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 چکیده
يساخته م گانهيو ب يخود انيمرز م جادیو با ا يمراودات اجتماع انیاست که در جر ايدهیپد «تیهو»

. کنند يمن  شتريب اتيآن را در عرصة ادب يشیضرورت بازاند يران نوجوانمفهوم در دو نیا تي. اهمشود
مهناجران   يرپذیتیو هو يسازتیاست که هو یيهااز جمله رمان نیگو لهياثر جم« چشم اسب»رمان 
شرق،  يتیهو هايآن با شاخص بيو ترک يغرب هايو ارزش مياز مفاه يرگيکند و با واممي ميرا ترس

کنه   شنود يپرسش پاسز داده من  نیمقاله به ا نی. در اکشدي( را به چالش ميهند) يشرق يفرهنگ بوم
 هنایي مؤلفنه  و دهند يم رييو تغ کشديفرد مهاجر را به چالش م تیغرب، هو سازتیچگونه عناصر هو

اسناس،   نيآننان نقنش دارد؛ بنر همن     يدهتیدر هو زانيبودن، دو زبانه بودن و... به چه م يگریچون د
 تین هو تيو تثب قيتعل زيشرق و غرب و ن ۀندیرمان چشم اسب به عنوان نماد و نما هايتيروابط شخص
 دهند يپژوهش نشان م هايافتهی. رديگيقرار م ليو تحل يمورد بررس يغرب ةانگرایسلطه يآنان در فضا

نگنرش   ،يانين م یيفضنا  جناد ینوجوان داسنتان بنا ا   هايتيشخص تیهو يريگشکل ندیدر فرآ سندهینو
 ي،ونند يپ ياهکرده و با خلق سوژه قيرا تلف گریکدیشرق و غرب نسبت به  ةانیو مرکزگرا انهیزدامرکز
را  يبوم هايتیو کمرنگ شدن هو تيتابع وکرده  هيثابت توج يغرب را به عنوان اصل يو برتر زیتما

 کرده است.  يشدن معرف يمتمدن و جهان يايدن سويراه ورود به

 .تیرمان نوجونن، چشم نسب، بح نن هو ،یسازیگ یدواژگان کلیدی: 

                                                           

 E.mail: laila_hor@yahoo.com  )نویسندۀ مسئول( 
** E.mail: Ahmadrazi9@gmail.com 

https://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.28644.2145


 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 342

 مقدمه

ایننن پدیننده  .شننودهویننت از مفنناهيم مهمنني اسننت کننه در ادبيننات مهنناجرت برجسننته منني

هایي همراه است که در آن، فرهنگ غيرغربي منجمد، مننزوي  )مهاجرت(، اغلب با کليشه

ر موقعينت برتنر   پاینان بن  بنا تأکيند بني    و شودناپذیر با فرهنگ غرب نشان داده ميو مقایسه

غرب در مقایسه بنا شنرقِ فروتنر، تلویحناا ضنرورت و فاینده دولنت اسنتعماري را تأیيند و          

(. بنا  383: 1385پنردازد )سنعيد،   هاي فرهنگي آن مني سازد و به بازتوليد ارزشبرجسته مي

براي توسعه، شنرق   ناپذیر بودن گذر از مسير غربهایي و نيز اجتنابتوجه به چنين نگرش

خواهاننه در خندمت مقاصند    ق هنجارهاي غربي بر جهنان و ننوعي امچریاليسنم نينک    با تفو

هاي ارزشي خود، عناصنر هوینت  گيرد و با از دست دادن اندوختههژمونيک آنان قرار مي

هناي هنویتي و ارزشني آن    ساز و مأنوس فرهنگ خودي را براي برقراري ارتباط بنا نشنانه  

 کند.نظام کمرنگ مي

نوشتة جميله گوین از جمله آثاري است که نویسنندۀ  « چرخ گردون»گانة مجموعة سه

پردازد و با مضموني انگليسي آن به طرح گفتمان دوگانة شرقي/ غربي مي -دو رگة هندي

اجتمنناعي و تنناریخي، اسننتقالل هننند و وحشننت ناشنني از تجزیننة آن و جنننگ جهنناني و    

جلند اول اینن اثنر در هنند      کند. حنواد  مرج و آشفتگي در انگلستان را روایت ميوهرج

آیند.  شمار مياي براي جلدهاي دوم و سوم بهساز و مقدمهاتفاق مي افتد که به نوعي زمينه

به ماجراهایي که بخشني از آن در هنند و بخشني    « چشم اسب»از آنجایي که جلد دوم آن 

ي دهند بنرا  گذرد و آثار جنگ و مهاجرت را در این دو کشنور نشنان مني   در انگلستان مي

 نتخاب شد. ا تحليل و بررسي هویت
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 . ضرورت و روش پژوهش 1

بنا توجنه بنه اینکنه ایننن رمنان بنه گنروه سننني نوجنوان اختصناص دارد و مضناميني چننون           

مهاجرت، دوران نوجواني و هویت شرق و غنرب در آن مطنرح شنده در نتيجنه تحلينل و      

ضروري است. مقالنه   سازي جهان غربجویي آنان در جریان دیگريارزیابي روند هویت

شناسنانه، ننوع و ابنزار    تحليلي و در چنارچوب مطالعنات شنرق    -پيش رو با روش توصيفي

 دهد.ها مورد بررسي قرار ميدهي هویت سوژهرابطة هژمونيک غرب را در شکل

 

 های پژوهش. پرسش2

سناز غنرب، هوینت فنرد     دهد که چگونه عناصر هویتمقاله حاضر به این پرسش پاسز مي

هنایي چنون دیگنري بنودن، دورگنه      دهند و مؤلفنه  کشد و تغيير ميجر را به چالش ميمها

ویژه دهي آنان نقش دارد و واکنش افراد بهبودن، دو زبانه بودن و... به چه ميزان در هویت

 نوجوانان چگونه است.

 

 . پیشینۀ پژوهش3

اند تنا حندي بنه    هایي که دربارۀ ادبيات مهاجرت و تقابل شرق و غرب منتشر شدهپژوهش

شناسني اثنر ادوارد سنعيد از جملنة آن     انند؛ شنرق  هاي هویتي مهاجرین اشاره داشنته چالش

نویسني و تحلينل دیندگاه    اي بنراي داسنتان  است کنه بعندها از آن بنه عننوان الگنو و اینده      

هایي در این بناره انجنام   استعمارگران و شناخت شرق استفاده شد. در زبان فارسي پژوهش

 رتند از:  شده که عبا

( 1394از عناملي رضنایي )  « تقابل خود و دیگري در رمان مهاجرت دهة شصنت و هفتناد  »

که از مقاومت در برابر فرهنگ بيگانه و عدم پنذیرش عناصنر فرهنگني غيرخنودي بحنث      

 کرده است.  



