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 ابراهيم سليمي و فاطمه سكوت جهرمي دكتر       
  
   1394،   بهار 31  شمارة      

  مقدمه - 1
مطالعـات فرهنگـي و ادبـي     ةپـردازان زبـد  از متفكران و نظريـه ) 1941:تولد(ژوليا كريستوا 

انـه  كاووانر انه،اختارگرايهاي پساسخود عمدتاً از رهيافت هايمعاصر است كه در پژوهش
طـور واحـد   البته كريستوا معموالً از ايـن رويكردهـا بـه   . است ه گرفتهشناختي بهر و نشانه

  .است ها را برگزيدهاي از آن رده، بلكه همواره آميزهاستفاده نك
آمريكا  ةابتدا به فرانسه و سپس به ايالت متحد ،تبار استكه خود يك بلغاري كريستوا
بـاب مفهـوم   مداقّـه در ترك وطـن رغبـت او را بـه    اين هجرت و  ةتجرب. كند مهاجرت مي

بعـدها همـين   . انگيـزد شود، برميها اطالق ميكه به خيل مهاجران يا تبعيدي 1»بيگانه«
ي تـرين مفـاهيم نظـر    يكـي از مهـم   ةمايـ بـن » ديگـري بـودن  «و » بيگانه بـودن « ةتجرب
 )1988( 2بيگانه با خويشتنشود كه در كتاب مي )1(»تن بيگانه«او به نام يافته توسط  بسط

  . است پرداختهآن  مبسوطشرح به 
، »فرهنـگ «، »هويـت و تبـار  «، »من و ديگـري «اي از روابط  مهاجرت مجموعه ةپديد

سـت  ا آن ديگري 3يا دياسپورا »بيگانه«. تند را به دور خود مي» زبان«و » زمان«، »مكان«
 آيد و بيگانه به نظر مي» غريبه«كه خارج از مرزهاي وطن خود و گاه در سرزمين خويش 

كاوانه دارد، همچون ساير مفـاهيمي  اين موضوع كه عمدتاً خاستگاه روان. شودقلمداد مي
رفتـه در مطالعـات ادبـي او جايگـاه     ، رفتهاست تسري دادهنقد ادبي  ةكه كريستوا به حيط

هـا كـه در ايـن حـوزه و     اي از بررسـي كريستوا با تكيـه بـر پـاره   . كندميمتشخصي پيدا 
تعريفـي   ةدهد، به ارائ انجام مي» ادبيات مهاجرت«اين حوزه نظير  پيوند باهاي هم ساحت

پردازد و با برشـمردن خصوصـيات و مالحظـات اجتمـاعي و     مبسوط و جامع از بيگانه مي
اين امر  ةمطالعبر آفرينش ادبي،  ةرواني فرد مهاجر و تحليل و بررسي بازتاب آن در عرص

  .كندكيد ميأتدر نقد ادبي پساساختارگرا 
كريسـتوا  » تن بيگانـه « ةبر آن است كه نخست به معرفي اجمالي نظري رو، پيشِ ةقالم

ايـن نظريـه، خوانشـي كريسـتوايي از     هاي ها و بايستهرهيافتبپردازد و سپس با تكيه بر 
اناربــانو و «هــاي داســتان و بيگانــه در شخصــيت 4»ديگــري«موضــوع مهــاجرت،  ةلمســأ

                                                 
1. L’Etranger 
2. L'Etranger à nous-même  
3. Diaspora 
4. L’Autre 
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گفتني است كـه  . ارائه دهد) 1384(گلي ترقي  گرِجايي دياز مجموعه داستان » پسرهايش
با اين  .اندشدهررسي و تحليل ب» نقد جديد«اي از آثار گلي ترقي در پرتو رويكردهاي پاره

ـ   ةحال قابليت خوانش آثار او در پرتـو نظريـ   كريسـتوا كـه پيونـدي وثيـق بـا       ةتـن بيگان
ـ  ،رو از ايـن . اسـت  ر نگرفتههاي ادبيات مهاجرت دارد، تا كنون مورد توجه قرا مايه بن  ةمقال

هاسـت كـه اوالً مـراد از مفهـوم تـن بيگانـه و ديگـر        حاضر درصدد پاسخ به اين پرسـش 
نزد كريستوا چيسـت  » مكان، زمان و زبان«، »هويت و تبار«، »ديگري«مدلوالت آن نظير 

ا در هـ  مايـه  گيري اين بن عنوان يك عامل نقش مؤثري در شكل مهاجرت به چگونه ،و ثانياً
  دارد؟ »اناربانو و پسرهايش«آثار ادبي، خصوصاً در داستان 

قـرار  تحليـل  مورد رويكردهاي نقد جديد  با تكيه برآثار گلي ترقي تا كنون، برخي از 
 از ديگر جايي داستان الگويي كهن تحليل« نظير مقاالتي به توان مي ميان اين از. اندگرفته
 رويكـردي « ،»ترقـي  گلـي  نامـة  خودزنـدگي  در ارنوشـت  و زمان ميان پيوند« ،»ترقي گلي

 حـوزة  در ايرانـي  زنـان  ظهـور « ،»ترقـي  گلـي  اثـر  دنيـا  دو داسـتان  بـه  شـناختي  روايت
 برمبنـاي  ترقـي  گلـي  اثـر  "ناتمام بازي" داستان بررسي«، »ادبي و اجتماعي هاي فعاليت
 كوتـاه  نداسـتا  ترجمـة  مقايسـة  :ديگر فرهنگي به ورودي در يك ترجمه،« ،»الگوهاكهن

ترقـي   گلـي  آثار بررسي و نقد كتاب به همچنين و »آن ترجمة با ترقي گلي اثر خدمتكار
اثـر   )ترقي گلي آثار بررسي و تحليل( خاطرات اثر علي دهباشي و مهدي كريمي و خلسة

تـن   ة پساسـاختارگراي در پرتـو نظريـ  تا امروز آثار او  ،با اين حال .كرد اشاره شهال زرلكي
ادبيـات مهـاجرت دارد، مـورد توجـه قـرار       مضـامين بـا  عميقي  ا كه پيوندكريستو ةبيگان

  .است نگرفته
 
  كريستوا ةكليات انديش - 2

ســاختارگرايي، : هـاي فكــري مختلفــي ملحـق شــد   ژوليـا كريســتوا در فرانسـه بــه نحلــه  
 ةهسـت  ،حـال  بـا ايـن  . كاوي لكانيها و در آخر روان مائويست 1،كل شناسي، گروه تل نشانه

و  )3(»كــورا«، )2(»اي امــر نشــانه«او همــواره : پرورانــد مضــامين ثــابتي را مــي اش فكــري
ايـن دو  . دهـد  قـرار مـي  » ملـت «و » قانون پدر« )4(،»امر نمادين«را در مقابل » بيگانگي«

