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  زبان از نگاه مهاجرین میرزمس

 یوچک یمیم سلیابراه

  ات فرانسه دانشگاه تهرانیارشد زبان و ادب یارشناسک يدانشجو

e-mail: isalimi313@yahoo.fr  

  یدهکچ

بـا بـر دوش    مـام وطـن،   ه دور ازکـ  شـد ک می ریرا به تصو ینسل گران سنگ تجربهات مهاجرت یادب

 . دارند می پاسرا دن و دانستن یشیاند ،خته هنریقلم فرهبه مدد  ،زبان جامعه وهاي  محنت دنیشک

سـار  کخا ن ودر آلما یدر فرانسه، معروف یا و فرانسه، قاسمیکدر امر یبراهنر آنچه ینظهایی  وششک

ات یادبهاي  تیو قابل ییتوانا ی، معرفیو تعامل فرهنگ ارتباط گسترش شائبه به بی اند، هانجام داد در هلند

 . ستاده یانجامگر زبانها یبا د يان مادروند زبیپو  يخود

. ن، منصفانه و اما نگران مهـاجر را از نظـر دور داشـت   یده، متیتوان نقش نگاه سنج نمی انین میدر ا

شده  یاز مناسبات جهان ینیه فرارو دارد، وارد مرحله نوکهایی  به رغم تمام دغدغه یات مهاجر فارسیادب

رات پرشـتاب جوامـع، در   ییـ ه در دل تغکـ  یاتیـ ادب. در راه استاي  ه نسل خجستهکد داد یتوان نو می و

ان یـ بـه ب هـا   يو غـرض ورز هـا   یزبان و به دور از سـردرگم ین میبا سرزمتر  یو عقالنتر  ختهیفره یتعامل

  .پردازد می ها ا فتیو درها  حس

ن یسـرزم ه در کـ  یکه پشت سرگذاشته و آینده مبهماي  گذشته گر هویت خود را در برزخیمهاجر د

ند و رویکردش به تعلقـات خـاطر گذشـته و بـاز سـازي آن در حـد       ک نمی ش رو دارد جستجویزبان پیم

افتـد امـا    می امروز اگر چه ادبیات مهاجرت بیرون از وطن و بیرون از زبان اتفاق. ماند نمی نوستالژي باقی

را نفـوذ  هـا   یو نا همسـان ها  وار تناقضید گریشود و د نمی د سردرگمیجد یدر موقعیت زیستی و فرهنگ

 .داند نمی ریناپذ

زبان و نگاه او ین میمهاجر از سرزم ینوظهور در طرز تلقهاي  مؤلفه یسه و بررسینوشته حاضر به مقا

  . آن پرداخته است یو فرهنگ یاجتماع يبه ساختارها

  .یگانگی، بيریپذ بیزبان، آسین میت، سرزمیات مهاجر، هویادب :يدیلک يها هواژ
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  ه ما را گفتگو دادکم آنبه نا

  مقدمه

با بـر   ه دور ازمام وطن،ک شدک یمریرا به تصو ینسل گران سنگ تجربهات مهاجرت یادب

را دن و دانسـتن  یشیاند ،خته هنریقلم فرهبه مدد  ،زبان جامعه وهاي  محنت دنیشکدوش 

» جرتمهـا «ۀ از صاحبنظران بـر شناسـ  اي  عده يات فرامرزیادب ییستایدر چ .دارند می پاس

لمـه  کاخص  يبه معنا ينشگران برون مرزیآفرۀ ه، همکن است یاستدالل آنها ا. اصرار دارند

ـ  » ات مهاجرتیادب«ستند، و چون عبارت ین» يدیتبع« توانـد   مـی  دارد، يش تـر یشـمول ب

-یخیتـار « يرون، و از منظـر یـ ه از بکـ ن نگرش، یا. ز در خود جا دهدیرا ن» دیات تبعیادب«

  . ندک می یا نادانسته، نفیآن را دانسته  ي یاسیند، بار سک می ده نگاهیل پدک، به »یاجتماع

بـه خصـوص در   (م پرتـاب شـدگان را   یل عظـ یـ تـوان خ  مـی  گر معتقدند چگونهیدة عد

ده، یـ حق انتخـاب دارد، مقصـد خـود را برگز   » مهاجر«م؟ یبنام» مهاجر«) نیشیپهاي  دهه

زبـان  یشـور م کادر، و مهـر ورود را از  شـور مـ  کط و مهر خـروج را از  یچمدانش را بسته ، بل

ن یـ بـا ا  .دارد یذهنـ  یآمـادگ  یاحتمـال ۀ برخـورد بـا ناشـناخت    يرده اسـت و بـرا  کافت یدر

 یو زندگ یروان شناختهاي  بحرانهاي  نده است از نشانهکآ ایتمام دن ات مهاجرتیادبوصف،

، یفارسـ  یثار ادبب به اتفاق آیت قریثرکچه رسد به ا. زبانین میمهاجران در سرزم یشناخت

سندگان خود از وطن، سنگ بـه سـنگ   ینخست، در اثبات جبرِ خروج نوۀ ژه در دهیه به وک

هـاي   افزون بر جلوه .اند هش را به شهادت گرفتین خویسرزم يمرزهاي  وهستانکو ها  دشت

هـاي   گـر بحـران  یدهـاي   ران، در آثار ده پانزده سـال نخسـت، نشـانه   یر از ایز ناگزیار گرکآش

هـاي   نـه یش زمیپـ  انـد،  هل دادکیات آن دوره را تشـ یـ ه سـتون فقـرات ادب  کد، ینده تبعیفزا

