ،ن در جریان همانندسازیابرخی از مهاجر

در حالی که به افکار سرزمین  ،به این گروه منسوب نیستند ی اصالً یگو ؛پذیرندمی ،منتسب هستند
نامیده  (Combination Culturus) «جایگزینهویت » ،این استراتژی ؛کنندمیزبان افتخار می
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به بخشی از  درستی به رسد اسوانی هرچند در اینجابه نظر می (.76: 1387)کوئن،  شود می
اما در موضع نقد و  ،کنداشاره می زبان در شیکاگو جران عربهای موجود و مرتبط با مها واقعیت

در پایان  رو از این ؛کردن هویت ایشان مخالف است با جایگزین ،بیان تضادهای فرهنگی مهاجران
شدن به  صورت تبدیل به ،اندهایی که این استراتژی را انتخاب کردهفرجام غالب شخصیت رمان،

نی و درودر پی چالش  هاست کهیکی دیگر از این شخصیت شیماء .کندای ترسیم میانسان حاشیه
  گوید:ربی در وی، با خود میهای دینی و فرهنگ غتقابل ارزش

 . (229: 2007، ي)األسوان 10
کشد، فرهنگی خود دست می های دینیاو در پی این افکار متناقض، از برخی ارزش

آزاد خود با طارق قرار  ۀویزی برای رابطاهای دینی را دستکند و گاه آموزهخواندن را رها می نماز
 ،هرچند برای مدتی کوتاه، خود را با فرهنگ غرب تا داردها وی را بر آن میدهد. این چالش می

 کند:تغییر محسوسی ایجاد میدر ظاهر و سبک لباس پوشیدن خود  ،رو سازگار کند؛ از این

 .(143)همان: 
تاریخی و هویتی مهاجر از بین  ۀسنت، فرهنگ، پیشینه و پشتوان ؛در همانندی فرهنگی

: 1397و رضایی،  )سعیدی شوددادن به محیط اجتماعی جدید سهیم می رود، بلکه فقط در شکل نمی

طور که  همان، مقصد ۀهای دکتر رأفت و شیماء محمدی و عضویت آنان در جامعتالش. (90
 فرآیندچراکه در  ؛از این فرهنگ روی برتافتند ،محدود و نسبی بود و در نهایت ،گذشت

نفس و پذیرش را کسب  به مقصد حس اعتماد ۀهمانندسازی ظاهرًا هنوز نتوانسته بودند در جامع
 .دانستندخود را در برابر فرهنگ غرب، دیگِر شرقی می ،رو از این ؛کنند
را  همانندگردیهایی هستند که استراتژی اما مهاجران نسل دوم مصر، از جمله شخصیت 

 هستندفرزندان نسل اولی  ،ند. این گروه از مهاجران اغلبکنعنوان استراتژی پایدار انتخاب می به
شیکاگو یی هستند. در رمان آمریکا آنان که غالب ایشان در شیکاگو به دنیا آمده و یکی از والدین

گونه که باید ابعاد شخصیتی وی را آن أسوانیاین طبقه است. هرچند ۀ نمایند ،دختر رأفت، «سارة»
 است، دهکرذکر  شفرار او از خانه و زندگی مستقل با دوست ۀاما از آنچه دربار ،واکاوی نکرده

یی خود آمریکاکه از مادر برد. او شخصیتی است  وی با فرهنگ غرب پی همانندگردی توان به می
  گوید:تربیتی او می ۀو پدرش درباره شیو است الگو پذیرفته
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  .(78 :2007، األسواني)
 ۀاسم مهاجر بر فرزندان نسل اولی از طرف دوستان و گاه تعصبات نژادی افراد جامع اطالق

 فراهمکردن نسل دوم از فرهنگ غرب  زمینه را برای فراتر عمل ،هافرهنگمقصد در قبال خرده
نامیده  (Function Identity) تابع یاهویت وابسته همانندی در فرهنگ میزبان نوعی »د. این کن می
میزبان آن را  ۀافکار قالبی منفی است که جامع ۀالعمل مستقیم دربارعکس ۀشود؛ زیرا نتیجمی

گاه طبق آنها رفتار میدر نتیجه مهاجرین این افکار را می ؛کندمنعکس می کنند و پذیرند و ناخودآ
  (.30: 2015)أمین،  «میده استنا هویت منفیرا  کامیلری آن