امـا كريسـتوا در طـي تـأمالت خـود سـعي       . شـوند  متقابل هرگز با هم سازگار نمي ةدست
                                                 
1. Tel Quel 



١٢٠  

 

  

  
 

 ابراهيم سليمي و فاطمه سكوت جهرمي دكتر       
  
   1394،   بهار 31  شمارة      

: 1389مالكومسـن،  . ال(را بيابد  1وطني برتر يك جهان دو را به هم نزديك كند و كند اين مي
) فـرد خـارجي  (بيگانـه   ةبـه تفكـر دربـار    بيگانه بـا خويشـتن  كريستوا در كتاب . )19- 20
ماركـانو،  . ال(است  ناخودآگاه شكل گرفته ةبرمبناي نظري» بيگانه با خود«مفهوم  .پردازد مي

پنهـان هويـت ماسـت     ةكند كه چهـر  بيگانه يا ديگري در درون ما زندگي مي). 48: 1389
  .همان ناخودآگاه است 2»درون ةبيگان«درواقع  )47 :همان(

 كريستوا. كند مي ايفا اساسي نقشي 3»در فراشد  سوژه« كريستوا، نظريات ةمجموع در
 نظـام  در بلكـه  گيـرد،  مـي  كار به را زبان تنها نه كه داند مي گويي سخن موجود را »سوژه«

 ).265- 272: 1989كريسـتوا،  ( »كند مي ويران يا سازد مي را خود«) زبان از استفاده( گفتماني
 اين بر تكيه با او. رود مي كار به »اشخاص« بر داللت براي كريستوا نزد »سوژه« اصطالح«

 از دارد، اشـاره  منسـجم  هـويتي  با خودآگاه كامالً موجودي به 4»خود« اصطالح كه دليل
 اسـت  شخصـي  »سوژه«در نظر او، . ورزد مي اجتناب  »خود« مرسوم اصطالح كارگيري به
 تمـامي  اثـر  از اينكه بدون است، غيره و زباني اجتماعي، فرهنگي، هاي پديده انواع تابع كه
 سـوژه،  هويـت  ايـن،  بـر  عـالوه . باشد داشته كاملي آگاهي اش گيري شكل بر ها پديده اين

 هـاي  گسسـت  طبيعـي  مالًكـا  صـورت  بـه  بلكه شود، نمي گرفته نظر در همبند و منسجم
 را انسـان  هـايش  پـژوهش  همـة  او در .)91: 1393سليمي و سكوت، ( »دارد خويش در زيادي

 نظيـر  هـايي  پديـده  تبيـين  درصـدد  منظـر  ايـن  از و گيـرد  مـي  نظـر  در »سوژه« همثاب به
كريستوا اين پرسش را كـه چگونـه فـرد خـودي حضـور       .آيد برمي سوژه نزد انگاري آلوده

گـو   سخن ةجمله سوژبا نوجه به نظريات پيشين خود از كند، را تجربه مي) هبيگان(ديگري 
 - نـه (مـاهگي   هشـت  تـا  شـش  دورة از كودك قبـل . دهد پاسخ مي 5انگاري آلوده ةو نظري
واقع هويت مادرانـه  در. كند طرد، بطن مادر را ترك مياز طريق عمل دفاعيِ ) 6من - هنوز

) چيز آلوده انگاشته شده(اما هويت مادرانه . را بيابد انگارد تا بتواند هويت خود را آلوده مي
. اسـت  جزئي از خود كودك است، جزئي كه پيش از اين كودك را حفـظ و تغذيـه كـرده   

                                                 
1. cosmopolitanism 
2. Foreigner within 
3. Le sujet en procès  
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5. abjection 
6.  Not-yet-ego 
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. ال(» بيـرون  /ديگري يا درون /ست براي امكان تمايز خود ا اين سركوب اوليه مكانيسمي«
 كـه  آنچـه  زنـي  واپس و طرد از التيح« يعني انگاري معنا، آلوده اين در .)50: 1389ماركانو، 

   .)75: 1384 آفي، مك( »شود مي محسوب ديگري خود، براي
را بـيش از پـيش نـزد    » ديگـري «مهاجرت و تبعيد در قرون اخيـر، اهميـت مبحـث    

  جالي وطن يا رانـده  ةتجرب ،بيگانه چه مهاجر باشد چه تبعيدي. است متفكران برانگيخته
اين تجربه و تبعات آن در آثار مهاجران هنرمنـد و  . ه داردشدن از وطن را با خود به همرا

مكاني و فرهنگي  - هاي هويتي مهاجر هنرمند به بازسازي دغدغه. يابد نويسنده بازتاب مي
آفريند كه تـأثير مهـاجرت بـر تفكـر سـوژه را آشـكار        اي مي پردازد و متني نشانه خود مي

كنـد و بـا    يـن تـأثرات را بررسـي مـي    ، ابيگانـه بـا خويشـتن   كريستوا در كتاب . سازد مي
ثيرات مهاجرت را در اشخاص مهاجر أشناختي بازنمود ت شناختي و جامعه هاي روان تحليل

هـايي گـاه متضـاد را     او طي تحقيقات خود، مؤلفه. كند و آثار ادبيات مهاجرت بررسي مي
  .يابد كه بين افراد مهاجر و ادبيات مهاجرت مشترك است مي

  
  هاي هجرت و غربتزخمه ةويسندگلي ترقي؛ ن - 3

ادبيات مهاجرت  ةخصوص حوزمعاصر و به ةجمله نويسندگان برجستاز )1318( گلي ترقي
، )1348( گـوارا هسـتم  من هم چه هايداستانايران است كه تا امروز آثاري نظير مجموعه

) اكنـده هاي پرجلد دوم خاطره( دو دنيا و )1379( جايي ديگر، )1373(هاي پراكنده خاطره
 و )1378( دريـاپري، كاكـل زري   هايهمنظوم ،)1354( خواب زمستانيرمان كوتاه  ؛)1381(

و رمان  )1386( بانوي هستي بزرگو همچنين كتاب نقدي با عنوان  ؛)1393(فرصت دوباره 
  . است دهدارا انتشار  اتفاق

در او نـام  شـدن    به زبان انگليسي و فرانسوي باعث مطـرح  ترقي؛از آثار  برخي ةترجم
 جايي ديگر ةاز مجموع» بانوي روح من بزرگ«كه داستان  آنچنان ؛است ادبيات جهان شده

بـه دنبـال آن، رمـان كوتـاه     . در فرانسـه شـد   1»كنترسيل ةجايز« ةبرند م1985در سال 
از » اتوبـوس شـميران  «به دو زبان انگليسي و فرانسوي و داسـتان كوتـاه    خواب زمستاني

  .)135: 1382كريمي، دهباشي و (، به زبان فرانسوي انتشار يافت پراكندههاي خاطره ةمجموع

