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چکيده
پديدۀ مهاجرت و مخصوصا هويت فراملي مهاجر در مطالعات پسااستعماري جايگاه ويژهاي
دارد .دور افتادن مهاجر از وطن و قرار گرفتن او در بطن فرهنگ بیگانه باعث ميشود در وي
هويتي ”در هم آمیخته“ شکل بگیرد که تقابل بین خودي و ديگري و ديگر تقابلهاي دوگانه را
زير سوال ميبرد .بنابراين ،هويت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر ميتواند ديدگاههاي سنتي رايج
دربارۀ هويت را به چالش بکشاند و عامل تغییر و مقاومت در برابر ايدئولوژيهاي نژادپرستانه
و مليگرايانۀ افراطي باشد .در اين مقاله ،با بررسي ديدگاه دو متفکر پیشرو در مطالعات
پسااستعماري ،هومي بابا و ادوارد سعید ،به شباهتها و تفاوتهاي نظرات آنها دربارۀ
قابلیتهاي ضد استعماري هويت مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت از سوي او پرداختهايم.
اين بررسي نشان ميدهد ،نگاه پساساختارگرا و خوشبین بابا دربارۀ نحوۀ شکلگیري هويت
مهاجر همخواني چنداني با واقعیتهاي زندگي مهاجران و میزان مقاومت از سوي آنها ندارد.
اما سعید رويکردي التقاطي به پديدۀ مهاجرت دارد و قابلیتهاي هويت مهاجر را بیشتر از
منظر انسانگرايي مورد بررسي قرار ميدهد .از همینروي ديدگاههاي وي کاربرديتر و در
انطباق نزديکتري با واقعیت هستند.
واژگان کليدی :هومي بابا ،ادوارد سعید ،مهاجر ،هويت در هم آمیخته ،پساساختارگرايي،
انسانگرايي
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مقدمه:
در مطالعات پسااستعماري ،به پديدۀ مهاجرت و هويت مهاجر توجه ويژهاي شده است .يکي از
داليل اين امر ،همخواني ماهیت مهاجرت با ماهیت مطالعات پسااستعماري است که در آن
بیشتر به آثار و تجربههايي پرداخته ميشود که ”مرزهاي بین ملتهاي استعمارگر و استعمار
شده را در مينوردند“ (اسمیت  .)811دلیل مهم ديگري که نظريهپردازان پسااستعمار بر آن
تاکید ويژهاي دارند ،هويت ضد استعماري مهاجر است که به عقیدۀ آنها توانايي زير سوال

بردن و در هم شکستن تقابلهاي دوگانۀ شکلگرفته در طول تاريخ استعمار را دارد .اين تقابل-
ها ،مانند غرب /شر ق ،سفید /سیاه ،متمدن /بدوي ،مرکز /حاشیه و غیره ،زيربناي استعمار را
شکل ميدهند و قدرتهاي امپريالیستي با تکیه بر آنها دست به استعمار ملتهاي کمتر
توسعهيافته به منظور چپاول سرمايههاي ملي و انساني آنها ميزنند و وحشیانهترين جنايات را
به نام تمدن و انسانیت مرتکب ميشوند .اين فرايند در دنیاي امروز به شکل غیرمستقیم و
ظريفي در قالب سلطۀ فرهنگي و به نام ”جهانيسازي“ صورت ميگیرد .هويت مهاجر ،آنچنان-
که متفکرين پسااستعمار بیان ميدارند ،هويتي در هم آمیخته 4،يا ”ترکیبي“ است (بوربور و
نیوول  )1که دائما در حال تغییر و شکلگیري مجدد است .چنین هويتي به خوبي ميتواند
ادعاهاي نژادي از قبیل خلوص نژادي و برتري يك نژاد يا ملت بر نژاد و ملت ديگر و به طور
کلي ديدگاههاي سنتي رايج در غرب دربارۀ هويت را به چالش بکشاند و عامل تغییر و
مقاومت در برابر ايدئولوژيهاي نژادپرستانه و مليگرايانۀ افراطي باشد .در اين مقاله با اهمیت
مقولۀ مهاجرت و هويت مهاجر از زبان دو تن از بنیانگذاران مطالعات پسااستعماري ،ادوارد
وديع سعید )4018-8991( 8و هومي بابا ،)4010- ( 1بیشتر آشنا ميشويم و به شباهتها و
تفاتهاي نظريات اين دو متفکر پیشرو در مطالعات پسااستعماري ميپردازيم .هدف از اين
بررسي ،پاسخ به سواالتي از اين قبیل است :تا چه اندازه تصور سعید و بابا از قابلیتهاي ضد
استعماري هويت در هم آمیختۀ مهاجر و مقاومت و عاملیت برخاسته از آن در عمل امکانپذير
است؟ چه انتقاداتي به نگاه اين دو متفکر به پديدۀ مهاجرت وارد است؟ آيا هر دو ديدگاه ،به
يك اندازه ريشه در جنبش فکري پساساختارگرايي دارد؟ تا چه اندازه ميتوان به ظرفیتهاي
آزاديبخش جنبش پساساختارگرايي ،آنگونه که متفکرين اين جنبش اعتقاد دارند ،امیدوار بود؟
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تا چه اندازه سعید و بابا از سنت انسانگرايي و اخالق در نظريهپردازي در مورد هويت مهاجر
و وضعیت بینابیني او استفاده کردهاند؟
بحث و بررسی
هومی بابا” :در هم آميختگی“ ”بیخانمانی“ فرهنگی و ”فضای سوم“
4
عمدۀ نظرات بابا دربارۀ مهاجرت در اثر معروف وي جايگاه فرهنگ ( )4001و در مقالهاش

تحت عنوان ”جايگاه آستانهاي فرهنگ“ )4000( 8بیان شدهاند .سبك نوشتاري بابا مطابق با
ديدگاه پسامدرن و پساساختارگراي وي و پر از ايهام ،جناس و بازيهاي زباني است .هرچند
ارائۀ خالصهاي از نوشتههاي وي دشوار مينمايد ،در ادامه سعي کردهايم اشارهاي دقیق به
ديدگاههاي وي در باب مهاجر و مهاجرت داشته باشیم .از نظر بابا ،مهاجر و وضعیت وي دال
بر ”اقلیتي است که در برابر کلیتي عظیم ايستادگي ميکند“ (جايگاه فرهنگ  .)408بابا عقیده
دارد” ،وضعیت بینابیني“ يا ”مرزي“ مهاجر اجازۀ خلق ”حالت در هم آمیخته بودن“ و ”متفاوت
بودن از درون“ را ميدهد و منجر به خلق ”سوژهاي ( )subjectبر لبۀ واقعیتي در وضعیت
میانه“ ميشود ( .)41منظور بابا از ”واقعیتي در وضعیت میانه “،وضعیت مهاجر بین دو فرهنگ
وطن و کشور میزبان است .او عقیده دارد ”واقعبینترين ديدگاه ،همان بینش دوگانۀ مهاجر
است“ که در آثار نويسندگاني با بینش فراملیتي ديده ميشود (.)8
به نظر بابا ،در شرايطي که يك فرهنگ حاکم و يك فرهنگ حاشیهاي در تماس نزديك قرار
ميگیرند و ”قدرت برتر“ سعي ميکند خود را به عنوان ”امري مسلط و متعارف“ جا بیاندازد،
در چنین شرايطي ”هويت” “،استراتژي“ و يا ”گفتمان در هم آمیخته فضايي براي مذاکره باز
ميکند“ (”جايگاه آستانهاي فرهنگ“  .)82چنین مذاکرهاي ،به عقیدۀ وي ،به معني ”ادغام شدن
در فرهنگ حاکم و يا همکاري با آن نیست “،بلکه منجر به ”ظهور عاملیتي بینابیني ميشود که
بازنماييهاي تقابلي [ ]...را برنميتابد“ (همان) .منظور بابا از ”عاملیت بینابیني“ 1همان قابلیت-
هاي ضد استعماري هويت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر است که در برخورد بین دو فرهنگ شکل
ميگیرد .به عقیدۀ بابا ،اين هويت که محصول تلفیق و در هم آمیختن اين دو فرهنگ است،
حالت خصمانه و تقابلي با فرهنگ کشور میزبان /مهاجرپذير را ندارد ،بلکه در معرض قرار
گرفتن مهاجر با اين فرهنگ از يکسو و تعصب داشتن وي نسبت به فرهنگ خانه /وطن از
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سوي ديگر باعث ميشود که در او هويتي ”در هم آمیخته“ يا تلفیقي شکل گیرد که تقابلهاي
بین اين دو فرهنگ را ،که اساس استعمار فرهنگ حاشیهاي به دست فرهنگ حاکم را شکل
دادهاند ،زير سوال ميبرد.