  .دارند یاسیو س ی، جامعه شناختیفرهنگ

 يبـرون مـرز   یات فارسـ یـ ل ادبکـ  يبرا» دیتبع«ۀ گر شناسیه دکن است یت ایاما واقع

مـده، و  ش آیات پین ادبیاۀ ه در درونک یتحول اعتباربه . ستیر وهمه شمول نیفراگ یمفهوم

ا برنـدگان  یـ ران، و به شهادت فهرسـت نـام نامزدهـا    یاز آن در اهایی  به شهادت انتشار پاره

از آنها قرار دارد،  یدر صدر برخ يسندگان برون مرزیه نام نوک، شورکاخل د یادبهاي  زهیجا

» خانـه «ات خود را بـه  ین ادبیاز ااي  ه بخش قابل مالحظهکتوان گفت  می نانیبا اطم کنیا
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ن در یبنـابرا  .از اعراب ندارد یگر محلید» دیتبع«ۀ بر شناس ين رو پافشاریاز ا. انده استرس

اي  ارهکـ من و مـا   ات مهاجرتیهمچون ادب ،یادب-یم اجتماعیعظة دیپد یک يپرداز شناسه

ات یـ ادب. میافتـاده باشـ   يورز م و بـه دام غـرض  یرده باشـ کـ  یشـ یاند م؛ مگر مصلحتیستین

ا یـ آگاهانـه  هـاي   فیـ خود، و به رغم تحر کنفیه با مختصات الک ستیا دهیمهاجرت خود پد

  . ابدی می ل خود را بازیمفهوم اص ناآگاهانه،

  بحث و بررسی

آنچـه  : ابدی می افتنیش فرض مجال بسط یحداقل دو پ ات مهاجرتیادب  فیتعرة حوز در

با موضوع نگاشته شده باشد؛ و آنچه ) مهاجرتۀ به واسطه تجرب(سنده مهاجر ینو یکتوسط 

ه از کـ  ير آثـار یـ نظ :هـا مـرتبط باشـد    ا موضوعات منتج از مهاجرت و عواقب آنیمهاجرت 

د آمده یزبان پدیو م ين خودیسرزم یفرهنگهاي  ها ومولفه دهیاو تجارب، اکند و کل و یتحل

ان یـ به ب. ر نبوده استیان پذکام يآثارن یمهاجرت خلق چنۀ ه بدون تجربک ياست، به نحو

د و یـ سب تجربه در جامعه و فرهنـگ جد کان داده است تا با کام سندهینوت به گر مهاجرید

هـا و   ق دانسـته یـ در آن، موفق به تلف یق زندگیزبان از طریمۀ جامع يرکاتب فکبا م ییآشنا

ران بـه  یـ از ا يا سـنده یب، اگر نوین ترتیبد. ش از مهاجرت و بعد از مهاجرت شودیتجارب پ

 یو فرهنگـ  يرکعمر در آنجا بماند، اما همچنان در چارچوب فشور برود و تا آخر کخارج از 

ات مهـاجرت  یـ را ادب يتـوان آثـار و   یرد، نمـ یر نگیزبان تاثیمۀ ران بماند و آثارش از جامعیا

اي  سندهیطور آثار نو نیهم. استن دست یاز ا ییایداهللا رویاز آثار جمالزاده و  ياریبس. دینام

ـ  ییه نتـوان در آثـارش ردپـا   کد حل شود یدجۀ ند و چنان در جامعکه مهاجرت ک ۀ از تجرب

 یسکس، کبر ع. گنجد یات مهاجرت نمیادبة ز در حوزیافت، نیرا  ين مادریهجرت از سرزم

از عمرش را در مهاجرت بگذراند و سپس به وطن خود بازگردد و  یوتاهکن است مدت کمم

ات مهـاجرت قـرار   یـ جزو ادبحتما  ین شخصیآثار چن. ن تجربه باشدیامال متاثر از اکآثارش 

ادبیـاتى بـه نـام ادبیـات مهـاجرت یـا        1چون منصور کوشان یه برخکحال آن. خواهد گرفت

                                                

محاق، واهمه هاى زمینى، خواب صـبوحى   کوشان از نظریه پردازان نقد جدید و نویسنده آثاري نظیر -1

  .در نروژ اقامت دارد 1378ال از س او. استها  و تبعیدى
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در ادبیات وجود ) ژانرى(اى  هبه زعم آنها چنین گون. شناسند نمی تیادبیات تبعید را به رسم

ه یکـ حال ل دهـد، سـاختار آن اسـت در   کتواند شـ  مى از ادبیات رااى  هه آنچه گونکندارد چرا 

 گـر ید یده برخـ یـ بـه عق  .به نام ساختار ادبیات مهاجرت یا ادبیات تبعید وجود ندارد يزیچ

یـا   ادبیات در مهـاجرت  که همزمان با بیدارى ایرانیان است را آغاز توان انقالب مشروطه مى

، چرا که معتقد انـد بخشـى از   و ادبیات در تبعید ادبیات در مهاجرت. نامید دادبیات در تبعی

دبیات ما، بدون اینکه در بیرون از ایران تولید شده باشد، مملو از رگه هاى در غربت زیستن ا

  .تبعید در وطن و مهاجرت در وطن. یا در تبعید زیستن است

ات مهـاجرت وجـود   یـ ف نوع ادبیه در تعرک يدیبه هر حال صرفنظر از اختالف آرا وعقا

. درخـارج از مرزهـاى بـومى دانسـت    اهـل قلـم    تـوان واکـنش   مـى  دارد ادبیات مهاجرت را