                                                 
1. Le prix de Contre-Ciel 
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همواره به عنوان يكي از نويسندگان مطـرح ادبيـات مهـاجرت ايـران يـاد       گلي ترقياز 
گلي ترقي ابتدا به آمريكا و سپس بـه فرانسـه مهـاجرت     .)89: 1386سليمي كوچي، ( شود مي
هجـرت و   ةي زيسـت هـا تجربـه  نست از طريق ادبياتاي مهاجر توا عنوان نويسنده او به. كرد

گسسـت از  «و موضـوعاتي از قبيـل    غربت را در بسياري از آثار داستاني خود منعكس كند
را به بياني زباني » هاي بيگانهحضور آدم«و » سرزمين غريب«، »ميل به بازگشت«، »ريشه

 ها عاملي بـود كـه باعـث شـد    تن» ساز صر هويتعن«عنوان  واقع، ادبيات و زبان بهدر. درآورد
گلي ترقي همچون ديگر هنرمندان مهاجر بتواند هويـت فرهنگـي خـود در غربـت تـداوم      

جايگـاهي   ،هاي مرتبط با هجرت، تبعيد و غربتدرونمايه ،باري .)151: 1392فكوهي، (بخشد 
بسـياري از   ةمايـ  بـن  پرداختن به چنين مضامينيهاي گلي ترقي دارند و اساسي در نوشته

هاي غريب آقـاي  عادت«، »اي در آسمانخانه«، »اناربانو و پسرهايش«هاي او نظير استاند
  . روندبه شمار مي» سفر بزرگ امينه«و » مادام گرگه«، »خدمتكار«، »الف در غربت

  
  »مثابه بيگانهديگري به« ةتبيين انگار - 4

ــه   ةنتيجــ ويكــم را بيســت ةخصــوص در ســد كريســتوا بيگــانگي در دنيــاي معاصــر و ب
از منظـر تـاريخي، او   . دانـد گرايي افراطيِ انسانِ مدرن مـي  هراسي، فردگرايي و ملي بيگانه
را سـرآغاز و منشـأ    )1789(هايي از تاريخ اجتماعي جهان نظير انقالب كبيـر فرانسـه   پاره

 ةهاي جامعساختزعم كريستوا، ژرف به. كندپرستي و ديگرستيزي قلمداد ميترويج وطن
اساس شباهات، عـادات  تاريخي، بر- طلبِ برآمده از تحوالت اجتماعيرژا و مصرفانسان بو

هـا و  ها، بطالـت شود كه از طرفي پاسخگوي روزمرگيريزي مياي پيافتاده و مسائل پيش
ـ      تفاوتيبي اي عـالي از  نمونـه  ةهاي چنين انساني باشـد و از طـرف ديگـر بتوانـد بـه مثاب

  ).10- 11، 1988 1كريستوا،(گي قلمداد شود اي واجد تماميت و يكپارچ جامعه
هايي كه در چهره، فرهنگ، دين، منش، بيـنش و اخـالق   حضور بيگانه به علت تفاوت
را بـه  جامعـه  توانـد تماميـت و يكدسـتي    ست كه ميا اياو نمايان است، حضور آشوبنده
سـرانجام  ) سـوژه (گيرد كه فرد  اين تهديد از آنجا نشأت مي. چالش بكشد و يا تهديد كند

اگر سوژه قابليت و آمادگي پذيرش ايـن  . شودهايش با ديگري آگاه ميها و تفارقاز تفاوت

                                                 
1. Kristeva 
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جويانـه بيگانـه را عامـل اصـلي     انگيـز و سـتيزه  ها را نداشته باشد، با نگرشي نفـرت تفاوت
ايـن نظرگـاه كـه بـا     . پنـدارد هـاي فـردي و ملـي مـي    بختيجامعه و نگوني هانابساماني

انسان مدرن نسبتي تام و تمام دارد، مواجهه بـا ديگـري را آوردگـاه توسـل بـه      فردگرايي 
سازي بيگانه بـا  سازي و همسانتواند در يكسانكند و فرد از اينكه نمياعمال خشونت مي

او بيگانـه  . كنداجتماعي خود توفيقي حاصل كند، بيگانه را عمالً و قاطعانه طرد مي ةحلق
آورد و توانـايي  خـويش بـه حسـاب مـي     ةتهديد بر انسجام جامع و نوعي» امري آلوده«را 

ت خـويش غيـرممكن مـي     بـه  . انگـارد پذيرش وجوه ناآشنا و متفاوت ديگري را در ذهنيـ
را همـواره بـه   » ديگـري «ها و بـه تبـع پـذيرش    انسانِ مدرن پذيرش تفاوت ،همين دليل
توانـد بـا او   يا به هيچ روي نمـي كند و گواجتناب مي» بيگانه«اندازد، از بودن با تعويق مي

  .در يك اقليم به سر برد
شـناختي  معنـي هـاي  ، كريستوا عالوه بر برشمردن مؤلفـه بيگانه با خويشتندر كتاب 

كنـد  مـي نيـز مداقّـه   » وطني درونـي جهان«و » تالقي«مفاهيمي نظير در مفهوم بيگانه، 
كنـد  را مطـرح مـي  » راه چهـار «نيـز مفهـوم    يك شـورش  ةآينداو در كتاب  ).167: همان(
آيد كه آيا وجـود چنـين   اين پرسش برميبه و به جستجوي پاسخ ) 67- 68: 1998كريستوا، (
هـا و مالقـات   كه از تبعيض و ستيز مبرّا باشـد و محـل تالقـي ايـدئولوژي    » راهي چهار«

 درواقع او تلويحـاً  .پذير است يا خيرهاي متفاوت باشد، اصوالً امكانهاي مليتنگريجهان
را همچـون  » ديگـري «توان دهد كه آيا ميگران قرار مياين پرسش را پيش روي انديشه

  ).93: 2004 1سارتر،( ندانست »جهنم«سراسر  )1905- 1980(سارتر 
. كننـد ديگري از همان ابتـدا او را متمـايز مـي    هاي ظاهريِاز منظر كريستوا، خصلت

ست كه انسـان  ا ي و يكدستي تاميحضور عيني و فيزيكي او تهديدي بر سكون، يكنواخت
روست كه او حضور ديگري  از اين. خود مشاهده كند پيرامونخواهد همواره در فردگرا مي

خواهـد در برابـر ايـن حضـور آشـوبنده      كند و مـي را نوعي گستاخي نابخشودني تلقي مي
 آيـا كنـد كـه   ال را مطـرح مـي  ؤرو كريستوا بارها ايـن سـ   از همين. اقدامي به عمل بياورد

هاي فراوان در سـرزمين غريبـه،   رو شدن با بيگانگيتوان در حين ديگري بودن و رودر مي
  ). 13: 1988كريستوا، ( خوشبخت بود؟