از نظر بابا ،عاملیتهاي بینابیني ”صدايشان را در ديالکتیکي که به دنبال برتري يا سلطۀ
فرهنگي“ نیست ،پیدا ميکنند (”جايگاه آستانهاي فرهنگ“  .)82بابا همچنین به قدرت گفتمان-
هاي در هم آمیخته يا تلفیقي در به چالش کشیدن ”گفتمانهاي ايدئولوژيك عصر مدرنیته“ که
سعي بر ”عادي نشاندادن هژموني“ غربي دارد ،اشاره ميکند و به نظر وي” ،گفتمانهاي در هم
آمیخته مواضع خصمانه و دو پهلو در توجیهات عقالني مدرنیته را آشکار ميسازند“ ( .)82او
به فرهنگهايي ”غیر از مدرنیته“ اشاره ميکند که ممکن است نسبت به گفتمانهاي سلطهجوي
آن مقاوم باشند ،اما ،به نظر وي ،اين بدين معني نیست که ”آنها در قطب مخالف مدرنیته قرار
دارند “،بلکه ”آنها حالت در هم آمیخته بودن فرهنگي را که حاصل وضعیت مرزياشان است،
به کار ميبندند تا تخیل اجتماعي هم مدرنیته و هم کالنشهرها را ’ترجمه‘ و بنابراين
بازنويسي کنند“ ( .)0
استفادۀ بابا از استعارۀ ”ترجمه“ با نحوۀ شکلگیري ”هويت در هم آمیخته“ و عاملیت برخاسته
از آن مرتبط است .به نظر بابا ،تجربۀ استعمار و تجربۀ مهاجرت به عنوان پديدهاي پسا-
استعماري ،تجربیاتي ”ترجماني“ هستند (جايگاه فرهنگ  .)881منظور از ترجمه در نوشتههاي
بابا ،صرفا ترجمه زباني يا متني نیست ،بلکه وي تحت تاثیر انديشههاي نظريهپرداز پسامدرن،
ژاک الکان ،)4094-4024( 4زندگي را نظامي نشانهاي يا نمادين ميپندارد .به عقیدۀ وي
شخص استعمار شده پیوسته در تنش بین دو نظام نشانهاي پیش از استعمار و پس از استعمار
است؛ همانطور که شخص مهاجر نیز در ذهن خود در تنش بین دو نظام نشانهاي فرهنگ خانه
و فرهنگ بیگانه است و سعي بر آشتي دادن آنها را دارد .از همینروي هويت مهاجر هويتي
”در هم آمیخته“ و يا ”ترجماني“ است و از آنجايي که ترجمه امري خالقانه است که در
وضعیت بینابیني دو زبان قرار دارد ،هويت ”در هم آمیخته“ نیز نشانگر عاملیتي خالقانه و
بینابیني است .بابا با اشاره به نظر سعید مبني بر اينکه نويسندگان پسااستعمار از جايجاي دنیا
در تالشي دسته جمعي موفق به بازنويسي و ارائۀ ”تفسیري جديد“ از فرهنگ کالنشهرهاي
اروپايي شدهاند ،چنین امري را ”ترجمۀ فرهنگي“ ميخواند (جايگاه فرهنگ .)421
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بابا شکل صحیح مقاومت را مقاومتي ميداند که باعث بازگشت به وضعیت پیش از برخورد
فرهنگها و يا تکیه به مفاهیم ”ذاتباور“ 4يا ”ذاتگرا“ي هويت ،تاريخ و يا فرهنگ بومي
نشود .ابزار رسیدن به اين مقصود ،به نظر وي ،قرار گرفتن در شرايط ”بيخانماني“ فرهنگي يا
”شرايط ابتکارهاي فرا-قلمرويي و بین فرهنگي“ است .به نظر بابا” ،بيخانماني“ 8فرهنگي
محصول ”جابجايي“ است .در جابجايي ”مرزهاي بین خانه و جهان در هم ادغام ميشوند“
(جايگاه فرهنگ ” ،)0فضاي خصوصي و فضاي جمعي ،گذشته و حال ،بعد رواني و بعد
اجتماعي“ در هم ميآمیزند و ”واقعیتي بینابیني” “،آستانهاي“ يا ”در هم آمیخته“ شکل ميگیرد
که ”تقسیمبنديهاي دو قطبي را [ ]...زير سوال ميبرد“ ( .)41به اعتقاد وي ،هويت در هم
آمیخته” ،تقارن و دوگانگي بین خودي و ديگري را فرو ميريزد“ (.)440
بابا مفهوم ديگري را تحت عنوان ”فضاي سوم“ 1معرفي ميکند تا وضعیت بینابیني مهاجر را
بهتر توضیح دهد .به اعتقاد وي ،در نقطهاي که فرهنگ حاکم رويهاي سلطهجويانه در پیش
ميگیرد ،استراتژي در هم آمیخته ”فضاي سوم ابتکار عمل“ را باز ميکند (جايگاه فرهنگ .)12
در اين فضا فرهنگ خانه و فرهنگ بیگانه ”هويت تاريخي“ خود را از دست ميدهند .منظور
بابا از ”هويت تاريخي فرهنگ“ گذشتۀ يك فرهنگ است که ”در سنت ملي مردم زنده نگه
داشته ميشود و به عنوان نیرويي متحدساز“ عمل ميکند .به عقیدۀ بابا ”فضاي سوم “،فضايي
مبهم است و نشان ميدهد ”ساختار معني و ارجاع فرايندي مبهم و دو پهلو“ است و ”در معني
و نمادهاي يك فرهنگ هیچگونه وحدت يا ثبات ديرين“ وجود ندارد (همان) .از ديد بابا
مهاجرت و جابجايي ”تحوالت فرهنگي“ ”فرا-ملي“ هستند که نشان ميدهند فرهنگ و سنتها
برساختۀ دست انسان هستند (.)428
بابا نسبت به ”ظرفیتهاي پربار فضاي سوم“ بسیار خوشبین است .به نظر وي ،اين فضا امکان
”انديشیدن به فرهنگي بینالمللي ،نه بر پايۀ چندگانگي فرهنگي يا گوناگوني فرهنگها ،بلکه در
قالب فرهنگي در هم آمیخته را ميدهد“ (جايگاه فرهنگ  .)12به اعتقاد وي ،گفتمانهاي لیبرال
در مواجهه با ”بديع بودن“ يا ”غیر قابل ترجمه بودن“ جوامع مهاجر ،ناکارآمدي ”اصل
بردباري“ 1را تجربه ميکنند .آنها در پاسخگويي به مطالباتي که تعدد فرهنگي به دنبال مي-
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آورد ،با ”محدوديتهاي“ مفاهیم مقدسي چون ”احترام برابر“ به همۀ فرهنگها مواجه ميشوند
(”جايگاه آستانهاي فرهنگ“  .)81او امیدوار است که با پرداختن به قابلیتهاي فضاي سوم از
”سیاستهاي دو قطبي اجتناب کنیم و به عنوان ديگري خود تکوين يابیم“ (جايگاه فرهنگ،
 .)10وي نائل شدن به چنین وضعیتي را در گرو تفکر ديالیکتیکي ميبیند” ،تفکري که ديگري
را رد يا انکار نميکند“ (همان  .)412بنابراين ،از نگاه وي ،راه حل ”تفاوت ارزشهاي
فرهنگي“ جوامع مختلف در ”نظريههاي نسبيگرايي يا جمعگرايي“ نیست ،بلکه در آفرينش
”فرهنگي در هم آمیخته“ است ( .)10به بیان ديگر ،بابا اعتقاد دارد راه رهايي از اختالفات
فرهنگي در خلق فرهنگي در هم آمیخته است که در آن تفاوتها و اختالفات بین فرهنگهاي
مختلف به آشتي انجامیده و فرهنگي تلفیقي از آن بر آمده است.
به طور کلي ،مفاهیمي که بابا براي توضیح شکلگیري هويت مهاجر و نحوۀ رويارويي او با
فرهنگ کشور میزبان به کار ميبرد ،با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و در ادامۀ يکديگرند” .بي-
خانماني فرهنگي“ که نتیجۀ مهاجرت است” ،فضاي سوم“ يا بینابیني بین دو فرهنگ خانه و
بیگانه را به وجود ميآورد .اين فضا باعث شکل گرفتن هويتي ”در هم آمیخته“ در مهاجر مي-
شود .اين هويت که حاصل تاثیرپذيري مهاجر از دو فرهنگ است ،ميتواند به عاملیتي ”در هم
آمیخته“ يا ”ترجماني“ منتهي شود که تقابلهاي دوگانه را به چالش بکشاند و قراردادي بودن
اجزاي تشکیلدهندۀ هويت و شکلدهندۀ يك فرهنگ ،شامل ملیت ،نژاد و قوم که اساس
استعمار را در طول تاريخ شکل دادهاند ،برمال سازد.
همانطور که از بحثهاي ارائه شده در باال برميآيد ،به نظر ميرسد بابا نگاه کامال مثبتي به
هويت و وضعیت مهاجر دارد و به قابلیتهاي ضداستعماري او بسیار خوشبین است .همین
امر باعث شده عدۀ کثیري از منتقدين از او انتقاد کنند و از بيتفاوتي وي به سختيها و
آوارگيهايي که بسیاري از مهاجرين متعلق به طبقات پايینتر جامعه از آن رنج ميبرند،
شکايت کنند .اما ذکر اين نکته الزم است که بابا ،هم در آثار ذکر شده و مخصوصا در نوشته-
هاي اخیرش ،شامل مقالۀ کوتاه ”مهاجرت ،حقوق و بقا :اهمیت امروزي علوم انساني“
( 4،)8942بحثهايي دارد که نشان ميدهد وي به خوبي به سختيهاي مهاجر بودن و رنجهايي
که مهاجرين متحمل ميشوند ،واقف است ،اما در حین نظريهپردازي کمتر به آنها توجه دارد.
به نمونههايي از اين مباحث در بخش نقدهاي وارد شده به بابا اشاره ميکنیم .در ادامه ،قابلیت-
__________________________________________________________________________
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هاي ضد استعماري هويت مهاجر را از زبان پدر مطالعات پسااستعماري ،ادوارد سعید ،دنبال
ميکنیم.
