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 چکيده

اي پديدۀ مهاجرت و مخصوصا هويت فراملي مهاجر در مطالعات پسااستعماري جايگاه ويژه
شود در وي ر گرفتن او در بطن فرهنگ بیگانه باعث ميدارد. دور افتادن مهاجر از وطن و قرا

هاي دوگانه را شکل بگیرد که تقابل بین خودي و ديگري و ديگر تقابل“ در هم آمیخته”هويتي 
هاي سن تي رايج تواند ديدگاهمهاجر مي“ در هم آمیختۀ”برد. بنابراين، هويت زير سوال مي

هاي نژادپرستانه غییر و مقاومت در برابر ايدئولوژيدربارۀ هويت را به چالش بکشاند و عامل ت
گرايانۀ افراطي باشد. در اين مقاله، با بررسي ديدگاه دو متفکر پیشرو در مطالعات و مل ي

ها دربارۀ هاي نظرات آنها و تفاوتپسااستعماري، هومي بابا و ادوارد سعید، به شباهت
ايم. مقاومت و عاملیت از سوي او پرداختههاي ضد استعماري هويت مهاجر و امکان قابلیت

گیري هويت بین بابا دربارۀ نحوۀ شکلدهد، نگاه پساساختارگرا و خوشاين بررسي نشان مي
ها ندارد. هاي زندگي مهاجران و میزان مقاومت از سوي آنمهاجر همخواني چنداني با واقعیت

هاي هويت مهاجر را بیشتر از لیتاما سعید رويکردي التقاطي به پديدۀ مهاجرت دارد و قاب
تر و در هاي وي کاربرديروي ديدگاهدهد. از همینگرايي مورد بررسي قرار ميمنظر انسان

 انطباق نزديکتري با واقعیت هستند.
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 مقدمه:
اي شده است. يکي از العات پسااستعماري، به پديدۀ مهاجرت و هويت مهاجر توجه ويژهدر مط

خواني ماهیت مهاجرت با ماهیت مطالعات پسااستعماري است که در آن داليل اين امر، هم
هاي استعمارگر و استعمار مرزهاي بین مل ت”شود که هايي پرداخته ميبیشتر به آثار و تجربه

استعمار بر آن پردازان پسا(. دلیل مهم ديگري که نظريه811)اسمیت “ وردندنشده را در مي
ها توانايي زير سوال اي دارند، هويت ضد استعماري مهاجر است که به عقیدۀ آنتاکید ويژه

-گرفته در طول تاريخ استعمار را دارد. اين تقابلهاي دوگانۀ شکلبردن و در هم شکستن تقابل

ق، سفید/ سیاه، متمد ن/ بدوي، مرکز/ حاشیه و غیره، زيربناي استعمار را ها، مانند غرب/ شر
هاي کمتر ها دست به استعمار مل تهاي امپريالیستي با تکیه بر آندهند و قدرتشکل مي

ترين جنايات را زنند و وحشیانهها ميهاي مل ي و انساني آنيافته به منظور چپاول سرمايهتوسعه
شوند. اين فرايند در دنیاي امروز به شکل غیرمستقیم و نسانی ت مرتکب ميبه نام تمد ن و ا

-گیرد. هويت مهاجر، آنچنانصورت مي“ سازيجهاني”ظريفي در قالب سلطۀ فرهنگي و به نام 

است )بوربور و “ ترکیبي”يا  4دارند، هويتي در هم آمیخته،که متفکرين پسااستعمار بیان مي
تواند گیري مجدد است. چنین هويتي به خوبي ميل تغییر و شکل( که دائما در حا1نیوول 

اد عاهاي نژادي از قبیل خلوص نژادي و برتري يك نژاد يا ملت بر نژاد و ملت ديگر و به طور 
هاي سن تي رايج در غرب دربارۀ هويت را به چالش بکشاند و عامل تغییر و کلي ديدگاه

گرايانۀ افراطي باشد. در اين مقاله با اهمیت ستانه و مل يهاي نژادپرمقاومت در برابر ايدئولوژي
استعماري، ادوارد گذاران مطالعات پسامقولۀ مهاجرت و هويت مهاجر از زبان دو تن از بنیان

ها و شويم و به شباهت(، بیشتر آشنا مي4010-)  1( و هومي بابا4018-8991) 8وديع سعید
پردازيم. هدف از اين در مطالعات پسااستعماري مي هاي نظريات اين دو متفکر پیشروتفات

هاي ضد بررسي، پاسخ به سواالتي از اين قبیل است: تا چه اندازه تصور سعید و بابا از قابلیت
پذير استعماري هويت در هم آمیختۀ مهاجر و مقاومت و عاملیت برخاسته از آن در عمل امکان

به پديدۀ مهاجرت وارد است؟ آيا هر دو ديدگاه، به است؟ چه انتقاداتي به نگاه اين دو متفکر 
هاي توان به ظرفیتيك اندازه ريشه در جنبش فکري پساساختارگرايي دارد؟ تا چه اندازه مي

بخش جنبش پساساختارگرايي، آنگونه که متفکرين اين جنبش اعتقاد دارند، امیدوار بود؟ آزادي
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پردازي در مورد هويت مهاجر يي و اخالق در نظريهگراتا چه اندازه سعید و بابا از سنت انسان
 اند؟و وضعیت بینابیني او استفاده کرده

 بحث و بررسی
 “فضای سوم”فرهنگی و “ خانمانی بی“ ”در هم آميختگی”هومی بابا: 

اش ( و در مقاله4001) 4جايگاه فرهنگعمدۀ نظرات بابا دربارۀ مهاجرت در اثر معروف وي 
اند. سبك نوشتاري بابا مطابق با ( بیان شده4000) 8“اي فرهنگآستانهجايگاه ”تحت عنوان 

هاي زباني است. هرچند ديدگاه پسامدرن و پساساختارگراي وي و پر از ايهام، جناس و بازي
اي دقیق به ايم اشارهنمايد، در ادامه سعي کردههاي وي دشوار مياي از نوشتهارائۀ خالصه

هاجر و مهاجرت داشته باشیم. از نظر بابا، مهاجر و وضعیت وي دال  هاي وي در باب مديدگاه
(. بابا عقیده 408 جايگاه فرهنگ“ )کنداقلی تي است که در برابر کلی تي عظیم ايستادگي مي”بر 

متفاوت ”و “ حالت در هم آمیخته بودن”مهاجر اجازۀ خلق  “ مرزي ”يا “ وضعیت بینابیني”دارد، 
( بر لبۀ واقعیتي در وضعیت subjectاي )سوژه”دهد و منجر به خلق  را مي“ بودن از درون

وضعیت مهاجر بین دو فرهنگ “ واقعیتي در وضعیت میانه،”(. منظور بابا از 41شود )مي“ میانه
ترين ديدگاه، همان بینش دوگانۀ مهاجر بینواقع”وطن و کشور میزبان است. او عقیده دارد 

 (. 8شود )با بینش فراملی تي ديده مي که در آثار نويسندگاني“ است
اي در تماس نزديك قرار به نظر بابا، در شرايطي که يك فرهنگ حاکم و يك فرهنگ حاشیه

جا بیاندازد، “ امري مسلط و متعارف”کند خود را به عنوان سعي مي“ قدرت  برتر”گیرند و مي
یخته فضايي براي مذاکره باز گفتمان در هم آم”و يا “ استراتژي“ ”هويت،”در چنین شرايطي 

ادغام شدن ”اي، به عقیدۀ وي، به معني (. چنین مذاکره82 “اي فرهنگجايگاه آستانه”“ )کندمي
شود که ظهور عاملی تي بینابیني مي”بلکه منجر به “ در فرهنگ حاکم و يا همکاري با آن نیست،

-همان قابلیت 1“عاملیت بینابیني”ابا از منظور ب )همان(.“ تابدهاي تقابلي ]...[ را برنميبازنمايي

مهاجر است که در برخورد بین دو فرهنگ شکل “ در هم آمیختۀ”هاي ضد استعماري هويت 
گیرد. به عقیدۀ بابا، اين هويت که محصول تلفیق و در هم آمیختن  اين دو فرهنگ است، مي

رد، بلکه در معرض قرار پذير را نداحالت خصمانه و تقابلي با فرهنگ کشور میزبان/ مهاجر
گرفتن مهاجر با اين فرهنگ از يکسو و تعصب داشتن وي نسبت به فرهنگ خانه/ وطن از 

 __________________________________________________________________________  
1. The Location of Culture 
2. “Culture’s In-Between” 
3. interstitial agency 



 722«یانسان تيمهاجر و امکان مقاومت و عامل “ۀختيدر هم آم” تیهو ۀدربار ديبابا و ادوارد سع یهوم دگاهید یبررس

577 

 

هاي يا تلفیقي شکل گیرد که تقابل“ در هم آمیخته”شود که در او هويتي سوي ديگر باعث مي
ل اي به دست فرهنگ حاکم را شکبین اين دو فرهنگ را، که اساس استعمار فرهنگ حاشیه

 برد. اند، زير سوال ميداده
صدايشان را در ديالکتیکي که به دنبال برتري يا سلطۀ ”هاي بینابیني از نظر بابا، عاملی ت

-(. بابا همچنین به قدرت گفتمان82“ اي فرهنگجايگاه آستانه”کنند )نیست، پیدا مي“ فرهنگي

که “ ايدئولوژيك عصر مدرنیتههاي گفتمان”هاي در هم آمیخته يا تلفیقي در به چالش کشیدن 
هاي در هم گفتمان”کند و به نظر وي، غربي دارد، اشاره مي“ دادن هژموني عادي نشان”سعي بر 