                                                 
1. Sartre 
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  تعليق مكان و زمان نزد بيگانه - 5
هـاي  سـو اصـل و ريشـه    او از يك. است» مكان از دست رفته«بيگانه عاشق ماليخولياييِ 
 او ديگـر  .جا ريشه بدواندتواند در هيچاز سوي ديگر نمياست و  تعلّق خود را از دست داده
پنـدارد و   رفته مي چون در سرزمين جديد وطن خود را از دست ،به وطن خود تعلق ندارد

هـا  در سرزمين جديد تعلق خاطري به مكان او عالوه، به. يابد آن را در مكان جديد باز نمي
 گفـت  تـوان  مـي « پـس : يابـد  آواره مـي  شود كه خـود را  مهاجر در فضايي واقع مي. ندارد

 آوارگـي  /جـايي  جابـه  نـوعي  احسـاس  بـه  كه است مكان دو بين فضايي يا خط دياسپورا
 احسـاس  بـه  يـا  ايـم  نرسيده اي نقطه به كامالً گاه هيچ اينكه و بودن مسافر همواره دايمي،

ي بـا فضـاي سـوم   «شـخص مهـاجر   . )137 :1391 نجوميـان، (» دارد ارجـاع  كردن مكاني بي
در ايـن فضـاي سـوم،    . اسـت  روي خط مرزي دو فرهنگ سـاخته شـده   روست كه بر روبه

گيـرد   شـكل مـي   - برند نام مي 1كه از آن با عنوان هويت يا سوژه سرگردان -  هويتي ثالث
از ايــن پــس او بــه هــر ). 8: 1391احمــدزاده، ( »كــه مــاهيتي نامتجــانس و نــاهمگون دارد

 ةواقـع، مسـأل  در. سـرزميني متعلـق بـه او نيسـت     يچرود، بيگانه است و هـ سرزميني مي
: 1388كريسـتوا،  (مانـد  تعلّق جديد است كه همچنان الينحل باقي مي ةهميشگي او، مسأل

15 -14(.  
چنـين بـه   . ماندمكانِ بيگانه به قطاري در حال حركت و هواپيمايي در حال پرواز مي

ايـن  . براي او تمامي نـدارد گذار بين مبدأها و مقصدهاي متفاوت  ةرسد كه مرحلنظر مي
كند كـه گـويي در   اي متصلّب و سخت تبديل ميوارهءحالت غريب و متزلزل او را به شي

او همـواره در  ). 18: 1988كريسـتوا،  ( نهايـت قـرار دارد  سقوطي هميشگي در راهي دور و بي
ـ  برد و بيو مأوايي ديگر به سر مي فضاآرزوي  ن مـ «روسـت كـه   هوقفه با اين پرسـش روب

فرار . گزيندبيگانه همواره راه فرار را برميروست كه  از همين. »باالخره به كجا تعلق دارم؟
گـزاف و   ةطُرفـه اينكـه در كشـاكش ايـن چرخـ     . از يك ناكجاآباد بـه ناكجاآبـادي ديگـر   

 ةاين لذت مازوخيستي او را بيشـتر در ورطـ  . كندبار، او گاه لذت رنج را انتخاب مي مرارت
هـا، تحقيرهـا و   تفـاوتي در برابـر نابسـاماني   برد و نقابي از بـي گريزي فرو ميعزلت و ديگر

  ). 15: همان( كشدشخصيت او مي ةها بر چهرناكامي

                                                 
1. diasporic 



  ...اناربانو و «هاي داستان شخصيتبررسي 

 

١٢٥  
  

 

  

  1394،   بهار 31  شمارة

از . ريشگي در مكان، بـه هـيچ زمـاني نيـز تعلّـق نـدارد      تعلّقي و بيبيگانه عالوه بر بي
به گذشته رجـوع   ممدابيگانه در جستجوي دستاويزي براي زندگي،  ةروست كه حافظ اين
. اسـت  اي كـه در آن بـه مكـان و زمـاني تعلـق داشـته      اي از آن گذشـته به پـاره  ؛كندمي

  ثباتي هويتيتزلزل و بي ةكنندجايي در مكان براي بيگانه تداعيكه تغيير و جابه همچنان
او در . انگيـزد نيـز حـس تعليـق، تبعيـد و گريـز اسـت       حسي كه زمان نزد او برمي ،ستا

هاي خويش با ديگـران، در برابـر فروپاشـي تـام     ها و مغايرتحالت با درك تفاوتبهترين 
چراكه به مكان و زماني در خود  ؛كند كند و ناگزير تنها و تنها به خود اتكا ميمقاومت مي
هـا و  كنـد بـر تشـويش   شود و با اعتماد بر خويش و خودبسـندگي سـعي مـي   متوسل مي
  .كند هاي درون و بيرون غلبهنابساماني

  
  گسست از زبان مادري و سرآغاز بيگانگي - 6

اسـت كـه زبـاني    برآمـده از ايـن نقـص     ،شودرو ميبا آن روبه» ديگري«اولين ناكامي كه 
گسـلد و بـه زبـاني    ناچار از زبـان مـادري مـي    او به. نامفهوم و گفتاري غيرقابل درك دارد

پـردازد كـه   ساسـات خـويش مـي   ها، نيازها و احها، ناخواستنينامأنوس به بيان خواستني
ناكـام   1»زبـان ديگـري  «او خويش را در بيان خـود بـه   . شونددرستي درك نمي عموماً به

. كنـد  در جدايي از زبان مادري تجربه ميرفته اولين بيگانگي با خويشتن را داند و رفته مي
در كـاو فرانسـوي، زبـان را عنصـري بنيـادي      روان ،)1901- 1981(كه ژاك الكـان   همچنان

توانـد  انگارد و معتقد است كه گسست از زبان ميگيري ناخودآگاه و هويت سوژه ميشكل
  .)113- 114: 1383مكاريك، (فرديت سوژه را به كلي متزلزل سازد 

آمـدي در برقـراري ارتبـاط، بـه زبـاني      در سرزمينِ ديگري، زبانِ مادري به علت ناكار 
ست و ا ي هجرت به سرزمين ديگريهاارضهاولين عاز اين موضوع . شودصامت تبديل مي

 ةشود، چراكه نسيان و يا كنـار نهـادن يكسـر   متعاقباً سرآغاز بيگانگي فرد با خويشتن مي
). 27: 1988كريسـتوا،  ( زنـد فرد را رقم مـي » بحران هويت«و » ازخود بيگانگي«زبان مادري 

را بـراي سـوژه پـر    » وراكـ «ست كه جاي خـالي  ا ايبه زعم كريستوا، زبانِ مادري سامانه
كند و در صورتي كه زبان مادري به فراموشي سپرده شود، ديگر نيـرو و قـدرتي بـراي     مي