 که خود خواسته یا به اقتضاى جبر زمان به محیطى خارج از سرزمین مألوف پـا اى  هنویسند

  .نویسد مى زبانین میا سرزمیگذارد و در آنجا از مام وطن  مى

ن یـ اخواسـتند در   نمـی  ایـ توانسـتند و   نمى در ایران هم از دیرباز نویسندگانى بودند که

. ران در دوران انقـالب مشـروطیت بــود  کمـوج اولیـه مهــاجرت روشـنف   . سـند بنوی نیسـرزم 

در دوران  .ه اسـت استانبول، باکو، برلین و کلکتـه مـأمن نویسـندگان و شـاعران آزادى بـود     

حکومت پهلوى مخالفان و کسانى که در داخل کشور تأمین نداشتند به برلین رفتند، اما بعد 

 .تحت سیطره هیتلر، آنجا هم از نوشـتن بازماندنـد  با نزدیک شدن حکومت رضاخان و آلمان 

بـه دالیـل مختلـف    اى  هبازگشـتند و عـد  اى  هدر سالهاى اولیه حکومت محمدرضا پهلوى عد

بسیارى پس از تحمل مصائبى بسیار ایران را ترك کردند و بعد از انقالب . روانه زندان شدند

هـر   .ى همیشـه مانـدگار شـدند   و در آستانه آن بازگشتند و کسانى همچون بزرگ علوى برا

آمدند اما در همان جا ماندند و نوشـتند و   مى اینها هر کدام به مناسبتى به ایرانها  چند بعد

هم همچون تقى مدرسى، ابراهیم گلستان و صادق چوبک به اختیار اى  هعد .چشم فروبستند

افتاد و بسـیارى   بعد از انقالب ایران درست مثل هر جاى دیگر موجى از مهاجرت راه. رفتند

از نویسندگان کشور را ترك کردند، همدیگر را در خارج از مرزها یافتند و حلقه نویسندگان 

در این میـان شـهرنوش پارسـى پـور، رضـا      . شکل گرفتتر  صمیمى وتر  ایرانى این بار تنگ

در  سـالها  اما تـا اپو بودند کبیش از هر کس دیگرى در تالش و ت اگرچه براهنى و نادرنادرپور

Archive of SID

www.SID.ir



 77   سرزمین میزبان از نگاه مهاجر

 

  .محافل رسمى ادبیات ایران بعد از انقالب نامى از آنها برده نشد

این بار نویسندگان ایرانى همچون همنسالن هدایت به سـمت پـاریس گسـیل نشـدند،     

شتر در کشورهایى همچون آلمان، سـوئد و آمریکـا شـکل    یمحافل ادبى نویسندگان مهاجر ب

بـه کشـورهاى همسـایه کـه زبـان      همیشه رسم براین است که نویسـندگان مهـاجر    .گرفت

ش دارند، مهاجرت کنند ، اما از بخت بد از یخو ینزدیک به فرهنگ وطن یفرهنگ مشترك و

آنجا که کشورهاى فارسى زبان همچون تاجیکستان و افغانستان خـود دچـار فقـر فرهنگـى     

شدیدى بودند، ناگزیر نویسندگان ایرانى نتوانستند جـذب ایـن کشـورها شـده، و فرسـنگها      

ى نویسـ  داسـتان پراکندگى اقلیت فارسى زبانان مقیم اروپـا  . دورتر به سوى اروپا روانه شدند

زنجیر ارتباطى نویسندگان مهاجر با اهل . ایران را در آن سالها تا حد زیادى عقیم و ابتر کرد

قلم در ایران قطع شد و کار به جایى رسید که با وجود اینکه تیـغ سانسـور و ممیـزى قلـم     

برید هیچ اثر چشمگیر و قابـل تـوجهى در آن    نمى م از نویسندگان آن سوى آب راهیچ کدا

جمع مهجور بود و نویسندگان مهاجر کمتر به زبانهاى دیگر مسلط بودنـد  . سالها عرضه نشد

درست در همین نقطـه   .شد که داستان در همان جمع کوچک باقى بماند مى و همین باعث

ى مهـاجرت  نویسـ  داسـتان  ییایـ رشـد و پو در سـترده گ است که تأثیر سوء فقـدان مخاطـب  

  .شود مى مشخص

ن سـالها  یـ ا در شکل گیرى منسجم ادبیات مهـاجرت هاي  گزاره وقتى به اولین ن رویاز ا

 نوسـتالژیک و غمبـار کـه بـراى خواننـده      یکنیم تنها تصویرى تلخ، افسرده و نگـاه  مى نگاه

ا رنگ و بوى سیاست دارد امـا کـم کـم    آثار آن ساله. ماند مى قابل درك نیست، باقى چندان

ادبیات  70بعداز گذشت چند سال و درست از اوایل دهه . ندینش یموج سیاست زدگى فروم

رد و تعامل میان نویسندگان مهاجر وداخـل  یگ می به خوداى  همهاجرت ایران رنگ و بوى تاز

گردهمایى هایى که حتى گاه در . رسد مى آثار آنها جسته و گریخته به ایران. شود یبیشترم

شـود، نویسـندگان مقـیم ایـران هـم       مـى  در خارج از ایران توسط نویسندگان مهاجر برگزار

 گاه اگر قرار است کتابى به هر دلیل مجـوز انتشـار نگیـرد در آن سـو منتشـر     . حضور دارند