(. او 82“ )سازندآمیخته مواضع خصمانه و دو پهلو در توجیهات عقالني مدرنیته را آشکار مي
جوي هاي سلطهبت به گفتمانکند که ممکن است نساشاره مي“ غیر از مدرنیته”هايي به فرهنگ

ها در قطب مخالف مدرنیته قرار آن”آن مقاوم باشند، اما، به نظر وي، اين بدين معني نیست که 
اشان است، ها حالت در هم آمیخته بودن فرهنگي را که حاصل وضعیت مرزيآن”بلکه “ دارند،

و بنابراين ‘ ترجمه’ا شهرها ربندند تا تخیل اجتماعي  هم مدرنیته و هم کالنبه کار مي
 (.0“ ) بازنويسي کنند

و عاملیت برخاسته “ هويت در هم آمیخته”گیري با نحوۀ شکل“ ترجمه”استفادۀ بابا از استعارۀ 
-اي پساپديده عنوان به استعمار و تجربۀ مهاجرت تجربۀ از آن مرتبط است. به نظر بابا،

هاي در نوشته منظور از ترجمه (.881 گجايگاه فرهنهستند )“ ترجماني” تجربیاتي استعماري،
پرداز پسامدرن، هاي نظريهوي تحت تاثیر انديشه بلکه نیست، متني يا زباني بابا، صرفا ترجمه

پندارد. به عقیدۀ وي اي يا نمادين مي(، زندگي را نظامي نشانه4094-4024) 4ژاک الکان
یش از استعمار و پس از استعمار اي پشخص استعمار شده پیوسته در تنش بین دو نظام نشانه

اي فرهنگ خانه طور که شخص مهاجر نیز در ذهن خود در تنش بین دو نظام نشانهاست؛ همان
 هويتي مهاجر هويت رويها را دارد. از همینو فرهنگ بیگانه است و سعي بر آشتي دادن آن

است که در  قانهخال امري و از آنجايي که ترجمه است“ ترجماني”و يا  “در هم آمیخته”
نیز نشانگر عاملیتي خالقانه و  “در هم آمیخته”وضعیت بینابیني دو زبان قرار دارد، هويت 

جاي دنیا استعمار از جايبابا با اشاره به نظر سعید مبني بر اينکه نويسندگان پسا بینابیني است.
شهرهاي گ کالناز فرهن“ تفسیري جديد”نويسي و ارائۀ در تالشي دسته جمعي موفق به باز

 (.  421 جايگاه فرهنگخواند )مي  “ترجمۀ فرهنگي”اند، چنین امري را اروپايي شده

 __________________________________________________________________________  
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داند که باعث بازگشت به وضعی ت پیش از برخورد بابا شکل صحیح مقاومت را مقاومتي مي
ي  هويت، تاريخ و يا فرهنگ بومي “گراذات”يا  4“باورذات”ها و يا تکیه به مفاهیم  فرهنگ

فرهنگي يا “ خانماني بي”شود. ابزار رسیدن به اين مقصود، به نظر وي، قرار گرفتن در شرايط ن
فرهنگي  8“خانمانيبي”است. به نظر بابا، “ قلمرويي و بین  فرهنگي-شرايط ابتکارهاي فرا”

“ شوندمرزهاي بین خانه و جهان در هم ادغام مي”است. در جابجايي “ جابجايي”محصول 
فضاي خصوصي و فضاي جمعي، گذشته و حال، ب عد رواني و ب عد ”(، 0 رهنگجايگاه ف)

گیرد شکل مي“ در هم آمیخته”يا  “ايآستانه“ ”واقعیتي بینابیني،”آمیزند و در هم مي“ اجتماعي
(. به اعتقاد وي، هويت  در هم 41“ )بردهاي دو قطبي را ]...[ زير سوال ميبنديتقسیم”که 

 (. 440“ )ريزددوگانگي بین خودي و ديگري را فرو ميتقارن و ”آمیخته، 
کند تا وضعیت بینابیني مهاجر را معرفي مي 1“فضاي سوم”بابا مفهوم ديگري را تحت عنوان 

جويانه در پیش اي سلطهاي که فرهنگ حاکم روي هبهتر توضیح دهد. به اعتقاد وي، در نقطه
(. 12 جايگاه فرهنگکند )را باز مي“ ابتکار عملفضاي سوم  ”گیرد، استراتژي در هم آمیخته مي

دهند. منظور خود را از دست مي“ هويت تاريخي ”در اين فضا فرهنگ خانه و فرهنگ بیگانه 
در سنت ملي مردم زنده نگه ” گذشتۀ يك فرهنگ است که  “هويت تاريخي  فرهنگ”بابا از 

فضايي “ فضاي سوم،”به عقیدۀ بابا کند. عمل مي“ شود و به عنوان نیرويي متحدسازداشته مي
در معني ”است و “ ساختار معني و ارجاع فرايندي مبهم و دو پهلو”دهد مبهم است و نشان مي

وجود ندارد )همان(. از ديد بابا “ گونه وحدت يا ثبات ديرينو نمادهاي يك فرهنگ هیچ
ها دهند فرهنگ و سن تهستند که نشان مي“ مل ي-فرا“ ”تحوالت فرهنگي ”مهاجرت و جابجايي 
 (. 428هستند ) برساختۀ دست انسان

بین است. به نظر وي، اين فضا امکان  بسیار خوش“ هاي پربار  فضاي سومظرفیت”بابا نسبت به 
ها، بلکه در فرهنگ گوناگونيالمللي، نه بر پايۀ چندگانگي فرهنگي يا انديشیدن به فرهنگي بین”

هاي لیبرال (. به اعتقاد وي، گفتمان12 جايگاه فرهنگ“ )دهدمي قالب فرهنگي در هم آمیخته را
اصل ”جوامع مهاجر، ناکارآمدي “ غیر قابل ترجمه بودن ”يا “ بديع بودن”در مواجهه با 

-ها در پاسخگويي به مطالباتي که تعد د فرهنگي به دنبال ميکنند. آنرا تجربه مي 1“بردباري
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شوند ها مواجه ميبه همۀ فرهنگ“ احترام برابر”قدسي چون مفاهیم م“ هايمحدوديت”آورد، با 
هاي فضاي سوم از (. او امیدوار است که با پرداختن به قابلیت81 “اي فرهنگجايگاه آستانه”)
، جايگاه فرهنگ“ )هاي دو قطبي اجتناب کنیم و به عنوان  ديگري  خود تکوين يابیمسیاست”

تفکري که ديگري ”بیند، در گرو تفکر ديالیکتیکي مي (. وي نائل شدن به چنین وضعیتي را10
هاي تفاوت  ارزش”(. بنابراين، از نگاه وي، راه حل  412 )همان“ کندرا رد  يا انکار نمي

نیست، بلکه در آفرينش “ گراييگرايي يا جمعهاي نسبينظريه”جوامع مختلف در “ فرهنگي 
گر، بابا اعتقاد دارد راه رهايي از اختالفات (. به بیان دي10است )“ فرهنگي در هم آمیخته”

هاي ها و اختالفات بین فرهنگفرهنگي در خلق فرهنگي در هم آمیخته است که در آن تفاوت
 مختلف به آشتي انجامیده و فرهنگي تلفیقي از آن بر آمده است. 

ي او با گیري هويت مهاجر و نحوۀ رويارويبه طور کلي، مفاهیمي که بابا براي توضیح شکل
-بي”برد، با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و در ادامۀ يکديگرند. فرهنگ کشور میزبان به کار مي

يا بینابیني بین دو فرهنگ  خانه و “ فضاي سوم”که نتیجۀ مهاجرت است، “ خانماني فرهنگي
-يدر مهاجر م“ در هم آمیخته”آورد. اين فضا باعث شکل گرفتن هويتي بیگانه را به وجود مي

در هم ”تواند به عاملیتي شود. اين هويت که حاصل تاثیرپذيري مهاجر از دو فرهنگ است، مي
هاي دوگانه را به چالش بکشاند و قراردادي بودن  منتهي شود که تقابل“ ترجماني”يا “ آمیخته

دهندۀ يك فرهنگ، شامل ملیت، نژاد و قوم که اساس دهندۀ هويت و شکلاجزاي تشکیل
 اند، برمال سازد. در طول تاريخ شکل داده استعمار را

رسد بابا نگاه کامال مثبتي به آيد، به نظر ميهاي ارائه شده در باال برميطور که از بحثهمان
بین است. همین هاي ضداستعماري او بسیار خوشهويت و وضعیت مهاجر دارد و به قابلیت

ها و تفاوتي وي به سختيکنند و از بيامر باعث شده عدۀ کثیري از منتقدين از او انتقاد 
برند، تر جامعه از آن رنج ميهايي که بسیاري از مهاجرين متعلق به طبقات پايینآوارگي

-شکايت کنند. اما ذکر اين نکته الزم است که بابا، هم در آثار ذکر شده و مخصوصا در نوشته

“ ت امروزي  علوم انسانيمهاجرت، حقوق و بقا: اهمی”هاي اخیرش، شامل مقالۀ کوتاه  
هايي هاي مهاجر بودن و رنجدهد وي به خوبي به سختيهايي دارد که نشان ميبحث 4(،8942)

ها توجه دارد. پردازي کمتر به آنشوند، واقف است، اما در حین نظريهکه مهاجرين متحمل مي
-قابلیت، کنیم. در ادامهيهايي از اين مباحث در بخش نقدهاي وارد شده به بابا اشاره مبه نمونه
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هاي ضد استعماري هويت مهاجر را از زبان پدر مطالعات پسااستعماري، ادوارد سعید، دنبال 
 کنیم. مي

 “مندغير  نظام”های و جنبش “سفر به داخل”ادوارد سعيد: 
( و در 4001) 4فرهنگ و امپريالیسمهاي سعید دربارۀ مهاجرت در دومین اثر معروفش ديدگاه

