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ضر ح مهیفه از  کىیدر  ،نگار مهاجرروزنامه درى،یخ

ست شت: سبوکىیهاى فپ شتم نما»اش نو  ندگانینو

.  «"نههدیآیم"بههه تهران  یاتم یانرژ یالمللنیبآژانس

ظه باره  یالح له را دو کث کردم. برگشهههتم و جم م

 یالمللنیبآژانس ندگانینما»: یطورنیبار ا نینوشتم. ا

آنجهها  گریمن د. «"ونههدریم"بههه تهران  یاتم یانرژ

متن  نیا …روندیها مآن ند،یآیها نم. پس آنسههتمین

به ظاهر سهههاده که با عباراتى از تجربه کارى روزانه 

ست که مدام در  شکافى ا ست، راوى  شده ا شته  نو

سرباز مى ستیز شکافى که به روزمره مهاجران  کند؛ 

 دهد.خانمانى را نشان مىبى تیخوبى وضع

اسههت، احتماب به قصههد  ”رفتن“با  وندیدر پ مهاجرت

جا باشههد. مسههافر، گردشههگر اسههت. او در  نیدر هم دیتفاوت مهاجرت با مسههافرت شهها. ”شههدن“

 ”بودن“است. اما مهاجر از  شیخو” بودن“ انی. هدفش تنها استراحتى در مستین ”شدن“جستجوى 

است که  نیخواهد بشود. براى همآنچه مى تا بتواند ندیگزمىخسته شده است. او رفتن را بر خود

تواند اسهههت. ترن چند روزه خانه نمى دهینوعى اجبار و اسهههترو خواب ایدر معناى مهاجرت، گو

افتد.مى گرىیبه فکر موطن د نیدهد و براى هم رییاش را تغرونىیدرونى و ب تیوضع

Ellis Island [between 1915 - 1920] 



 

 ىیشههکام ملتلف وجودگراهمواره مورد عالقه ا زانیم نیکه موضههوم مهاجرت تا ا سههتین راهیب

در بحث هاى خود دربابِ تعالى وجود،  هاستیالیستانسیو چه اگز انیبوده است. چه عرفا و صوف

ش شیمهاجرت را پ سالک  میمفاه نیتراز مهم یکی . درانددهیک از  قت،یهمان رونده طر ایعرفانى، 

 شهههتنِیمدن از خوآ رونیب رونىِیهجرت جلوه ب نیکند. اهجرت مى گرىیبه جاى د خودموطن 

ستنیو پ شیخو شود که فرد از تمام  و ست. هجرت باعث مى  به منبع معرفت و ذات بارى تعالى ا

 زش را ااکرده رها شههود و در واقع تعلقات ریاش که او را در بند خود اسههعادات روزمره زندگى

جهان مادى  نیکه فارغ از ا دیگشههامى گرىیمکان چشههم او را بر جهان د رییتغ نیدسههت بدهد. ا

 است.

نگارنده از مهاجرت، تالشى براى  ستهینوشته پاره پاره سعى شده است با اتکاى به تجربه ز نیا در

و  اسىیشود. موضوم رابطه مهاجرت با مرگ، امرس نیبندى نلستصورت دهیپد نیا دارشناسىیپد

 تر است.دىتر و جقیکارى دق ازمندیبى شک ن شیهادگى روزمره با دستاوردها و فقدانزن

 

 مهاجرت و مفهوم خانه 

هنگامه و پس از مهاجرت.  ش،یکرد: پ میتقس تیتوان در ساحت زمانى به سه وضعرا مى مهاجرت

ناگوار خود را به تمامى بر فرد عرضههه کرده و رنب با خانه  تیو وضههع ”بودن“از مهاجرت،  شیپ

شهر رخ شهروند و دولت نیبآور است. گسست و شکافى خورده است. بودن در خانه، رنب وندیپ

کند و او در و مشکالت، فرد را عاصى مى بئکرده است. مصا گانهیرا نسبت به خانه، ب اوداده که 

افتد. فرد، خانه و تعلقاتش را سههد به تکاپو مى ”شههدن“به  دنیو رسهه ”بودن“آمدن از  رونیاىِ بتمنّ

شود فرد بر باعث مى تیشود که در نهاآن دو برقرار مى انیو تنشى م ندیبمى شیخو ”شدن“ستبر 