همـه اینهـا   . هوشنگ گلشیرى اشـاره کـرد   »جن نامه «توان به  مى شود که از آن جمله مى

  .ین است که اتفاق مبارکى رخ خواهد دادنشان ا
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بعـدها چـاپ مجالتـى همچـون     . ابدی می هویتى درخور رفته رفته ادبیات مهاجرت ایران

مـن  یهرچند در تیراژ محدود گویاى این فعالیت خوش آفتاب  و بررسى کتاب، سنگ، باران

ن ازکشـورهاى  رسد که نویسندگان فارسى زبـا  می اواخر دهه هفتاد کار به جایى. خواهد بود

  .پیوندند می همسایه نیز به جمع نویسندگان مهاجر ایرانى

و باالخره در چنـد سـال اخیـر شـاهد رشـد ادبیـات مهـاجرت و اتصـال حلقـه زنجیـر           

م و چه بسـا کـه ایـن قبیـل آثـار در      ینویسندگان خارج از کشور با محافل ادبى داخل هست

 تا حد اثر برگزیده در محافل ادبى مطـرح  شوند و حتى گاه می تیراژهاى باال در ایران منتشر

دیگـر از   .شـود  می گردند، آن قدر که دیگر ادبیات مهاجرت از ادبیات تبعید جدا شناخته می

 کنیا. ستیو سوز و گدازهاى اشک آور به خاطر وطن خواهى کاذب خبرى نها  آن آه و ناله

نـد  یب می یو به روشن داند می تیشتر مقرون به واقعیخواننده حس نوستالژیک نویسنده را ب

زنـد آمیختـه بـا فحـش و لیچـار       مـى  ادبیات مهاجرت موجهاي  هیه دلتنگى که در درونماک

خته ایرانى و یاز دریچه چشم نویسنده فرهاو  حرفى تازه براى گفتن دارد و سندهینو ست،ین

از . خواهـد بـود   يدیجد يایشاهد دناند  هشخصیتهاى ایرانى که در فضاى دیگرى قرار گرفت

و انـد   هم که در خـارج از ایـران نوشـته شـد    یاوایل دهه هشتاد با انتشار رمانهایى روبرو هست

همنـوایى شـبانه   « همچـون   يآثار. شوند مى بدون کمترین دخل و تصرفى در ایران منتشر

 یکتاب باقترین  کند و تا ماهها پرفروش یرا درومها  ه جوایز ادبى آن سالک »ارکستر چوبها

 . گذارند می ن تحول فرخنده صحهیش بر ایش از پی، بمانند می

پذیري مهاجران در طی چند سال گذشته به موضـوعی بسـیار    زندگی در غربت و جامعه

علوم سیاسی و اجتمـاعی و روانشناسـی ایـن موضـوع را بطـور      . است ل شدهیمورد بحث تبد

در غالب تحقیقاتی کـه در  . اند قرارداده لیتحلهاي مختلف مورد بررسی و  اي از زاویه فزاینده

است برخورد و برداشتی محدودکننده، یکطرفه و بدون وقـع نهـادن    این زمینه صورت گرفته

بـه   زبـان ین میدر سـرزم  ینش او نسبت به زنـدگ یو ب یعنی شخص مهاجر به موضوع اصلی

کـردن مقـوالتی ماننـد مهـاجرت،      این تحقیقـات از طـرف دیگـر بـا درهـم     . خورد چشم می

  دیگـر سـعی   ینیسرزم، زندگی در تبعید و دیگر اشکال مربوط به علل زندگی در پناهندگی

پذیري را تنها از زوایاي سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي    اند که مقوله مهاجرت و جامعه کرده
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فردي مهاجرت، یعنی آنچه که فرد مهـاجر در   مورد بررسی قرارداده و کمتر به تاثیرات درون

در  یاو نسـبت بـه زنـدگ    یلـ کنش یو ب یشد و طرز تلقیاند می رتزندگی خود در مهاجة بار

  .اند پرداخته زبانین میسرزم

مهـاجر  . سـت یافته و شامل مرور زمان شده نیپاسخ  یموضوع نیات مهاجرت چنیاما ادب

اش   ید زندگیجدهاي  و به تناسب مولفه ردیگ می قرار يرات جدییخواه ناخواه در معرض تغ

د؛ یـ ریده بگیرات پرشتاب را نادیین تغیتواند ا یعتا او نمیطب. دنشو یر مشتیبها  ین دگرگونیا

و  یت زنـدگ یـ فکیه تمـام  کـ در غـرب   یزنـدگ  يتواند نسبت به سرعت قهرآسا یمثال او نم

 یاجتمـاع  يتوانـد رفتارهـا   یمن او. تفاوت بماند بی ند،ک می شت را دگرگونیف او از معیتعار

ن همه یدر معرض ا هکو حال . دیریده بگیآنها هست را ناد تیه وادار به رعاک یامال متفاوتک

 یو حتـ  ؟دیآفر یه در گذشته مکند یآفریراب يتواند همان اثر می ر و تحول است چگونهییتغ

خـود را امضـا    ي ییسـتا ین تحوالت، سـند ا ین خطر مقاومت در مقابل ایاول ياریبه زعم بس

  .است راتیین اختالفات و تغیو به اغراق گرفتن ا ردنک

ـ   يو عـوارض فـرد   یسـندگان و تقابـل فرهنگـ   یمهـاجرت نو شناسـی   بیدر بحـث آسـ  