 8تامالتي بر پديدۀ تبعید و ديگر مقاالتاش، تحت عنوان شدهاز آثار  کمتر شناخته يکي
اي از مقاالت هستند، مقاالتي را اند. سعید در اين دو اثر که هر دو مجموعه(، بیان شده8999)

به موضوع مهاجرت و تبعید اختصاص داده است. عمدۀ نظرات سعید دربارۀ مهاجرت در 
 1“هاها و مهاجرتجنبش”در يکي از مقاالت اين کتاب تحت عنوان  ريالیسمفرهنگ و امپکتاب 

هاي مثبت اند. سعید، بیشتر از بابا، به هر دو وجه پديدۀ مهاجرت نظر دارد و به جنبهبیان شده
اي بر آمار سابقهکند. او متاسف است که در قرن بیستم به طور بيو منفي آن اشاره مي

افزوده شد. به نظر وي، اکثر اين افراد حاصل “ هاافراد آواره و تبعیدي پناهندگان، مهاجران،”
-يکي از تاسف”هاي پسااستعماري و امپريالیستي هستند. از نگاه او، اين پديده درگیري

(. او، همانند بابا، به 118 فرهنگ و امپريالیسم) "هاي قرن بیستم استانگیزترين مشخصه
-مي“ هاييها، ترديدها و تناقضتنش”کند و آن را بیانگر مي وضعیت بینابیني مهاجرين اشاره

هاي آوارگي”شوند. سعید با اشاره به ها در دورۀ امپريالیسم ديده ميداند که در برخورد فرهنگ
کنند، بسیار يي که مهاجرين معموال تجربه مي“هاها و ترسها، بدبختيشدنجمعي، هالکدسته
بینانه به پديدۀ بین نگاه خوش“ فاصلۀ عمیقي”ورزد که هم تاکید ميبینانه بر اين نکتۀ مواقع

هاي تلخ آن با واقعیت“ منطق  جرأت ورزي”و “ نشاط فکري”ساز  مهاجرت به عنوان زمینه
 (. 118وجود دارد )

پردازد و بین تر مياين موضوع دقیق به“ تبعید پديدۀ بر تامالتي”سعید در مقالۀ 
اي شود. وي تبعید را پديدهتمايز قائل مي 2کردهو ترک  وطن 0بعیديت 8پناهنده، 1مهاجر،

شود و اين دور افتادن از داند که به موجب آن شخصي به مکاني ديگر فرستاده ميتاريخي مي
و “ بیگانه بودن”وطن براي شخص تبعید شده ناخوشايند و دشوار است و او در خود احساس 
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اي متعلق به قرن بیستم است و به انبوه شدن پديده، پناهندهتنها بودن را دارد. به نظر سعید
-اما ترک  وطن“ المللي نیازمندند.گناه و سرگرداني اشاره دارد که به کمك فوري بینمردم بي”

کند. او به کرده داوطلبانه و به داليل شخصي و يا اجتماعي در يك کشور بیگانه زندگي مي
کند که تصمیم گرفتند در همینگوي و فیتز جرالد اشاره مياي چون نويسندگان ترک وطن کرده

کشور فرانسه زندگي کنند. به نظر وي، چنین افرادي ممکن است تنهايي و غربت شخص 
برند. به عقیدۀ سعید، مهاجران در تبعیدي را احساس کنند، اما از محکومیت او رنج نمي

کسي که به يك کشور جديد مهاجرت  برند. بنا به تعريف وي، به هروضعیت مبهمي به سر مي
تواند از سر  انتخاب باشد و يا از روي اجبار. شود و اين مهاجرت ميکند، مهاجر گفته مي

مقامات استعماري، مبلغین مذهبي، متخصصین، بازرگانان، سربازان و غیره مهاجريني هستند که 
تامالتي بر “ )انداز وطنشان نراندهها را کنند، با اين تفاوت که آننوعي از تبعید را تجربه مي”

 (. 420-2 پديدۀ تبعید
بخشي را به مشکالت هويتي و روحي افرادي “ تبعید پديدۀ بر تامالتي”سعید در مقالۀ 

تبعید، پناهندگي، جالي وطن و يا مهاجرت  –دهد که به هر دلیل و به هر شکل اختصاص مي
کنند. او که خود يك مهاجر به مکان مي شوند و به کشور ديگري نقلاز وطن خود جدا مي –

-هرگز نمي”هاي دور افتادن از وطن نیك آشناست، عقیده دارد رود و با فراز و نشیبشمار مي

دارد، درست وي ابراز مي“ اش غلبه پیدا کرد.توان بر غم دور افتادن يك انسان از محل بومي
از “ ، پر افتخار و حتي پیروزمندانههاي قهرمانانه، عاشقانهصحنه”است که ادبیات و تاريخ 

تالشي ”ها همه تر نگاه کنیم اين صحنهاند، اما وقتي دقیقزندگي در تبعید را به ثبت رسانده
(. سعید عقیده دارد که مهاجرت  ناشي از 429“ )اندکردن بر اندوه جانکاه غربت بودهبراي غلبه

ها انسان را از میلیون“ حکام مستبد هايطلبيهاي مدرن، امپريالیسم و جاهافروزيجنگ”
(. تبعید سیاسي در دنیاي 424محروم کرده است )“ سنت، خانواده و وطن”هاي عظیم  سرمايه

شود که هیچ امروزي، به عقیدۀ وي، شامل انبوه جمعیت غیر قابل شمارش پناهندگاني مي
ها ر کشور بیگانه براي آنگونه امکاناتي براي زندگي دامیدي به بازگشت به وطن ندارند و هیچ

درست است که پاريس، به عنوان ”دارد: در نظر گرفته نشده است. سعید در توضیح بیان مي
میهن است، اما شهري است که در آن مردان و هاي جهاننمونه، پايتخت معروفي براي تبعیدي

-ها، سالها و پروينگاليها، سها، لبنانيها، کامبوجيها، الجزايريزنان ناشناخته، شامل ويتنامي

(. سعید همچنین با اشاره به 428“ )اندباري به سر بردههاي عمرشان را در تنهايي فالکت
گروهي به دست ”کند که وطنش به نوع بديعي از تبعید اشاره ميهاي هموضعیت فلسطیني
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گي در تبعید (. او اعتقاد دارد زند421“ )شوندگروهي ديگر که خود تبعیدي هستند، تبعید مي
-هاي تبعیدي از ريشه، زمین و گذشتۀ خود جدا شدهاست، زيرا انسان“ بودن  گسسته"نوعي از 

دارشان و هويت خدشه“ هاي در هم شکستهنیاز اضطراري به بازسازي زندگي”ها اند و آن
عارف و فیلسوف فرانسوي قرن بیستم،  4(. سعید با ذکر نقل قولي از سیمون ويل،421دارند )

بر “ ترين نیاز روح آدمي است،دار بودن مهمترين و کمتر شناخته شدهشايد ريشه”مبني بر اينکه 
(. 422-0ورزد )هاي مهاجر از وطن تاکید ميبودن  حس انزوا و دور افتادگي انساندردناک

( 4000) 8بي در کجااش تحت عنوان نامهسعید به خوبي اين احساس ناخوشايند را در زندگي
 هاي هويت از سعید که است نهفته دردي اين اثر در عنوان کشد. وجه تسمیه وير ميبه تص

 کشید.مي -بودن  بودن و آمريکايي فلسطیني  بودن، عرب -خود  چندگانۀ
به عنوان “ متفکران تبعیدي”و  "مهاجران”با اين وجود، سعید نیز، همچون بابا، به نقش مهم 

-پردازد. وي نظر خود را چنین بیان ميعمار فرهنگي ميعامالن تغییر و مقاومت در عصر است

 دارد:
 

ايم اگر بگويیم ]تالش براي رسیدن به[ آزادي به عنوان مأموريتي بر پايۀ اغراق نکرده
هاي امپريالیسم، اکنون از گريها و ويرانتعقل، به شکل مقاومت در مقابل محدوديت

خانمان، مرکزگريز و تبعیدي تغییر يافته يافته و ديرينۀ خانگي به قالبي بيقالب ثبات
شود و آگاهي است. امروزه تجس م اين شکل از مقاومت در هويت مهاجر ديده مي

گیرد که برخوردار از ضمیري نسبت به آن در متفکر و هنرمند  تبعیدي شکل مي
هاست.  ها و بین زبانسیاسي ]شکل گرفته[ در بین قلمروها، بین ا شکال، بین موطن

 (118 فرهنگ و امپريالیسم)
 

که فقط به التیام زخم دور افتادن از وطن محدود نشود، سعید اعتقاد دارد تبعید، در صورتي
(. وي 420 تامالتي بر پديدۀ تبعیدکند )دوست فراهم ميشرايط را براي رشد شخصیتي نوع

، فیلسوف و (4000-4091) 1هاي تئودور آدرنونمونۀ اعالي اين نوع شخصیت را در نوشته
يابد. آدرنو در شناس آلماني، که بخشي از عمرش را در آمريکا در تبعید به سر برد، ميجامعه
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تحت ”( که آن را در دوران تبعید نگاشت، به مقابله با دنیاي 4012) 4اخالق صغیرشاهکارش 
ارائه “ دهساخته شاز پیش”و “ هاي تهیه شدهشکل”پردازد که در آن زندگي در قالب  مي“ کنترل

اي شود. در چنین دنیايي همه چیز، حتي زبان و انديشه، به شکل کاال در آمده است و وسیلهمي
براي فروش و سودجويي است. به عقیدۀ آدرنو، مقابله با چنین دنیاي کاال محور از عهدۀ متفکر  