  ). 837: 2002 2بارت،( تماميت بخشيدن به سوژه وجود ندارد
                                                 
1. La Langue-Autre 
2. Barthes 
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نابهنجـار بـه   » ديگـري «در سرزمين بيگانه عالوه بر زبان، باورها، پندارها و رفتارهاي 
او . شـود مواجه مـي » ديگربودگي«و » بيگانگي«ت او با دو نوع در اين موقعي. آيندنظر مي

پنـدارد و از او حـذر   مـي » بيگانـه «زيرا جامعه او را  ،شودتلقي مي 1»ديگري بيروني«يك 
حضـور   .شـود  انگـاري طـرد مـي    يند آلودهاواقع، بيگانه امري آلوده تلقي و با فردر .كندمي

ترين احساس انسـان از   اندازد كه آركائيك اش مي يانگار را به ياد ستيز آلوده«بيگانه سوژه 
رفتـه  ناپـذير رفتـه  ايـن ناكـامي جبـران   . )51: 1389ماركـانو،  . ال(» سير جدايي و طرد است

سازد كه ديگر با خويش هـم احسـاس   اي ميراند و از او بيگانهرا به حاشيه مي» ديگري«
انسان ثانوي  ة، تجرب2»ري درونيديگ«اين بيگانگي با خويشتن يا همان . كندبيگانگي مي

  ). 26- 27: 2004 3پترسون،( ستا »ديگربودگي«از  مهاجر
اوليـه  » ديگربـودگي «غرقه در سرگرداني و ترديد و استيصال، بيگانه به اتهام سرانجام 

گيـرد و  هاي متفاوت آدمياني كه در پيرامون او هستند فاصله مياو از گروه. شودطرد مي
پنـدارد  او حتي مي. كندآزادي مينوعي احساس  وابستگي با ديگران،رها از همبستگي و 

واقـع ايـن تنهـايي انتخـاب او     امـا در  ،اسـت  جويي انتخاب كـرده تنهايي را از سر لذتاين 
انـد، بـه او تحميـل    ست كه از طرف تمام آنهايي كه او را بيگانه پنداشـته ا رفتارينيست، 

كننـده و گـاه   آور، خسـته تي و بيهـودگي مـالل  تفـاو رفتـه در بـي  بيگانـه رفتـه  . است شده
رود كه اصوالً امكان ارتباط با ديگري و كنش در برابر وجود او را بـه  اي فرو ميكننده گيج

  ). 37: 1988كريستوا، ( بردكلي از ميان مي
  

  تبارو مرگ فرهنگ خويشتن، ناپيوندي با »بيگانه«شخصيت  - 7
هاي خـويش را بـه تبـار و    تواند علقهاما نمي ،ستا داند كه او را پدري و مادريبيگانه مي

در آن كشورِ ديگر، كسـي پـدر   . خانماني كه پشت سر گذاشته، احيا كند و يا از سر بگيرد
شناسد، كسانِ او متعلق بـه زبـان و جهـان ديگـري هسـتند و گـويي در       و مادر او را نمي

سـت  ا »يتيمـي «از نظر كريستوا، بيگانـه  . اندبه فراموشي سپرده شدههمان جهان و زبان 
بنـابراين  . سـت ا خويشاوندي همواره در سوداي هجرت به جـايي ديگـر  بي اينكه از فرط 

                                                 
1. altérité objective 
2. Altérité subjective 
3. Paterson 
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است، بنابراين  مادرش را از دست داده) انگاري دهآلو(فرد بيگانه نيز در اين طرد آركائيك «
كريستوا براي تبيين اين مبحث، از  .)51: 1389نو، ماركا. ال( »گويي بدون اصل و نسب است

او . كنـد يـاد مـي  ) 1913- 1960( اثر آلبـر كـامو  ) 1942(شخصيت اصلي رمان بيگانه  1مرسو
داند كه در برزخ مليت و فرهنگ عرب اي ميشده بارزي از شخصيت بيگانه ةمرسو را نمون

واقع آخرين نشاني از تبـار  فقدان و مرگ مادر و در. و فرانسوي سرگردان و مستأصل است
يـا شـايد   . امروز، مامان مـرد «: افتدو تعلقات خويشاوندي او در همان آغاز رمان اتفاق مي

روي نـامي از  اين شخصيت داسـتاني كـه بـه هـيچ     ).3: 1989 2كامو،( »دانمهم ديروز، نمي
سـت  ا داند، يتيميآورد و گويي مرگ مادر را هم از پيش مفروض ميپدرش به ميان نمي

تفـاوتي  تنهـايي و بـي    هاست در خأل و نيستيِ خويشـاوندي بـه سـر بـرده و بـه     كه مدت
اش، او نهايتـاً در دادگـاه بـه علـت بيگـانگي     . است آور خويش خو گرفتهناپذير و ماللنفوذ

اسـت، بـه اعـدام     هايش با ديگران و اينكه در مرگ مادر سوگواري نكردهها و تفارقتفاوت
  ). 14: 1988ريستوا، ك( شودمحكوم مي

  
  داستان ةخالص - 8

خواهد ايران را به مقصد پـاريس تـرك   ست در فرودگاه مهرآباد كه ميا راوي داستان زني
كند كه قصد دارد ابتدا بـه پـاريس و از آنجـا بـه     در فرودگاه با پيرزني برخورد مياو . كند

كن گـوتنبرگ  پيرزن به درخواسـت پسـرهايش كـه در حـال حاضـر سـا      . گوتنبرگ برود
ترسـد از پـرواز جـا    هستند، راهي اين سفر شده، از چند و چون كار اطالعي ندارد و مـي 

  .شوداي از او جدا نميماند و لحظهبه همين دليل در كنار راوي مي. بماند
حوصله  آلود و بيراويِ خواباناربانو در هواپيما داستان زندگي خود و پسرهايش را براي 

هـاي فـراوان بـه سـمت     فرودگاه پاريس، زن راوي، اناربانو را بـا مـرارت   در. كندتعريف مي
برد تا از آنجا او را به سمت هواپيمايي كه به مقصد گوتنبرگ ترمينال ترانزيت مسافران مي

رود و بعـد از گذشـت چنـد روز    زن به خانـه مـي  . كند، همراهي و راهنمايي كندپرواز مي
هـاي ايـران و    از سـفارت . او جـا مانـده اسـت    جيـب  رشود كـه بليـت اناربـانو د   متوجه مي

  .يابد جا نشاني از اناربانو نمياما هيچ ،شودهاي هواپيمايي فرانسه نام او را جويا مي شركت
                                                 
1. Meursault 
2. Camus 
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  تحليل داستان  - 9
در . مانـد مكان نزد بيگانه به هواپيما و قطاري در حال حركـت مـي   ةبه نظر كريستوا مقول