های گیف خواسته ۀترازی با دوستانش، به هم کردن اصالت شرقی خود و همساره برای پنهان
کند. دکتر اکالندا زندگی مستقلی را شروع میۀ گوید و بعد از فرار از خانه با وی در محلپاسخ می

 ،گیردو وقتی گیف را به باد کتک می رودفقیرنشین می ۀبه این محل ،رأفت برای برگرداندن او به خانه
 گوید:می ،به ساره کردهاو رو 

 .(295: 2007األسواني، ) 
پذیرش الگوی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج  ۀلئاختالف رأفت با دخترش، مس

یعنی کسی که در شرق به دنیا آمده و بعد از » ؛است. رأفت از نسل اول مهاجران است
اما ساره از نسل دوم مهاجرانی  ؛(19: 1395)خدایی،  «پذیری به غرب مهاجرت کرده است جامعه

متولد  آمریکااست و خود در ی( یآمریکا)پدر شرقی و مادر است که یکی از والدینش مهاجر نسل اولی 
روابط جنسی پیش از ازدواج در بین نسل دوم مهاجرانی چون ساره که  ،رو از این؛ شده است

پذیری عمیق غربی دارد تا حد زیادی عادی و پذیرفته شده است. این موضوع به اختالف فرهنگ
ده است. ساره با وجود کرشده و روابط آنان را دچار چالش جدی منجر اساسی میان ساره و رأفت 

و  شود میپسرش معتاد  تأثیر دوستکند و تحترا ترک میهای شدید پدرش خانه مخالفت
 .دهد که هیچ سنخیتی با فرهنگ شرق نداردرفتارهایی نشان می

شود. در ساز میگاهی وجود فرزندان، با توجه به تفاوت فرهنگی مهاجر و میزبان مشکل
در سرزمین مادری  )والدینبرند می سر نی که در دو فضای فرهنگی متفاوت بهاهای مهاجرخانواده

اختالفی اساسی در طرز تفکر فرزندان با والدین  ،اند(دنیا آمده پرورش یافته و فرزندان در سرزمین میزبان به
های آنان با والدین متفاوت های اجتماعی، هنری و آرمانها، ذائقهآید؛ زیرا گرایشوجود می آنها به

)شفرز،  گیردتحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی سرزمین میزبان قرار می ،است و بیش از هر چیز
1388 :6.) 

ها که به استراتژی همانندسازی، در وجود نسل اولی کهاست  برآیند کلی در این بخش این
تحصیل را در این کشور  ۀدارند و یا مثل شیماء که قرار است تنها دورتعلق عمیقی فرهنگ مادری 
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کید بر ناپایداربودن آناست و به نظر مید، استراتژی ناپایدار مانب قصد دارد  ،رسد عالء اسوانی با تأ
در نسل هرچند این راهبرد  ،راهبردی ناکارآمد به تصویر بکشد ،وطنان خوداین راهبرد را برای هم

ل تالش و امری که برای نسل او ؛تا حدود زیادی نهادینه شده استطور طبیعی  بهدوم مهاجران، 
پذیری آنان در شرق و رسوبات فرهنگ شرقی مانع زیرا جامعه ؛شودکوششی نافرجام محسوب می

یا حتی  ،مقصد هماهنگ شوند ۀشود تا بتوانند مانند فرزندان خود با فرهنگ جامعاز آن می
تحصیل در ۀ دور)تنها برای مدت محدودی  ،دانشجویانی مانند شیماء محمدی و طارق حسیب

توانند این استراتژی را انتخاب کنند. نظر به اینکه عالء األسوانی خود از مهاجران نسل می (اآمریک
مشکالت فرهنگی این گروه را با خوبی  هب است اول است و به این نسل تعلقی ندارد، نتوانسته

به های خود در فضاهای اجتماعی مثل مدرسه و دانشگاه کالسی والدین در خانه و با دوستان و هم
 تصویر بکشد.