 کرد. انتیبدان خ دیبابار که مىو کسالت زیبرانگشود تنفرمى ىیآن بشورد. خانه، جا ضد

ست اما واجد اهم هنگامه ست. فرد، در فوق تىیمهاجرت، هرچند زمان کوتاهى ا العاده در زندگى ا

ست ا ”بودن“هنگام مهاجرت، هرچند در  سى قوى ”شدن“ما ا تواند آرزو تر مىتر و مطمئنرا با ح



 

از  پرزند، خانه، چهره معصوم و به او لبلند مى شیهابا افسونگرى دیکه موطن جد زانىیکند. به م

. در ندهیگذشهههته و آ نی. بایؤخاطرات و ر نیب ردیگکند. نزاعى در مىاش را بر او ظاهر مىخاطره

همان  ای ندهیشود. حام، بستر نزامِ گذشته و آامى بر فرد منکشف مىبه تم ”حام“هنگامه مهاجرت، 

رزنى است غرغرو، ینزام در درون فرد، گذشته است. گذشته، پ نی. غالباً بازنده ااستیخاطره و رؤ

ست. پ شته از خاطره با او ست.  رزنىیتاحدى مهربان که فرد، انبا که فرد را پرورانده و بزرگ کرده ا

رهنگامه مهاجرت تجربه  بازد. تن و ذهن، کشهههاکشهههى را دمى بهیه جوان غمّاز غرنزام را ب رزنیپ

 او را رها نلواهد کرد. چگاهیکند که همى

با رؤ پس مانى از هملوابگى  ندن ز گذشهههت ا با  هاجرت و  به هم مى ا،یاز م هانِ فرد  . زدیرج

ها تا چه که داورى میدانمى عتاًیدهد و طبجاى خود را به داورى مى دیها از موطن جدداورىشیپ

مند رههم به زانیها دارند. فرد، تا هر مداورىشیترى از پحام خشن نیتر و در عچهره واقعى زانیم

در  ”شههدن“خانه ندارد.  ادآورىِیخانه، اما راه فرارى از  بئو فارغ از مصهها دیطن جدؤاز مواهب م

هاى پوسههت، بردارد. هاى ذهن و سههلومهیب انیرا از م ”بودن“تواند صههورت تحقق کامل هم نمى

 زدودن آن را ندارد. ىیدستاوردى توانا چیکه ه ”هست“خانه چنان در اعماق وجود 

باز  گریاى داز مهاجرت تجربه کرده بود، به گونه شیپس از مدتى، تنش و گسهههسهههتى که فرد پ 

خانه  ستىیمان چوأحصوم تبه خانه(. تنش تازه، م کیبازگشت اُنتولوژ دگرىیگردد )به زبان هامى

ش شى  ست. تن ستن آن در  نیکه فرد را مدام در ب کیزوفرنیو فقدان خانه ا ستن خانه و خوا نلوا

 کیهاى تروماتو فرهنگى خانه، جنبه ءایاش ونیدر دکوراس زهایچ نیترتیاهمدارد. بىق نگه مىیتعل

سفر، به سرعت  کیدر صورت اجابت با  لیم نیسازد. ارا کم کم مى ”بازگشت“به  لیو م ابدیمى

ساخته مىفروکش مى ضع ماژیشود. در واقع اکند و باز دوباره از ابتدا   اقعىو تیخانه به اندازه و

و محصوم  ویابژکت ادىیاز مهاجرت تا حد ز شیکه تنش پ جاستنیزاست. تفاوت در اخانه، تنش

و محصهههوم مراودات با  ویسهههوبژکت ىادیو تنش پس از مهاجرت تا حد ز نىیمراودات با جهان ع

ست. ا سىیکه پد ىیجدا نیجهان ذهن و خاطره ا شنا ساند را در بحث مهاجر ما را به آن مى دار ر

 .افتیتوان دربهتر مى ”سکونت“و  ”اقامت“ انیدرباب تفاوت م دگریها نیارتمهم م



 

سلنران دگریها ست  یدر  شتات به نام  ١٩۵١مهمى در پنجم آگو سکونت س“در کالب دارم اختن، 