ماندن آدرنو از دارد، دور (. سعید اذعان مي409تامالتي بر پديدۀ تبعید آيد )در تبعید بر مي
شمول داده است. به عقیدۀ وي، شخصي که در تبعید به سر وطن به او ديدي گسترده و جهان

“ موقتي”يابد که در دنیاي سکوالر و دائما در حال تغییر، وطن مفهومي برد به خوبي در ميمي
ه را است. به نظر سعید، مرزها و حصارها که به ما حس امنیت ناشي از قلمروي شناخته شد

ها چندان منطقي و ضروري به توانند نقش زندان را هم داشته باشند و دفاع از آندهند، ميمي
-کنند و حصارهاي انديشه و تجربه را ميرسد. متفکران تبعیدي از مرزها گذر مينظر نمي

سیاسي و فرهنگي جوهرۀ کار روشنفکري  8مخالف انديشي ”(. از منظر سعید، 409شکنند )
ت و تبعید نوعي واکندن است و وابريدن از تعلقاتي که ممکن است کار روشنفکر را واقعي اس

دارد اکثر مردم نسبت به فرهنگ وطنشان (. سعید اذعان مي88)پیرنجم الدين “ محدود سازند
شناخت کافي دارند، اما مهاجران حداقل از دو فرهنگ آگاهي دارند و اين آگاهي نسبت به دو 

آورد که الزمۀ زندگي در را به ارمغان مي“ چند صدايي”ي چندگانه يا يا چند فرهنگ بینش
داوري به آورد که بدون پیشاين امکان را فراهم مي“ خانه”دنیاي امروزي است. دور ماندن از 

طرفانه به وطن امري بسیار شايسته وطن نگاه کنیم. به عقیدۀ سعید، تالش براي داشتن نگاه بي
ها خانه، زبان و فرهنگ مادري را روش معمول و درست زندگي ا انسانو بايسته است، زيرا م

شود و دريچۀ ذهن را بر انديشیدن کم به اصلي جزم يا د گم تبديل ميدانیم و اين پندار کممي
 بندد. هاي ديگر ميبینيبه جهان

هاي از جنگسعید به عقیدۀ آدرنو مبني بر اينکه تنها موطن موجود براي انسان  بر جاي مانده 
دهد از منظر آدرنو زبان دو پهلوي مهاجر کند و توضیح مياست، اشاره مي نوشتنجهاني در 

نوعي از ”قابلیت به چالش کشاندن يك نظام را دارد. وي متاثر از نظرات آدرنو، آزادي را در 
ز نظام حاکم داند که کامال شفاف نیست و از طريق ابهام، ايهام و پیچیدگي اپذير ميامکان“ بیان

-مي“ بندي نشدهطبقه”(. او هويت مهاجر را هويتي 111 فرهنگ و امپريالیسمگزيند )دوري مي

اي، شخصي و هاي تبعیدي، حاشیهانرژي”داند، هويتي که تحت کنترل هیچ نظامي نیست و 
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 هايجنبش”شوند، گرفته ميبه کار “ خواهانهمبارزات آزادي”را که در “ مهاجرتي عصر جديد
شناس آمريکايي، ايمانوئل (. او اين اصطالح را از جامعه111خواند )مي 4“مندغیر نظام
خواندن  چنین مبارزاتي “ مندغیر نظام”کند. دلیل وي از (، اخذ مي4019- 8940) 8والرشتاين

در “ نظريۀ کاملي”يا “ دکترين”اي بدون تکیه بر “در هم آمیخته”هاي اين است که چنین انرژي
-ها در آن  واحد در حال فعالیت هستند. او اين الگوي غیر نظامها و زماناري از افراد، مکانبسی

و “ هاي غیرمنتظرۀ سنت و مدرنیتههاي ادبي در هم آمیخته، تلفیقگونه”مند  مقاومتي را که در 
 (.111بیند )مي“ گر  امپراطوريجو و تحمیلتصوير سلطه”کند، در تضاد با غیره نمود پیدا مي

کند که ارتباط نزديکي با مفهوم تعريف مي 1“سفر به داخل”سعید مفهوم ديگري را تحت عنوان 
يا تلفیقي “ کارهاي فرهنگي در هم آمیخته”اشاره به “ سفر به داخل”در هم آمیخته بودن دارد. 

گاهانه آ”شود. اين افراد تولید مي“ محققین، منتقدين و متفکرين  در حاشیه”دارد که به دست 
کنند تا وارد گفتمان اروپا و غرب شوند، در آن ادغام شوند، آن را تغییر دهند و آن را تالش مي

هاي به حاشیه رانده شده، مورد  ستم واقع شده و يا فراموش وادار به رسمیت شناختن تاريخ
بیانگر  هاي فرهنگي،(. به نظر سعید، وجود چنین فعالیت840 فرهنگ و امپريالیسم“ )شده کنند

است. وي در توصیف اين “ ساختارهاي امپريالیستي”در مقابله با “ الملليبین”نوعي تالش 
کند شده اشاره ميبه توانايي نويسندگان برخاسته از کشورهاي قبال استعمار“ الملليبین”تالش 

وري و يا محاند با غربخود توانسته“ تراز اول”هاي فرهنگي  که با انتشار آثار ادبي و نوشته
ها و نهادهاي آکادمیك به رقابت بپردازند، نويسندگاني از در دانشگاه“ مسیحي-سنت يهودي”

و فیض احمد فیض  2و له سويینکا 0چینوا ا چبه، 8کارلوس فوئنتس، 1قبیل گابريل گارسیا مارکز،
(811 .) 

العاده فوق” سعید در کنار نظرات باال که بیشتر ريشه در نگاه پسامدرن وي دارند، به متن
کند و مهاجر بودن به معناي واقعي از هوگو، راهب فرانسوي قرن دوازدهم، اشاره مي“ زيبايي

 بیند:کلمه را در اين تعريف عارفانه مي
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براي ذهن ورزيده، آموختن  اين امر که آرام آرام چیزهاي قابل مشاهده و زودگذر را 
ي ترک گويد، امري بسیار شايسته است. ها را به طور کلتغییر دهد تا بعدا بتواند آن

دارد، هنوز يك مبتدي  کم طاقت است. کسي که خاک شخصي که وطنش را عزيز مي
پندارد، قوي است. اما آنکه سراسر دنیا را هر سرزمیني را چون خاک وطنش مي

اش را به يك بستگيداند، انسان کاملي است. روح کم طاقت، دلمکاني غريب مي
ها گسترانیده است. انسان کرده است؛ روح قوي آن را به همۀ مکانمکان محدود 

 (118 فرهنگ و امپريالیسمکامل آن را فرونشانده است. )نقل قول از سعید، 
 

شناس آلماني، که طي (، زبان4208-4082) 4دهد، اين متن را اريش آورباخسعید توضیح مي
-رد، به عنوان الگويي براي کساني که ميهاي جنگ جهاني دوم در ترکیه در تبعید به سر بسال

هاي ملي يا جغرافیايي فراتر روند، قید کرده است. به نظر آورباخ ، همۀ خواهند از محدوديت
دنیا را مکان غريبي دانستن روش خوبي براي وسعت بخشیدن به افق ديد يك انسان است و 

سازد فراهم مي“ داوريیشپ”اش بدون امکان درک تجربۀ انسان بودن را با همۀ گوناگوني
 (. 118-0 فرهنگ و امپريالیسم)

هاي حاکم به سعید همچنین در تعريف هويت مهاجر و قدرت ايستادگي او در برابر ايدئولوژي
 کند: تعريف  الهي انسان از ديد متفکر ايراني، دکتر علي شريعتي، نیز اشاره مي

 
حال حرکت باشد ]...[ چه  انسان، اين پديدۀ ديالکتیك، مجبور است همیشه در

تواند استانداردي را تعیین کند؟ شده! چه کسي مياند همۀ استانداردهاي تثبیتننگین
انسان يك انتخاب است، يك کشاکش است، او دائما در حال شدن است. او يك 

انتها از خاک به خداست؛ او در روح خود يك مهاجر است. )نقل قول از مهاجرت بي
 (111 امپريالیسمفرهنگ و  سعید،

 
رود. به نظر وي، بیند که زير بار اجبار نميهاي شريعتي نشان از ظهور فرهنگي ميوي در واژه 

“ يافتهارتودوکسي نظام”که در مقابل “ هاي مهاجر بودن دائميرويکژ”اين فرهنگ به واسطۀ 
پساساختارگراي خود (. در اين دو نقل قول، سعید از موضع 111شود )پذير ميايستد، امکانمي

گرايي تأسي هاي آن به سنت انسانو قابلیت“ در هم آمیخته”نشیند و در تحلیل هويت عقب مي
 __________________________________________________________________________  
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گرايي در آخرين اثر وي، که پس از مرگش به چاپ جويد. احترام و اعتقاد سعید به انسانمي
 د دموکراتیكگرايي و نقانسانکند. وي در اين اثر، تحت عنوان رسید، کامال بروز پیدا مي

دارد و از نظريۀ نقد (، اعتقاد راسخ خود را به انسان و اراده و عاملیت انسان ابراز مي8991)
-ادبي فرانسوي، شامل ساختارگرايي و پساساختارگرايي، به دلیل زير سوال بردن  سنت انسان

 (. 0 گرايي و نقد دموکراتیكانسانکند )گرايي، به شدت انتقاد مي
مهاجر و عملکرد زبان او “ در هم آمیختۀ”هاي سعید در باب هويت شالودۀ ديدگاهبه طور کلي، 

شود. هر دو اصطالح، خالصه مي“ مندغیر نظام”هاي و جنبش“ سفر به داخل”در دو اصطالح  
هاي مهاجران است و ريشه در گونه که در باال توضیح داده شد، بیشتر مربوط به نوشتههمان