ادوارد سعيد” :سفر به داخل“ و جنبشهای ”غير نظاممند“
4
ديدگاههاي سعید دربارۀ مهاجرت در دومین اثر معروفش فرهنگ و امپريالیسم ( )4001و در
8
يکي از آثار کمتر شناختهشدهاش ،تحت عنوان تامالتي بر پديدۀ تبعید و ديگر مقاالت
( ،)8999بیان شدهاند .سعید در اين دو اثر که هر دو مجموعهاي از مقاالت هستند ،مقاالتي را
به موضوع مهاجرت و تبعید اختصاص داده است .عمدۀ نظرات سعید دربارۀ مهاجرت در
1
کتاب فرهنگ و امپريالیسم در يکي از مقاالت اين کتاب تحت عنوان ”جنبشها و مهاجرتها“
بیان شدهاند .سعید ،بیشتر از بابا ،به هر دو وجه پديدۀ مهاجرت نظر دارد و به جنبههاي مثبت
و منفي آن اشاره ميکند .او متاسف است که در قرن بیستم به طور بيسابقهاي بر آمار
”پناهندگان ،مهاجران ،افراد آواره و تبعیديها“ افزوده شد .به نظر وي ،اکثر اين افراد حاصل
درگیريهاي پسااستعماري و امپريالیستي هستند .از نگاه او ،اين پديده ”يکي از تاسف-
انگیزترين مشخصههاي قرن بیستم است" (فرهنگ و امپريالیسم  .)118او ،همانند بابا ،به
وضعیت بینابیني مهاجرين اشاره ميکند و آن را بیانگر ”تنشها ،ترديدها و تناقضهايي“ مي-
داند که در برخورد فرهنگها در دورۀ امپريالیسم ديده ميشوند .سعید با اشاره به ”آوارگيهاي
دستهجمعي ،هالکشدنها ،بدبختيها و ترسها“يي که مهاجرين معموال تجربه ميکنند ،بسیار
واقعبینانه بر اين نکتۀ مهم تاکید ميورزد که ”فاصلۀ عمیقي“ بین نگاه خوشبینانه به پديدۀ
مهاجرت به عنوان زمینهساز ”نشاط فکري“ و ”منطق جرأت ورزي“ با واقعیتهاي تلخ آن
وجود دارد (.)118
سعید در مقالۀ ”تامالتي بر پديدۀ تبعید“ به اين موضوع دقیقتر ميپردازد و بین
مهاجر 1،پناهنده 8،تبعیدي 0و ترک وطنکرده 2تمايز قائل ميشود .وي تبعید را پديدهاي
تاريخي ميداند که به موجب آن شخصي به مکاني ديگر فرستاده ميشود و اين دور افتادن از
وطن براي شخص تبعید شده ناخوشايند و دشوار است و او در خود احساس ”بیگانه بودن“ و
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تنها بودن را دارد .به نظر سعید ،پناهندهشدن پديدهاي متعلق به قرن بیستم است و به انبوه
”مردم بيگناه و سرگرداني اشاره دارد که به کمك فوري بینالمللي نیازمندند “.اما ترک وطن-
کرده داوطلبانه و به داليل شخصي و يا اجتماعي در يك کشور بیگانه زندگي ميکند .او به
نويسندگان ترک وطن کردهاي چون همینگوي و فیتز جرالد اشاره ميکند که تصمیم گرفتند در
کشور فرانسه زندگي کنند .به نظر وي ،چنین افرادي ممکن است تنهايي و غربت شخص
تبعیدي را احساس کنند ،اما از محکومیت او رنج نميبرند .به عقیدۀ سعید ،مهاجران در
وضعیت مبهمي به سر ميبرند .بنا به تعريف وي ،به هر کسي که به يك کشور جديد مهاجرت
کند ،مهاجر گفته ميشود و اين مهاجرت ميتواند از سر انتخاب باشد و يا از روي اجبار.
مقامات استعماري ،مبلغین مذهبي ،متخصصین ،بازرگانان ،سربازان و غیره مهاجريني هستند که
”نوعي از تبعید را تجربه ميکنند ،با اين تفاوت که آنها را از وطنشان نراندهاند“ (تامالتي بر
پديدۀ تبعید .)420-2
سعید در مقالۀ ”تامالتي بر پديدۀ تبعید“ بخشي را به مشکالت هويتي و روحي افرادي
اختصاص ميدهد که به هر دلیل و به هر شکل – تبعید ،پناهندگي ،جالي وطن و يا مهاجرت
– از وطن خود جدا ميشوند و به کشور ديگري نقل مکان ميکنند .او که خود يك مهاجر به
شمار ميرود و با فراز و نشیبهاي دور افتادن از وطن نیك آشناست ،عقیده دارد ”هرگز نمي-
توان بر غم دور افتادن يك انسان از محل بومياش غلبه پیدا کرد “.وي ابراز ميدارد ،درست
است که ادبیات و تاريخ ”صحنههاي قهرمانانه ،عاشقانه ،پر افتخار و حتي پیروزمندانه“ از
زندگي در تبعید را به ثبت رساندهاند ،اما وقتي دقیقتر نگاه کنیم اين صحنهها همه ”تالشي
براي غلبهکردن بر اندوه جانکاه غربت بودهاند“ ( .)429سعید عقیده دارد که مهاجرت ناشي از
”جنگافروزيهاي مدرن ،امپريالیسم و جاهطلبيهاي حکام مستبد“ میلیونها انسان را از
سرمايههاي عظیم ”سنت ،خانواده و وطن“ محروم کرده است ( .)424تبعید سیاسي در دنیاي
امروزي ،به عقیدۀ وي ،شامل انبوه جمعیت غیر قابل شمارش پناهندگاني ميشود که هیچ
امیدي به بازگشت به وطن ندارند و هیچگونه امکاناتي براي زندگي در کشور بیگانه براي آنها
در نظر گرفته نشده است .سعید در توضیح بیان ميدارد” :درست است که پاريس ،به عنوان
نمونه ،پايتخت معروفي براي تبعیديهاي جهانمیهن است ،اما شهري است که در آن مردان و
زنان ناشناخته ،شامل ويتناميها ،الجزايريها ،کامبوجيها ،لبنانيها ،سنگاليها و پرويها ،سال-
هاي عمرشان را در تنهايي فالکتباري به سر بردهاند“ ( .)428سعید همچنین با اشاره به
وضعیت فلسطینيهاي هموطنش به نوع بديعي از تبعید اشاره ميکند که ”گروهي به دست
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گروهي ديگر که خود تبعیدي هستند ،تبعید ميشوند“ ( .)421او اعتقاد دارد زندگي در تبعید
نوعي از "بودن گسسته“ است ،زيرا انسانهاي تبعیدي از ريشه ،زمین و گذشتۀ خود جدا شده-
اند و آنها ”نیاز اضطراري به بازسازي زندگيهاي در هم شکسته“ و هويت خدشهدارشان
دارند ( .)421سعید با ذکر نقل قولي از سیمون ويل 4،عارف و فیلسوف فرانسوي قرن بیستم،
مبني بر اينکه ”شايد ريشهدار بودن مهمترين و کمتر شناخته شدهترين نیاز روح آدمي است “،بر
دردناکبودن حس انزوا و دور افتادگي انسانهاي مهاجر از وطن تاکید ميورزد (.)422-0
سعید به خوبي اين احساس ناخوشايند را در زندگينامهاش تحت عنوان بي در کجا)4000( 8
به تصوير ميکشد .وجه تسمیه عنوان اين اثر در دردي نهفته است که سعید از هويتهاي
چندگانۀ خود  -عرب بودن ،فلسطیني بودن و آمريکايي بودن  -ميکشید.
با اين وجود ،سعید نیز ،همچون بابا ،به نقش مهم ”مهاجران" و ”متفکران تبعیدي“ به عنوان
عامالن تغییر و مقاومت در عصر استعمار فرهنگي ميپردازد .وي نظر خود را چنین بیان مي-
دارد:
اغراق نکردهايم اگر بگويیم [تالش براي رسیدن به] آزادي به عنوان مأموريتي بر پايۀ
تعقل ،به شکل مقاومت در مقابل محدوديتها و ويرانگريهاي امپريالیسم ،اکنون از
قالب ثباتيافته و ديرينۀ خانگي به قالبي بيخانمان ،مرکزگريز و تبعیدي تغییر يافته
است .امروزه تجسم اين شکل از مقاومت در هويت مهاجر ديده ميشود و آگاهي
نسبت به آن در متفکر و هنرمند تبعیدي شکل ميگیرد که برخوردار از ضمیري
سیاسي [شکل گرفته] در بین قلمروها ،بین اشکال ،بین موطنها و بین زبانهاست.