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 344

ساز سرزمين مادري و ميزبان در فضناهاي بيناگفتمناني مهناجرت    چالش عناصر هویت»

( نينز ترکينب عناصنر    1395از فنالح و همکناران )  « مهناجرت فارسني   هاي ادبياتدر رمان

گينري هوینت افنراد را منورد     ساز در فضاي سوم و تأثير گفتمان فرهنگني در شنکل  هویت

 اند است.  بررسي قرار داده

( عقایند و  1387از سناداتي ) « رمان عطر سننبل، عطنر کناج از دیندگاه پسااسنتعماري     »

 رباره ایران از دیدگاه ادوارد سعيد بررسي کرده است. ها را داي غربيتصورات کليشه

در پذیرش هوینت فراملني   « فضا و مکان»بررسي تطبيقي نقش »ورزنده و همکاران در 

( هوینت  1392« )در آثار جومچا الهينري و مهرننوش مزارعني از منظنر نقند پسااسنتعماري      

جرت، فضاي ميانه بين فراملي را مکمل هویت ملي مهاجران دانسته و ضمن بيان اثرات مها

 اند. فرهنگ مهاجرین و جوامع ميزبان را مورد تحليل قرارداده

گيري هویت تراملي زن شرقي مهاجر در آثنار جومچنا الهينري و    مقایسة تطبيقي شکل»

گيري هویت تراملي را در ( چگونگي شکل1391« )مهرنوش مزارعي از دیدگاه هومي بابا

   است. ررسي کردهزنان هندي و ایراني ساکن غرب ب

طلبني  سازد، بررسي هویتآنچه پژوهش حاضر را نسبت به سایر آثار فوق متفاوت مي

گریزي نسل اول مهاجرین و نوجوانان شرقي است که در پرتو فرآینند مهناجرت،   و هویت

هاي پيونندي و  بندي نظام ارزشي و فرهنگي شرق و غرب را با توليد سوژهتقابل و صورت

 دهد.مي استعماري نشان

 

 . چارچوب نظری پژوهش 4

 . خالصۀ داستان4-1 

-پنجاب را رواینت مني  « دِري»زندگي دو نوجوانِ سيک، اهل روستاي « چشم اسب»رمان 

رونند و در آنجنا در نظنام آموزشني و     وجوي پدرشان بنه انگلسنتان مني   کند که در جست
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ایر آن، سنرکوب و  سنوخته، عملنه، کلنه بانندپيچي و نظن     اجتماعي با توصيفاتي چون سنياه 

است که هریک از آنان براي تغيير این نگرش و تثبيت هویت شوند. این درحاليتحقير مي

 خود تالش دارند.

کنارگيري گناه   بند فوالدي( و بههاي مذهب سيک )سربند، چاقو و مچجاسچال با نشانه

زه و مقاومنت  سناالنش در مبنار  هم و بيگاه زبان پنجابي و نيز با حضور در نقش رهبر گروه

زنند و  عليه جاني کادليپ سفيدپوست و زورگو به نوعي مقابله شنرق و غنرب را رقنم مني    

گيرد؛ وي با ارتباط خينالي بنا منادرش و    مارویندر نيز نگرش و رفتاري دوپاره در پيش مي

کنند و  یادآوري هویت ملي و فرهنگ بومي خود تا حدودي شرقي بودنش را برجسته مني 

هاي غربي بنه چگنونگي خنروج از اینن     ایش به موسيقي و برخي ارزشدر عين حال با گر

اندیشد و با برنده شدن در مسابقة موسيقي و ننواختن آهنگني غربني    دیگري واقع شدن مي

 پوشاند.در پوششي شرقي به این مهم جامه عمل مي

گوویند به کمک یک مسيونر و معلنم انگليسني بنه ننام هرولند چندویک، تحصنيل و        

گزیند و با وجود ارادت به گاندي با شنرکت در جننگ علينه    نگلستان را برميزندگي در ا

دهند و بنا   هناي داخلني هنند تنرجي  مني     ها، دفاع از انگليس استعمارگر را بر جننگ نازي

هنا و  بومي و ملي خود و نيز ملبس شدن بنه ارزش  اي جدید و ترک هویتتشکيل خانواده

 ست. فرهنگ غربي در اندیشة یگانگي با غرب ا

خانمنان  هاي داخلي و مذهبي، کودکان یتيم و بيها و آشفتگيدر ميان تمامي درگيري

هنا و منذاهب گونناگون و    شوند. آنان به علت تعلنق بنه فرقنه   بيشترین آسيب را متحمل مي

هنویتي، آوارگني و   وجود آمده، دچنار ننوعي بني   مقصر دانستن مسلمانان در کشتارهاي به

حنال نزاکنت، پسنر    شنوند؛ بنا اینن   ن حضور در سرزمين خود مني عدم تعلق به مکان در عي

خياط مسلمان پنجابي که به باورهاي دیني خنود نينز پایبنند اسنت، ضنمن خودبنودگي بنه        

 زند.زده و جوتي طرد شده دست ميپيوند مجدد گوویند غرب
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اسنت بنا    نزاکت که به همراه دیگنر کودکنان در کناخ مخروبنة روسنتاي دِري سناکن      

مر اسبي سفيد و تزیين شده همراه با کودکي وحشي، تعبيرات زیناد و متفناوتي   حضور مست

شننود و دقيقناا زمناني کنه     اي خاص از زبنان اهنالي محنل مني    را مبني بر نشانة وقوع حادثه

برند به وسيلة اینن اسنب از آنجنا    مسلکانش پي ميدیگران به مسلمان )قاتل( بودن او و هم

شود، امنا بنه کمنک منموهنان،     رو ميهمسر گوویند، روبهدور شده و در جنگل با جوتي، 

گردانند و تنا حندودي هوینت شنرقي را بنه       اش بازميمعلم پيشين مدرسه، او را به خانواده

هناي  کردۀ انگلستان است و با برخي سنتگذارد. در پایان مارویندر که تحصيلنمایش مي

صرار پدر، همسر معلنم پينر ده مني   هندي از جمله ازدواج در سنين پایين مخالف است به ا

تر است( و جاسچال سرکش نيز با وجود قبولي با نمنرۀ عنالي   شود )که از پدرش نيز بزرگ

پيوندد و بنا  ها ميدر آزمون تغيير رشته در انگليس، پس از بازگشت به هند به گروه سيک

 زند. ميقتل همسر خواهرش سرنوشتي شوم را براي خود رقم 

 

 دوگانه از جامعۀ هند در تهاجم قدرت استعمار . فضاسازی4-2

کنه بنا    دهند نشنان مني   را در زمان استعمار انگليس، برشي از تاریز هند« چشم اسب»رمان 

هاي چنند نفنرۀ   دیگري بودن شرق و مرکزیت غرب همراه است. نویسنده به کمک گروه

کشتار اخير در هند وخانمان، فقير و یتيم در کاخ مخروبة روستا و فقر و کشتکودکان بي

دهند،  و نيز اطالعاتي که از سه خانوادۀ هندي، انگليسي و ایرلنندي بنه مخاطنب ارائنه مني     

 ≠انگليسني، نوجنوان    ≠غيربنومي؛، هنندي    ≠هاي دوگانة بنومي  مصادیق مختلفي از تقابل

گذاري برتري بيگاننة  با ارزش زبان پنجابي را ≠فقير و زبان انگليسي  ≠بزرگسال، ثروتمند 

 دارد.گر و فروتري هندي و بومي عرضه ميسلطه

، جاسچال، مارویندر، نزاکت، گوویند، جنوتي،  «چشم اسب»هاي مطرح رمان شخصيت

معلم ده، کارمند شرقي، آقاي چدویک و خانوادۀ اُگردي هستند که در کنار هنم دو نظنام   
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جهان شنرق را  »کشند و به فراخور آن فرهنگي هند شرقي و انگليس غربي را به تصویر مي

منند و  تاریک و نابسامان در برابر غنرب نظنام  « دیگريِ»با وجود تنوع بسيارش، صرفاا یک 

 . (Wood, 2006: 199)« دهندپيشرفته نشان مي

نویسند و ضنمن بينان دیندگاه     نویسنده از اثرگنذاري غنرب و خودبناختگي شنرق مني     

د را بنه نمنایش مني   هاي داسنتاني، ذهنينت دوپنارۀ خنو    فردگراي غرب در قالب شخصيت

گذارد و در کنار از خودبيگانگي و ذوب شدن در فرهنگ غربني )گووینند، تنا حندودي     

هنایي چننون  ماروینندر و همکنناران کارمنند شننرقي ( بنه خودبننودگي و فردینت شخصننيت    

کند و گناه اینن دو خصنلت و مؤلفنه را     جاسچال، نزاکت، جوتي و کارمند شرقي اشاره مي

 کند.در یک شخصيت جمع مي

 

 های مفهومی رمان. تحلیل گزاره5

هنا و  هاي مختلف مذهبي، سننت اي از تاریز هند، فرقهبا توجه به اینکه این داستان به دوره