 

 یکپارچگی .3-3
نفس زیادی هستند و  به طور کلی دارای اعتمادبه ،آورندنی که به انسجام فرهنگی روی میامهاجر

فرهنگ  ،ولی در عین حال ؛کننددارند و به آن افتخار می خود تصویر مثبتی از فرهنگ مادری
 کنندپرستانه با آن ارتباط برقرار نمینژاد دانند و از موضع باال ومی احترام تۀمیزبان را شایسۀ جامع

این راهبرد، دو سویه است و مهاجر در مقابل آنچه از فرهنگ میزبان  (.138: 2005ران، همکا )عنابی و
 (.168: 1380، خلق ی و نیک)وثوق کندهای فرهنگی خود را به آن منتقل میبرخی از ویژگی ،گیردمی

یشتر مورد تأیید اسوانی های موجود، بدر بین استراتژی «یکپارچگی»رسد راهبرد به نظر می
زیستی هم ،های فرهنگ مادری و در عین حالکه آن را راهبردی متعادل در حفظ ارزشاست؛ چرا

مصریان مهاجر، بدان چنگ  بیشترِ این راهبردی است که  ویبه اعتقاد  داند.با فرهنگ بیگانه می
  زنند:می

14 
 . (80: 2007، ي)األسوان

و در پی تحقیر و  بودهقبطیانی هستند که در مصر در اقلیت  ،ای از این مهاجرانبخش عمده
 .اندمهاجرت کرده آمریکانشدن در مصر، به  دیده

به نظر  ،کندو ارتباط آنها با مکان ارائه میهای داستان در توصیفی که نویسنده از شخصیت
اند بین فرهنگ شرق و غرب توانسته ،آنان ۀعنوان نمایند دوس بهکرمو دکتر  دینیرسد این اقلیت می

گرایان افراطی و تعامل هایی است که در اثر فشار اسالمجمله قبطی دوس از کرمتوازنی برقرار کنند. 
شکل  «گراهام»نادرست مصریان با ایشان مجبور به مهاجرت شده است. در گفتگویی که بین او و 

اند با خوبی توانسته شویم که این اقلیت ضمن دلبستگی به وطن اصلی خود، بهمتوجه می ،گیردمی
های دینی و اوت در ریشهرسد مهاجرت اجباری و تفمقصد سازگار شوند. به نظر می ۀفرهنگ جامع
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تر ساخته است. در سازگاری این اقلیت را با فرهنگ غرب مناسب ۀفرهنگی ایشان با اسالم، زمین
او . (165: 2007، ي)األسوان« » است که این باور براین گفتگو کرم 

 ۀمثال خاطر برایاند؛ وی تاریخ بر قبطیان ستم روا داشته طّی های عربی مصر معتقد است دولت
با  را آمیز رئیس گروه آموزشی پزشکی دانشگاه عین شمسسال پیش خود و رفتار تبعیض سی

 آمریکاتحصیل در  ۀداماآورد؛ تعامل نادرستی که وی را مجبور به ترک مصر و به یاد می خویش
یک او را  ،بودن مسیحیرغم بهیابد که درمی ،هرچند در روزهای نخست اقامت در شیگاگو کند.می

های دینی و فرهنگی وی با اما همین شباهت ؛(242همان:  ←) دانندمیپوست مهاجر عربی رنگین
تر از مسلمانانی همچون دکتر رأفت و دکتر صالح کرده آسان را ویتدریج روند سازگاری  هبغرب 
 .است

که او سرزمین مادری خود را  است هرگز باعث نشده آمریکااما ترک مصر و مهاجرت به 
عنوان سرزمین مادری خود دوست دارد و در پاسخ به ناجی که  مصر را هنوز به زیرافراموش کند؛ 

  گوید:داند، میتوجه به سرنوشت مصر میوی را بی

 دکتر کرم توانسته است با رفتار و منش خود، احترام و محبت کادر پزشکی دانشگاه الینوی را به
گاهی و اعتماد که ،خویش جلب کند دارد؛ اما هنوز به  او نفس و رشد شخصیتی به این امر نشان از آ

تیم پزشکی اتاق عمل، هنگام عمل عنوان رئیس  وی به ،مثال ؛ برایفرهنگ عربی خود وابسته است
  دهد:جراحی همیشه به موسیقی عربی گوش می

 .(246)همان:  
های اصلی یا میزبان به گرفتن یکی از فرهنگ مهاجر به جای حذف یا نادیده»چنین شرایطی در 

  .(18: 2015)أمین،  ترکیب بین دو فرهنگ روی آورده است یا (Distinctive Identity) هماهنگی مرکب
استراتژی است که همچون دکتر کرم توانسته است  شخصیت دیگریناجی عبدالصمد، 

رمان عالء  ۀنویسندرسد همان که به نظر می او .را در تعامل با فرهنگ غرب اتخاذ کند« انسجام»
ولی در عین حال پرتالش و کوشا،  ،عنوان یکی از دانشجویان معترض سیاسی به ،أسوانی است

 آمریکابهترین نمره را کسب کند و راهی توانسته بود در امتحان بورس تحصیلی خارج از کشور 
 شود.