(فرهنگ و امپريالیسم )118
سعید اعتقاد دارد تبعید ،در صورتيکه فقط به التیام زخم دور افتادن از وطن محدود نشود،
شرايط را براي رشد شخصیتي نوعدوست فراهم ميکند (تامالتي بر پديدۀ تبعید  .)420وي
نمونۀ اعالي اين نوع شخصیت را در نوشتههاي تئودور آدرنو ،)4000-4091( 1فیلسوف و
جامعهشناس آلماني ،که بخشي از عمرش را در آمريکا در تبعید به سر برد ،مييابد .آدرنو در
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شاهکارش اخالق صغیر )4012( 4که آن را در دوران تبعید نگاشت ،به مقابله با دنیاي ”تحت
کنترل“ ميپردازد که در آن زندگي در قالب ”شکلهاي تهیه شده“ و ”از پیشساخته شده“ ارائه
ميشود .در چنین دنیايي همه چیز ،حتي زبان و انديشه ،به شکل کاال در آمده است و وسیلهاي
براي فروش و سودجويي است .به عقیدۀ آدرنو ،مقابله با چنین دنیاي کاال محور از عهدۀ متفکر
در تبعید بر ميآيد (تامالتي بر پديدۀ تبعید  .)409سعید اذعان ميدارد ،دور ماندن آدرنو از
وطن به او ديدي گسترده و جهانشمول داده است .به عقیدۀ وي ،شخصي که در تبعید به سر
ميبرد به خوبي در مييابد که در دنیاي سکوالر و دائما در حال تغییر ،وطن مفهومي ”موقتي“
است .به نظر سعید ،مرزها و حصارها که به ما حس امنیت ناشي از قلمروي شناخته شده را
ميدهند ،ميتوانند نقش زندان را هم داشته باشند و دفاع از آنها چندان منطقي و ضروري به
نظر نميرسد .متفکران تبعیدي از مرزها گذر ميکنند و حصارهاي انديشه و تجربه را مي-
شکنند ( .)409از منظر سعید” ،مخالف انديشي 8سیاسي و فرهنگي جوهرۀ کار روشنفکري
واقعي اس ت و تبعید نوعي واکندن است و وابريدن از تعلقاتي که ممکن است کار روشنفکر را
محدود سازند“ (پیرنجم الدين  .)88سعید اذعان ميدارد اکثر مردم نسبت به فرهنگ وطنشان
شناخت کافي دارند ،اما مهاجران حداقل از دو فرهنگ آگاهي دارند و اين آگاهي نسبت به دو
يا چند فرهنگ بینشي چندگانه يا ”چند صدايي“ را به ارمغان ميآورد که الزمۀ زندگي در
دنیاي امروزي است .دور ماندن از ”خانه“ اين امکان را فراهم ميآورد که بدون پیشداوري به
وطن نگاه کنیم .به عقیدۀ سعید ،تالش براي داشتن نگاه بيطرفانه به وطن امري بسیار شايسته
و بايسته است ،زيرا ما انسانها خانه ،زبان و فرهنگ مادري را روش معمول و درست زندگي
ميدانیم و اين پندار کمکم به اصلي جزم يا دگم تبديل ميشود و دريچۀ ذهن را بر انديشیدن
به جهانبینيهاي ديگر ميبندد.
سعید به عقیدۀ آدرنو مبني بر اينکه تنها موطن موجود براي انسان بر جاي مانده از جنگهاي
جهاني در نوشتن است ،اشاره ميکند و توضیح ميدهد از منظر آدرنو زبان دو پهلوي مهاجر
قابلیت به چالش کشاندن يك نظام را دارد .وي متاثر از نظرات آدرنو ،آزادي را در ”نوعي از
بیان“ امکانپذير ميداند که کامال شفاف نیست و از طريق ابهام ،ايهام و پیچیدگي از نظام حاکم
دوري ميگزيند (فرهنگ و امپريالیسم  .)111او هويت مهاجر را هويتي ”طبقهبندي نشده“ مي-
داند ،هويتي که تحت کنترل هیچ نظامي نیست و ”انرژيهاي تبعیدي ،حاشیهاي ،شخصي و
__________________________________________________________________________
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مهاجرتي عصر جديد“ را که در ”مبارزات آزاديخواهانه“ به کار گرفته ميشوند” ،جنبشهاي
غیر نظاممند“ 4ميخواند ( .)111او اين اصطالح را از جامعهشناس آمريکايي ،ايمانوئل
والرشتاين ،)4019- 8940( 8اخذ ميکند .دلیل وي از ”غیر نظاممند“ خواندن چنین مبارزاتي
اين است که چنین انرژيهاي ”در هم آمیخته“اي بدون تکیه بر ”دکترين“ يا ”نظريۀ کاملي“ در
بسیاري از افراد ،مکانها و زمانها در آن واحد در حال فعالیت هستند .او اين الگوي غیر نظام-
مند مقاومتي را که در ”گونههاي ادبي در هم آمیخته ،تلفیقهاي غیرمنتظرۀ سنت و مدرنیته“ و
غیره نمود پیدا ميکند ،در تضاد با ”تصوير سلطهجو و تحمیلگر امپراطوري“ ميبیند (.)111
سعید مفهوم ديگري را تحت عنوان ”سفر به داخل“ 1تعريف ميکند که ارتباط نزديکي با مفهوم
در هم آمیخته بودن دارد” .سفر به داخل“ اشاره به ”کارهاي فرهنگي در هم آمیخته“ يا تلفیقي
دارد که به دست ”محققین ،منتقدين و متفکرين در حاشیه“ تولید ميشود .اين افراد ”آگاهانه
تالش ميکنند تا وارد گفتمان اروپا و غرب شوند ،در آن ادغام شوند ،آن را تغییر دهند و آن را
وادار به رسمیت شناختن تاريخهاي به حاشیه رانده شده ،مورد ستم واقع شده و يا فراموش
شده کنند“ (فرهنگ و امپريالیسم  .)840به نظر سعید ،وجود چنین فعالیتهاي فرهنگي ،بیانگر
نوعي تالش ”بینالمللي“ در مقابله با ”ساختارهاي امپريالیستي“ است .وي در توصیف اين
تالش ”بینالمللي“ به توانايي نويسندگان برخاسته از کشورهاي قبال استعمارشده اشاره ميکند
که با انتشار آثار ادبي و نوشتههاي فرهنگي ”تراز اول“ خود توانستهاند با غربمحوري و يا
”سنت يهودي-مسیحي“ در دانشگاهها و نهادهاي آکادمیك به رقابت بپردازند ،نويسندگاني از
قبیل گابريل گارسیا مارکز 1،کارلوس فوئنتس 8،چینوا اچبه 0،وله سويینکا 2و فیض احمد فیض
(.)811
سعید در کنار نظرات باال که بیشتر ريشه در نگاه پسامدرن وي دارند ،به متن ”فوقالعاده
زيبايي“ از هوگو ،راهب فرانسوي قرن دوازدهم ،اشاره ميکند و مهاجر بودن به معناي واقعي
کلمه را در اين تعريف عارفانه ميبیند:
__________________________________________________________________________
”. “anti-systemic movements
2
. Immanuel Wallerstein
3
”. “voyage in
4
. Gabriel Garcia Marquez
5
. Carlos Fuentes
6
. Chinua Achebe
7
. Wole Soyinca
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براي ذهن ورزيده ،آموختن اين امر که آرام آرام چیزهاي قابل مشاهده و زودگذر را
تغییر دهد تا بعدا بتواند آنها را به طور کلي ترک گويد ،امري بسیار شايسته است.
شخصي که وطنش را عزيز ميدارد ،هنوز يك مبتدي کم طاقت است .کسي که خاک
هر سرزمیني را چون خاک وطنش ميپندارد ،قوي است .اما آنکه سراسر دنیا را
مکاني غريب ميداند ،انسان کاملي است .روح کم طاقت ،دلبستگياش را به يك
مکان محدود کرده است؛ روح قوي آن را به همۀ مکانها گسترانیده است .انسان
کامل آن را فرونشانده است( .نقل قول از سعید ،فرهنگ و امپريالیسم )118
سعید توضیح ميدهد ،اين متن را اريش آورباخ ،)4208-4082( 4زبانشناس آلماني ،که طي
سالهاي جنگ جهاني دوم در ترکیه در تبعید به سر برد ،به عنوان الگويي براي کساني که مي-
خواهند از محدوديتهاي ملي يا جغرافیايي فراتر روند ،قید کرده است .به نظر آورباخ  ،همۀ
دنیا را مکان غريبي دانستن روش خوبي براي وسعت بخشیدن به افق ديد يك انسان است و
امکان درک تجربۀ انسان بودن را با همۀ گوناگونياش بدون ”پیشداوري“ فراهم ميسازد
(فرهنگ و امپريالیسم .)118-0
سعید همچنین در تعريف هويت مهاجر و قدرت ايستادگي او در برابر ايدئولوژيهاي حاکم به
تعريف الهي انسان از ديد متفکر ايراني ،دکتر علي شريعتي ،نیز اشاره ميکند:
انسان ،اين پديدۀ ديالکتیك ،مجبور است همیشه در حال حرکت باشد [ ]...چه
ننگیناند همۀ استانداردهاي تثبیتشده! چه کسي ميتواند استانداردي را تعیین کند؟
انسان يك انتخاب است ،يك کشاکش است ،او دائما در حال شدن است .او يك
مهاجرت بيانتها از خاک به خداست؛ او در روح خود يك مهاجر است( .نقل قول از
سعید ،فرهنگ و امپريالیسم )111
وي در واژههاي شريعتي نشان از ظهور فرهنگي ميبیند که زير بار اجبار نميرود .به نظر وي،
اين فرهنگ به واسطۀ ”کژرويهاي مهاجر بودن دائمي“ که در مقابل ”ارتودوکسي نظاميافته“
ميايستد ،امکانپذير ميشود ( .)111در اين دو نقل قول ،سعید از موضع پساساختارگراي خود
عقب مينشیند و در تحلیل هويت ”در هم آمیخته“ و قابلیتهاي آن به سنت انسانگرايي تأسي
__________________________________________________________________________
. Erich Auerbach
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ميجويد .احترام و اعتقاد سعید به انسانگرايي در آخرين اثر وي ،که پس از مرگش به چاپ
رسید ،کامال بروز پیدا ميکند .وي در اين اثر ،تحت عنوان انسانگرايي و نقد دموکراتیك
( ،)8991اعتقاد راسخ خود را به انسان و اراده و عاملیت انسان ابراز ميدارد و از نظريۀ نقد
ادبي فرانسوي ،شامل ساختارگرايي و پساساختارگرايي ،به دلیل زير سوال بردن سنت انسان-
گرايي ،به شدت انتقاد ميکند (انسانگرايي و نقد دموکراتیك .)0
به طور کلي ،شالودۀ ديدگاههاي سعید در باب هويت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و عملکرد زبان او
در دو اصطالح ”سفر به داخل“ و جنبشهاي ”غیر نظاممند“ خالصه ميشود .هر دو اصطالح،
همانگونه که در باال توضیح داده شد ،بیشتر مربوط به نوشتههاي مهاجران است و ريشه در
مباحث پساساختارگراي زباني مانند ابهام ،دو پهلو حرف زدن ،تلفیق ژانرهاي ادبي و ديگر
تکنیكهايي است که تقابلهاي دوگانه را زير سوال ميبرد .سعید در کنار اين ديدگاه ،با نقل
قول کردن از دو متفکر مذهبي ،هوگو و شريعتي ،احترام و اعتقاد خود را به سنت انسانگرايي
نشان ميدهد و به نوع ديگري از مهاجرت اشاره ميکند که نسبتي با مباحث زباني و
پساساختارگرا ندارد ،بلکه مبتني بر پذيرش مباحث ذاتگراي عظمت وجود انسان و تعالي
روح به عنوان يك اصل است .اين جنبه از ديدگاه سعید در نظرات بابا و ديگر متفکرين
پیشروي پسااستعمار ،نظیر اسپیواک 4و گیلروي 8،جايگاهي ندارد .در ادامه بیشتر به آن مي-
پردازيم.