ي زباني مانند ابهام، دو پهلو حرف زدن، تلفیق ژانرهاي ادبي و ديگر مباحث پساساختارگرا
برد. سعید در کنار اين ديدگاه، با نقل هاي دوگانه را زير سوال ميهايي است که تقابلتکنیك

گرايي قول کردن از دو متفکر مذهبي، هوگو و شريعتي، احترام و اعتقاد خود را به سنت انسان
کند که نسبتي با مباحث زباني و ديگري از مهاجرت اشاره مي دهد و به نوعنشان مي

گراي عظمت وجود انسان و تعالي پساساختارگرا ندارد، بلکه مبتني بر پذيرش مباحث ذات
روح به عنوان يك اصل است. اين جنبه از ديدگاه سعید در نظرات بابا و ديگر متفکرين 

-جايگاهي ندارد. در ادامه بیشتر به آن مي 8و گیلروي، 4پیشروي پسااستعمار، نظیر اسپیواک

 پردازيم.
 گراییادوارد سعيد و سنت انسان

گرا قائل است، معطوف کرده کمتر منتقدي توجه خود را به اهمیتي که سعید براي نگاه انسان
است. سعید در مباحث مربوط به مهاجرت به نقل قولي از هوگو و شريعتي و ذکر نام  اريش 

( مبناي بحث 8991) گرايي و نقد دموکراتیكانسانکند، اما در آخرين اثرش يآورباخ بسنده م
تقلید: بازنمايي دهد. آورباخ در اثر معروفش گراي آورباخ قرار ميبیني انسانخود را بر جهان

به مطالعۀ نحوۀ بازنمايي واقعیت در ادبیات غرب از زمان  (4010) 1واقعیت در ادبیات غربي
هاي دو جنگ جهاني در اين گريپردازد. او متاثر از وحشيجینیا وولف ميهومر تا عصر وير

مرزي از طريق مطالعۀ آثار نويسندگان -ملي و فرا-ها را به رشد هويتي فراکوشد تا انساناثر مي
ورزد. به عقیدۀ سعید، چنین ها تاکید ميجهاني دعوت کند و بر لزوم احترام متقابل بین فرهنگ
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-برد و به کتابخانهآن هم در دوراني که آورباخ در ترکیه در تبعید به سر ميپژوهش خطیري، 

گرايي را در عمل به اوج آيد که انسانهاي اروپايي دسترسي نداشت، تنها از دست کسي بر مي
 رسانیده است. 

هاي اصیل  سازد، توجه وي به ارزشآنچه آخرين اثر سعید را بسیار ارزشمند و خواندني مي
گرايي و انساندردي است )نوع و همآموزي، احترام به همي از قبیل عدالت، آزادي، علمانسان

-( که در آثار نويسندگان پساساختارگرا چون بابا کمتر مورد توجه قرار مي49 نقد دموکراتیك

گرايي است که مبر ا از پردازي دربارۀ نوعي از انسانگیرد. هدف عمدۀ سعید در اين اثر، نظريه
هاي انساني را محور، آرمانگرايي اروپامحور است. انسانگرايي اروپاهاي انسانها و عیبتيکاس

ديد در مرد سفید پوست  غربي از طبقات باالي جامعه که صاحب انديشه و ذوق هنري بود، مي
هاي غیر اروپايي و همین امر به نژاد پرستي، تبعیض جنسیتي، جامعۀ طبقاتي و استعمار ملت

-طلب از نوعي انسانگرايي  انحصارن زد. سعید در تالش براي جايگزيني اين نوع انساندام

-بررا در“ ايطبقات جامعه با هر پیشینه”است و همۀ “ شمولجهان”کند که گرايي صحبت مي

 کند. ها در سرتاسر دنیا استفاده ميهاي همۀ فرهنگگیرد و از دستاوردها و بینشمي
گرايي در جهاني بر لزوم آموزش انسان سعید در تالش براي گسترش عدالت و برقراري صلح

آموزي و خواندن ادبیات جهان به منظور آشنايي ها را به زبانورزد و انسانها تاکید ميدانشگاه
(. او در تالش براي ساختن جهاني عاري از 82خواند )ها فرا ميو رسوم ديگر ملت با آئین
ها را دهد و انسانعدالتي ب عد عقالني و عاطفي وجود انسان را مورد توجه قرار ميو بي جنگ

هاي متعارف تعريف رفتن از چارچوب دردي و فراتربه تالش براي درک متقابل از روي هم
-گرايي، که در شاهکارهاي ادبي به اوج ميهويت با تکیه بر دستاوردهاي سنت ديرينۀ انسان

سازي، جهاني”هاي انساني به وسیلۀ خواند. به عقیدۀ سعید، در دنیايي که آرمانيرسند، فرا م
شود( و نامیده مي“ بازار آزاد”هاي نئولیبرال و حرص و آز مادي )که با حسن تعبیر ارزش

“ گراي متعهدانسان”وظیفۀ “ گیرند،هاي امپريالیستي مورد حمله قرار ميطلبيهمچنین جاه
کننده هاي افسونها است که معموال در قالب بازنماييچهرۀ واقعي اين جريانبرداري از پرده

هايي غیر از هويتي که با پرچم به ما هويت”گرايي را در پذيرش  (. او انسان24شوند )عرضه مي
کردن و پذيرفتن  داند. به نظر وي، خواندن آثار ادبي راهي براي تمرينمي“ شود،داده مي

 (. 29ين است )هاي جايگزهويت
متاثر از آورباخ و  گرايي وبه طور کلي، سعید به عنوان يك شخصیت ادبي  معتقد به سنت انسان

پرستي افراطي، گرايي و قومهاي مهاجر در مبارزه با مليگرايان در رابطه با تواناييديگر انسان
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-گرايي و تواناييانسان هاي زباني به حوزۀپردازي را از حوزۀ پساساختارگرايي و قابلیتنظريه

دهد. حتي سعید، آگاهانه يا ناآگاهانه، در اشاره به نظرات دو شخصیتي سوق مي-هاي روحي
هاي ماوراءالطبیعي وجود انسان تاکید تن از انديشمندان مذهبي، هوگو و شريعتي، که بر قابلیت

گرايي ديني يا انسان اي بهبرد و دريچهگرايي سکوالر هم فراتر ميدارند، بحث را از انسان
“ گراييذات”کند. ذکر اين نکته الزم است که لفظ در مباحث پسااستعمار باز مي 4“گراييذات”

به دلیل نگاه منفي متفکرين پسامدرن به اين واژه، معموال ذهن را سريع به  “باوري،ذات”يا 
زند، فراطي دامن ميگرايانۀ اهاي نژادي، قومي و مليسمت تعاريف سنتي هويت که به برتري

گرايي همان ديدگاه ديني در مورد انسان است که طبق آن، برد. اما منظور اصلي از ذاتمي
هاي قراردادي تعريف انسان از روحي الهي برخوردار است و توانايي فراتر رفتن از چارچوب

طبقۀ هويت را دارد. اين ديدگاه، کرامت انساني را نه در نژاد، رنگ، جنسیت، ملیت و 
نوع، هاي اصیل انساني از قبیل عدالت، احترام به حقوق هماجتماعي، بلکه در پايبندي به ارزش

نوع بلکه به طبیعت و کل نظام مقدم داشتن ديگري بر خود و نگاه انساني داشتن نه تنها به هم
 بیند.آفرينش مي

 “در هم آميخته هویت”پردازان بررسی نقدهای وارد شده به بابا، سعيد و دیگر نظریه
هايش وارد شده، سبك نوشتاري ثقیل و انتزاعي وي است ترين نقدي که به بابا و نوشتهرايج

طور که قبال اشاره شد، ريشه در ديدگاه پساساختارگراي وي دارد. سعید يکي از که، همان
نقد ادبي معاصر است. به نظر وي، چنین سبکي واقعیت “ غامض”تندترين منتقدين  سبك  

دهد و گرچه در نوشتار بسیار عالي است، از و غیر قابل فهم جلوه مي“ مبهم”اجتماعي را 
هاي فرهنگي  سطح باال فعالیت”جريان روزمرۀ زندگي فاصلۀ زيادي دارد. وي متاسف است که 

، متفکر 8(. ايجاز احمد8  متن، جهان، منتقد“ )در حاشیۀ امور سیاسي و جدي جامعه قرار دارند
کند. ساختارگراي آن انتقاد مياستعمار به دلیل سبك پساارکسیست، نیز از گفتمان پسامعروف م

هاي پرطمطراق پساساختارگرا، هاي شناور و سرگردان و ا طنابدر دنیاي نشانه”به عقیدۀ وي، 
هاي هاي زير سلطه و همچنین تبعیضهاي مسلط و گروهعدم تعادل قدرت و منابع بین بلوک

(. احمد و ديگر 44 “ هاي پسااستعماري ادبيسیاست”“ )شودعدم تعادل ناپديد مي ناشي از اين
ها و و گفتمان“ در هم آمیخته”هاي ضد استعماري هويت منتقدين مارکسیست نسبت به قابلیت

رود از آن نشأت بگیرد و به عنوان سبکي از مقاومت اي که انتظار مي“ در هم آمیخته”فرهنگ 
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-ساختارگرا مبني بر ظرفیتها، ادعاهاي متفکرين پسار بدبین هستند. به نظر آنعمل نمايد، بسیا

ماند، چرا که چنین مباحثي در سطح نوشتار باقي مي“ در هم آمیخته”بخش هويت هاي آزادي
رود. به بیان ديگر، از درگیر شدن با هرگونه چالش سیاسي، مادي و مرتبط با واقعیت طفره مي