قبـل و  . اصلي وقوع حوادث، هواپيمايي در حال پـرواز اسـت  مكان » اناربانو و پسرهايش«
رشتاب براي در تالطم و آشوبي پ مسافران داستان ترقي. بعد از پرواز آرامشي وجود ندارد

  . كنند ب، مالل و ديگربودگي را تجربه ميند و عمالً اضطرارسيدن به جايي ديگر
د و در رؤيا قطاري در حـال  روراوي داستان بر روي صندلي هواپيما مدتي به خواب مي

: 1384ترقي، (روند مي» جايي ديگر«بيند كه او و دو پسر اناربانو سوار بر آن به حركت را مي
تزلزل مفهوم  ةيا نماد بارز و برجستؤاين ر. كس از محل آن اطالعي ندارد كه هيچ جايي ؛)60

پاريس، خواب قطاري در  راوي در هواپيمايي در حال پرواز به مقصد. مكان نزد بيگانه است
او همـواره در فكـر گريـز و پيوسـتن بـه      . بينـد را مي» جايي ديگر«حال حركت به مقصد 
اين استعاره آنچنان زنده و قابل درك است كه گـويي همـان فـرار و    . سرزميني ديگر است

دور شـدن و  : اسـت  آن سخن گفته ةدهد كه كريستوا پيوسته دربارگريز بيگانه را شرح مي
). 21: 1988كريسـتوا،  ( »جايي ديگـر «از جايي در آرزوي يافتن مكاني نامعلوم به نام  گسست

تمهيد و سرآسيمه به سوي سرزميني ديگر، به اميد يافتن مأوايي ديگر كه شايد سفري بي
پاهايم، با اضطرابي دردناك، به دنبـال  «: بتوان در آن آسود، ريشه دواند و حتي ماندگار شد

 ةايـن جملـ  بـديهي اسـت كـه     .)59- 60: 1384ترقـي،  (» مينِ سفت محكمگردد، ززمين مي
ست كه بتـوان  ا راوي گواه عطش او براي فرود آمدن و گام نهادن بر سرزميني ةگوناعتراف

  .حالي نجات يافتتعلقي و پريشاندر آن آرام گرفت و از سراسيمگي و بي
از آن پـس هـيچ پايگـاه و    اسـت و  واقع بيگانه مكان اصيل خويش را از دسـت داده در

. است كه بتواند خود را متعلق به آن بدانـد  قرارگاه راستيني در جهان پيرامون خود نيافته
آيـد و  تعلقي، به جستجوي مكاني ديگـر برمـي  ريشگي و بياو غمزده و بيمناك از اين بي

و جـا ريشـه بدوانـد    توانـد در هـيچ  امـا نمـي   ،شـود مي» جايي ديگر«خواستار عزيمت به 
  :ستقراري اهمچون شبحي سرگردان دائماً در ناآرامي و بي

از مـردم ده بدشـان   . آرام و قـرار نداشـتند  . پسرهاي من از بچگي هوايي بودند: گويدمي] اناربانو[
كجـا؟ خودشـان هـم    . بروند يك جاي ديگـر . بروند تهران. خواستند بروند شهر آمد همش ميمي
. يزد برايمـان اول و آخـر دنيـا بـود    . شناختيمك جا بيشتر نميما كه جوان بوديم ي. دانستندنمي
  )50: همان( ايننه خانم خوش به حالت كه جاي خودت را پيدا كرده: گويممي
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خواهند سوئد را نيز تـرك  اند، اما ميرفتهپسرهاي اناربانو از روستايي در يزد به سوئد 
رهايش را از زبان شوهرش كه در غياب اناربانو علت سرگرداني پس. كنند و به آمريكا بروند

. انـد پسرهاي من هرجايي شده: گفت«: كندچنين عنوان مي است، اين فرزندان درگذشته
  .)51: همان(» اندهرجا بروند، غربتي. پايشان از زمين كنده شده

اند كه حتي ديگر زير درخت مهاجران سرگرداني شده ،آنها در جستجوي زندگي بهتر
راوي در پايان داستان كه اناربانو را در عالم واقع از . گيرندشان هم آرام نميدريانارِ باغ ما
داند پيرزن كجاست، آيا به سوئد رسيده، نرسيده؟ به ايران برگشـته،  نمي(است  دست داده

بينـد و بـا    اناري را مي كند كه گاه خواب ننهاعتراف مي ،)برنگشته؟ آيا مرده يا زنده است؟
  : آوردها حرف به ميان ميها و سرگردانيشتگيپيرزن از سرگ

انـد  بـاز هـم راه افتـاده   . اندكس و كار و غريبدر آمريكا هم بي. خانم جان، از پسرها نامه داشتم«
  »اين دفعه كجا؟. بروند يك جاي ديگر

ار آرام و قـر . انـد جـا غريبـه   هميشـه و همـه  . انـد طوريها اينخيلي. اناربانو، غصه نخور«: گويممي
 ةكشـند زيـر سـاي   دراز مـي . نـد ا خوشـحال . انـد بيني كـه پسـرهايت برگشـته    يك روز مي. ندارند
از نو بـه كـوه و كمـر    . كندبعد، دوباره فيلشان ياد هندوستان مي. زنندهاي انار و چرت مي درخت

  .)72: همان(ست ا جور زندگيخب، رفت و برگشت هم يك. زنندمي

و از » يتيمـي «احسـاس   ةكننـد داستان بار ديگر تـداعي  مفقود شدن اناربانو در پايان
ـ   چراكه مي ؛رفتگي تبارِ راوي و دو فرزند پيرزن استدست ةتوان اناربانو را بـه نـوعي تتم 

جـاي  «البتـه كـه او در جسـتجوي    . رودتباري دانست كه در ايـن هجـرت از دسـت مـي    
كه ترقي خود همچنان. است غربت شده ةنيست و تنها براي ديدن فرزندانش آوار» ديگري

و  دهباشـي (» ست كه ريشه در زمين داردا اناربانو همچون درختي«: بر اين عقيده است كه
اما در هر حال با فقدان اناربانو، سه شخصيت داستان از بازگشـت بـه    ؛)114: 1382، كريمي

ننـد كـه   مامانند و يكسره به بيگانگاني ميباز مي» انار محبت«اصل و ريشه، و از چشيدن 
سرگشته و حيران،  )5(،»يهودي سرگردان« ةاند و همچون اسطوراز سرزمين خود گسسته

  .كننداز اين سرزمين به آن سرزمين كوچ مي
: اسـت » مهاجر و بيگانـه «هاي حكايت ناتمام شخصيت» اناربانو و پسرهايش«داستان 