ادوارد سعيد و سنت انسانگرایی
کمتر منتقدي توجه خود را به اهمیتي که سعید براي نگاه انسانگرا قائل است ،معطوف کرده
است .سعید در مباحث مربوط به مهاجرت به نقل قولي از هوگو و شريعتي و ذکر نام اريش
آورباخ بسنده ميکند ،اما در آخرين اثرش انسانگرايي و نقد دموکراتیك ( )8991مبناي بحث
خود را بر جهانبیني انسانگراي آورباخ قرار ميدهد .آورباخ در اثر معروفش تقلید :بازنمايي
واقعیت در ادبیات غربي )4010( 1به مطالعۀ نحوۀ بازنمايي واقعیت در ادبیات غرب از زمان
هومر تا عصر ويرجینیا وولف ميپردازد .او متاثر از وحشيگريهاي دو جنگ جهاني در اين
اثر ميکوشد تا انسانها را به رشد هويتي فرا-ملي و فرا-مرزي از طريق مطالعۀ آثار نويسندگان
جهاني دعوت کند و بر لزوم احترام متقابل بین فرهنگها تاکید ميورزد .به عقیدۀ سعید ،چنین
__________________________________________________________________________
. Gayatri Spivak
2
. Paul Gilroy
3
. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature
1
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پژوهش خطیري ،آن هم در دوراني که آورباخ در ترکیه در تبعید به سر ميبرد و به کتابخانه-
هاي اروپايي دسترسي نداشت ،تنها از دست کسي بر ميآيد که انسانگرايي را در عمل به اوج
رسانیده است.
آنچه آخرين اثر سعید را بسیار ارزشمند و خواندني ميسازد ،توجه وي به ارزشهاي اصیل
انساني از قبیل عدالت ،آزادي ،علمآموزي ،احترام به همنوع و همدردي است (انسانگرايي و
نقد دموکراتیك  )49که در آثار نويسندگان پساساختارگرا چون بابا کمتر مورد توجه قرار مي-
گیرد .هدف عمدۀ سعید در اين اثر ،نظريهپردازي دربارۀ نوعي از انسانگرايي است که مبرا از
کاستيها و عیبهاي انسانگرايي اروپامحور است .انسانگرايي اروپامحور ،آرمانهاي انساني را
در مرد سفید پوست غربي از طبقات باالي جامعه که صاحب انديشه و ذوق هنري بود ،ميديد
و همین امر به نژاد پرستي ،تبعیض جنسیتي ،جامعۀ طبقاتي و استعمار ملتهاي غیر اروپايي
دامن زد .سعید در تالش براي جايگزيني اين نوع انسانگرايي انحصارطلب از نوعي انسان-
گرايي صحبت ميکند که ”جهانشمول“ است و همۀ ”طبقات جامعه با هر پیشینهاي“ را دربر-
ميگیرد و از دستاوردها و بینشهاي همۀ فرهنگها در سرتاسر دنیا استفاده ميکند.
سعید در تالش براي گسترش عدالت و برقراري صلح جهاني بر لزوم آموزش انسانگرايي در
دانشگاهها تاکید ميورزد و انسانها را به زبانآموزي و خواندن ادبیات جهان به منظور آشنايي
با آئین و رسوم ديگر ملتها فرا ميخواند ( .)82او در تالش براي ساختن جهاني عاري از
جنگ و بيعدالتي بعد عقالني و عاطفي وجود انسان را مورد توجه قرار ميدهد و انسانها را
به تالش براي درک متقابل از روي همدردي و فراتر رفتن از چارچوبهاي متعارف تعريف
هويت با تکیه بر دستاوردهاي سنت ديرينۀ انسانگرايي ،که در شاهکارهاي ادبي به اوج مي-
رسند ،فرا ميخواند .به عقیدۀ سعید ،در دنیايي که آرمانهاي انساني به وسیلۀ ”جهانيسازي،
ارزشهاي نئولیبرال و حرص و آز مادي (که با حسن تعبیر ”بازار آزاد“ نامیده ميشود) و
همچنین جاهطلبيهاي امپريالیستي مورد حمله قرار ميگیرند “،وظیفۀ ”انسانگراي متعهد“
پردهبرداري از چهرۀ واقعي اين جريانها است که معموال در قالب بازنماييهاي افسونکننده
عرضه ميشوند ( .)24او انسانگرايي را در پذيرش ”هويتهايي غیر از هويتي که با پرچم به ما
داده ميشود “،ميداند .به نظر وي ،خواندن آثار ادبي راهي براي تمرينکردن و پذيرفتن
هويتهاي جايگزين است (.)29
به طور کلي ،سعید به عنوان يك شخصیت ادبي معتقد به سنت انسانگرايي و متاثر از آورباخ و
ديگر انسانگرايان در رابطه با تواناييهاي مهاجر در مبارزه با مليگرايي و قومپرستي افراطي،
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نظريهپردازي را از حوزۀ پساساختارگرايي و قابلیتهاي زباني به حوزۀ انسانگرايي و توانايي-
هاي روحي-شخصیتي سوق ميدهد .حتي سعید ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،در اشاره به نظرات دو
تن از انديشمندان مذهبي ،هوگو و شريعتي ،که بر قابلیتهاي ماوراءالطبیعي وجود انسان تاکید
دارند ،بحث را از انسانگرايي سکوالر هم فراتر ميبرد و دريچهاي به انسانگرايي ديني يا
”ذاتگرايي“ 4در مباحث پسااستعمار باز ميکند .ذکر اين نکته الزم است که لفظ ”ذاتگرايي“
يا ”ذاتباوري “،به دلیل نگاه منفي متفکرين پسامدرن به اين واژه ،معموال ذهن را سريع به
سمت تعاريف سنتي هويت که به برتريهاي نژادي ،قومي و مليگرايانۀ افراطي دامن ميزند،
ميبرد .اما منظور اصلي از ذاتگرايي همان ديدگاه ديني در مورد انسان است که طبق آن،
انسان از روحي الهي برخوردار است و توانايي فراتر رفتن از چارچوبهاي قراردادي تعريف
هويت را دارد .اين ديدگاه ،کرامت انساني را نه در نژاد ،رنگ ،جنسیت ،ملیت و طبقۀ
اجتماعي ،بلکه در پايبندي به ارزشهاي اصیل انساني از قبیل عدالت ،احترام به حقوق همنوع،
مقدم داشتن ديگري بر خود و نگاه انساني داشتن نه تنها به همنوع بلکه به طبیعت و کل نظام
آفرينش ميبیند.
بررسی نقدهای وارد شده به بابا ،سعيد و دیگر نظریهپردازان ”هویت در هم آميخته“
رايجترين نقدي که به بابا و نوشتههايش وارد شده ،سبك نوشتاري ثقیل و انتزاعي وي است
که ،همان طور که قبال اشاره شد ،ريشه در ديدگاه پساساختارگراي وي دارد .سعید يکي از
تندترين منتقدين سبك ”غامض“ نقد ادبي معاصر است .به نظر وي ،چنین سبکي واقعیت
اجتماعي را ”مبهم“ و غیر قابل فهم جلوه ميدهد و گرچه در نوشتار بسیار عالي است ،از
جريان روزمرۀ زندگي فاصلۀ زيادي دارد .وي متاسف است که ”فعالیتهاي فرهنگي سطح باال
در حاشیۀ امور سیاسي و جدي جامعه قرار دارند“ (متن ،جهان ،منتقد  .)8ايجاز احمد ،8متفکر
معروف مارکسیست ،نیز از گفتمان پسااستعمار به دلیل سبك پساساختارگراي آن انتقاد ميکند.