توجه مطلق ”دارد، از نگاه متفکرين مارکسیست، ینسکي ابراز ميطور که سیروتهمان
گرفتن جريانات مادي، خود بهترين گواه  پساساختارگرايي به واسازي متون به بهاي ناديده

 (. 14)سیروتینسکي “ هاي واقعي استناتواني آن در پرداختن به سیاست
در حد افراطي بر زبان و گفتمان ”ياتش منتقد ديگري است که عقیده دارد بابا در نظر 4بنیتا پري
-هاي اجتماعي بياقتصادي و ديگر رويه -کند و نسبت به نهادهاي سیاسي، اجتماعيتکیه مي

(. به عنوان نمونه، پري با انتقاد از ديدگاه بابا مبني بر اينکه عاملیت در 80)پري “ توجه است
اي بدين معني دارد چنین عقیدهز ميوجود دارد، ابرا 8“دو سوگرايي”فرايندهاي روانکاوانۀ 

عاملیت را از فاعل شورشگر بگیريم و آن را به حوزۀ زباني منتقل کنیم و اين يعني ”است که 
هايي در جهت زير سوال بردن يا شکست دادن يك مخالف اينکه مقاومت، به عنوان فعالیت

نژادي در -ت ملي و يا قومي(. او همچنین با تاکید بر اهمیت هوي00)پري “ ظالم را آرام کنیم
کند که چنین مبارزاتي طبق منطق هويت مبارزات موفق  ضد استعماري به اين نکته اشاره مي

قابل فهم نیستند و اين يکي از ايرادات اصلي است که به اين نظريه وارد “ در هم آمیخته”
توضیح مفهوم  است. در توضیح نظر پري، الزم است اين نکته را يادآوري کنیم که بابا در

را که به بیان خود  او همان گذشتۀ يك “  هويت تاريخي  فرهنگ”پرده فضاي سوم، صريح و بي
و عامل اتحاد آنهاست، زير “ شوددر سنت ملي مردم زنده نگه داشته مي”فرهنگ است که 

ضايي را باز کند که ف“ فضاي سوم  ابتکار عمل”برد تا به استناد مباحث پساساختارگرا سوال مي
(. 12 جايگاه فرهنگ)در اين فضا امکان جوالن دارد “  در هم آمیخته”مبهم است و هويت 

اي از سوي بابا، به معني ناديده گرفتن مبارزات ضد منطور پري اين است که چنین نظريه
هو شي  1ساز به رهبري  فعاالن انقالبي نظیر جمال عبدالناصر، فیدل کاسترو،استعماري  تاريخ

پوستان است که همه با تکیه بر هويت و يا جنبش سیاه 0و احمد بن بل ه 8سدار سنگور 1مین،
پردازان پسااستعمار که از موقعیت ملي و يا نژادي صورت گرفتند. به عقیدۀ پري، براي نظريه
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-هاي قوميزدن هويت ملي و ديگر وابستگيخوبي در کشورهاي پیشرفته برخوردارند، کنار 
-هاي مهاجر که در حومۀ کالنآورد. اما براي جمعیتتي مشکلي پیش نمينژادي و يا طبقا

نژادي و يا طبقاتي -شوند، همین تکیه بر هويت ملي، قوميشهرهاي غربي به بیگاري گرفته مي
دهد و عامل مقاومتشان در برابر نیروهاي ها حس هويت داشتن و خودباوري مياست که به آن

که نظر مشابهي دارد. وي در حالي 4. منتقد ديگري، پیتر هالوارد،(24استثمار کننده است )پري 
ورزد که مباحث بیند، بر اين نکته تاکید ميدر هويت در هم آمیخته نوعي خالقیت مي

-گونه ارتباط ضروري با واقعیتهیچ”دار هستند و معني“ سطح فلسفي”پسااستعماري بیشتر در 

 (.448هودارت “ )هاي استعمار و استعمار  نو ندارند
هاي پسااستعماري در دنیاي واقعي و مباحث و تري ايگلتون نیز به رابطۀ ضعیف بین جنبش 

مطالعات ”دارد، کند. او اذعان مينظريات پسااستعماري در فضاي آکادمیك اشاره مي
 ‘چندگانگي’و  ‘هويت در هم آمیخته’ ‘تفاوت،’ پذيرشکه  قبول کندخواهد پسااستعماري نمي

، هستند اخالق سیاسياتحاد و تعامل انساني نوع بسیار ضعیفي از تصديق  در مقايسه با همه 
 . (80)ايگلتون “ گرچه جزء الينفك آن هستند

به اين  1(،8999) امپراطوريدر اثر معروفشان،  8دو منتقد ديگر، مايکل هارت و آنتونیو نگري،
-اند که سرمايهمتوجه اين واقعیت نشده کنند که منتقدين پسااستعمار نظیر بابانکته اشاره مي

داري جهاني اشکال جديدي از امپريالیسم را ممکن ساخته است. به عقیدۀ آنها در حالیکه 
-سازي به استعمار کشورها ميجو در گذشته با اتکاء بر فرايند ديگريهاي سلطهقدرت

کند. از اينروي مي ها را جذب و کنترلپرداختند، امپريالیسم جهاني در عصر حاضر تفاوت
ندانسته ”در واقع “ کند،هاي دوگانه تصور ميريزي تقابلاي که بابا پس از فروي فاضلهمدينه”

 (.480-419 نقل قول از بیرن“ ) دست استبا اشکال جديدي از امپريالیسم هم
احمد، کند، با امپريالیسم همکاري مي“ ندانسته”که هارت و نگري عقیده دارند بابا در حالي

روند و از تاکید  بیش از حد بر هويت و منتقدين ديگري، يك قدم فراتر مي 1عارف ديرلیك
کنند که اين اندازه تاکید نه تنها فرهنگي در مطالعات پسااستعماري معاصر به اين دلیل انتقاد مي

 دهد، بلکه حتيداري را کمرنگ جلوه ميمسائل سیاسي و اقتصادي مرتبط با نظام سرمايه
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تعیین ”، ديرلیكسو باشد )سازي  اين نظام همهاي جهانيممکن است در پشت پرده با سیاست
“  در هم آمیخته”(. اين نکته را اسمیت با اشاره به ارتباط بین هويت 2-0“ جايگاه ادوارد سعید

در هم آمیخته بودن، شرط ”دهد. به نظر وي، تر توضیح ميداري دقیقو نظام اقتصادي سرمايه
داري است، نظامي که بر تولید کاال متکي است و همیشه بايد از نوعي ملکرد نظام سرمايهع

(. منتقد ديگري، تیموثي برنن، اين وضعیت را 881)اسمیت “ تنوع سطحي/ صوري پرده بردارد
-سازد که چگونه ميدهد و اين سوال قابل تامل را مطرح ميبه حوزۀ علوم انساني تعمیم مي

را “ درنورديدن مرزها”يا “ وضعیت بینابیني”ر پديدۀ مهاجرت و استعاراتي از قبیل توان تاکید ب
دانست؟ )برنن “ داريانداز جهاني  فرهنگي واحد بر اساس اقتصاد سرمايهچشم”ارتباط با بي
است که از بحران  اي طراحي شدهمطالعات پسااستعماري به گونه”(. به عقیدۀ ديرلیك، 42

(. منظور وي از 181 “جو  پسااستعماري”ديرلیك، “ )کندوم انساني اجتناب ميفعلي در حوزۀ عل
مطالعات پسااستعماري، خاستگاه متفکرين پسااستعمار است. به عقیدۀ منتقديني چون “ طراحي ”

اند که خود انديشمندان جهان سوم بوده“ هويت در هم آمیخته”پردازان ديرلیك و احمد، نظريه
ادامه تحصیل در کشورهاي جهان اول از لحاظ طبقۀ اجتماعي و جايگاه  به واسطۀ مهاجرت و

شوند. چنین افرادي، اند و جزء متفکرين جهان اول محسوب ميدر سطح جهاني پیشرفت کرده
داري جهاني بیشتر ذينفع هستند تا اينکه قرباني در نظام سرمايه”بر خالف انبوه مهاجران عامه 

هاي اين نظام قلم زنند. ها در جهت سیاستور از انتظار نیست که آن(. بنابراين، د181“ )باشند
هاي امپريالیستي و کشورهاي جهان احمد با اشاره به عدم تعادل قدرت و ثروت بین قدرت

عاملیت در هم ”و “ مبهم بودن“ ”در هم آمیخته بودن،”سوم، از ستايشگران مفاهیمي چون 
که قارۀ آفريقا، به عنوان يك نمونه، از وضع بد مادامي”کند. به عقیدۀ وي انتقاد مي“ آمیخته

)احمد، “ معناستبرد، صحبت از عاملیت در هم آمیخته بياقتصادي و اجتماعي رنج مي
و “ فضاي سوم”(. به عقیدۀ منتقدين مارکسیست، ابهام  41 “هاي پسااستعماري ادبيسیاست”

ند، عمال به معني خلق فضايي مناسب براي رااي که بابا از آن سخن مي“در هم آمیخته”هويت 
شونده داري جهاني است که در آن مرز هويتي بین استعمارگر و استعماراقتصاد سرمايه

هاي امپريالیستي، بدون  دغدغۀ امکان  مقابله از سوي کشورهاي زير شود و قدرتمخدوش مي
 دهند.ها ادامه ميسلطه، به استثمار فرهنگي و اقتصادي آن

دهد. به نظر وي، سعید را نیز از همین روي مورد انتقاد قرار مي“ سفر به داخل ”د مفهوم احم
کند، بسیار متفاوت تعريف مي“ سفر به داخل”پديدۀ مهاجرت با آنچه سعید آن را تحت عنوان 