هناي  پنردازد، نقنش مسنيونر   آداب و رسوم مردم و نقش انگليس در تاریز این کشنور مني  

بررسي اسنت.   دهي به مخاطبان قابلها و هویتمذهبي انگليسي در آموزش و القاي ارزش

کشني، جننگ جهناني دوم، اسنتقالل هنند و      هاي داخلي و مسلمانحضور انگليس، جنگ

خانمنان شندن کودکنان و حنوادثي کنه در خنانوادۀ       ها و بيبنديجدایي پاکستان و تقسيم

به ننوعي بنا ادبينات    و  افتد، همگي با استعمار و سيطرۀ آن در پيوند استگوویند اتفاق مي

 کند.  دا ميمهاجرت ارتباط پي

انگليسي بوده و با هر دو فرهنگ آشنا است و سنعي   -نویسندۀ این رمان دو رگة هندي

در برقراري پيوندي قطبي بين شرق و غرب دارد، اما با وجود ایجاد فضناي مياننه، غلبنه بنا     

 شود.هویتي ميبي بينش انگليسي او است که منجر به نوعي

 تند از:هاي مفهومي و مضموني رمان عبارگزاره
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اسنتعمار انگلنيس موجنب تجزینة هنند و       -1مربنوط بنه نقنش انگلنيس )غنرب(:       -الف

تحصنيل در انگلسنتان منجنر بنه      -2شنود.  هناي منذهبي مني   اختالف بين مذاهب و فرقنه 

غرب با اوصاف منفي، سعي در طرد  -3شود. کمرنگ شدن هویت شرقي )گوویند( مي

انگليسي )مندیر مدرسنه( بنا اسنتفاده از      آقاي چدویک -4و به حاشيه راندن شرق دارد. 

 پنردازد.  هناي غربني مني   نيروهاي بومي )گوویند و منموهنان( بنه القناي هوینت و ارزش    

تأثير نفوذ غرب در هندوسنتان بنا درخواسنت منموهنان مبنني بنر حضنور و دخالنت          -5

  شود.دوبارۀ انگليس پررنگ مي

ف و فاصنلة طبقناتي گسنترش    با مرگ گانندي، شنکا   -1مربوط به نقش هند )شرق(:  -ب

زدگي و زندگي در انگليس را تمندن، برتنري و   شرق )گوویند( غرب -2یابد. بيشتري مي

هناي هوینت غربني    گووینند بنا وجنود جنذب مؤلفنه      -3آورد. روشنفکري به حساب مني 

 شنننود. وکنننار(، بننناز هنننم از جاننننب غنننرب بنننه دور افکننننده مننني    )ازدواج و کسنننب

وینند و منموهنان( پيامندهاي خنروج انگلنيس از هنند را       هاي هنندي )گو کردهتحصيل -4

جاسچال در انگليس هویت خود را مبنني بنر سنيک     -5دانند. فرهنگي ميگري و بيوحشي

 شنود.  حضنور اسنب بندون سنوار بنا منرگ گانندي برجسنته مني          -6کنند.  بودن حفظ مي

اسننب،  -8آورد. )چشنم( اسنب، روشنننایي و آگناهي را بننراي هنندوها بنه ارمغننان مني       -7

 رساند )بازیابي هویت(.گوویند و فرزندانش را به جوتي مي

 

 . عنوان داستان: چشم اسب5-1

گيرد که عنوان داستان نویسنده از برخي عناوین نمادین براي انتقال مفاهيم داستان بهره مي

طنور شنرقي   اي جهناني و همنين  از جملة آن است. رمزگشایي نمادین نام رمان از اسنطوره 

نمناد شنناخت و بيننش منافوق طبيعنت اسنت )شنواليه و        « چشنم »دارد؛ پرده برمني )هندي( 

داننند  اي نمادها نيز آن را نماد خندایان مني  ( و در فرهنگ نگاره514: 2، ج1388گربران، 
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آیند  داند و به نوعي یک طلسم حفاظتي نيرومند به حساب ميبيند و ميکه همه چيز را مي

 (. 238: 1380)هال، 

هنا مقنامي شنامز دارد کنه در     ها و مراسمات دیني بسياري از تمدناسطوره»در « اسب»

کشيد و بنراي خندایان خورشنيد، قربناني     وهلة اول، نماد خورشيد بود که گردونة او را مي

-نام داشت که نخستين بار به عنوان گردونه (Suria)شد. این خدا در هندوستان سوریا مي

هاي بودایي نيز اسب یکني از چهنار حينوان    ن یادمانتریران دیده شده است. بر روي کهن

هناي  ماننند منتن  در متون بنودایي هنم  »(. عالوه بر این، 25و  24: 1380)هال، « مقدس است

ها نماد جهاتي هستند کنه وقتني بنه ارابنة روح     اسب هندو و حتي در متون یونان افالطوني،

رهبري نشنوند بنه اینن طنرف و      که صاحب ارابه است،« خود»شوند، اگر به وسيلة بسته مي

)شنواليه و  « شوند. همچنين اسب سفيد بدون سنوار مظهنر بنودا اسنت    آن طرف کشيده مي

 (. 161و  135-138: 1، ج 1388گربران، 

هنا اسنت؛   نماد آگاهي و هوینت آن  -براي مردم هند-عنوان چشم اسب در این رمان  

کي وحشني و یتنيم کنه بنراي     ویژه اینکه اسب، بدون زین و سوار است و تنهنا پسنر  به

آورد. اینن مطلنب بنا توجنه بنه      مني کس آشنا نيست، گناهي آن را بنه حرکنت در   هيچ

تواند به مستعمره بودن هند اشناره داشنته باشند    مضمون و محتواي استعماري رمان مي

هنا در دسنت   شد. در واقنع افسنار آگناهي و شنناخت آن    که توسط بيگانگان اداره مي

وجه به اینکه نزاکت و جوتي تنا پاینان رمنان خودبنودگي و هوینت      ها بود و با تغربي

کننند، اسنب در   هناي داسنتان حفنظ مني    بومي و ملي خود را نسبت به دیگر شخصيت

 گيرد. ها قرار مياختيار آن
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  1های پیوندیسازی استعمار و تولید سوژه. هویت5-2

هنایي مني  ها و متنایدئولوژيگرایان آن را برساختة مفهومي سيال است که انسان« هویت»

(. از این رو، عملکرد 219: 1388دهد )کليگز، دانند که درک شخص را از خود شکل مي

هویت به تکرار و بازتوليد این ایدئولوژي بستگي دارد، مانند زباني که هنگام مهناجرت ینا   

ن تعينين و  تواند هویت، ساختار فرهنگي، ایدئولوژي و تعریف ما را از خودمااثرپذیري مي

کنند کنه   براي فرد ایجاد مني  هویت نوعي تصویر ذهني از خویشتن متحول سازد. بنابراین،

 شود.براساس گذشته و نظر دیگران تنظيم مي

 غنرب  -در رمان چشم اسب، غرب براي معنابخشي به خود از مبحث دو ارزشي شنرق 

اش را تنري و سنلطه  بخشي به خود و دیگري ساختن شرق، برکند و با مرکزیتاستفاده مي

اسنت کنه شنرق و اقنوام مهناجر شنرقي و اسنتعمارزده در        سازد، این در حنالي  برجسته مي

آشيانگي و یا حتي تقليد و التقاط فرهنگي و هویتي دست و پنا  بحران ناشي از آوارگي، بي

طنورکلي، جغرافيناي فرهنگني    شنوند. بنه  زنند و در صورت تقليد نيز بار دیگر طرد مني مي

آورد که هویت فرد به منظور یگانگي با نظام سنلطه در آن ذوب  ستري را فراهم ميجهان ب

و محو شود و با تغيينر در مفناهيمي چنون زبنان، مکنان، زمنان و ننژاد در خندمت مقاصند          

هنا و از طرینق ارائنه و    هژمونيک غرب درآید،؛ بدین ترتيب بنا رضنایتمندي خنودِ شنرقي    