زندگی اجتماعی و  ۀعلمی و آموزشی و هم در حوز ۀکه هم در حوز ی استشخصیتناجی، 
همان  ،کندبینی که أسوانی از این شخصیت ارائه می. جهاناستتعامل با فرهنگ غرب موفق 

است. وی ( آمریکا)مصر/ اجتماعی مرتبط با جامعه  و مسائل سیاسی و فرهنگی ۀهم دربارۀدیدگاه او 
ر کند. او از سازی برقرابین فرهنگ عربی و غربی هم است که توانسته داردشخصیت متعادلی 
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ضمن ارتباط با دیگر مهاجران  در آمریکا، اقامت خود ۀشرایط حاکم بر مصر ناراضی است و در دور
آنان را نسبت به مشکالت حاضر مصر مطلع کند. در زندگی خصوصی خود  تا ستا برآنمصری 

 معتقددارد و نوشد، با زنان و دختران روابط آزاد کند؛ شراب مینیز به سبک انسان غربی رفتار می
و فته است را پذیر آمریکااست که زندگی شخصی هر کسی به خود او مربوط است. وی فرهنگ 

 ،هنگام شراب نوشیدن بین او و استادشهای وی هیچ سنخیتی با دین وی ندارد. روزی به کنش
  پرسدگیرد، استاد از او میگفتگویی صورت می ،دکتر گراهام

  / / 

 .      (156: 2007األسواني، ) 
سرزمینش را ساز مهاجر در انسجام فرهنگی، تعلق هویتی خود به فرهنگ و عناصر هویت»

کند و با افزودن آفرین میزبان برقرار میتعاملی سازنده با عناصر ارزش ،در عین حالو کند حفظ می
ساز خود، به ساخت هویتی آمیخته دست عناصر هویت ۀعناصری از فرهنگ میزبان به مجموع

 .(25: 1395ران،  همکا)فالح و  «زندمی
مصر از خفقان حاضر و  ۀدهند ای داستان، نجاتهشخصیت نامشناسِی ناجی از منظر نشانه

حاکم بر مصر خواهد بود؛ او با وجود تحصیل در دانشگاه شیکاگو و برخورداری از امکانات، 
و  خویش های شرقیقادر است تعادل منسجمی میان ارزش ،نوشیدن شراب و زندگی آزاد در غرب

فرهنگ غرب نباشد که فرهنگ مادری را شده در مهاجر رها ۀد و آن چهرکنفرهنگ غربی برقرار 
مهاجرانی که مصر را فراموش کرده و به سرنوشت آن و از آن در برابر  است فراموش کرده

گاهی از ایدرجه به روشنفکر عنوان به وی یعنی این ؛نکند دفاع قدتمام ند،ا توجه بی نفس  اعتمادبه و آ
به سرزمین مادری  شرق مانع از دیدگاه مثبتش بارۀها درکه تفکرات قالبی و منفی غربیاست رسیده 

گونه توهین و تحقیری را ندهد.  هر ۀبه دیگران اجاز ،و فرهنگش نشود و بر خود ببالد و در عین حال
خوانند و دفاع وی تبار که وی را شترچراِن صحرانشین میهای یهودیکالسی با هم اودرگیری بدنی 

 دارد.   خودنشان از دلبستگی ناجی به فرهنگ مادری اسالمی، و هویت  دین، قومیتاز 
 

 نتیجه.4
 بیانگر تقابل دو فرهنگ شرق و غرب است. ،همچون بسیاری از آثار داستانی عرب شیکاگورمان 

تانی داسهای شخصیتهای مهاجران مصری را با خلق ها و چالشکنشأسوانی توانسته است 
مشخص ، پذیری جان بریفرهنگ ۀبه تصویر بکشد. در پرتو نظری متفاوت در دنیای متن، مبدعانه

جدایی، همانندگردی و یکپارچگی  شامل ،گزینندمیهاجران برشد که راهبردهایی را که این م
گیرد. تعامل هدفمند با فرهنگ میزبان شکل می ۀتدریج و در نتیج هها باین استراتژیشود.  می