تصـوير كشـيده    هايي كـه در ايـن داسـتان بـه    تمام شخصيت. راوي، اناربانو و پسرهايش
اناربانو خود مسـافر اسـت و نخسـتين    . انديافته» بيگانه«و » ديگري«هاي اند، خصلت شده
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چنين توان ميداستان  ةبا توجه به ادام. رودبار است كه به سفر و به ديدار پسرهايش مي
 ةاو به نـوعي نماينـد  . است» بيگانه«و » ديگري«مبدل شدن به  ةگفت كه او نيز در آستان

، بـه آن اشـاره كـرده   كه كريسـتوا  » چهارراهي«ست كه اول بار در فضاي ا هاييصيتشخ
و عميقاً تبعيض، اضطراب، ترديد، سردرگمي و نابسـاماني را تجربـه    گيرند و عيناًقرار مي

عدم آشنايي به زبان ديگري و ناتواني در برقراري ارتباط، هراس و نگراني دائمي . كنندمي
مـن كـه   . خـدا اي «: كنـد او در طول داستان بارها تكرار مـي . رت استاناربانو در اين هج

   .)61: 1384ترقي، (» فهممها را نميزبان اين. سواد ندارم
 ةو را براي نخسـتين بـار در آسـتان   ناكارآمدي زبان مادريِ اناربانو در سرزمين بيگانه، ا

او همچنين در ايـن  . دهدها و سقوط در خأل دورافتادگي و تبعيد قرار ميگسست از ريشه
برد كه مبادا پسرانش زبان مادري و اصل و تبار خـود را فرامـوش كـرده    هراس به سر مي

هـا و  اين نسيان و فراموشي زبان مادري كه به زعم كريستوا با گسست از پيشـينه . باشند
اضـطراب   ةمايـ  ، )29: 1988كريسـتوا،  ( هاي فرهنگي و بحران هويت مترادف اسـت خصلت

فارسـي از  . سـواد شـده باشـند   ترسم پسرهاي مـن هـم بـي   مي«: شودميپيرزن  ةوقف بي
   .)47- 48: 1384ترقي، (» خدا به من رحم كند. يادشان رفته باشد

تواند سوژه را بـه تبـار و   ست كه ميا ايپايمردي در ارتباط با زبان مادري تنها واسطه
گيـرد كـه   مـوقعيتي قـرار مـي    ا درراوي نيز در طول داستان بارهـ . اصل خود پيوند دهد

   ؛كنـد امـا كسـي زبـان و منظـور او را درك نمـي      ،ناچار بايد مطـالبي را توضـيح دهـد    به
. آيـد هاي او براي گفتگو و برقراري ارتبـاط بيهـوده بـه نظـر مـي     تالش ةاي كه همگونهبه

هاي مختلف داسـتان ديـده   زبان و عدم درك زبان ديگري به دفعات بين شخصيت ةمسأل
فهمـد و چيـزي   گويند كه نميدو آقاي بلند باالي سوئدي چيزي به اناربانو مي«: شوديم

طرفـه و  اين گفتگوهـاي يـك   .)67: همان(» فهممگويند كه نميبه زبان سوئدي به من مي
درپي بـا   آنها پي. كندسرگشتگي، اضطراب و خستگي راوي و اناربانو را تشديد مي ،بيهوده
فراوانـي واژگـاني نظيـر    . شـوند رويـارو مـي  » گـري بـودن خـويش   دي«و » بيگانه«مفهوم 

در مـتن  » هاي غريبـه آدم«و » فرنگ«، »غربت«، »مالل«و » سرگشتگي«، »سرگرداني«
هـاي موجـود انگشـت    هـا و دوگـانگي  خود مؤيد اين است كه نويسنده بر تعارضداستان 

  .است تأكيد نهاده
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: شـود ديـده مـي  » تفـاوتي بـي «س كـرات احسـا   بـه همچنين، در رفتـار و افكـار راوي   
دليل، كـه  خداحافظي، بدون حرف، بدون نگاه، سرد و سريع با بغضي پنهاني و خشمي بي«

راوي در مكالمه با  .)45: همـان (» بلعيد و زد به چاكتلخ كه بايد فرو نبايد نشان داد و حسي
تفـاوتي   در نقـاب بـي   اما بارها در برابرش ،ستايداناربانو، هرچند صداقت و مهرباني او را مي

گيـرد و جـواب   او بـه دفعـات اناربـانو را ناديـده مـي     . رودنفوذناپذير و سهمگيني فـرو مـي  
در بسـياري  واقع در. دهدهايش پاسخ ميسر به پرسش ةدهد، يا با اشارهاي او را نمي الؤس

هاي طوالني  دلدرد كند و در مقابلِامتناع مي از بودن و همراه شدن با اناربانوها از موقعيت
شدت مختصر و  هايي به هاي سرد و منجمد و پاسخالعملهاي اناربانو، عكسو اظهار محبت

: زنـد صـدا مـي  «: كنـد دهد و گاهي اوقات عمالً اناربانو را طـرد مـي  كوتاه از خود نشان مي
 »اي بـود كننـده سفر طوالني و خسته. كنمپشت سرم را نگاه نمي. افتمراه مي "جان خانم"
مكرر تنهايي به  ةست كه بعد از تجربا ايخصوصيت هر بيگانه» تفاوتي بي«اين  .)63: مـان ه(

ـ » تنهـايي «. روي از آن رويگردان نيسـت  است و گويي به هيچآن عادت كرده ديگـر   ةتجرب
اش آمده، زود او را ترك دوستي كه به بدرقه. راوي در فرودگاه تنهاست. انسان بيگانه است

كند اندكي از مالل و تنهـايي خـود و رواي را   در هواپيما اناربانو سعي مي .رودكند و ميمي
او تـا حـد ممكـن در    . دهدرا نمي رفتاريچنين  ةاما راوي نه به او و نه به خود اجاز ،بكاهد

گويي نقاب سخت و نفوذناپذيري بر چهره دارد . كندمي» سكوت«اناري هاي ننهبرابر حرف
  . است ايي، تشويش و سرگرداني نهفتهكه پشت آن خرواري از تنه

در » تنهـا «و  »بيگانـه «هـاي  رايـج انسـان   ةپسرهاي ننه اناري نيز همچون راوي نمون
شـما  : پرسيدم«: هاي ننه اناري متوجه شدتوان از خالل گفتهاين موضوع را مي. اندغربت

كـس و  جـا بـي  ننـه، مـا اين  : يد؟ جواب دادنـد ا آنجا كه هستيد، آن سر دنيا، خوش و سالم
شـدگي، ايـن   و طـرد » تنهـايي «تـوان گفـت كـه ايـن     چنين مـي  .)50- 51: همان(» كاريم

داسـتان  اسـت كـه در هـر سـه شخصـيت      » ديگرشـدگي «پيامـد   ،و غريبي» تفاوتي بي«
  ). 23: 1988كريستوا، ( مشترك است
كنـد و از سـوي   مـي » تنهـايي «سو محكوم به  آنها را از يك» ديگري بودن«احساس 