هنا و  اي ننرم و مخملني ارزش  خود با سلطه ترویج یک فرهنگ مشترک ضمن حفظ منافع

 کند.هویت بومي و ملي آنان را سرکوب مي

استثمارگري، قيمومت، همنوایي و تبعيت، نقش ثانویة »العطاس، محقق سنگاپوري 

هنا  بخشي امچریاليستروشنفکران و عالمان منطقة تحت سيطره، توجيه مأموریت تمدن

اد کمتننر عالمننان بننومي متخصننص، مسننائل تراشنني بننراي آن و قننول بننه اسننتعدليننلد و

دانند کنه   را از جملنه عنواملي مني    (Alatas, 2003: 601)کشورهاي تحت استعمار 

                                                           

1- Hybrid Subjects 
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غرب از طریق آن شالودۀ فکري خود را به موازات اقتصاد و سياست در مستعمراتشان 

سازي و ابزار ایدئولوژیکي خود )نظام آموزشي( و نيز بنه سازد و با دیگريمحکم مي

هاي غربي، موجبات رهایي شرق از يري افراد بومي براي آموزش و القاي ارزشکارگ

اي دلخنواه، آننان را بنه عننوان     گوننه بنا چهنره   آورد و بندین گري را فراهم ميوحشي

 دهد.زده تعليم ميشهرونداني غرب

هومي بابا رابطة دیالکتيکي هوینت اسنتعمارگر )در اینجنا بریتانينا( و اسنتعمارزده را      

واسطة تفناوت و انکنار هرگوننه حنس اصنالت ینا       داند که بهختة تمایز و معنایي ميبرسا

. به باور او، نظام سلطه با کليشه سناختن از  (Bhabha, 1994: 23)شود کمال توليد مي

پنردازد؛ هرچنند در اینن    گنر خنود مني   نژاد به تحکيم، معنابخشي و تقویت چهرۀ سنلطه 

فعل نبنوده و بنه منظنور یگنانگي بنا غنرب بنه تقليند از         ارتباطِ متقابل، استعمارزده نيز من

زند و تصویري تحریف شده از هوینت غنربِ   ها و فرهنگ آنان دست ميباورها، ارزش

( که اینن مطلنب نشنان از اثرگنذاري چهنرۀ      239: 1387دهد )برتنز، استعمارگر ارائه مي

ري دارد و پاسنخي  معناهاي استعما)ترکيب(  بومي استعمارزده در آلوده کردن و التقاط

دهد؛ پاسخي نيمه رام، نيمه سرکش و همنواره غيرقابنل   دو پهلو به مهاجم استعماري مي

رو اعتماد که خود، اقتدار فرهنگي استعمار را بنا معضنل الینحنل تفناوت فرهنگني روبنه      

 .(194: 1388کند )گاندي، مي

وذ گسنترده در نظنام   حال، ایدئولوژي استعماري که ذاتاا اروپامحور اسنت، بنا نفن   با این

کند که توان مقاومت در برابر اسنتيالي اسنتعمار را   هایي پيوندي توليد ميآموزشي، سوژه

نداشته باشد و ضمن اذعان به برتري و مهتري غرب )بریتانينا( خنود را همنواره در جایگناه     

فروتر قرار دهد و تنهنا راه رهنایي از اینن احسناس حقنارت را همرننگ شندن بنا غنرب و          

کوشند تا حند امکنان در   هاي غربي بداند؛ بر همين اساس، بسياري از افراد بومي ميارزش

هناي  لباس، گفتار، رفتار و شيوۀ زندگي از استعمارگران تقليد کنند. با این نگنرش، سنوژه  
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آیند که با آگاهي نسنبت بنه دو فرهننگ متضناد     به وجود مي« ذهنيت دوپاره»استعماري با 

سازي بنا الگوهناي فرهنگني    تقليد و ترکيب آن و سرانجام همسان )استعمارگر و بومي( به

 (.535: 1394پردازند )تایسن، غرب مي

 

 پیوندخوردگی هویت  .5-3

اسنت؛ اینن   « 1تقليند »شنود،  هنا مني  از جمله مواردي که منجر به پيوند و مذاکره بين هویت

کنند کنه    اشاره مني  اصطالح در مطالعات پسااستعماري به رابطة استعمارگر و استعمارزده

بازنمنایي،  »اي چنون  اغلب با پذیرش طيف وسيعي از باورها همراه است و در قالب معناني 

رود کنار مني   بنه « پذیرندگي، تشابه، اقتبناس، خودنمنایي و دیگنر اننواع تقليندهاي عملني      

 .(211: 1394)رشيدیان، 

ریق فرهنگي شناسي، تقليدگري کوششي است براي یافتن یک آشيانه از طاز نظر روان

که فرد بتواند نسبت به آن احساس تعلق کند؛ بر همين اساس، بنه دنبنال احسناس حقنارتي     

که از فرهنگ بومي خود دارد، این تعلق را در آشيانة فرهنگي غرب جسته و به پنذیرش و  

اي (. مهاجرت مقولنه 609: 1394پردازد )تایسن، هاي آن نظام سلطه ميسازي با ارزششبيه

جا تعلق ندارد بنا  انگيزد، زیرا فرد مهاجر با احساسِ اینکه به هيچن حس را برمياست که ای

کنند کنه   آشنيانگي را تجربنه مني   شود و نوعي بني نوعي اختالل رواني و هویتي مواجه مي

 برد؛ نمونة آن در شخصيت گوویند برجسته است.براي رهایي از بند آن به تقليد پناه مي

گذشت، امنا گنویي او   ه گوویند هند را ترک کرده بود، مياکنون ده سال از زماني ک»

هرگز به آن سرزمين تعلق نداشته است. گوویند زمناني کنه بنا مينو اُگنردي ازدواج کنرده       

بود، کامالا آدم دیگري شده بود. او هرگز از هند یا همسر دیگنر و فرزنندانش در آنجنا بنا     

ربند. ... بعد از اینکه ميو، گووینند را  ميو حرف نزده بود. ... گوویند نه ریش داشت و نه س
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کنرد کنه در فضنا    ترک کرده و با سربازي آمریکایي ازدواج نمود، گوویند احسناس مني  

دانسنت بنه   شناور شده است، ریسماني که او را نگه داشته بود، قطع شده بود و دیگنر نمني  

 (. 209 و 65-68: 1385)گوین، « رود، هيچ احساسي نداشت؛ نه غم، نه شاديکجا مي

در کنار واکنش گوویند نسبت به آوارگي و مهناجرت، ماروینندر و جاسنچال برخنورد     

ماند و ماروینندر نينز   کنند؛ جاسچال بر هویت بومي و دیني خود پایبند ميدیگري اتخاذ مي

طنور نسنبي مرکزگرایاننه اسنت؛     زند که اغلب بهبه التقاط و نوعي نگرش دوپاره دست مي

پنذیرتري  فظ برخي آداب )مثل پوشش و زبان هندي( نگرش انعطافمارویندر با وجود ح

 گزیند.نسبت به جاسچال دارد و طبق شرایط به وجود آمده روش متناسب با آن را برمي

دهند هرچنه را کنه دوسنت     بنه منا اجنازه مني    دهد. آقاي پنتلو به ما موسيقي درس مي»

« مردان هارلچ»و « زار زبان گنجشکبيشه»هاي ما توي انگلستان ترانه داریم، انتخاب کنيم.