 انجامد؛ استراتژیشدن مهاجر می اینهایتًا به حاشیهی است که فرآینداستراتژی جدایی 
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راندن و به عقب میزبان ۀجامعباعث ذوب مهاجر در فرهنگ  بار است کههمانندگردی راهبردی زیان
از نظر عالء  شود.گیری نوعی هویت منفی در مهاجر میبه شکلمنجر  ،فرهنگ مادری شده

؛ زیرا های فرهنگی مهاجر استبرای حل چالشراهبرد بهترین  یکپارچگی، استراتژی اسوانی
نیاز به ایجاد هویتی مرکب و دوگانه در خود  ،مهاجر برای داشتن تعامل سودمند در محیط جدید

میزبان نیز وفق  ۀها و معیارهای فرهنگی جامعدر عین حفظ فرهنگ مادری، خود را با ارزش دارد تا
 های داستان، راهبردی موفق رافاوت برای شخصیتخلق دنیاهای متاسوانی توانسته است با  دهد.

. موضع وی در رهایی یابندهای فرهنگی از چالش بتواننددر دنیای واقع  تاند برای مهاجران ارائه ک
اهمیت بشمارد و در عین  موضع مهاجری نیست که بخواهد فرهنگ بومی خود را کم ،این رمان

چند دهه در  کند. با اینکه او نمیهنگی غرب برخورد با تعصبات قومی و نژادی با الگوهای فر ،حال
، ضمن نقد نظام سیاسی حاکم بر مصراست که  اما در این رمان تالش کرده  ،زیسته است آمریکا

های  از ناهمسانی شدرک تا بنگرد میزبان ۀجامع فرهنگی بانیم به بومی غیر نگاهی با اجتماعی بعد از
  باشد. ها درکی درستارزش

 

  نوشتپی
گویی  ؛رسدبه نظر می سیاق ویی دکتر احمد دنانه کاماًل خارج از سبک آمریکاناب  ۀدر کشاکش این صحن .1

شکل وسط  مثلثیاش، و تیرگی یا ماشین زمان خارج شده است، شمایل مصری روستایی وناگهان از چراغ جاد
با خود را لباس رسمی محلی که از مصر آن  وشود که در اثر نماز است، تسبیحی که از دستش جدا نمیش ا پیشانی

 پوشد.آورده و در زمستان و تابستان آن را می

های ظریف الغری های قرمز کوچک، گردن سفید زیبا، گوشهمه چیز در وی مصری است، پیراهن بلند با گل .2
هایی که پاهای صندلاز آنها آویزان است،  ،انگور است ۀدختران روستایی که به شکل خوش یطالی ۀکه گوشوار

 .از آن پیداست ،هایی که با دقت کوتاه شده و بدون الک استکوچک تمیزش و ناخن

، در ندا گریزانخاطر آنکه عرب و محجبه هستم از من  ها بهییآمریکاام. کنم در این کشور طرد شدهاحساس می .3
ام مسخره ،بیننداز دانشجویان زمانی که مرا میی که مجرمم، در دانشکده بعضی یگو ؛کردند ازجوییب فرودگاه از من

 دانم چگونه باکنند. دیدی که نیروهای پلیس با من چه رفتاری داشتند؟ هیچ دوست و آشنایی ندارم. نمیمی
ها انگلیسی دیگری ییآمریکااما  ؛گرفتمم باالترین نمره را در زبان انگلیسی میا زندگی طیها رفتار کنم. ییآمریکا

 کنند.یصحبت م
مشغول به تدریس شد.  بوستن در نیویورک و آمریکاهای  . رأفت درس خواند تا دکترا گرفت و در تعدادی از دانشگاه4

را گرفت و یک  آمریکاپرستاری به نام میشل ازداوج کرد و تابعیت  با ساکن شد و آمریکاسپس از سی سال پیش در 
یی درستی آمریکا ۀکرد و انگلیسی را با لهجکرد، انگلیسی فکر میبه زبان عربی صحبت نمی یی شد، او مطلقاً آمریکا

داد و هایش را تکان میها و دستها شانهییآمریکاکردن درست مانند  کرد، وی در هنگام صحبتصحبت می
 کرد.صداهایی از دهانش خارج می

پرسید: اهل کجا هستی؟ رأفت ی که کسی از او میهنگام ،های اجتماعیهای استقبال و مناسبتدر جشن .5
 ۀاما برخی با شک به چهر ،پذیرفتنداش را میام. خیلی از مردم جواب سادهییآمریکاگفت من یک بالفاصله می