بـاً  یشـود تقر  ید وارد میجدۀ ه به جامعک يسنده مهاجریه نوکشود  می آن، عنوان یاجتماع

  : گذراند یمختلف را از سر مۀ سه مرحل

 يتـا حـدود  اول، نگاه مثبت و  ياو در ماهها. ه استیت خاطر اولیرضا یاول نوعۀ مرحل

و  یافسـردگ  یـک خـود را بـه    يجـا  ین امر پـس از مـدت  یا. د داردیجدۀ به جامع یستیتور

م کد شود، یجدۀ خواسته است وارد جامع ه با نگاه مثبت کاي  سندهینو. دهد یم یسرخوردگ

بـا   ییو عدم آشـنا  یفرهنگ ناهمگنوله بارکل او فقط مسئله زبان، که مشکرد یگ یاد میم ک

سـنده  یه نوکـ  ینینشـ  هیه حاشـ  ژیو به و يض نژادیر تبعینظ یلیمسا. ستید نین جدیسرزم

شود، همه و همـه دسـت بـه دسـت هـم       یبا آن روبرو م -درخشانۀ نیشیبا پ یحت -مهاجر

ـ ا .شـوند  مـی  دیـ جدۀ دهند و مانع ادغام او در جامع یم ن و یتـر  نین، سـنگ یتـر  ین طـوالن ی

ه در کـ شـود   یت روبـرو مـ  ین واقعیاو با ان مرحله یدر ا. مهاجرت استۀ ن مرحلیتر كدردنا

بـه   یافکـ ة ه بـه انـداز  کـ نیو شهروند درجه دو شده است، و از ا "يگریآن د"د یجدۀ جامع

دو گانـه در او   ینینشـ  هیگر احساس حاشـ یان دیبه ب. برد یشود، رنج م یت شناخته نمیرسم
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داده اسـت  را از دسـت   یخاصـ  یت اجتمـاع یـ ه موقعکـ  يسنده مهاجریدرنو. شود یدار میب

  . ندکدا یش پید افزایجدۀ نسبت به جامع ییگرا یو منف یلیم ی، بییگرا  گذشته

 یاز آنها را به نـوع  ياری، بسیاجتماع يجه از دست دادن اثرگذاریمبود مخاطب ودر نتک

ون و یاسـ یو س ین فرهنگـ یش درمـورد فعـال  ین گـرا یا. سوق داده است یکفرهنگ نوستالژ

قـاً  یعم یسـت و گـاه  یچندان مدرن ن يجامعه و تحوالت امروز ه نگاهشان بهک یرانکروشنف

ـ ا... اهد بـود وشتر محسوس خیانه ا ست بیو گذشته گرا یکنوستالژ  یـک  یـی گرا ن گذشـته ی

بـرد و آن را   یط حال ناخرسند است به گذشته پنـاه مـ  یچون او از شرا. است یزم دفاعیانکم

ن یـ ات مهـاجر معاصـر ا  یـ دباهاي  استاندهاي  تیاز شخص ياریال بس دهیا .ندک یزه میآل دهیا

را شـروع   يدیـ جد یزندگ یقطع یراتیینند و با تغکرا فراموش   خواهند گذشته می هک است

ش یخو یات روانی، حيتعمد یتواند با فراموش یسنده مهاجر نه انسان میاما به زعم نو. نندک

ه کـ  یسـان کاز  يارین بسـ یابنابر. دنک یها زندگ تواند صرفاً در خاطره یند و نه مکرا متعادل 

نـار  کامالً کـ رنـد و گذشـته را   یسـره بپذ  یـک د را یـ د و فرهنگ جدیاند جامعه جد خواسته

بـه  . قاً درنظر داشته باشند معموالً موفق نخواهنـد شـد  ین خواست را عمیبگذارند، حتا اگر ا

به هـم  ل یگُسست و نه با م یبه سادگش یخو یفرهنگ يها نهیشیتوان از پ یگر نه میزبان د

ازمهـاجران در   ياریبسـ . ردکـ را فرا هـم   ییط هم نوایماً شرایتوان مستق یم یاجتماع یینوا

د شـوند، امـا مـثالً    یـ جدۀ از جامعـ  يننـد تـا عضـو   ک یه هر چقدر تالش مـ کاند  دهیعمل د

ت یـ ه شـهروند برابـر و بـا موقع   کـ ند ک می يادآوریه به آنها کاست  يجد یمانع ینژادپرست

 ...وشـان و ک، ناصر يرکعس یاز آثار مان ياریه بسیدرونما یکت تراژین وضعیا. ستندیمشابه ن

  .است

ش یه مهاجردر آنجا اقامت دارد به مـرور پـ  ک يا مردم جامعه يانس گرفتن با خلق و خو

 ين مادریش به سرزمیاما گاه او در سفرها. شود می او یزندگ یاز روزمره گ يد و جزویآ یم

ان تا یرانیه گاه در برابر اکنیحس ا. ندک می احساس يگریر وقت دشتر از هیرا ب یگانگین بیا

گـاه او از جامعـه   . ت تلخ استیاست، به غا گانه شدهیاست و تا چه حد با آنها ب گانهیچه حد ب

ـ ا. ابـد ی مـی  يدیـ تبع يز خود را مهـاجر ین آنان نیدر باو . است دهیهم بر یرانیمهاجران ا ن ی

را در هـا   آن یشـاهرخ  یه به عنوان مثال مهستکدارد  یاگونگون يها شهی، ابعاد و ریدوگانگ
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، "ونیتـا ک".ل قـرار داده اسـت  یـ مـورد تحل  يا به صورت گسـترده  صبح نهان ن رمانشیدوم