 لئچاپ شههده اسههت، تفاوتى قا هااداشههتیها و که بعدها در کتاب خطابه ”دنیشههیو اند دنیگز

سکون نیشود بمى سکونت مى داندمى ىیاو خانه را جا .١تاقامت و  . هر اقامتگاهى، ندیگزکه فرد 

 وندیپ ”سههاختن“خاص خود، سههکونت را به امر شههاعرانگى هسههتى و  رىی. او با تعابسههتیخانه ن

سکونت، کمى سان تنها از طر یتیفیزند.  ست که ان ست م ”ساختن“ قیا . اما فرد در ابدییبه آن د

هاى که در شهههرها و مکان ونىیکام ندهتواند اقامت داشههته باشههد همچون رانجاهاى ملتلفى مى

 کند.ملتلف اقامت مى

ست که فرد،  ىیفراتر از بناکردن، دارد. جا یمفهوم نجایدر ا ساختن کند. خانه راتجربه مى ”بودن“ا

شود حصارى ساخته مى شوند وواگذار مى شیبه ذات خو هادهیاست که پد ىیجا دگریاز نظر ها

 دگریهااى که به عمل آورد. نکته رىیتواند از شدنِ فرد جلوگنمى زىیچ چیبراى آزادى انسان. و ه

تر شههده و جاى خود را به اقامت سههکونت کم و کم د،یجد اىیاسههت که در دن نیکشههد امى شیپ

ست. جدا ص ىیداده ا سکونت با مک لیمداوم محل کار و زندگى و تح ساو  انى که فرد در آن اح

 نیتراز مهم کىیرا کم دارد،  قىیعم زیها چهاى ملتلف که نسههبت به آنکند و اقامت در مکانمى

. فرد، دیتوان دمى زیمهاجر ن دارشناسىیرا در پد تیوضع نیان مدرن شده است. اهاى انسژگىیو

سکونت، داز مهاجرت، خانه شیپ سم گریاش را به مثابه  ستجوى جاى نمى تیبه ر سد و درج شنا

که جنبه نجاستیو ا افتهی دىیکه تنها اقامتگاه جد ابدیکند. او بعداز مدتى در مىبهتر مهاجرت مى

مانتام ارادى و سانتى ادآورىی کیفقط  ادآورىی نیآورد. امى ادیاش را به گاهى خانههاى سکونت

 دار در هستىِ فرد به نام زبان. زبان، خانه اوم است.شهیر قاًیبلکه محصوم امرى است عم ستین

 

 و مرگ مهاجرت



 

 س،یداستان در پار هاى مهاجرت راوىاست از سام تىیکه روا ”درسفر“در رمان  رشاهىیام دیمهش

کند. در همان سطرهاى اوم رابطه تنگاتنگ آغاز مى ”تاجى“رمان را با شرحى از مراسم خاکسپارى 

 :اندینمامرگ و مهاجرت خود را به ما مى

سپرد” س م،یروزى که تاجى را به خان   محله از […]هم خان کرده بودم  از زندگان را ارىیمن ب

آمد اما بطور کامل هاى تاجى تکه تکه به ذهنم مىیاز شوخ کىیود. ب دراز راه گورستان تا پانزدهم

گرفت. من در کش وقوو آن بودم که به کمک زنده کردن اداها و صهههداهاى تاجى، شهههکل نمى

 همه […]شد.کرد دوباره بر خاطر بنشانم که نمىمى فیکه خودش تعر نىیریرا به همان ش انداست

از جلو آپارتمان تاجى راه افتاد، به فکر مرگ خودشههان  نیماشهه که اىلحظه در درسههت همراهان،

 گرید دىیتبع کیاز مرگ  شیاى بواقعه چیفقط در لحظاتى جلوه کاملش را دارد و ه دیافتادند. تبع

 اندازد، به فکر زندگى در غربت و مردن در غربت.را به فکر غربت نمى انیدیتبع هیقب

 ”نن.چالم ک نجایخوام اگفت: من که نمى زرى

 نیتراز عمومى کىیکند. به آن مدام اشهههاره مى سهههندهیرمان وجود دارد و نو انیتا پا وندیپ نیا