بیایی کجا بودی؟ در این هنگام آهی  آمریکاپرسیدند: قبل از اینکه به سپس از او می ،کردندش نگاه میا عربی
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دنیا آمدم کرد: در مصر بهتکرار می ،بود داد و این جمله معروف را که شعارش شده هایش را تکان میانهکشید و ش می
 آغوش عدالت و آزادی گریختم. ماندگی بهو از ظلم و عقب

کارهای رأفت را  ۀشمردن هر آنچه مصری است، همدر مقابل ناچیز ،یی استآمریکاهر آنچه  این افتخار مطلق به .6
از جمله ماشین کادیاک مدل جدید و  ؛یی را بخردآمریکاترین تجهیزات کرد تازهوی سعی می .ردکتفسیر می

 ،اش را به رخ بکشدییآمریکاها دوست داشت امکانات تجهیزات در جمع مصری. جدیدترین مدل تلفن همراه
 د این دستگاه را بسازد، بعد از چند قرن؟تواند ماننپرسید: مصر کی میتمسخر از آنان می سپس با

شوم که تصمیمات اشتباه زیادی کنم، مطمئن میام نگاه میسر گذاشتههای طوالنی که پشت . زمانی که به سال7
 ام.گرفته

 ویزیرا او هچنان تفکر یک مرد شرقی را دارد،  ؛کند که دخترش عاشق مرد دیگری شود تصورتواند نمی رأفت .8
 را درون خود دارد. در حالی که آن ،کندفرهنگ عربی را تحقیر می

خاطر علم درس  به آنان ؛کنندمی فکر ها چگونهدانم که مصریخوبی می به .روزگاری من یک مصری بودم .9
ها گروه را خراب خوانند. فکر کن مصریخاطر رسیدن به ترقی در کشورهای خلیج درس می بلکه به ،خوانند نمی
های بسیاری مثل زیرا عیب ؛های خوب را ندارندها شایستگی کارکردن در مکاناین حقیقت است، مصری ؛کنندمی

 کردن دارند. عوض و رنگ هدفیبی ،اینها ۀتفکر منظم و بدتر از همدر ی توانناگری، تنبلی، ترس، دورویی، حیله
 ،آن مستحق لعنت است ۀدهند که انجام استاگر هر ارتباط خارج از ازدواج عیب وحرام است و گناه بزرگی  .10

 کند؟لعنت نمی ،کنندمی سپریهایی که بیشتر عمرشان را در کار حرام ییآمریکاچرا خداوند 
کرد، با دقت اصالح می شد. ابروهایش رارها های صورتش از جوشبا استفاده از مخلوط نمک و زیتون شیماء  .11

 .های بدنش را نشان دهدکه برجستگیتنگ کرد ای اندازهبه ،داشت های مرتبیکه آستین را شا حتی لباس رسمی
طور که به ؛رفتلطیفی متمایل راه می شکلبه بلکه ،رفتروی یک خط مستقیم راه نمی بر دیگر مانند یک نظامی

 .اش را هم کنار گذاشتعینک طبی چیزی بین ناز و متانت بود، حتی ،دقیق

ماندگی برای همیشه از عقب ام.یی بزرگ کردهآمریکاهای اساس ارزش یی هستم و دخترم را برآمریکامن یک  .12
 شرق رها شدم. 

گویی همچنان در  ؛خواهد در زندگی دختر بالغش دخالت کنداش برداشت، می. پدرت پرده از چهره وحشیانه13
 کند.صحرا زندگی می

 و توانستند تعادل بین دو فرهنگ را حفظ کنند. شدنددار بچه آمریکاهای زیادی هستند که در . مصری14
یک روز هم مصر را فراموش  ،زندگی کردم آمریکاسالی که در  ت مرا بدانی. سیقخواهم حقی... فقط می . لطفا،15

 نکردم.
های أم کلثوم گوش که در حین عمل جراحی به آهنگبود ، عادت کرده شد. از ده سال پیش که رئیس تیم جراحی 16

 بدهد.
تحجر من قلبًا به خدا ایمان دارم، م -نوشیدن شراب در اسالم حرام نیست؟  –شراب قرمز.  -نوشی؟ . چی می17

 را جایز دانستند.شراب ن در زمان حکومت عباسی در عراق نوشیدن طوری که علمای دی همان ؛نیستم
 