-داند که تصمیم ميرا فردي از طبقات باالي جامعه مي“ سفر به داخل”فرض است. احمد پیش
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شهرهاي غربي ساکن شود. چنین فردي رت اين انتخاب را دارد که در يکي از کالنگیرد و قد
با متفکران غربي را دارد و از “ آمیزرقابت  مسالمت”که تحصیلکرده است، دانش الزم براي 

اي در رشتۀ تحصیلي و امکانات مزاياي سکونت در آن کشور از قبیل کسب درجات حرفه
د. به نظر احمد، شرايط مهاجرت چنین فردي با شرايط مهاجرت برسطح باالي زندگي بهره مي

-شهرها روي ميآن دسته از افرادي که از روي ناچاري و به دنبال وضعیت شغلي بهتر به کالن

هاي گونه تالشي براي مقابله با گفتمانآورند، بسیار متفاوت است. چنین افرادي، نه تنها هیچ
هاي س همۀ تالش خود را مصروف جذب شدن در گفتمانکنند، بلکه برعککشور میزبان نمي

اي بهتر براي خود و اي خود به منظور ساختن آيندهحاکم و خارج شدن از وضعیت حاشیه
(. احمد همچنین به شدت 892-849 ها، ادبیاتدر نظريه: طبقات، ملتنمايند )نزديکانشان مي

مبارزه بر علیه “ سفر به داخل”ه واسطۀ آمیز از ادعاي سعید مبني بر اينکه بو با لحني طعنه
-(، انتقاد مي892 در نظريه)نقل قول از احمد، “ از حاشیه به مرکز منتقل شده است”استعمار 

انتقادي -زدايي به نوعي فعالیت ادبيمبارزه براي استعمار”کند. به اعتقاد وي، در اين نوع تفکر، 
ر تصويري که با واقعیت فاصلۀ زيادي دارد، شود و انديشمندان  نخبۀ دانشگاهي، دتبديل مي

 (. 892“ )پندارندداران انقالبي  جهان ميخود را در نقش طاليه
اي از انتقادات وارد شده، قبل از هر چیز ذکر اين نکته الزامي است که گرچه در پاسخ به پاره

هاي زباني از بازي بابا نظرياتش را با اتکاء بر مباحث پساساختارگرا در قالب سبکي ثقیل و پر
داري ندارد و يا از عدم کند، اين پندار که او هیچ اطالعي از ساز و کارهاي نظام سرمايهبیان مي

-اطالع است، پنداري سادهتوازن قدرت بین کشورهاي پیشرفتۀ صنعتي و ديگر کشورها بي

به  4“تعهد به نظريه،”، با عنوان جايگاه فرهنگانگارانه است. بابا خود در يکي از مقاالت کتاب 
هاي غربي آيا مبنا قراردادن نظريه”کند که پردازد و اين سوال را مطرح ميدفاع از خود مي

دست بودن با نقش هژمونیك غرب به عنوان بلوک ]نظیر پساساختارگرايي[ لزوما به معناي هم
-اسي و نظريه(. در اين مقاله او بر رابطۀ بین فعالیت سی89 جايگاه فرهنگ“ )قدرت است؟

(. به نظر او 19پندارد )ورزد و در تقابل قرار دادن اين دو مقوله را اشتباه ميپردازي تاکید مي
 آيند. پردازي رابطۀ تنگاتنگي با يکديگر دارند و از دل يکديگر بیرون ميفعالیت سیاسي و نظريه

میدوار است، اين بدين هاي ضد استعماري هويت در هم آمیخته اهمچنین، گرچه بابا به قابلیت
معني نیست که او از رنج و دردهايي که مردم مهاجر در جابجايي از وطن به کشوري غريب به 
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هاي پیچیدۀ پساساختارگرا، گهگاه به خبر است. او در آثارش، در حین بحثخرند، بيجان مي
يکي از مقاالت   کند. به عنوان نمونه، او درهاي زندگي مردمان در حاشیه نیز اشاره ميسختي
با اشاره به وضعیت دشوار “ پسااستعمار و پسامدرن،”، تحت عنوان جايگاه فرهنگکتاب 

اند، شامل مهاجرين و آوارگان و به بوده“ حکم تاريخ”زندگي آنهايي که مجبور به پذيرفتن 
گي هاي بزردرس”اند، بر اهمیت شنیدن صداي آنها و طور کلي کساني که به حاشیه رانده شده

جايگاه ورزد )تاکید مي“ توان آموخت،تر انديشیدن ميکردن و عمیقکه از آنها براي بهتر زندگي
تجربیات احساسي چنین اشخاصي که در اشکال فرهنگي غیر  ”(. به عقیدۀ وي، 428 فرهنگ

(. 428“ )دهدکند، به تعريف جديدي از فرهنگ دست ميمتعارف و غیر  محوري نمود پیدا مي
هنر و ”دهد که فرهنگ فقط در حوزۀ هاي دردکشیده نشان ميدن با تجربیات انسانآشنا ش

تولید ناکامل و غیر يکدست  معنا و ”توان آن را در شود، بلکه ميخالصه نمي“ زيباشناسي
تك کلمات ذکر شده نشان از لمس کرد )همان(. تك“ ارزش در تالش براي بقاي اجتماعي

ازن قدرت بین کشورهاي امپريالیستي میزبان و کشورهاي جهان آگاهي بابا نسبت به عدم تو
 کنند، دارد.ها کوچ ميسومي که مهاجرين در بسیاري از موارد ناخواسته و از سر اجبار از آن
هاي حقوقي غرب که به آگاهي بابا از وضع نابسامان مهاجرين همچنین در انتقاد وي از نظام

هاي مهاجر يا آواره در نظر گونه جايگاهي براي جمعیتدهد و هیچهويت ملي بهاي زيادي مي
گیرد، مشهود است. به نظر وي، زبان قانون و حقوق که در اسطورۀ انسان مدرن بسیار مهم نمي

آمیزي با مهاجرين که است بايد مورد انتقاد قرار بگیرد زيرا برخورد فرهنگي و حقوقي  تبعیض
(. بابا در 20کنند، دارد )نقل قول از هودارت، ندگي ميز“ هاها و ملتدر مرزهاي بین فرهنگ”

کند که حتي وضع قوانین در بر اين نکته تاکید مي 4“ها: حقوق فرهنگي،در باب اقلیت”مقالۀ 
شود، در بهبود وضعیت مهاجرين المللي نظیر آنچه در بیانیۀ حقوق بشر ديده ميسطح بین

نسان، ايدۀ بسیار اختصاصي  فرهنگ ملي که اساس در پشت مفهوم جهاني  ا”نقشي ندارد، زيرا 
)نقل قول از هودارت “ دهد، وجود داردناپذير قضاوت و عدالت فرهنگي را شکل مياجتناب

(. وي بر لزوم ارائۀ تعريف جديدي از فرهنگ، نه بر مبناي هويت ملي بلکه به عنوان 09
-ديدگاه”دارد، ر که هودارت اذعان ميطوکند. هماناي در هم آمیخته و فراملي، تاکید ميپديده

 (. 22“ )کندهاي بابا در مورد فرهنگ و هويت، مباحث مربوط به حقوق فرهنگي را متحول مي
کند، بر خالف تصور عموم، قولي از بابا تاکید ميطور که بیرن با ذکر نقلنکتۀ ديگر اينکه، همان

پردازد، بلکه چنین وضعیتي را از ن نميبابا به ستايش وضعیت در حاشیه بودن و يا مهاجر بود
 __________________________________________________________________________  
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گرا، نظیر هويت ملي، را به جويانه و مطلقآن جهت که به شکلي اساسي ساختارهاي سلطه
-ها و نوشته(. درستي اين ادعا در مصاحبه48دهد )بیرن کشاند، مورد بحث قرار ميچالش مي

مهاجرت، حقوق و بقا: ”ۀ کوتاه  هاي اخیر بابا کامال مشهود است. به عنوان نمونه، وي در مقال
هاي او در دانشگاه پادووا (، که بخشي از يکي از سخنراني8942“ )اهمیت امروزي  علوم انساني

بیند، بلکه با توصیف اي نميگونه نکتۀ مثبتي در وضعیت مهاجرين مديترانهاست، نه تنها هیچ
شهر ساحلي زارسیس، در  بار اين مهاجرين که در منجالب فقر و کثافت دروضعیت تاسف

کند و ها را دائما تهديد ميزنند، در حالي که خطر مرگ آنجنوب شرق تونس، دست و پا مي
نقاط ”کند، بر بازنگري در زبان حقوقي و پیداکردن بوي تعفن اجساد بر فضاي شهر سنگیني مي

هايي از يکي از ل(. او با ذکر نقل قو0کند )آن در ارتباط با حقوق مهاجرين تاکید مي“ کور
که دلسوزانه به دفاع از حقوق  4جیل،-مسئولین حقوقي امور مهاجرين، بنام گاي گودوين

پردازد، موافق است که به صرف ساختن حصارهايي اطراف محل زندگي ها ميانساني آن
( و 2يابد )ها بهبود نميها و مردم بومي وضعیت زندگي آنمهاجرين و ايجاد فاصله بین آن

شود آنها ین قدم در کمك به اين مردم، درک اين موضوع است که چه چیز باعث مياول
هايشان را با مهاجرت به اين شهر به خطر زندگي خود و خانواده“ از روي فکر”و “ آگاهانه”

از  نقطۀ شروع سیاستگذاريقراردادن ”(. درک اين موضوع از نظر بابا به معناي 49بیاندازند )
طور که بابا به نقل از بدين معني که، همان“ است، 8ي و وجودي ديگريداخل فضاي عملکرد