امـا  . كنـد در آنها بيدار مـي  ،نباشند» ديگري«كه در آن  را سوادي يافتن سرزميني ديگر
از اين كرانه به آن كرانه، ناكجاآباد خود را در هيچ  گسيختههاي عنانرغم هجرتها عليآن

اند و از آنجـا بـه آمريكـا    پسرهاي ننه اناري از يزد به سوئد رفته. كنندسرزميني پيدا نمي
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ها بلكه ديگـر حتـي نـزد پـدر و     ها يا آمريكاييتنها در كنار سوئدياما نه ،دانهجرت كرده
  : مادر خود هم غريبه هستند

بچـه كـه بـود    . [...] امدهـم روي سـينه  فشارش مـي . كنمتا از راه برسم پسر كوچيكه را بغل مي
حـاال  . بـود  هميشه هم گزنه تمام جانش را گزيده. دادرفت، پاهايش بوي علف ميپابرهنه راه مي

  .)59: 1384ترقي، (دهد ها را ميبوي غريبه. شويد دست و پايش را با صابون فرنگي مي

هـا  هاي فرهنگيِ خودي آنها و خصلتتمدار سنهاي هويتواقع، گسست از پيشينهدر
هـا بعـد از   ناگفته پيداست كه هويت آن. است كرده» بيگانه«را در موطن اصيل خويش نيز 

» ديگرشدگي«مين خود و عدم تكلم به زبان مادري و همچنين به علت دور شدن از سرز
انساني بريـده   ةخصوص پسر كوچك اناربانو نمايند به. است و تنهايي، دچار دگرديسي شده

كرده و پيشينيان خود پشت  ةهاي عميق و ديريناز تبار خويش است كه يكسره به ارزش
بـه  » بيگانـه «براي والـدين خـويش نيـز    است كه  اي پيدا كردهچنان شخصيت خودباخته

  :رودشمار مي
شـوهرم  . [...] مثل ماه شده بود، شكل دخترهـا . موهايش را بور كرده بود. عكس پسر كوچيكه آمد

   .)56- 57: همان(. اين پسر من نيست. سفيدآب ماليده. زير ابروهايش را برداشته. آبرو شديمگفت بي
هاي معتبري از آنچه كريسـتوا بـه   نمونه» يشاناربانو و پسرها«هاي داستان شخصيت

كـه   يديگران و بيگانگان :رونداست، به شمار مي در نظر آورده» بيگانه«و » ديگري«عنوان 
سرآسيمه و سرگردان، عينيت زمـان  جهان امروز نشدني هاي ناشناخته و تمامدر چهارراه

  .اندو مكان را گم كرده
  

  گيرينتيجه - 9
 ةكـاوي و ادبيـات، بـه واكـاوي درونمايـ     پيونـد روان هـم  ةكيه بر دو حـوز ژوليا كريستوا با ت

 ةاو نخسـتين مرحلـ  . پـردازد در متن ادبـي مـي  » ديگرشدگي«و » ديگربودگي«، »بيگانه«
ت سـوژه مـي    بيگانگي را در گسست سوژه از زبان مادري و ب دانـد  ه دنبال آن تزلـزل هويـ .
مكان و سرزميني اسـت كـه بتوانـد خـود را      بيگانه در پي از دست دادن تبار خود، جوياي

  . شود تلقي مي» بيگانه«ست و ا »ديگري«رسد، اما به هر سرزميني مي ،متعلق به آن بداند
پيونـد بـا   كريستوا و برخي مفاهيم هم» تن بيگانه« ةما در اين نوشتار با تكيه بر نظري

. ظـر بـه حسـاب آورديـم    مستعد خوانش و واكاوي از ايـن من  ةآن، آثار گلي ترقي را نمون
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اي را بـه  هـاي بيگانـه  سرگذشت انسان» اناربانو و پسرهايش«كه ديديم، داستان  همچنان
خود، به اميد زنـدگي بهتـر راهـي ديـار      ةكشد كه پس از بريدن از اصل و ريشتصوير مي
را با خويش همراه » ديگربودگي«و » بيگانگي«روند، خصلت اما هرجا مي ،شوندغربت مي

نيـافتني در   ماند كه به مقصد سرزمينِ دستميمكان نزد آنها به هواپيما يا قطاري . ددارن
ـ  ،رو همچون بيگانگانِ ابدياز اين. حال حركت است خـود   ةديگر تصوري از كاشانه و زمان

  .است آمدهها به حالت تعليق درمكان و زمان نزد آن ةندارند و دغدغ
اناربـانو و  «هاي داسـتان  ها و شخصيتدرونمايهبر » تن بيگانه« ةتوفيق كاربست نظري

 هايي گلي ترقي در به تصوير كشيدن بيگانگي و سرگرداني انسان ةمؤيد دغدغ» پسرهايش
ها و اصل و تبـار خـود، بيهـوده بـه دنبـال يـافتن       بريده از ريشهدر جهان امروز ست كه ا

بـراي يـافتن خـاك و     آنهـا . انـد مأوايي ناشناخته براي آسودن از مالل و خستگي هجرت
امـا  . سرزميني كه بتوانند در آن ريشه بدوانند، همواره در سوداي رسيدن به جاي ديگرند

ناچـار بـه   بـه  سـرانجام بـر پيشـاني دارنـد و    » ديگري«روند، برچسب  به هر سرزميني مي
 هايداستان ها و يا مجموعهنام بسياري از داستان. گيرندخو مي» تفاوتيبي«و » تنهايي«

بر همـين موضـوع سرگشـتگي انسـان مهـاجر و خصـلت        كيديأتترقي نظير جايي ديگر 
  .بيگانگي و ديگري بودگيِ دايمي اوست

  
  :پي نوشت

ست درباب اين موضوع كه به همت مهرداد پارسـا در  ا همچنين نام كتابي تن بيگانه - 1
  .است قالب مجموعه مقاالتي از كريستوا گردآوري و ترجمه شده

، جهرمي و سكوت كوچي سليمي(» ناخودآگاه و انگيخته در بيان احساسات سوژهروشي « - 2
1393 :93(. 

ست كه هر شخصي پيش از آنكه ا ايمؤلفه«، »آوند«يا » زهدان«كورا به معناي  - 3
 .)39: 1384آفي،  مك( »اش كامالً شكل بگيرد، از آن برخوردار استچارچوب هويتي

: 1393، جهرمـي  و سـكوت كـوچي  سليمي (» و صريح سوژه روش خودآگاه در بيان منطقي« - 4
93(.  
ست كه هنگام مصلوب شدن مسيح به آن ا يهوديِ سرگردان، داستان مردي ةاسطور - 5

كند و از آن پس به هجرت، سرگرداني و آوارگي ابدي بـر روي زمـين   حضرت اهانت مي
  .)84: 1975كنچت، (شودمحكوم مي
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