به عقیدۀ وي” ،در دنیاي نشانههاي شناور و سرگردان و اطنابهاي پرطمطراق پساساختارگرا،
عدم تعادل قدرت و منابع بین بلوکهاي مسلط و گروههاي زير سلطه و همچنین تبعیضهاي
ناشي از اين عدم تعادل ناپديد ميشود“ (”سیاستهاي پسااستعماري ادبي“  .)44احمد و ديگر
منتقدين مارکسیست نسبت به قابلیتهاي ضد استعماري هويت ”در هم آمیخته“ و گفتمانها و
فرهنگ ”در هم آمیخته“ اي که انتظار ميرود از آن نشأت بگیرد و به عنوان سبکي از مقاومت

__________________________________________________________________________
. essentialism
2
. Aijaz Ahmad
1
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عمل نمايد ،بسیار بدبین هستند .به نظر آنها ،ادعاهاي متفکرين پساساختارگرا مبني بر ظرفیت-
هاي آزاديبخش هويت ”در هم آمیخته“ در سطح نوشتار باقي ميماند ،چرا که چنین مباحثي
از درگیر شدن با هرگونه چالش سیاسي ،مادي و مرتبط با واقعیت طفره ميرود .به بیان ديگر،
همانطور که سیروتینسکي ابراز ميدارد ،از نگاه متفکرين مارکسیست” ،توجه مطلق
پساساختارگرايي به واسازي متون به بهاي ناديدهگرفتن جريانات مادي ،خود بهترين گواه
ناتواني آن در پرداختن به سیاستهاي واقعي است“ (سیروتینسکي .)14

بنیتا پري 4منتقد ديگري است که عقیده دارد بابا در نظرياتش ”در حد افراطي بر زبان و گفتمان
تکیه ميکند و نسبت به نهادهاي سیاسي ،اجتماعي -اقتصادي و ديگر رويههاي اجتماعي بي-
توجه است“ (پري  .)80به عنوان نمونه ،پري با انتقاد از ديدگاه بابا مبني بر اينکه عاملیت در
فرايندهاي روانکاوانۀ ”دو سوگرايي“ 8وجود دارد ،ابراز ميدارد چنین عقیدهاي بدين معني
است که ”عاملیت را از فاعل شورشگر بگیريم و آن را به حوزۀ زباني منتقل کنیم و اين يعني
اينکه مقاومت ،به عنوان فعالیتهايي در جهت زير سوال بردن يا شکست دادن يك مخالف
ظالم را آرام کنیم“ (پري  .)00او همچنین با تاکید بر اهمیت هويت ملي و يا قومي-نژادي در
مبارزات موفق ضد استعماري به اين نکته اشاره ميکند که چنین مبارزاتي طبق منطق هويت
”در هم آمیخته“ قابل فهم نیستند و اين يکي از ايرادات اصلي است که به اين نظريه وارد
است .در توضیح نظر پري ،الزم است اين نکته را يادآوري کنیم که بابا در توضیح مفهوم
فضاي سوم ،صريح و بيپرده ”هويت تاريخي فرهنگ“ را که به بیان خود او همان گذشتۀ يك
فرهنگ است که ”در سنت ملي مردم زنده نگه داشته ميشود“ و عامل اتحاد آنهاست ،زير
سوال ميبرد تا به استناد مباحث پساساختارگرا ”فضاي سوم ابتکار عمل“ را باز کند که فضايي
مبهم است و هويت ”در هم آمیخته“ در اين فضا امکان جوالن دارد (جايگاه فرهنگ .)12
منطور پري اين است که چنین نظريهاي از سوي بابا ،به معني ناديده گرفتن مبارزات ضد
استعماري تاريخساز به رهبري فعاالن انقالبي نظیر جمال عبدالناصر ،فیدل کاسترو 1،هو شي
مین 1،سدار سنگور 8و احمد بن بله 0و يا جنبش سیاهپوستان است که همه با تکیه بر هويت
ملي و يا نژادي صورت گرفتند .به عقیدۀ پري ،براي نظريهپردازان پسااستعمار که از موقعیت
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خوبي در کشورهاي پیشرفته برخوردارند ،کنار زدن هويت ملي و ديگر وابستگيهاي قومي-
نژادي و يا طبقاتي مشکلي پیش نميآورد .اما براي جمعیتهاي مهاجر که در حومۀ کالن-
شهرهاي غربي به بیگاري گرفته ميشوند ،همین تکیه بر هويت ملي ،قومي-نژادي و يا طبقاتي
است که به آنها حس هويت داشتن و خودباوري ميدهد و عامل مقاومتشان در برابر نیروهاي
استثمار کننده است (پري  .)24منتقد ديگري ،پیتر هالوارد 4،نظر مشابهي دارد .وي در حاليکه
در هويت در هم آمیخته نوعي خالقیت ميبیند ،بر اين نکته تاکید ميورزد که مباحث
پسااستعماري بیشتر در ”سطح فلسفي“ معنيدار هستند و ”هیچگونه ارتباط ضروري با واقعیت-
هاي استعمار و استعمار نو ندارند“ (هودارت .)448
تري ايگلتون نیز به رابطۀ ضعیف بین جنبشهاي پسااستعماري در دنیاي واقعي و مباحث و
نظريات پسااستعماري در فضاي آکادمیك اشاره ميکند .او اذعان ميدارد” ،مطالعات
پسااستعماري نميخواهد قبول کند که پذيرش ’تفاوت’ ‘،هويت در هم آمیخته‘ و ’چندگانگي‘
همه در مقايسه با تصديق اتحاد و تعامل انساني نوع بسیار ضعیفي از اخالق سیاسي هستند،
گرچه جزء الينفك آن هستند“ (ايگلتون .)80
1
8
دو منتقد ديگر ،مايکل هارت و آنتونیو نگري ،در اثر معروفشان ،امپراطوري ( ،)8999به اين
نکته اشاره ميکنند که منتقدين پسااستعمار نظیر بابا متوجه اين واقعیت نشدهاند که سرمايه-
داري جهاني اشکال جديدي از امپريالیسم را ممکن ساخته است .به عقیدۀ آنها در حالیکه

قدرتهاي سلطهجو در گذشته با اتکاء بر فرايند ديگريسازي به استعمار کشورها مي-
پرداختند ،امپريالیسم جهاني در عصر حاضر تفاوتها را جذب و کنترل ميکند .از اينروي
”مدينهي فاضلهاي که بابا پس از فروريزي تقابلهاي دوگانه تصور ميکند “،در واقع ”ندانسته
با اشکال جديدي از امپريالیسم همدست است“ ( نقل قول از بیرن .)480-419
در حاليکه هارت و نگري عقیده دارند بابا ”ندانسته“ با امپريالیسم همکاري ميکند ،احمد،
عارف ديرلیك 1و منتقدين ديگري ،يك قدم فراتر ميروند و از تاکید بیش از حد بر هويت
فرهنگي در مطالعات پسااستعماري معاصر به اين دلیل انتقاد ميکنند که اين اندازه تاکید نه تنها
مسائل سیاسي و اقتصادي مرتبط با نظام سرمايهداري را کمرنگ جلوه ميدهد ،بلکه حتي
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ممکن است در پشت پرده با سیاستهاي جهانيسازي اين نظام همسو باشد (ديرلیك” ،تعیین
جايگاه ادوارد سعید“  .)2-0اين نکته را اسمیت با اشاره به ارتباط بین هويت ”در هم آمیخته“
و نظام اقتصادي سرمايهداري دقیقتر توضیح ميدهد .به نظر وي” ،در هم آمیخته بودن ،شرط
عملکرد نظام سرمايهداري است ،نظامي که بر تولید کاال متکي است و همیشه بايد از نوعي
تنوع سطحي /صوري پرده بردارد“ (اسمیت  .)881منتقد ديگري ،تیموثي برنن ،اين وضعیت را
به حوزۀ علوم انساني تعمیم ميدهد و اين سوال قابل تامل را مطرح ميسازد که چگونه مي-
توان تاکید بر پديدۀ مهاجرت و استعاراتي از قبیل ”وضعیت بینابیني“ يا ”درنورديدن مرزها“ را
بيارتباط با ”چشمانداز جهاني فرهنگي واحد بر اساس اقتصاد سرمايهداري“ دانست؟ (برنن
 .)42به عقیدۀ ديرلیك” ،مطالعات پسااستعماري به گونهاي طراحي شده است که از بحران
فعلي در حوزۀ علوم انساني اجتناب ميکند“ (ديرلیك” ،جو پسااستعماري“  .)181منظور وي از
”طراحي“ مطالعات پسااستعماري ،خاستگاه متفکرين پسااستعمار است .به عقیدۀ منتقديني چون
ديرلیك و احمد ،نظريهپردازان ”هويت در هم آمیخته“ خود انديشمندان جهان سوم بودهاند که
به واسطۀ مهاجرت و ادامه تحصیل در کشورهاي جهان اول از لحاظ طبقۀ اجتماعي و جايگاه
در سطح جهاني پیشرفت کردهاند و جزء متفکرين جهان اول محسوب ميشوند .چنین افرادي،
بر خالف انبوه مهاجران عامه ”در نظام سرمايهداري جهاني بیشتر ذينفع هستند تا اينکه قرباني
باشند“ ( .)181بنابراين ،دور از انتظار نیست که آنها در جهت سیاستهاي اين نظام قلم زنند.
احمد با اشاره به عدم تعادل قدرت و ثروت بین قدرتهاي امپريالیستي و کشورهاي جهان
سوم ،از ستايشگران مفاهیمي چون ”در هم آمیخته بودن” “،مبهم بودن“ و ”عاملیت در هم
آمیخته“ انتقاد ميکند .به عقیدۀ وي ”ماداميکه قارۀ آفريقا ،به عنوان يك نمونه ،از وضع بد
اقتصادي و اجتماعي رنج ميبرد ،صحبت از عاملیت در هم آمیخته بيمعناست“ (احمد،
”سیاستهاي پسااستعماري ادبي“  .)41به عقیدۀ منتقدين مارکسیست ،ابهام ”فضاي سوم“ و
هويت ”در هم آمیخته“اي که بابا از آن سخن ميراند ،عمال به معني خلق فضايي مناسب براي
اقتصاد سرمايهداري جهاني است که در آن مرز هويتي بین استعمارگر و استعمارشونده
مخدوش ميشود و قدرتهاي امپريالیستي ،بدون دغدغۀ امکان مقابله از سوي کشورهاي زير
سلطه ،به استثمار فرهنگي و اقتصادي آنها ادامه ميدهند.