-ها را انسانبرخورد نشود، بلکه آن“ شيء”کند، با مهاجرين به عنوان جیل ذکر مي-گودوين

بجاي تصمیم بر ”را درک کنیم و “ ها و نیازشان براي بقاناامیدي”هايي صاحب تعقل بدانیم، 
طور که از اين جمالت (. همان49“ )د حمايت از آنها برآيیمآسیب نرساندن به آنها در صد

جیل در دفاع از حقوق -هاي گودوينمشخص است، در اين مقاله، بابا به استناد صحبت
هاي اخالق و انسانیت متکي است. او مهاجرين  فقرزده، در کنار مباحث زباني، بیشتر بر مقوله

-به نظام پناهندگي از طريق به رسمیت 1“دوباره بخشي انسان”در آخرين جمالت مقاله بر لزوم 

ها نیز آن“ عاملیت”بلکه با در نظر گرفتن “  مهاجرين  مضطر و آوارگان، حقوق”شناختن  نه تنها 
گرفتن رويکردي غیر انساني به مهاجرين، در ورزد. به نظر او، اين نظام با در پیشتاکید مي

 (.44زند )ها دامن ميزند، در عمل به مرگ آنميها که دم از نجات دادن زندگي آن حالي
 __________________________________________________________________________  
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ماند که چگونه با همۀ دفاعي که از بابا صورت گرفته است، همچنان اين سوال اساسي باقي مي
نظريات پساساختارگرايانۀ او دربارۀ نحوۀ بروز عاملیت و مقاومت از سوي مهاجر در عمل 

زن قدرت بین کشورهاي پیشرفته و کنند؟ درست است بابا هم به عدم تواظهور پیدا مي
کشورهاي جهان سوم واقف است و هم از درد و رنج مهاجرين و آوارگان مطلع است، نکته 

هاي ضد استعماري پردازي در مورد قابلیتاينجاست که او چگونه اين آگاهي را در حین نظريه
اي هويت در هم آمیخته دارد،اذعان مي 4طور که آنیا لومبابندد؟ همانهويت مهاجر به کار مي
کند، بدون توجه به انواع مختلف مهاجرت، شرايط متفاوت مهاجرين که بابا آن را توصیف مي

گیرد، گويي ها از قبیل طبقۀ اجتماعي، جنسیت و نژاد صورت ميهاي اساسي بین آنو تفاوت
اين در حالي است و ارتباطي به شرايط مهاجرت ندارد. “ جهاني”هويت در هم آمیخته مفهومي 

هاي در هم آمیختۀ هاي موجود بین انواع مختلف مهاجرت، هويتاست که بنا بر تفاوت
پردازي  انتزاعي بدون توجه به شرايط گیرد. به نظر لومبا، اين گرايش به نظريهمتفاوتي شکل مي

 هاي استعماري و روابط قدرتيدهد که بابا هويتهاي مهاجرت از آن جهت رخ ميو واقعیت
(. 484-489کند )لومبا بیان مي“ شناختياصطالحات روانشناسانه و نشانه”در قالب “ کامال”را 

دنیايي است بر اساس ”دهد، توصیف  در نظري مشابه، بنیتا پري عقیده دارد، آنچه بابا ارائه مي
ار (. منظور پري اين است که دنیاي توصیف شده در آث484)نقل قول از لومبا  8“دنیاي واژگان

بابا با دنیاي واقعي فاصلۀ زيادي دارد. ممکن است به استناد مقالۀ اخیر بابا دربارۀ مهاجرين 
پردازد و بر بار مهاجرين مياي که او در آن به توصیف دقیق وضع نابسامان و فالکتمديترانه

، پري ورزد، به نظرات لومبالزوم بازگشت مفاهیم انساني در تدوين حقوق پناهندگان تاکید مي
و ديگر منتقدين  بابا ايراد وارد شود. اما خوب که دقت کنیم در اين مقاله که بابا واقعیات تلخ 

-هاي هويت در آمیخته به میان نميدهد، ديگر صحبتي از قابلیتزندگي مهاجرين را شرح مي

اي، ها در برابر شرايط دشوار زندگي حاشیهبار مهاجرين و عجز آنآورد. در واقع، وضع رقت
شود. منظور لومبا، پري، احمد، ديرلیك بینانه ميپردازي انتزاعي و خوشمانع از هرگونه نظريه

پردازي بر اساس آن و ديگر منتقدين  بابا هم درست همین در نظرگرفتن شرايط واقعي و نظريه
 است. 

در هم ”ادبي يا کارهاي “ در هم آمیخته”پرداز هويت و اما در دفاع از سعید به عنوان نظريه
اش که وطنان فلسطینيهاي سیاسي وي در کمك به همذکر همین نکته بس که فعالیت“ آمیخته

 __________________________________________________________________________  
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تامالتي بر پديدۀ اش تمام شد )سعید، در مواردي به قیمت به خطر افتادن جان خود و خانواده
ازد. همچنین، سزند، مبرا ميداري قلم مي(، او را از اين اتهام که در خدمت نظام سرمايه0 تبعید

سعید، ذکر اين نکته “ سفر به داخل ”در پاسخ به انتقادات وارد شده از طرف احمد به مفهوم 
گیرد. احمد به الزم است که او نگاه فراگیر و چند ب عدي سعید به پديدۀ مهاجرت را ناديده مي

دارد و تمايزي که سعید بین مهاجر عامه و مهاجران متفکري چون خود قائل است، توجهي ن
بهره شهرهايي مثل پاريس ناشناس، تنها و بيگويا از اشارۀ سعید به انبوه پناهندگاني که در کالن

رسد خبر است. همچنین به نظر ميکنند، بيهاي زندگي عمر را به سختي سپري مياز مزيت
و هاي روحي دار مهاجر و رنجاحمد نسبت به مباحث روانشناسانۀ سعید دربارۀ هويت خدشه
بودن تصور نويسندگان و اديبان عاطفي وي ناآگاه است. همچنین انتقاد احمد مبني بر واهي 

توانند با نگارش آثار انتقادي و ادبي برجسته در مقابله با استعمار داشته مهاجر در نقشي که مي
سعید و  پردازان و نويسندگان بزرگي چون خود گرفتن تاثیر جهاني نظريهباشند، به منزلۀ ناديده

 ها اشاره شد. برد و در باال به آنها نام مياديباني است که سعید از آن
 نتيجه گيری:

مقايسه و تحلیل نظريات دو متفکر پیشرو در مطالعات پسااستعماري، هومي بابا و ادوارد سعید، 
“ در هم آمیخته”هاي ضد استعماري هويت دهد که گرچه هر دو منتقد به قابلیتنشان مي

در هم ”ها دربارۀ آن متفاوت است. تعريف بابا از هويت پردازي آنمیدوار هستند، نظريها
. به شودبه طور عمده با اتکاء بر مفاهیم پساساختارگرا و در قالب زباني ثقیل مطرح مي“آمیخته

در ”گیري هويتي عقیدۀ وي، قرار گرفتن مهاجر در بین دو فرهنگ خانه و بیگانه منجر به شکل
انجامد و نه به هاي فرهنگ بیگانه ميشود که نه به همکاري با گفتمانمي“  آمیخته هم

ها، بلکه نوعي حالت بینابیني است که هم به فرهنگ خانه و هم به فرهنگ خصومت با آن
گرفتن چنین هويتي، خود، نوعي از مقاومت در برابر بیگانه متعلق است. به نظر بابا، شکل

گانۀ خود/ ديگري، شرق/ غرب و غیره را هاي دوگ حاکم است و تقابلهاي فرهنايدئولوژي
شکند. به عقیدۀ منتقدين، اين ديدگاه بدون توجه به شرايط دشوار زندگي مهاجرين در هم مي

-شود و بیشتر محدود به حوزۀ زبان است. البته ديگر نوشتهو واقعیات تلخ مهاجرت مطرح مي

هايي که هاي زندگي مهاجرين و آوارگان و رنجبت به دشواريدهد که او نسهاي بابا نشان مي
اطالع نیست. شوند، بيهاي حقوقي متحمل ميها به دلیل مورد حمايت واقع نشدن در نظامآن

گیرد. سعید کمتر اين واقعیات را در نظر مي“ در هم آمیخته”پردازي دربارۀ هويت اما در نظريه
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شکني تکیه تحلیل آثار ادبي  نويسندگان مهاجر بر منطق شالودهگراست و تنها در متفکري التقاط
نامد. تلقي سعید از يا تلفیقي مي“ در هم آمیخته”کند. او آثار نويسندگان مهاجر را آثاري مي

گراي اوست. به عقیدۀ وي، دور ماندن از بیشتر متاثر از نگاه انسان“ در هم آمیخته،”هويت 
دهد و به او امکان هاي ديگر وسعت ديد مهاجر را بسط ميرهنگوطن و آشنايي با فرهنگ يا ف

ها دهد. در نتیجه، فرد مهاجر درک بهتري از مردم ديگر فرهنگمرزي مي-ملي و فرا-بینشي فرا
کند. او همچنین در بحث در مورد هويت مهاجر، دردي بیشتري ميدارد و با آنها احساس هم

هاي وجود انسان در فراتر رفتن از ورزد و به قابلیتميشخصیتي تاکید -هاي روحيبر توانايي
پردازد. به طور هاي قراردادي  تعريف  هويت ميحد و مرزهاي جغرافیايي و ديگر چارچوب

که بر مبناي نگاه “ در هم آمیخته”هاي ضد استعماري هويت کلي، نظريات سعید دربارۀ قابلیت
هاي انتزاعي بابا که بر مبناي اصول پردازييهاند، نسبت به نظرگراي او شکل گرفتهانسان

هاي زندگي مهاجرين و پساساختارگرايي استوار هستند، در تطابق بسیار نزديکتري با واقعیت
 گیري هويت آنان است. نحوۀ شکل
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