 منابع 
 ،پورآریان منوچهر ۀترجم و اقتباس ،شناسیجامعه ۀزمین تا(،)بی کففرانسیس نیممایر و ویلیام فیلدینگ برن،آگ

 نا.  جا، بی بی
 سخن.  ،تهران ،مهاجرت در ادبیات و هنر(، 1391احمدزاده، شیده )
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 ،«مهاجرت ۀشده در حوز مروری بر نظریات جدید مطرح» ،(1387) ، محمدرضا و رضا نوبختزادهبرومند
 .90-73، صص 89/90، ش جمعیت

ش ، راهبرد فرهنگ، «پذیری دانشجویانشناختی تأثیرگذار بر فرهنگعوامل روان ۀمطالع»(، 1392یاره، فاطمه )تقی
 .126-99صص  ،23

شناختی رمان شیکاگو اثر عالء االسوانی بر نقد جامعه»(،1398علی آذرشب )توکلی محمدی، محمودرضا و محمد
 .169-143، صص 17 ، ش9 ۀ، دورنقد ادب معاصر عربی، «پایه نظریه ساختارگرایی تکوینی

 
 فرهنگی. -علمی ،تهران ،تبار در آلمانادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برون ،(1395) خدایی، نرجس

 ،های زبانی نگرشریزی فارسی و شناسی زبان، برنامهجامعه ،(1392داوری اردکانی، نگار و آذردخت جلیلیان )
 شناسان.جامعه ،تهران

سیمای زن در رمان ثریا در اغما اثر اسمائیل فصیح و زن در شیکاگو »ش(، 1394دهنوی امیری، فریده و همکاران )
 .164-123، صص 12، ش 7 ۀدور ادبیات تطبیقی،، «اثر عالء االسوانی

، نقد زبان و ادبیات خارجی، «همنام»فضاهای فرهنگی و تجربه مهاجرت در داستان »(، 1390روحوند، حسن )
 .79-65، صص 7، ش 4 ۀدور

بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات » ،(1397) سعیدی، مهدی و سیده نرگس رضایی
 .110-85، صص48 ، شپژوهش زبان و ادبیات فارسی،«داستانی مهاجرت

 نی. ،الله راسخ، تهرانکرامت ۀترجم ،شناسی جوانانمبانی جامعه ،(1388شفرز، برنهارد )
 ۀدور پژوهش ادبیات معاصر جهان،، «بازسازی هویت در ادبیات مهاجرت ایتالیا»(، 1391زاد )االسالمی، مه شیخ

 .72-55، صص 1، ش 17
مطالعات انتقادی ، «شصت و هفتاد ۀمهاجرت دهتقابل خود و دیگری در رمان » ،(1393) رضایی، مریم عاملی

 .80-64، صص3 ، سال اول، شادبیات

 
ساز سرزمین مادری و میزبان در چالش عناصر هویت»،(1395) ، فرزان سجودی و سارا برمکیفالح، غالمعلی

)پیاپی  5، ش 7 ورۀ، دجستارهای زبانی ،«های ادبیات مهاجرت فارسیفضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمان
 .42-19(، صص 33

تعامالت فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان )بررسی موردی ایرانیان مقیم » ،(1382) اصغرسیانی، علیقاسمی
 .160-138  ، صص2، سال پنجم، ش مطالعات ملی ،«آلمان(

 ،حسن پویان، تهران ۀ، ترجمشناسیفرهنگ جامعه(، 1367استیفن میل و برایان. اس. ترنر ) ،کرامبی، نیکالس آبر
 چاپخش.



 1400/171، زمستان 4، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 سمت. ،و رضا فاضل، تهران یغالمعباس توسل ۀترجم ،یشناسجامعهی مبان،(1387کوئن، بروس )
 ، چاپ چهارم.نی ،تهران ،حسن چاوشیان ۀ، ترجمشناسیجامعه(، 1386) یگیدنز، آنتون

پژوهشگاه علوم  ،تهران ،آمریکاو مهاجرت، پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به زبان  ،(1393مدرسی، یحیی )
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ، چاپ پنجم.بهینه ،، تهرانشناسیمبانی جامعه(، 1380خلق )اکبر نیک، منصور و علییوثوق
 ، چاپ دهم.نگاه، تهران ،هنر داستان نویسی ،(1388یونسی، ابراهیم )
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