قنایق بنوني را چنون    »ترانة مورد عالقة منن هنم    خوانيم.هایي را دربارۀ اسکاتلند ميو ترانه

(. این انعطاف در جذب فرهنگ غنرب و  32 :)همان« است« اي در پرواز، سریع برانپرنده

باهت دارد و هاي شرقي در وجود مارویندر به نوعي پيوندخوردگي هویتي شن حفظ ارزش

دهند؛ هرچنند اینن مسنأله در     اي از آميزش و اختالط فرهنگي ارائنه مني  بندي تازهصورت

حال اصوالا به فضنایي  انجامد با ایندرون خود به برتر بودن غرب و نوعي اروپامحوري مي

مياني نيز اشاره دارد که نویسنده در این فضاي ميانه یا سوم، تنها به پذیرش غنرب و شنرق   

هاي فرادسنت و فرودسنت و مرکنز و حاشنيه     هاي دوگانه را در قالبکند و تقابلميتوجه 

دهد و به جاي بازتاب تأثيرات منفي بنه جنا ماننده از دوران اسنتعمار بنر فرهننگ       نشان مي

کند که در آن باورهاي شرق به صورت صندایي خناموش بنه    کشور هند، فضایي خلق مي

 با فرهنگ غرب ترکيب و تلفيق شوند. حاشيه رانده شوند و در صورت بازیابي

دهند و  گوین از طریق شخصيت مارویندر به این فضاي بينابينِ دو فرهننگ شنکل مني   

ویژه زماني که بنراي مسنابقة حقيقنت و    سعي در نزدیک کردن او به هویتي فراملي دارد به
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جمنع و   کند، گویا تمام سعي نویسنده بنر زیبایي آهنگي غربي را با پوششي شرقي اجرا مي

یکدست کردن فرهنگ و باورهاي شرقي و غربي است، اما نتيجة حاصل از آن بنه برتنري   

کرد، روز اینکه او کجا زندگي مياش ادامه داد. مارویندر به موسيقي»شود؛ غرب ختم مي

. ... داور از سنر محبنت بنه او گفنت: اینکنه شنما       یافنت به روز برایش اهميت کمتنري مني  

انگيز اسنت. ماروینندر کنه متحينر بنود      کنيد، حيرتر خوب درک ميقداین موسيقي ما را

به جاي پيراهن کرد که چيست ... در خيال، خودش را مجسم مي« موسيقي ما»منظور او از 

-، یکني از لبناس  اش که خانم چدویک پيشنهاد کرده بودو شلوار ساتن صورتي و پنجابي

گرفته است. سنرانجام او لبناس سنبز    هاي بدون آستين و یقه هفت مهماني ایدیت را قرض 

نواخنت ... و مطمنئن بنود کنه     توانسنت مني  مواجش را پوشيد، او به بهترین نحوي کنه مني  

 (.293-298)همان: « روزي به بارسلونا خواهد رفت

سناز سنرزمينش را   که هویت، فرهنگ و عناصر هویتچنانکند هممارویندر تالش مي

ظاهر متمدن کشنور ميزبنان نينز ارتبناط و تعناملي      بهآفرین و کند با عناصر ارزشحفظ مي

سازنده و منعطف برقرار کند و با تلفيق این دو بندون آنکنه نگنران از دسنت دادن هوینت      

هاي هویتي فرهنگش مثل زبان، موسنيقي و  رنگ کردن برخي از جنبهاش باشد با کماصلي

ي در کشنور ميزبنان   اگاه پوشش، فرهنگ و هویت سرزمين مادري خود را در شکل تنازه 

ادامه دهد. این درحالي است که گوویند با حضنور طنوالني مندت در انگلنيس، اعتقناد و      

هنا و  فرسنتد و بنا نشنانه   ساز سرزمين خودي را به حاشيه ميباورهاي ارزشي گفتمان هویت

شنود؛ از جملنه اینن عناصنر کنه عناملي مهنم در        ساز کشور ميزبان همراه ميعناصر هویت

آیند، ازدواج اسنت؛ گووینند، ازدواج بنا دختنري      یت جدید به شمار مني جهت کسب هو

وکار در آن سرزمين را راهني بنراي ارزشنمند سناختن خنود و همرننگ       ایرلندي و کسب

 داند.شدن با آنان مي
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گوویند با توسعة روابط خانوادگي، زباني، فرهنگي و اقتصنادي کنه فراتنر از مرزهنا و     

یابد، یک هویت غربي مورد قبول کشور ميزبان دست نميهویت بومي او است، باز هم به 

ها، نوعي احساس خطر و سقوط ارزشني را بنراي غنرب    تقليد و شباهت افراطي او به غربي

کنند و حنس   به دنبال دارد، چراکه این همانندي در قطعيت سلطة غرب شکاف ایجناد مني  

ن دليل بنار دیگنر بنه حاشنيه     گيرد و به همياطمينان نسبت به این برتري را از او )غرب( مي

شود و بعد از طرد شدن از سوي خانوادۀ اُگنردي )تسنامحاا غنرب( تصنميم بنه      فرستاده مي

کنه هوینت درونني شنده و     گينرد و پنس از آن  بازگشت و بازیابي هویت شرقي خنود مني  

-زدۀ خود را کمرنگ کرد به بازسازي و جایگزین کنردن هوینت شنرقي خنود مني     غرب

شما هرگز اعتبار نداشت، چه قانوني و چه مطابق دین یکني از شنما. ... او   ازدواج »پردازد؛ 

بست و در ميان وسایل اندکي که هنگنام آزادي از  بعد از آزادي از زندان دیگر سربند مي

شند. داخنل جعبنه، شنانه،     اي هم دینده مني  زندان به او برگردانده بودند، جعبة چوبي کهنه

« آوردت. گووینند دوبناره هنویتش را بنه دسنت مني      خنجر و دستبندي فوالدي قنرار داشن  

 (321و  210)همان: 

گينرد و در فرآینند   با توجه به اینکه ساخت هویت در بستر روابط قدرت صورت مي

هناي  هاي حامي خنود و تفناوت نشنانه   مهاجرت، مهاجران به علت از دست دادن قدرت

ردي چون گوویند بنا ورود  شوند در نتيجه فساز ميزبان، دچار تغييرات ارزشي ميهویت

به نظام آموزشي و بعدها اجتماعي و اقتصادي غرب به عنوان قدرت برتر، خنواه نناخواه   

انسنان در  »دهند، چراکنه   هویت ملي و بومي خود را در راستاي این هدف از دسنت مني  

سنازد و در جرینان   اش از طرینق کننش متقابنل بنا دیگنران هنویتش را مني       طول زندگي

حنال در اینن فرآینند    (. بنا اینن  81: 1387)گيندنز،  « دهند آن را تغيير ميزندگي، پيوسته 

نيز وجود دارد که در مقابل صدا و فرهننگ کشنور ميزبنان     ايهمواره صداهاي گمشده

وجو ینا ثبنت هوینت فرهنگني و اجتمناعي خنود هسنتند کنه اینن واکننش در           در جست
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در سنجشني  »ا منارکس  نظر بصدا و همشخصيت جاسچال هویدا است؛ هرچند گوین هم

هاي شرق و بنا مثبنت ارزینابي کنردن نقنش اسنتعماري بریتانينا در        تحقيرآميز از ویژگي

سرنوشنت   -«ابنزار ناخودآگناه تناریز   »البتنه بنه مثابنة    -پيشرفت )انقالب اجتماعي( هند 

در تناریز دینالکتيکي پنذیرش سنلطة قنوم برتنر       « حضنور »جبري جوامع شرقي را بنراي  

 (.217: 1390زاده، باس)ع« داندضروري مي

 

  1ساز. هویت سوژه بر پایۀ دیگری5-4

هنا نينز هميشنه    گيرد و تفاوتها و تمایزها شکل ميبا توجه به اینکه هویت براساس تفاوت

ها و نمادها ساخته، حفنظ و تقوینت   دربرگيرندۀ قدرتي هستند که توسط جوامع، حکومت

 تنوان از ننژاد، زبنان، قومينت و... کنه     (؛ بننابراین مني  226: 1393محمندي،  شوند )گنل مي

طورکلي، ساز نام برد. بهکند به عنوان عناصر هویتسازد و تعریف ميها را مياجتماع، آن

آینند شننمار منني بننه« ناپننذیر هویننت احسنناس متمننایز بننودن از دیگننران جننزء جنندایي    »