ست. ا ستنیهاى مهاجر، گرتجربه ست مهاجرت ا شب نل ارادى پس از و نا قیعم ستنیگر نیدر 

راوى فقدان و شههکسههتى اسههت. هر  د،یبه اقامتگاه جد دنیفرد در انجام مهاجرت و رسهه تیموفق

ست. ا زهیاز غر قیاى دقاز فقدان، جلوه دىه وجوتجرب سپرویکارم را  تیموقع نیمرگ ا تحت  ا

کرده اسههت.  فیاى درخشههان توصههبه گونه ( (boundary situations“هاى مرزى تیموقع“عنوان 

کند. فقدان را تجربه مى ایاسهههت که وجود، نوعى مرگ  تىیمرزى وضهههع تیمقصهههود از موقع

با  أو ویها، احسهههاو ها، رنبمارىیب هه  له مهم ادآورىیپوچى و مواج  نیترمرگ خود از جم

 یرا به خودتکان یآدم یهاى مرزتی. موقع2انداند که راوى نوعى شهههکسهههتهاى مرزىتیموقع

و به مرز پرتاب  دهیکشههه رونیه کرده بامن وجودش که در آن بن . انسهههان را از منطقهکشهههاندیم

ست. خروج از مرزهاى خانه و اقامتگاه جد نیچن زی. مهاجرت نکندیم سم دیا گذارى نام هیوجه ت

ضع نیا سفه  تیو سپرویدر فل ست. البته در د ا ساندن فرد به  تیاو موقع دگاهیا مرزى گاهى با ر

 اجهرا براى مو ىیهاشهههکسهههت، تباهى و مرگ اسهههت، راه قیکه همان تجربه عم ىینها تیموقع



 

 ستنیتجربه کند. ز شترىیاى که فرد زندگى را با توان بسازد به گونهتر با زندگى فراهم مىواقعى

  .دیآمى رونیاست تنها از خاکسترهاى تباهى و شکست ب ستهیخالقانه آنگونه که شا

دارند. در زمانه  تیموقع نیترى از اقیشههک تجربه عمبازگشههت بىمهاجران بى ایشههدگان دیتبع

شههدند. اگر آنها خانه را ترن  مجبور به ترن خانه ارىیبسهه انیهودیبر آلمان،  سههمیحکومت ناز

حد  نیو بودنِ تا ا تیها نبود. اما وضعبراى آن دیسرنوشتى بع ش،یهاو کوره تسیکردند، آشومىن

 کیشان با احساسى نوستالوژاز خانه لتهیاز آلمان گر هودىِیهم باعث نشد که روشنفکران  اگوارن

و  دیبه تبارکاوى تبع ”دیروشههنفکران در تبع“اش در کتاب شههناخته شههده مانیفرانتس نو. سههندیننو

شنفکران و تبعات آن مى پردازد شا3مهاجرت رو ضوم ا دی. بحث او  شفته  نیبتواند به مو شته آ نو

اى زمانه کند،یآغاز م یونانی یشهههرها-براى تبارکاوى بحث مهاجرت از دولت مانیکمک کند. نو

معنى  نیبد ونانیشهرهاى -و فرهنگ در دولت استیبودن س کىیبود.  کىیو فرهنگ  استیکه س

و انسانِ فرهنگى و فاضل )به معناى  استیدر س رکتنبود جز مشا زىیکه ساحت فرهنگ چاست 

کرد. عمومى مشارکت مى ریهمان کسى بود که در خ قاًیهاى فرهنگى و اجتماعى فردى( دق هیسرما

بهتر  ایجهان در توحش بود،  یکه باق یبود به نحو افتهینقطه تمرکز  کیتمدن، در  گر،یاز سوى د

قطبى،  تیبه غا تیوضههع نیکه در توحش باشههد. در ا دیرسههیم نگونهیا انیونانیبه نظر  مییبگو

شود.  ونانی سیاز پول رونیفرهنگى در ب چیسقراط، مرگ بود. ه ریمهاجرت به تعب سب  نبود که ک

ادامه مى دهد که در قرون  مانیبرد. نومهاجرت در امتنام کامل به سههر مى ونانى،یشهههر -در دولت

تفاوتى،  چیهبى هانیبود، تمام سههرزم دربرگرفتهنقاط ملتلفى از جهان را  تیحیوسههطى، که مسهه