 ین دوگـانگ یزهمیـ اثر گالو يانتها هم تا شمیجاده ابر يبه درازا یشال رمان یت اصلیشخص

ه کـ تجدد  مظاهر ن سنت ویب يها شکشمکاست از  یده او بازتابیبه عق ین دوگانگیا. است

 خود را مورد سوال يشود و فرد همه باورها می ارترکرسد و آش می ن تضاد در غربت به اوجیا

ن ید بـه همـ  یشـا . افت هـا یو درها  تیذهن یدرون هاي هیدر الاي  زلزله .دهد یقرار م دیو ترد

تاب را بـه  کحوادث ه اصالً ذهن او کگرا است؛ آنقدر  درون یتیون شخصیتاکه ک استخاطر 

مـال در غـرب   کخواهد به تمام و  می هک یشرق یزن. برد یش میآورد و داستان را پ می وجود

ش مـانع او هسـتند و   یاها و باورهایرو ها، توهم ها، ند اما خواستهک یمدرن و مظاهرش زندگ

ود ال خـ یـ بـا خ  یزنـدان . ن استیال آفریخ یزندان ياسارت برا. شندک می مدام او را به عقب

. دهد می ه به مهاجر توان ماندنکاست  یدفاع یسمیانکمبارزه و م یال نوعیخ. ندک یسفر م

ه روز بـه روز  ک یالبته زنده ماندن. د تا زنده بماندیسرا یاو مانند شهرزاد در ذهنش داستان م

ه کـ ند ک می ینیالوگ با جنیرمان را وادار به د یت اصلیشخص یحت ینیال آفرین خیا. است

ندارد چون آنچه مـورد پرسـش قـرار     یبرون ينما شمیجاده ابر يبه درازا یشال .دارددر دل 

. سـت یسفر بـه اروپـا ن   يراهنما امروز ات مهاجرتیادب. گرفته است در درون فرد وجود دارد

 يخواسته مثال فضـا  نمی ه آن را نداشته است ویشب يزیا چیسنده قصد نوشتن سفرنامه ینو

درون  یرون باز بـه درون و بـه دوگـانگ   یر بیاس تصوکانع. ح بدهدآن را شر يلندن و دورنما

  . گردد یبرم

اى  ها تبعیدى، بیشتر از نویسندگان دیگر خواه ناخواه، نگرش آشنازدایانینویسنده مهاجر 

 یابد و این نگرش به خودى خود، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه در اثـر او تـاثیر      مى به پیرامون خود

تـوان نـام    مـى  نمونه هاى فراوانى. کند مى و از شگردهاى آشنازدایانهگذارد و متن را ممل مى

ایـن موضـوع   . صادق هدایت مملو از این شگرد آشنازدایانه اسـت » بوف کور«چنان که . برد

چنـان کـه   . یابـد  مى تنها از منظر نظرى به نظریه شکلوفسکى یا یاکوسون یا باختین ارتباط

عدها در هنر، از دل مـتن هـایى درآوردنـد کـه پـیش از      آنها نیز این شگرد را در ادبیات و ب

 اما یک نگاه ساده به آثارى کـه شکلوفسـکى روى آنهـا انگشـت    . نظریه آنان نوشته شده بود

دهد که اگر همـه نـه، بسـیارى از نویسـندگان آثـارى کـه نظریـه         مى گذارد، به ما نشان مى
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از زنـدگى شـان را در بیـرون از    اى  هپردازان مکتب صورت گرایى به آنها توجـه کردنـد، دور  

بـه زبـان    .انـد  هو اثر خود را در همانجا یا در بعد از آن نوشتاند  هفرهنگ مادرى خود گذراند

 دیگر، زمانى که نویسنده، شاعر یا هر آفرینشگرى در بیرون از فرهنگ و مـوطن خـود قـرار   

اى  هنگاه دوبـاره و تـاز  ، به همه چیزهایى که با آنها مأنوس و آشنا بوده است نسبتگیرد،  مى

برد  مى این نگاه تازه، این دوباره نگاه کردن یا از بیرون دیدن، عادت او را از بین. ندک می دایپ

اسـت و محـور   اى  هرسد که ضرورت هـر نوشـت   مى اى هو از دیدن و دریافت اشیا به حس تاز

اى مهـاجرت را  توان نقـش جغرافیـ   نمى انین میو در ا. نظریه فرمالیست هاى آشنازدا است

بدیهى است که هر چه زبان و فرهنگ این جغرافیاى تبعید از زبان و فرهنـگ   .نادیده گرفت

آفرینشـگر بیشـتر و بیشـتر بـه     . مادر یا موطن دورتر باشد، تاثیر آشنازدایانه آن بیشتر است

رسد و در نهایت  مى نگرد و به کشف و شهودهاى بیشترى مى گذشته خود یا فرهنگ مادرى

کـه در میـان نویسـندگان مهـاجر در     هـایی   یکى از تفـاوت . آفریند مى تر خود را متفاوت اثر

 ییو جغرافیـا  یو فرهنگـ  یزبـان هـاي   سراسر جهان وجود دارد، ناشى از تفاوت همین حـوزه 

و شاید از همین رو است که نویسندگان کشورهاى آمریکاى التین، یا ژاپن، یـا بلـوك   . است

تحولى که در ادبیات ژاپن و آمریکاى التین . گونى در ادبیات شدندباعث چنان دگر... شرق و