احمد مفهوم ”سفر به داخل“ سعید را نیز از همین روي مورد انتقاد قرار ميدهد .به نظر وي،
پديدۀ مهاجرت با آنچه سعید آن را تحت عنوان ”سفر به داخل“ تعريف ميکند ،بسیار متفاوت

است .احمد پیشفرض ”سفر به داخل“ را فردي از طبقات باالي جامعه ميداند که تصمیم مي-
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گیرد و قدرت اين انتخاب را دارد که در يکي از کالنشهرهاي غربي ساکن شود .چنین فردي
که تحصیلکرده است ،دانش الزم براي ”رقابت مسالمتآمیز“ با متفکران غربي را دارد و از
مزاياي سکونت در آن کشور از قبیل کسب درجات حرفهاي در رشتۀ تحصیلي و امکانات
سطح باالي زندگي بهره ميبرد .به نظر احمد ،شرايط مهاجرت چنین فردي با شرايط مهاجرت
آن دسته از افرادي که از روي ناچاري و به دنبال وضعیت شغلي بهتر به کالنشهرها روي مي-
آورند ،بسیار متفاوت است .چنین افرادي ،نه تنها هیچگونه تالشي براي مقابله با گفتمانهاي
کشور میزبان نميکنند ،بلکه برعکس همۀ تالش خود را مصروف جذب شدن در گفتمانهاي
حاکم و خارج شدن از وضعیت حاشیهاي خود به منظور ساختن آيندهاي بهتر براي خود و
نزديکانشان مينمايند (در نظريه :طبقات ،ملتها ،ادبیات  .)892-849احمد همچنین به شدت
و با لحني طعنهآمیز از ادعاي سعید مبني بر اينکه به واسطۀ ”سفر به داخل“ مبارزه بر علیه
استعمار ”از حاشیه به مرکز منتقل شده است“ (نقل قول از احمد ،در نظريه  ،)892انتقاد مي-
کند .به اعتقاد وي ،در اين نوع تفکر” ،مبارزه براي استعمارزدايي به نوعي فعالیت ادبي-انتقادي
تبديل ميشود و انديشمندان نخبۀ دانشگاهي ،در تصويري که با واقعیت فاصلۀ زيادي دارد،
خود را در نقش طاليهداران انقالبي جهان ميپندارند“ (.)892
در پاسخ به پارهاي از انتقادات وارد شده ،قبل از هر چیز ذکر اين نکته الزامي است که گرچه
بابا نظرياتش را با اتکاء بر مباحث پساساختارگرا در قالب سبکي ثقیل و پر از بازيهاي زباني
بیان ميکند ،اين پندار که او هیچ اطالعي از ساز و کارهاي نظام سرمايهداري ندارد و يا از عدم
توازن قدرت بین کشورهاي پیشرفتۀ صنعتي و ديگر کشورها بياطالع است ،پنداري ساده-
انگارانه است .بابا خود در يکي از مقاالت کتاب جايگاه فرهنگ ،با عنوان ”تعهد به نظريه 4“،به
دفاع از خود ميپردازد و اين سوال را مطرح ميکند که ”آيا مبنا قراردادن نظريههاي غربي
[نظیر پساساختارگرايي] لزوما به معناي همدست بودن با نقش هژمونیك غرب به عنوان بلوک
قدرت است؟“ (جايگاه فرهنگ  .)89در اين مقاله او بر رابطۀ بین فعالیت سیاسي و نظريه-
پردازي تاکید ميورزد و در تقابل قرار دادن اين دو مقوله را اشتباه ميپندارد ( .)19به نظر او
فعالیت سیاسي و نظريهپردازي رابطۀ تنگاتنگي با يکديگر دارند و از دل يکديگر بیرون ميآيند.
همچنین ،گرچه بابا به قابلیتهاي ضد استعماري هويت در هم آمیخته امیدوار است ،اين بدين
معني نیست که او از رنج و دردهايي که مردم مهاجر در جابجايي از وطن به کشوري غريب به
__________________________________________________________________________
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جان ميخرند ،بيخبر است .او در آثارش ،در حین بحثهاي پیچیدۀ پساساختارگرا ،گهگاه به
سختيهاي زندگي مردمان در حاشیه نیز اشاره ميکند .به عنوان نمونه ،او در يکي از مقاالت
کتاب جايگاه فرهنگ ،تحت عنوان ”پسااستعمار و پسامدرن “،با اشاره به وضعیت دشوار
زندگي آنهايي که مجبور به پذيرفتن ”حکم تاريخ“ بودهاند ،شامل مهاجرين و آوارگان و به
طور کلي کساني که به حاشیه رانده شدهاند ،بر اهمیت شنیدن صداي آنها و ”درسهاي بزرگي
که از آنها براي بهتر زندگيکردن و عمیقتر انديشیدن ميتوان آموخت “،تاکید ميورزد (جايگاه
فرهنگ  .)428به عقیدۀ وي” ،تجربیات احساسي چنین اشخاصي که در اشکال فرهنگي غیر
متعارف و غیر محوري نمود پیدا ميکند ،به تعريف جديدي از فرهنگ دست ميدهد“ (.)428
آشنا شدن با تجربیات انسانهاي دردکشیده نشان ميدهد که فرهنگ فقط در حوزۀ ”هنر و
زيباشناسي“ خالصه نميشود ،بلکه ميتوان آن را در ”تولید ناکامل و غیر يکدست معنا و
ارزش در تالش براي بقاي اجتماعي“ لمس کرد (همان) .تكتك کلمات ذکر شده نشان از
آگاهي بابا نسبت به عدم توازن قدرت بین کشورهاي امپريالیستي میزبان و کشورهاي جهان
سومي که مهاجرين در بسیاري از موارد ناخواسته و از سر اجبار از آنها کوچ ميکنند ،دارد.
آگاهي بابا از وضع نابسامان مهاجرين همچنین در انتقاد وي از نظامهاي حقوقي غرب که به
هويت ملي بهاي زيادي ميدهد و هیچگونه جايگاهي براي جمعیتهاي مهاجر يا آواره در نظر
نميگیرد ،مشهود است .به نظر وي ،زبان قانون و حقوق که در اسطورۀ انسان مدرن بسیار مهم
است بايد مورد انتقاد قرار بگیرد زيرا برخورد فرهنگي و حقوقي تبعیضآمیزي با مهاجرين که
”در مرزهاي بین فرهنگها و ملتها“ زندگي ميکنند ،دارد (نقل قول از هودارت .)20 ،بابا در
مقالۀ ”در باب اقلیتها :حقوق فرهنگي 4“،بر اين نکته تاکید ميکند که حتي وضع قوانین در
سطح بینالمللي نظیر آنچه در بیانیۀ حقوق بشر ديده ميشود ،در بهبود وضعیت مهاجرين
نقشي ندارد ،زيرا ”در پشت مفهوم جهاني انسان ،ايدۀ بسیار اختصاصي فرهنگ ملي که اساس
اجتنابناپذير قضاوت و عدالت فرهنگي را شکل ميدهد ،وجود دارد“ (نقل قول از هودارت
 .)09وي بر لزوم ارائۀ تعريف جديدي از فرهنگ ،نه بر مبناي هويت ملي بلکه به عنوان
پديدهاي در هم آمیخته و فراملي ،تاکید ميکند .همانطور که هودارت اذعان ميدارد” ،ديدگاه-
هاي بابا در مورد فرهنگ و هويت ،مباحث مربوط به حقوق فرهنگي را متحول ميکند“ (.)22
نکتۀ ديگر اينکه ،همانطور که بیرن با ذکر نقلقولي از بابا تاکید ميکند ،بر خالف تصور عموم،
بابا به ستايش وضعیت در حاشیه بودن و يا مهاجر بودن نميپردازد ،بلکه چنین وضعیتي را از
__________________________________________________________________________
”. “On Minorities: Cultural Rights
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آن جهت که به شکلي اساسي ساختارهاي سلطهجويانه و مطلقگرا ،نظیر هويت ملي ،را به
چالش ميکشاند ،مورد بحث قرار ميدهد (بیرن  .)48درستي اين ادعا در مصاحبهها و نوشته-
هاي اخیر بابا کامال مشهود است .به عنوان نمونه ،وي در مقالۀ کوتاه ”مهاجرت ،حقوق و بقا:
اهمیت امروزي علوم انساني“ ( ،)8942که بخشي از يکي از سخنرانيهاي او در دانشگاه پادووا
است ،نه تنها هیچگونه نکتۀ مثبتي در وضعیت مهاجرين مديترانهاي نميبیند ،بلکه با توصیف
وضعیت تاسفبار اين مهاجرين که در منجالب فقر و کثافت در شهر ساحلي زارسیس ،در
جنوب شرق تونس ،دست و پا ميزنند ،در حالي که خطر مرگ آنها را دائما تهديد ميکند و
بوي تعفن اجساد بر فضاي شهر سنگیني ميکند ،بر بازنگري در زبان حقوقي و پیداکردن ”نقاط
کور“ آن در ارتباط با حقوق مهاجرين تاکید ميکند ( .)0او با ذکر نقل قولهايي از يکي از
مسئولین حقوقي امور مهاجرين ،بنام گاي گودوين-جیل 4،که دلسوزانه به دفاع از حقوق
انساني آنها ميپردازد ،موافق است که به صرف ساختن حصارهايي اطراف محل زندگي
مهاجرين و ايجاد فاصله بین آنها و مردم بومي وضعیت زندگي آنها بهبود نمييابد ( )2و
اولین قدم در کمك به اين مردم ،درک اين موضوع است که چه چیز باعث ميشود آنها
”آگاهانه“ و ”از روي فکر“ زندگي خود و خانوادههايشان را با مهاجرت به اين شهر به خطر
بیاندازند ( .)49درک اين موضوع از نظر بابا به معناي ”قراردادن نقطۀ شروع سیاستگذاري از
داخل فضاي عملکردي و وجودي ديگري 8است “،بدين معني که ،همانطور که بابا به نقل از