سازى همه کسانیبا آموزه  تیحیپدر و محل هبوط و حضور پسر بود. در عصر سرورى مس نیزم

ها که مرزها تمل-گاه نبود. اما در عصهههر دولتسهههکونت رییاز تغ شیب یزیچ زیمهاجرت ن ز،یچ

 دهد.و نشان مى اندینماخود را مى تمهاجر شوند،یم یگریتر از هر دوره دتر و مقدوپررنگ

نابرابرى،  نیکند. اها، آنان را نابرابر مىو منابع متفاوت آن هاىی. تواناسهههتندیها برابر نملت-دولت

شههوند که لزوما ً منطبق بر خاص انباشههته مى ىیها جاها”شههدن“و  اهایهمان جوانِ غمّاز اسههت. رؤ

کرده است  تنابرابرى، مهاجر نیهمان روشنفکرى که به سبب ا ای. دانشجو ستین ”بودن“خانه و 



 

کند. نابرابرى را درن مى نیو در خالمِ شههدن، ا دیاز هرکسههى در موطن جد شیب مانینو ریبه تعب

 مانیگردد. نومى لیهمى از شهههدنِ او تبدواسهههطه نابرابرى به بلش ملمس بى نیکه هم ىیتاجا

گذشههته اسههت.  یهادردناکتر از همه دوره تینها یها بملت-مهاجرت در دوره دولت“: سههدینویم

شود که موطن خود را ترن کند، کار شنفکر مجبور  ست.  رییاز تغ شتریب یاگر رو خانه انجام داده ا

 یازبان تازه دی. او باشودیربه مشترن متج کیو  یلیسنت تار کیاش با او مجبور به قطع رابطه

 رونیزندگى تازه که از خالم مهاجرت ب نیا” و تجربه کند. شههدیندیب دیزبان جد نیو با ا اموزد؛یب

امر مثبت )زندگى  یگانهیاست. تجمع  اتیتجرب نیحام رنب آورتر نیو در ع نیزند واجد بهترمى

مهاجرت،  دهیخانمانى( در پدزبانى و بىبى گانگى،یو شهههناخت تازه( و امر منفى )ب اتیو تجرب

 بلشد.اى به آن مىژهیدرخشندگى و

ستان، مهاجرت از وطن به تعب ونانیکه در  میگفت ستان در دوره  ریبا سقراط نوعى مرگ بود، اما دا

است  ىیهاشده است. وطن، همان صداها و چهرهکرده و معکوو  رییکامالً تغ ایها گوملت-دولت

دوستى در درون پرستانه، وطنشود. برخالف تمامى ادعاهاى وطنلحظات احتضار لمس مى که در

ست. مى زهیرغ شد که وطنِ مدرن ارتباط عممرگ معنا و جا گرفته ا با مرگ دارد.  قىیتوان مدعى 

مادرى  نیچه ما را به سهههمت سهههرزمو بهترى براى زندگى کردن هسهههت، اما آن ادىیجاهاى ز

ُشکومى شاند نه  سانهک ست. در واقع تنها  ایاى ه اف جا براى مردن  کیواقعى آن که ترو از مرگ ا

شههان پس از مرگ زهیکه غر ىیهاکنند؛ همانبراى زندگى بهتر مهاجرت مى مىیل عظیهسههت. خ

 کشاند.سفر آنها را مدام به سمت خانه مى

 

 ىیخانمانى استعالبى

اى است از مناظره بازگشت به وطن، جلوه لیحام م نیبه مهاجرت از وطن و درع لیما با م داستان

سان مهاجر ب زهیزندگى( و تاناتوو )غر زهیامان اروو )غربى تجمع و  نیا زیاز هرچ شیمرگ(. ان

ضع نیا نىیکند. تجربه عدوپارگى را تجربه مى ز ین ستانسینوعى تجربه اگز نندهیخاص، آفر تیو



 

خانمانى بى نینامد. در امى ىیخانمانى اسههتعالبى آن را دگریها ریاسههت که جرج لوکات تحت تأ 

ست که اگز سیا ستا سمیالیستان سکى،یدا ستعال. بىابدیمکان خود را مى وف درن  عنىی ىیخانمانى ا

فرد و جامعه شهههکافى وجود دارد که نحوه  نی. لوکات معتقد اسهههت همواره بشاتیجهان در کل