 يشورها در وراکن یپیش آمد و دنیا را به سوى خود جلب کرد در پرتو حضور نویسندگان ا

بیشتر نویسندگان آمریکاى جنوبى، سال هاى بسـیارى را در  . دور و دراز بوده است يمرزها

اند  هواسته روشنفکران چند فرهنگى و چند صدایى شدو خواسته یا ناخاند  هتبعید به سر برد

و آفرینش یک اثـر جاودانـه یـا همـه زمـانى و همـه       ها  که نقش مهمى در جهان بینى ملت

  .دنمکانى دار

چندفرهنگى شدن نقش مهمى در فرهنگ و به طـور مشـخص در ادبیـات و هنـر یـک      

بینـیم شـهرهاى    مـى  م،کنـی  مـى  ات ایـران کـه نگـاه   یـ خ ادبیبه پیشـینه تـار  . سرزمین دارد

همچنان که نویسـندگان آذرى کـه   . و پویاترى دارندتر  چندفرهنگى ما، ادبیات و هنر بالنده

و نـوگراتر از شـاعران و نویسـندگان    تـر   و نویسندگان اصفهانى پیشگام نویسند مى به فارسى

کـه بـه    با فرهنگ آن سوى مرز، فرهنگ ترکیهها  ل اینکه آذرىیبدل .اند هشهرهاى دیگر بود

شـوند و   مـى  هر حال در اروپا قرار دارد و بیشتر با فرهنگ اروپایى دم خور است، زودتر آشنا
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یابنـد   مى شاعران و نویسندگان اصفهان شانس همنشینى و همزیستى با ارامنه و یهودیان را

بـر  . شـوند  مـى  و خیلى زودتر از شهروندان دیگر ایران با فرهنگ اروپا و نگرش مـدرن آشـنا  

توان تـاثیر تبعیـد، مهـاجرت، پناهنـدگى و امثـال ایـن        می ى همین اصل درون مرزىمبنا

بر مبنـاى همـین جسـت    . را در آثار شاعران و نویسندگان مهاجر جست وجو کردها  شاخص

کسى کـه   -افت که دست کم فضاى کلى آثار یک شاعر و نویسنده تبعیدىیتوان در می وجو

حتى با آثار یـک شـاعر و    -رى را از دست داده است امکان بازگشت و ارتباط با فرهنگ ماد

وقتـى دو  . بسیار متفاوت است -کسى که امکان ارتباط و آمد و شد را دارد -نویسنده مهاجر

کنند، جدا از جهـان بینـى و    مى شاعر یا دو نویسنده در دو موقعیت به کلى متفاوت زندگى

تـوانیم   مى ا از طریق همین زبانشود و م مى نگرش هاى سیاسى شان، زبان اثرشان متفاوت

. به شگردهاى ویژه اثر و شاخص هاى فرضى ادبیات در تبعید یا ادبیات در مهاجرت برسـیم 

به عنوان نمونه، بازگشت به دوران کودکى و دوران بلوغ که نقش بسیار مهمـى در آفـرینش   

فهـوم ازدسـت   کند، یا به طور کلى دلتنگى بـه گذشـته و م   مى اثر هر شاعر و نویسنده بازى

دادگى آن یا تالش براى احیاى زبان گذشته و حفظ اشیاى متعلق به زمان گذشـته در آثـار   

  .شود مى شاعران و نویسندگان تبعیدى حتى بیشتر از شاعران و نویسندگان مهاجر دیده

دهد آنچه  مى نشان اند، هبررسى آثار شاعران و نویسندگانى که داراى چنین موقعیتى بود

گذارد، بیشتر همـان دورى از   مى و تا حدودى در ساختار آثارشان تاثیر بسیارى یهدر درونما

بـازخوانى آثـار    .زبان و فرهنگ مادرى است تا همزیستى شـان بـا زبـان و فرهنـگ میزبـان     

دهـد کـه آنچـه آثـار دوران زنـدگى در       مى به ما نشان... نویسندگانى چون ناباکف، کوندرا و

ه کـ کند، تاثیرپذیرى شان از فرهنـگ میزبـان نیسـت بل    مى مایزتبعید و مهاجرت آنان را مت

زنـدگى محمـدعلى جمـالزاده یـا     هـا   چنان که سالهم .بازگشت به ژرفاى زبان مادرى است

آنـان همـان   . بزرگ علوى نتوانست تاثیرپذیرى فرهنگ بیگانه را در آثار آنـان متبلـور کنـد   

و آگـاهى هایشـان در پـیش از    هـا   ندهدر همان خوا. بودند که ساخته و پرداخته شده بودند

. بیافریننـد  بوف کـور زندگى در مهاجرت یا در تبعید ماندند و نتوانستند اثرى ماندگار چون 

تر  اثرى به مراتب مدرن یکلیا و تنهایى او. ند ک می در مورد تقى مدرسى نیز صدق این مثال

و نـه تنهـا پزشـکى بـود کـه      دانیم که ا مى و. از رمان هایى است که بعدها در آمریکا نوشت
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اى  هم باشـد بلکـه همسـر نویسـند    یبایست با شهروند آمریکایى در ارتبـاط مسـتق   مى ناگزیر

در واقع مدرسى به دالیلى از ساختار ادبیات مدرن یا بهتر است گفته شـود از  . بود آمریکایى

 مهـاجرتش  اندیشه مدرن جدا شده بود و با توجه به توانایى هایش در نوشتن، رمان هاى در

الزم یا حـس  » آشنازدایى«بدون اینکه بتوانند آن  اند، هه بازگشت به گذشتیسرشار از درونما