(Guibernanu,1996: 134)         سنازي و که غنرب نينز متناسنب بنا اینن مؤلفنه بنا دیگنري 

بخشند.  هاي موجنود مينان خنود و بيگاننه بنه هوینت خنود معننا مني         برجسته کردن تفاوت

درهمين راستا، کشوري همچون بریتانيا یک منطقة غيرغربي؛ یعني هند را به استعمار خنود  

هاي قانوني، دیني، آموزشي، سياسني  آورد و به کمک ابزار ایدئولوژیکش، دیدگاهدر مي

کند و با هدف القناي  اش به آنجا صادر ميراه با نظام اقتصاديشناختي خود را همو زیبایي

برتري و آموزش هنجارهاي خودي به افراد بومي، حکومت اسنتعماري خنود را بنينان مني    

 صورت موسيقي، هنر و ادبيات باشد یا جز آن.نهد؛ خواه به

جانبنة خنود در حکومنت، تعلنيم و تربينت،      طورکلي غرب با گسنترش مداخلنة همنه   به

حتني بعند از خنروج نيروهناي     -اش هاي فرهنگي و زندگي روزانة اتباع مستعمراتيارزش

                                                           

1- Othering  
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همچننان بنا    -هناي اسنتعمارزده  نظامي و مقامنات دولتني اسنتعماري و واگنذاري سنرزمين     

پنردازد و  دار خنود بنه القناي نظنام آموزشني و فرهننگ غربني مني        استعمار فرهنگي ریشه

کنند  هاي سابقاا تحنت انقيناد را تحقينر مني    ملت فرهنگ و اخالقيات و حتي ظاهر جسماني

 (.531: 1394)تایسن، 

« دیگنري »در تجربة افراد، ذهنيتي وجود دارد که هرچيزي را به مثابنة  »با توجه به اینکه 

بقينه و   ≠حاشنيه، غنرب    ≠سازد و با اصنطالحات متفناوتي چنون مرکنز     از خود بيگانه مي

(، گووینند نينز بنا    112: 1390)مکارینک، « ازدپنرد مغلوب به بيان افکار خنود مني   ≠غالب 

حضور در فضاي آموزشي که تحت مدیریت غرب و شخص چدویک انگليسي اسنت بنه   

کند تا خود را از حاشيه بنه مرکنز و جمنع خنودي     برد و سعي ميها پي ميبرتر بودن غربي

هنگني و  هناي فر ها برساند و به همين دليل با ازدواج با دختري ایرلنندي و تنرک نشنانه   آن

   .هویت شرقي خود، قصد دارد خود را از پستي حاشيه دور نگه دارد

به باور ادوارد سعيد، غرب طي ساليان دراز با تصور شرق بنه مثابنة حاشنيه و غنرب بنه      

هاي دوتایي را خلق کرده اسنت کنه غنرب و شنرق را در     اي از تقابلمثابة مرکز، مجموعه

-سنازي بنابراین از بستر این دوگاننه  (؛76و  27: 1386داد )سعيد، تضاد با یکدیگر قرار مي

نوع نگرش غرب به شرق که بنا غيرینت    -1هاي متقابل، دو نگرش و تصور شکل گرفت: 

دینندگاه شننرق نسننبت بننه غننرب کننه مرکززدایانننه یننا    -2سننازي تننوأم اسننت. و دیگننري

تنوان  مرکزگرایانه است. این دیدگاه در چند حوزه قابل بررسي است که از یک نظنر مني  

 سازي همراه است.آن را در حوزۀ نژاد دانست که با دیگري

 

  1نژادگرایی .5-5

اي داشنته و  گينري هوینت سنهم وینژه    ترین مفاهيمي است که در شنکل از اساسي« نژاد»

شناسي را نيز پي افکنده است. از جمله کسناني کنه مفهنوم    سازي و شرقشالودۀ دیگري
                                                           

1- Racism 
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مطرح کرد و به تحليل اصطالحاتي چون ننژاد برتنر و   « دیگري»نژاد را از رهگذر مسألة 

تر، فرهنگ تسليم بومي و فرهنگ مسلط استعمارگر پرداخت، فنرانتس فنانون بنود    پست

صنورت  (. وي مفهوم نژاد را به عننوان ابنزار و شنکلي از قندرت و بنه     63: 1351)فانون، 

بنه عننوان   « پوسنت سرخ»و « زردپوست»، «پوستسياه»و « سفيدپوست»تقابل نژادپرستانة 

هاي جسماني یا بيولنوژیکي آننان   گونه، ویژگيکار گرفت و اینبه« دیگري»دالي براي 

هناي ایندئولوژیکي خناص آن    هایي تبدیل شد که بنا مندلول  گري به دالدر نظام داللت

(. در رمان چشم اسب نيز فضناي کلني اثنر تنا حندودي      212: 1388مرتبط شد )کليگز، 

و رفتارهاي خاص آنان را نسبت بنه شنرق    جسته کرده و واکنشنژادمحوري غرب را بر

جاني کادليپ: هي! سياه سوخته! بقچه به سر! ... جاني رهبر »ها( نشان داده است؛ )هندي

ترسيدند. آنچنه آموزگارهنا بنا زبنان    ها از زور و قلدري او ميباند وحشت بود. همة بچه

کرد. ... جاني همچنان که پاشننه  اش ميکردند، او با مشت و لگد و نيروي بدنيشان مي

زد، داد زد: به پيش کابوي! رفقنایش هنم دم گرفتنند:    پاهایش را به پهلوهاي جاسچال مي

اش را بانندپيچي  سياه سوخته! بقچه به سر! حمال! از ترس اینکه مخش به زمين بيفتد،کله

 (. 152و  45: 1385)گوین، « کرده!

وصيات بيولوژیکي آن ارائه شد، بينانگر برتنري   توصيفاتي که از نژاد شرقي و خص

اي سياه و تاریک از آنان ساخته است؛ بنا  شدگي شرق است که چهرهغرب و دیگري

وجود حفظ هویت بومي و مقاومت در برابر فرهنگ غرب از جانب جاسنچال در جلند   

 زند که تصور غنرب را دیگر رمان، رفتارهاي خارج از کنترل و حتي قتل از او سر مي

نویسنده در نقطة مقابل آن از نگرش مارویندر و مينو نسنبت بنه     کند.از شرق تأیيد مي

خواسنت  ماروینندر از زینر چشنم نگناهي بنه مينو اننداخت. دلنش مني         »نویسد: هم مي

انگشتش را روي آن پوست صاف و سفيد بکشند تنا ببينند سنفيد هنم همنان احسناس        

نند پوسنت سنفيد سنردتر اسنت؟      خواسنت بدا اي را دارد یا ننه. دلنش مني   پوست قهوه
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مني  زند؟ جاي آن روینش اي به آن مياي او صدمهتر است؟ آیا انگشت قهوهحساس

کرد؟ سعي کرد دستش را روي دست ميو بگذارد کنه آن را بندون   ماند؟ کبودش مي

زده به او نگناه کنرد. مينو دسنتش را کننار      دستکش روي زانو گذاشته بود. ميو حيرت

(؛ در اینن بخنش، نویسننده بنا بينان      75-76)همنان:  « کنرد  کشيد، دستکش را دسنتش 

نگرش و برخورد شرق و غرب نسبت به یکدیگر به برتري و غرور غرب و حقنارت و  

 کند.ناآگاهي شرق نسبت به ظاهر و نژاد اشاره مي

 

 . زبان5-6

به عنوان یکني از مصنادیق فرهننگ و ملينت هنر       ساز مهمي است کهزبان از عناصر هویت

و براي توليند   ا تحوالت اجتماعي و ساختارهاي قدرت آن ارتباط مستقيمي داردکشوري ب

رود؛ کنار مني  هناي ایندئولوژیک بنه   فرهنگ )ادبيات، موسيقي، نقاشي و...( و القاي ارزش