شت او را رقم مى وردبرخ سرنو سعى مىزند. افرد با آن،  رمان، به  قیکند انوام برخورد را از طرو 

رمان، از سه نوم رمان  هیاساو در نظر نیکند و برهم حیمثابه ژانر هنرىِ ملتص جهان مدرن، تشر

 انتزاعى، رمان روانشناسى پندارزدا و رمان آموزشى. سمیآلدهیبرد: رمان انام مى

 تیتصور است که مى تواند واقع نیدارد و بر ا تینوم اوم فرد نگرش محدودى نسبت به واقع در

ست ست مى امیها و امرا مطابق خوا شک سرانجام  سازد. او  سخود ب ن دُآن  کیخورد. نمونه کال
ست. در نوم دوم آگاهى قهرمان فراتر از محدود شوتیک ست و فرد  تیهاى واقعتیا اجتماعى ا

را  تیواقع نیا رییکه توان تغ ىیاز آنجا سههازگار شههود و تیواقع نیا نیقواعد و قوان باتواند نمى

عام و خ به انف چار مىامیندارد  کات پردازى د مان  ”مونرو کیفردر“شهههود. لو مان ر  تیترب“قهر

سات سا ست که ترکرا از گونه قهرمانان نوم دوم مى فلوبر ”اح شى ا سوم، رمان آموز  بىیداند. نوم 

اما ضههمناً به  رد،یپذخود و جهان را مى انیقهرمان، شههکاف م نجایدو نوم رمان. در ا نیاسههت از ا

ستی. در ا4ابدیآگاهى مى زیرفع آن ن رىیناپذامکان س گریکه ما د نجا  شاکیبا قهرمان به معناى کال

آورد. کسهههى که آگاهى از زندگى نامطلوب دارد اما براى قهرمان سهههربر مى-و نا میسهههتیروبرو ن

ست مىمى رشییتغ شک ست و ستاخورد. ناقهرمانداند که ناتوان ا سکىیهاى دا ضع نیدر ا و  تیو

خانمانى همان بى هاىیو هم ناتوانا تیآگاهى کلى نسهههبت به هم وضهههع نیکنند. امى دایمعنا پ

 است. ىیاستعال

ضع نیهاى ملتلف زندگى را در قالب اتیموقع اگر سعى د م،ینیبب تیو ارد به همانگونه که لوکات 

و شهههر و  از خانه ىیجدا نىِیرا نشههان دهد، مهاجرت، به جز تجربه ع تیرمان وضههع قیما از طر

ستعالوطن، لحظه ناب تجربه بى ست. لحظه زین ىیخانمانى ا اى خاص و وجودى که فرد خود را ا

ست اما در عآگاه رونیکه هرچند به جهان ب ندیتواند ببمى تىیلدر ک شده ا اهى را آگ نیحام ا نیتر 

اسههت که دن  زىیچ از آن رتریناپذخود و جهان، امکان نیکند که پرکردن شههکاف بتجربه مى زین



 

از هر  شیاست که روشنفکر ب ”مهاجر“و  ”بهیغر“ تیبود. در واقع، در موقع شیایوار در رؤشوتیک

 کینزد ”جمع انیاى ابدى در مگانهیب“و  ”یشههگیهم یاجنب“ عنىیاش به معناى سههقراطى تىیموقع

 شود.مى

ها جز تجربه درن ناتوانى ستین زىیاز خانه، در واقع چ رونیدر ب ستنیتجربه ز نکهیا تینها در

 کی اتیتجرب نی)فراخواندن زندگى(. و بسههتر ا هاىیمرگ( و به کار بسههتن توانا-ها)شههکسههت

سلت و طاقت شاکش و تنش  شى که پک ست. تن ساى روانى ا شم از مهاجرت چندان ب شیفر ه چ

به تعدیآنمى با مح مان،ینو ریب.  باز از  طیحتى اگر سهههازگارى روشهههنفکر  باشهههد،  تازه ممکن 

شوارى شد، زد سته نلواهد  سه جهت مى که رایهاى روانى او کا شت بر او از  تازد: او هم به سرنو

س سان  شمند و هم در مرتبه ان شرى و هم در مقام دان سى،یعنوان فردى ب شده آواره و بى ا خانمان 

 است.
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