گودوين-جیل ذکر ميکند ،با مهاجرين به عنوان ”شيء“ برخورد نشود ،بلکه آنها را انسان-
هايي صاحب تعقل بدانیم” ،ناامیديها و نیازشان براي بقا“ را درک کنیم و ”بجاي تصمیم بر
آسیب نرساندن به آنها در صدد حمايت از آنها برآيیم“ ( .)49همانطور که از اين جمالت
مشخص است ،در اين مقاله ،بابا به استناد صحبتهاي گودوين-جیل در دفاع از حقوق
مهاجرين فقرزده ،در کنار مباحث زباني ،بیشتر بر مقولههاي اخالق و انسانیت متکي است .او
در آخرين جمالت مقاله بر لزوم ”انسانبخشي دوباره“ 1به نظام پناهندگي از طريق به رسمیت-
شناختن نه تنها ”حقوق مهاجرين مضطر و آوارگان “،بلکه با در نظر گرفتن ”عاملیت“ آنها نیز
تاکید ميورزد .به نظر او ،اين نظام با در پیشگرفتن رويکردي غیر انساني به مهاجرين ،در
حالي که دم از نجات دادن زندگي آنها ميزند ،در عمل به مرگ آنها دامن ميزند (.)44
__________________________________________________________________________
. Guy Goodwin-Gill
2
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با همۀ دفاعي که از بابا صورت گرفته است ،همچنان اين سوال اساسي باقي ميماند که چگونه
نظريات پساساختارگرايانۀ او دربارۀ نحوۀ بروز عاملیت و مقاومت از سوي مهاجر در عمل
ظهور پیدا ميکنند؟ درست است بابا هم به عدم توازن قدرت بین کشورهاي پیشرفته و
کشورهاي جهان سوم واقف است و هم از درد و رنج مهاجرين و آوارگان مطلع است ،نکته
اينجاست که او چگونه اين آگاهي را در حین نظريهپردازي در مورد قابلیتهاي ضد استعماري
هويت مهاجر به کار ميبندد؟ همانطور که آنیا لومبا 4اذعان ميدارد ،هويت در هم آمیختهاي
که بابا آن را توصیف ميکند ،بدون توجه به انواع مختلف مهاجرت ،شرايط متفاوت مهاجرين
و تفاوتهاي اساسي بین آنها از قبیل طبقۀ اجتماعي ،جنسیت و نژاد صورت ميگیرد ،گويي
هويت در هم آمیخته مفهومي ”جهاني“ است و ارتباطي به شرايط مهاجرت ندارد .اين در حالي
است که بنا بر تفاوتهاي موجود بین انواع مختلف مهاجرت ،هويتهاي در هم آمیختۀ
متفاوتي شکل ميگیرد .به نظر لومبا ،اين گرايش به نظريهپردازي انتزاعي بدون توجه به شرايط
و واقعیتهاي مهاجرت از آن جهت رخ ميدهد که بابا هويتهاي استعماري و روابط قدرتي
را ”کامال“ در قالب ”اصطالحات روانشناسانه و نشانهشناختي“ بیان ميکند (لومبا .)484-489
در نظري مشابه ،بنیتا پري عقیده دارد ،آنچه بابا ارائه ميدهد ،توصیف ”دنیايي است بر اساس
دنیاي واژگان“( 8نقل قول از لومبا  .)484منظور پري اين است که دنیاي توصیف شده در آثار
بابا با دنیاي واقعي فاصلۀ زيادي دارد .ممکن است به استناد مقالۀ اخیر بابا دربارۀ مهاجرين
مديترانهاي که او در آن به توصیف دقیق وضع نابسامان و فالکتبار مهاجرين ميپردازد و بر
لزوم بازگشت مفاهیم انساني در تدوين حقوق پناهندگان تاکید ميورزد ،به نظرات لومبا ،پري
و ديگر منتقدين بابا ايراد وارد شود .اما خوب که دقت کنیم در اين مقاله که بابا واقعیات تلخ
زندگي مهاجرين را شرح ميدهد ،ديگر صحبتي از قابلیتهاي هويت در آمیخته به میان نمي-
آورد .در واقع ،وضع رقتبار مهاجرين و عجز آنها در برابر شرايط دشوار زندگي حاشیهاي،
مانع از هرگونه نظريهپردازي انتزاعي و خوشبینانه ميشود .منظور لومبا ،پري ،احمد ،ديرلیك
و ديگر منتقدين بابا هم درست همین در نظرگرفتن شرايط واقعي و نظريهپردازي بر اساس آن
است.
و اما در دفاع از سعید به عنوان نظريهپرداز هويت ”در هم آمیخته“ يا کارهاي ادبي ”در هم
آمیخته“ ذکر همین نکته بس که فعالیتهاي سیاسي وي در کمك به هموطنان فلسطینياش که
__________________________________________________________________________
. Ania Loomba
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در مواردي به قیمت به خطر افتادن جان خود و خانوادهاش تمام شد (سعید ،تامالتي بر پديدۀ
تبعید  ،)0او را از اين اتهام که در خدمت نظام سرمايهداري قلم ميزند ،مبرا ميسازد .همچنین،
در پاسخ به انتقادات وارد شده از طرف احمد به مفهوم ”سفر به داخل“ سعید ،ذکر اين نکته
الزم است که او نگاه فراگیر و چند بعدي سعید به پديدۀ مهاجرت را ناديده ميگیرد .احمد به
تمايزي که سعید بین مهاجر عامه و مهاجران متفکري چون خود قائل است ،توجهي ندارد و
گويا از اشارۀ سعید به انبوه پناهندگاني که در کالنشهرهايي مثل پاريس ناشناس ،تنها و بيبهره
از مزيتهاي زندگي عمر را به سختي سپري ميکنند ،بيخبر است .همچنین به نظر ميرسد
احمد نسبت به مباحث روانشناسانۀ سعید دربارۀ هويت خدشهدار مهاجر و رنجهاي روحي و
عاطفي وي ناآگاه است .همچنین انتقاد احمد مبني بر واهي بودن تصور نويسندگان و اديبان
مهاجر در نقشي که ميتوانند با نگارش آثار انتقادي و ادبي برجسته در مقابله با استعمار داشته
باشند ،به منزلۀ ناديدهگرفتن تاثیر جهاني نظريهپردازان و نويسندگان بزرگي چون خود سعید و
اديباني است که سعید از آنها نام ميبرد و در باال به آنها اشاره شد.
نتيجه گيری:
مقايسه و تحلیل نظريات دو متفکر پیشرو در مطالعات پسااستعماري ،هومي بابا و ادوارد سعید،
نشان ميدهد که گرچه هر دو منتقد به قابلیتهاي ضد استعماري هويت ”در هم آمیخته“
امیدوار هستند ،نظريهپردازي آنها دربارۀ آن متفاوت است .تعريف بابا از هويت ”در هم
آمیخته“ به طور عمده با اتکاء بر مفاهیم پساساختارگرا و در قالب زباني ثقیل مطرح ميشود .به
عقیدۀ وي ،قرار گرفتن مهاجر در بین دو فرهنگ خانه و بیگانه منجر به شکلگیري هويتي ”در
هم آمیخته“ ميشود که نه به همکاري با گفتمانهاي فرهنگ بیگانه ميانجامد و نه به
خصومت با آنها ،بلکه نوعي حالت بینابیني است که هم به فرهنگ خانه و هم به فرهنگ
بیگانه متعلق است .به نظر بابا ،شکلگرفتن چنین هويتي ،خود ،نوعي از مقاومت در برابر
ايدئولوژيهاي فرهنگ حاکم است و تقابلهاي دوگانۀ خود /ديگري ،شرق /غرب و غیره را
در هم ميشکند .به عقیدۀ منتقدين ،اين ديدگاه بدون توجه به شرايط دشوار زندگي مهاجرين
و واقعیات تلخ مهاجرت مطرح ميشود و بیشتر محدود به حوزۀ زبان است .البته ديگر نوشته-
هاي بابا نشان ميدهد که او نسبت به دشواريهاي زندگي مهاجرين و آوارگان و رنجهايي که
آنها به دلیل مورد حمايت واقع نشدن در نظامهاي حقوقي متحمل ميشوند ،بياطالع نیست.
اما در نظريهپردازي دربارۀ هويت ”در هم آمیخته“ کمتر اين واقعیات را در نظر ميگیرد .سعید
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متفکري التقاطگراست و تنها در تحلیل آثار ادبي نويسندگان مهاجر بر منطق شالودهشکني تکیه
ميکند .او آثار نويسندگان مهاجر را آثاري ”در هم آمیخته“ يا تلفیقي مينامد .تلقي سعید از
هويت ”در هم آمیخته “،بیشتر متاثر از نگاه انسانگراي اوست .به عقیدۀ وي ،دور ماندن از
وطن و آشنايي با فرهنگ يا فرهنگهاي ديگر وسعت ديد مهاجر را بسط ميدهد و به او امکان
بینشي فرا-ملي و فرا-مرزي ميدهد .در نتیجه ،فرد مهاجر درک بهتري از مردم ديگر فرهنگها
دارد و با آنها احساس همدردي بیشتري ميکند .او همچنین در بحث در مورد هويت مهاجر،
بر تواناييهاي روحي-شخصیتي تاکید ميورزد و به قابلیتهاي وجود انسان در فراتر رفتن از
حد و مرزهاي جغرافیايي و ديگر چارچوبهاي قراردادي تعريف هويت ميپردازد .به طور
کلي ،نظريات سعید دربارۀ قابلیتهاي ضد استعماري هويت ”در هم آمیخته“ که بر مبناي نگاه
انسانگراي او شکل گرفتهاند ،نسبت به نظريهپردازيهاي انتزاعي بابا که بر مبناي اصول
پساساختارگرايي استوار هستند ،در تطابق بسیار نزديکتري با واقعیتهاي زندگي مهاجرين و
نحوۀ شکلگیري هويت آنان است.
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