سازي غرب نيز منورد اسنتفاده قنرار مني    بخش که در امر تسهيل مستعمرههویت این مؤلفة

دهد کنه بومينان کشنورهایي    ميل زباني را نشان مينوعي تح (Mcleod, 2007: 5)گيرد 

هناي بنومي خنود محنروم و در صنورت      چون کانادا و استراليا را از سنخن گفنتن بنه زبنان    

گينري نسنبت بنه    . این نوع موضع(Gilbert, 1996: 164)کند سختي تنبيه ميسرپيچي به

ر را در خطر سنقوط در  کند که استعمارگویژه زبان استعمارزده بر قدرتي تأکيد ميزبان به

تندریج  دهد، چراکه تقليد زبان استعمارگر و پيوندخوردگي بنا آن بنه  مستعمراتش قرار مي

عننوان ینک خطنر تهدیدکنننده     کند و بهدار ميمرز بين استعمارگر و استعمارزده را خدشه

 شود.زدایي استعمارگر ميموجب مرکزیت

گينرد و  تنأثير زبنان بيگاننه قنرار مني     گوین نيز در استفاده از این شاخص هویتي تحت 

کنارگيري زبنان )بنومي ینا     نویسند کنه بنا توجنه بنه ننوع بنه       رمانش را به زبان انگليسي مي

دهد که هویت بومي و ملي شنخص ینا   اي از استعمارگري را نشان ميغيربومي( شکل تازه
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ان پنجابي بنراي  نویسنده تنها در چند مورد از زب حالکند. با اینملت را دستخوش تغيير مي

طورکلي غلبه با زبان انگليسني اسنت؛ هرچنند تنأثير و     کند و بههایش استفاده ميشخصيت

ها نيز با تغييراتي همراه است که فرهنگ، زبنان و سنلطة غنرب را نناقص     تقليد زباني هندي

 آید.شمار ميکند و به مثابة ابزاري براي مقاومت شرق بهمي

کنند، ماننند منورد    اهي از زبان پنجابي استفاده مني جاسچال در مکالمات روزمره گ

که نشان از حفنظ زبنان بنومي او    « صاحبم»خطاب قرار دادن خانم چدویک با کلمه 

کارگيري برخي واژگان انگليسي، لهجة هندي آنان غالب است؛ ماننند  دارد، اما در به

کرد گفت: بيا ميکه او را به رفتن تشویق مارویندر درحالي»در معني پسر؛ « باي»واژه 

 57: 1385)گوین، « بري؟ بابلو: البته بايباي! ... گنجشگ پرسيد مرا هم با خودت مي

کنند؛ حال تنها نزاکت و جوتي تا پایان رمان به زبان پنجابي صحبت مي(. با این172و 

کنه از   اُل اینندین ریندیو  زدۀ هایشان را بنه سنوي صنداي ننرم و انگليسني     همه گوش»

کنان گفت: التماس انگليسي بلد نبودشد گرداندند. ... بابلو که ه پخش ميرادیوي کهن

 (.19)همان: « گوید؟چه مي

خانم هامفریز با حنالتي تمسنخرآميز گفنت: بگنو ببيننم االن چني گفنتم؟ جنوتي         »

به زبان پنجابي و مارویندر، « خواهي به خانه برگردي؟مي ماروي! کي»دوباره پرسيد: 

-بچه« انداز کنم: خيلي زود مامان! به محض اینکه پول کافي پسبا صدایي بلند گفت

آميز او به شدت جا خوردند؛ آموزگار با خشنمي خناموش   هاي کالس از پاسز اهانت

خطناب کنردن   « منادر »(؛ پاسز مارویندر به زبان پنجابي و 129دور او چرخيد )همان: 

شنرقي اسنتعمارزده را    زدایي اسنتعمارگر و مقاومنت  خانم هامفریز نيز نوعي مرکزیت

 دهد.نشان مي

 سنازد و ینا بنه آن شنکل    ها را کمرنگ مني طورکه غرب به تدریج، هویت شرقيهمان

دهد، خود نيز خواه ناخواه در این فرآیند از تأثير شرق برکنار نخواهد ماند و بنه باورهنا   مي
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زبنان انگليسني   هاي آن دو با خط خوشني بنه   و زبان شرقي تمایل نشان خواهد داد؛ زیر نام

 پنجنابي  هدیه شده بود. ... ایدیت چدویک نيز گاهي ایزد شيواشعري را کنده بودند که به 

قندر  ام، پنس منن هنم همنان    زد. ایدیت با حرارت گفت: من در هند به دنيا آمدهحرف مي

)همنان:   گردمدانم که برميام که تو هستي. من یک روز به هند برخواهم گشت. ميهندي

-طور ضمني شرق را بنه الگوي بازگشت به اصل است که بهن تمایل یادآور کهن(؛ ای155

 کند.ها دانسته و بازگشت به آن را تداعي و تأکيد ميها و فرهنگعنوان مادر تمدن

 

 زدای شرق های هویتی مرکزگرا و مرکز. مؤلفه6

ارد کنه بنا   سازي از غنرب وجنود د  با وجود اینکه در اندیشة گوین همواره نوعي مرکزیت

هنایي موجنب   حنال حضنور مؤلفنه   هاي داستان همراه است با اینکشش از سوي شخصيت

ها، وطن ینا  شود که شخص به هویت بومي خود نيز نزدیک شود؛ از جملة این شاخصمي

هاي داستان، نگنرش مرکززدایاننه   گيري نویسنده و شخصيتسرزمين است که نوع موضع

 دهد.یا مرکزگرایانة آنان را شکل مي

 

 . جغرافیای هویت 6-1

هناي  نگرش مثبت به سرزمين خودي و دلبستگي و تعلق خاطر نسبت بنه آن یکني از نشنانه   

آمادگي براي دفاع از سرزمين در زمنان خطنر،   »هایي چون هویت ملي است که با شاخص

ترجي  دادن زندگي در کشور خود بر سنایر نقناط جهنان ینا عندم تماینل بنه مهناجرت و         

(. بنا توجنه   7: 1378شود )گنجني،  مشخص مي« سرزمين مشخص به عنوان کشورپذیرفتن 

هناي رمنان متغينر اسنت؛ گووینند تعلنق و       هاي فوق، انسجام هنویتي در شخصنيت  به مؤلفه

دهند و  ویژه دفاع از سرزمينش نشان نمني دلبستگي چنداني به حفظ هویت بومي خویش به

گيرد و براي دفاع از انگليس به کار ميه بهدر مقابل، این احساس خود را در سرزمين بيگان
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هناي  دهند و پاینه  رود و زندگي در آن کشنور را بنر هنند تنرجي  مني     ها ميجنگ با نازي

هاي ملي آن سست و بنه ننوعي   هویت ملي خود را با مهاجرت به انگليس و پذیرش ارزش

 کند.  نگرشي مرکزگرایانه نسبت به غرب اتخاذ مي

اي که متعلق بنه آن اسنت ینا    شخص از طریق محيط اجتماعي هر»با توجه به اینکه 

(. 56: 1387)شمشيري، « دهدسازد و توسعه ميکند، هویت خود را ميبدان رجوع مي

هاي فرهنگي و اجتماعي غربي به اینن همناني و انطبناق بنا     گوویند نيز با جذب ارزش

گووینند  »کنند؛  مني  یابد و هویت بومي و ملي خود را فراموشبيگانه دست مي« خودِ»

زماني که با ميو اُگردي ازدواج کرد، کامالا آدم دیگري شده بود. او نه ریش داشت و 

نه سربند. او نه دانشگاهي بود و نه کسي که به او افتخار کنند. از همه گذشته، گوویند 

: 1385)گوین، « به همة آنان، به او، به مارویندر و به مادرشان جوتي خيانت کرده بود

(. در نقطة مقابل آن، نزاکت، کارمند شرقي و جوتي قرار دارند که حتي در شرایط 68

شوند و با پيروي از گاندي هاي داخلي و تجزیة هند از کشور خارج نميسخت جنگ

آورند. و در دست گرفتن افسار اسب آگاهي تا حدودي امنيت و آرامش را فراهم مي

هاي شرقي خود ر انگليس تا حد ممکن نشانهجاسچال و مارویندر نيز با وجود حضور د

هاي تاریخي کنند و تعلق به سرزمينشان را با یادآوري حواد  و شخصيترا حفظ مي

 کنند و نسبت به غرب برخوردي مرکززدایانه دارند. آن پررنگ مي

نویسنده گویي با این تقابل سعي دارد بازیابي، احيا و حفظ هویت فرهنگي و ملني  

کنار گينرد و   اي مهنم در مواجهنه بنا سنلطة امچریاليسنم غنرب بنه       استراتژي را به عنوان

وجننو بننراي کشننف هویننت بننومي را راهنني مسننلم بننراي خننروج از  آگنناهي و جسننت

( به همنين دلينل، اسنب را    67: 1391بازنمودهاي استعماري توصيف کند )گيکاندي، 

ازینابي هوینت   دهند و از اینن طرینق آگناهي و ب    در کنار جوتي )مادر= وطن( قرار مي

 سازد.ها را ممکن ميشخصيت
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 . دین و هویت6-2

با وجود افزایش اختالفات منذهبي و پراکنندگي ادینان در اینن سنرزمين، نویسننده از       

هاي رمنان اسنتفاده   دهي هویت ملي شخصيتهاي دیني نيز براي شکلها و نشانهمؤلفه

مایز و طرد نظام ارزشي شرق کند و به تبيين آن به عنوان ابزاري براي معنابخشي، تمي

پردازد. سه دین یا مسلک هندو، سيک و اسالم با وجود تضناد و درگينري   و غرب مي

-در کنار هم قرار دارند و هریک دیگري را مسبب کشت و کشتار اخينر در هنند مني   

هنا  حال نزاکتِ مسلمان، باني نجات خانواده )سيکِ( گوویند از درگينري دانند؛ با این

هاي هویت دیني خود را با وجود طرد و (. جاسچال نيز نشانه72: 1385ین، شود )گومي

شنکل بنا   کند و حتي به عنوان رهبر گروه، همساالنش را هنم تحقير در غرب حفظ مي

هایي از هوینت دینني(   ساز سرزمينش )نشانهآورد؛ وي که به عناصر هویتخود درمي

هنا و  درصدد است تنا بنا حفنظ نشنانه    کند، همواره ماند و از آن حمایت ميوفادار مي

هویت ملي خود، فاصله و شکاف ميان دو دنياي متفاوت )زادگاه و سرزمين بيگانه( را 

 پوشش دهد.

آقاي بوردن نتوانسته بود احساس ناخوشایندش را نسبت به او پنهان کند و گفتنه بنود:   »

سنرعت گفتنه بنود:     شود از او بخواهيم چيزي را که به سرش است، بردارد؟ جاسچال بهمي

من باید سربندم را ببندم. این به خاطر مذهب من اسنت. ... جاسنچال در مقنام رهبنر گنروه،      

روي ميز ایستاده بود تا هم اقتدار و هم ارتفاعش نسبت بنه دیگنران حفنظ شنود. سنربندي      

سياه و پيراهن و شلواري هندي پوشنيده بنود. شمشنير تشنریفاتي او در زینر کمربنندش بنه        

هناي پسنرهایي کنه    خورد. شبيه سيک جنگجویي که آمناده نبنرد باشند، ... سنایه    چشم مي

کشنيدند.  تر از جاسچال و ساکت و گوش بنه زننگ بودنند، مشنتاق خنود را بناال مني       پایين

شندند،  سربندهاي آنان کامالا شبيه سربند جاسچال نبنود، امنا هنر وقنت دور هنم جمنع مني       

 (. 50و  272)همان: « بستندهایي به سرشان ميدستمال
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با وجود اینکه دغدغة حفظ فرهنگ و آداب بنومي از ینک طنرف و برقنراري ارتبناط      

هناي ارتبناطي جامعنة    سازنده با فرهنگ و محيط تازه از طرف دیگر، بخشني از پيچيندگي  

هاي نوجنوان اینن رمنان )نزاکنت و جاسنچال( بنا تعلنق        حال شخصيتمهاجران است با این

هناي  ساز دیني خود تا حدودي نسبت به فرهنگ و ارزشویتهاي هعاطفي به دین و نشانه

دهند و بر بازگشت به ریشه و سرزمين خود تأکيد دارند و در کنار غرب مقاومت نشان مي

 کنند.آن دین و مسلک خود را نيز حفظ مي

 

 گیرینتیجه

ادبيات مهاجرت به عنوان یکي از پيامدهاي اسنتعمار از سناخت هوینت و اغلنب گسنترش      

از جملنه  « چشنم اسنب  »دهد. رمان برتري غرب بر بوميان مناطق تحت سلطه خبر ميحس 

هاي هویتي مهاجران در تقابل بنا دو نظنام فرهنگني شنرق و     آثاري است که در آن چالش

هناي مختلنف   شود. در مضمون این اثر، غرب با گفتمان ویژۀ خود بر جنبهغرب مطرح مي

سنازي شنرق   سازي، تضعيف و وابستهدد دیگريگذارد و درصاجتماعي و فرهنگي اثر مي

کند و از طریق زبان، نژاد و... ضعف و خودکمتربيني مخاطنب شنرقي را برجسنته    عمل مي

هاي این رمان با تقليند )زبناني و فرهنگني( و جنذب     اي که اغلب شخصيتگونهکند بهمي

 اندیشند.هاي غربي به کمتر کردن این فاصله ميارزش

هناي غربني کنه بنه صنورت ترجمنه بنه دسنت مخاطبنان          و ارزشطورکلي آثنار  به

رسند همواره حامل ایدئولوژي و قدرتي هستند کنه ضنمن تنأثير ژرف بنر     نوجوان مي

گذاري هنجارها را به دنبال دارد. گنوین بنا   بخشي و ارزشخواننده، تثبيت، مشروعيت

دست )شرقي( گري فرووجود دورگه بودن، فضا و موقعيت ميانة زیادي را براي کنش

پنذیري در  کند و تنها به سه شخصيت با سه واکنش متفاوت نسبت به هوینت خلق نمي

پردازد که هر سة آنان بعد از حفظ )چاسچال(، انعطناف )ماروینندر( و تنرک    غرب مي
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شنان بنا   هویت بومي و ملي خود )گوویند( و سچس بازگشت و بازینابي هوینت اصنلي   

 شوند.شکست مواجه مي

هنویتي  سازي فرهنگي شرق و غرب به بيه ضمن بيان یگانگي و همسانگویا نویسند

تمدني مساوي گري و بيشود و عدم پيروي از غرب را با وحشيپسامدرنيستي دچار مي

داند. بنابراین، در قالب الگوهناي فرهنگني و ارزشني دوگاننه و نينز آگناه بنه هنر دو         مي

ر راستاي برتري غرب و انفعال و فرهنگ شرق و غرب، هویت مهاجران و مخاطبان را د

دهد و به جاي کمک به حل بحران به آشنفتگي ذهنني و فکنري    حقارت شرق شکل مي

 زند.آنان دامن مي

دهد کنه در برابنر   اي نيمه رام و نيمه سرکش از خود نشان ميگوین در این رمان چهره

طرفاننه،  و بني  توانسنت بنا بينشني آزادتنر    اقتدار فرهنگي غرب تسليم است درحالي که مي

هاي نظام ارزشي شرق و غرب را در اثرش به نمایش بگذارد تا مخاطب ها و مؤلفهشاخص

 گيري کند.نتيجه
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 عصـر  در شخصـي  هويـت  و جامعـه  تشـخ::  و تجدد (.1387) آنتوني. گيدنز،

 ني. تهران: موفقيان. ناصرة ترجم .جديد
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 . 41-86صص  .امام صادق
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