این اتفاق در مورد هوشنگ گلشـیرى و غالمحسـین سـاعدى    . نو را به خواننده منتقل کنند

در . اسـت آینه هـاى دردار  اثرى است به مراتب ماندگارتر از شازده احتجاب. هم صادق است

نگـرد کـه انگـار بـراى      مـى  ها نویسنده از بیرون چنان به اشیا و وقایع و آدم حتجابشازده ا

ژرفـاى اثـر    از این رو همه عناصر این رمان خواننده را تا. شود مى نخستین بار با آنها روبه رو

همـه  . افتد نمى آینه هاى در داراتفاقى که در . کند مى دهد و با حس نویى روبه رو مى سوق

رود و  مـى  رمـان پـیش   -متن مانند یک سـفرنامه  .گذرد مى و در سطح است ىبعد کتچیز 

در صـورتى  . توانند ارتباط نویى با خواننده ایجاد کنند و در جان او بنشـینند  نمى عناصر آن

نه تنها از ایران بیرون نرفته بود که  شازده احتجابدانیم گلشیرى در پیش از نوشتن  مى که

را در خارج از کشور و بعد از بارها سفر و  آینه هاى دردارود، اما چند شهر هم بیشتر ندیده ب

حاصـل   شـازده احتجـاب  توان به صراحت گفت کـه   مى به زبان دیگر. زندگى در اروپا نوشت

از بیرون نگاه کردن و تـا  . کند مى است که در موطن خود احساس غربتاى  هنگرش نویسند

. دستاوردهاى زندگى در مهاجرت و تبعید اسـت ترین  ژرفاى هر عنصر فرو رفتن یکى از مهم

نگاهى به آثار ساعدى هـم ایـن   . حاال خواه این هجرت بیرون از وطن باشد و خواه در درون

از دوران زنـدگى در  تـر   او نیز نتوانست در تبعیـد، آثـارى تبعیـدى   . دهد مى ویژگى را نشان

و نمایشنامه هایى  داران بیلعزا، ترس و لرزدرونمایه غربت در داستان هاى . وطنش بنویسد

پس . نویسد مى است که در غربتاى  هبه مراتب بیشتر از آخرین نمایشنام... و ماه عسلچون 

بـا  . براى تاثیرپذیرى یا تاثیرگذارى شاعر یا نویسنده مهاجر وجود نـدارد  یهیچ حکمى قطع

ـ    مى اینکه ه جـایى یـا   دانیم دست کم سهم مهمى از تحول ادبیات جهان در گرو ایـن جـا ب

مهــاجرت بســیارى از  ،بــه خصــوص بعــد از جنــگ جهــانى دوم. تبعیــد و مهــاجرت اســت

 نویسندگان، شاعران، فیلسوفان و نظریه پردازان و به طور کلى روشنفکران به شـکل گیـرى  

 .دیـ مکتب هاى ادبى و هنرى فرانسه یا بلوغ درخشان ادبیات داستانى در آمریکـا انجام  پربار
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از ادبیات نقش دارند، اما هیچ کدام اصل نیسـتند  اى  ها در شکل گیرى گونبا اینکه همه اینه

ادبیاتى به نام ادبیات در مهاجرت یا ادبیات در  اند، هتوانند یا دست کم تا امروز نتوانست نمى و

 يمعنـادار چندان چنانکه ادبیات کارگرى، یا ادبیات روستایى مفهوم . تبعید به وجود بیاورند

  .شود نمى ش شناختهیتنها با برچسب درونمایه ها هیچ اثرى. ستین

 نیسـرزم  فرهنگ و ادبیات با ایرانى مهاجرین مود نسل ندوپی بهنگـاهی   گـر ید سـوي  زا

 بیست سال از بیش از .نهد می یآگاه انسانهر  يش رویرا پ يتاسف بارهاي  تیواقع يمادر

 ادههاوخان ن اینکادکو. ردرى مىگذوخاو  باخترى کشورن ایرانى به دهها ومیلین یچندچ کو

ترند  آمیخته وزبان ملتهاى میزبان آشناتر  وبا فرهنگ که هستند  یناناوجون وانان جو کنونا

ــات  ــا ادبی ــا ب  ،گردهمائىهاو درآئینها ، سخن ایرانىو  شبهاى شعر در .فرهنگ ایرانىو  ت

 شـمار  کـم  صندلىهاىکسانی که .ان ایرانى نیستوجوان وجون ،کودكچند صدهزار نشانى از

  .سالهاند 50تا  35، کنند می نه گردهم آئىها را پرواین گ

ــا گى یا اجتماعى بین پدر ادهوهرگاه گفتمانى خان ــا مادرها وه ، رت بگیردوانان صواین جب

نـه  . ماننـد  ها و سخنان خود به طرف دیگـر در مـی   در فهماندن یافته, وگو هر دو سوي گفت

بـــا انند ونه فرزندان مىتو، یندوشان با زبان تازه سخن بگبىِ فرزندانوانند به خوبزرگترها مىت

ــظرا ــادرزبان ف ی ــانبه  يم ــرات بی ــه و نظ ــود اندیش ــاي خ ــد ه ــابراین. بپردازن ــطح، بن  س

ــان  يوگو گفت ــاي  واژهدرحد شـ ــداکثر یا و، براى طرفین تقلیل مىیابد دركقابل هـ با  حـ

  .رت مىگیردوزبان ص وازدبا ینازآمیختهاى 

ــال ،زنامههاور خانه براى ء ترین اشیا بیگانه، کتابهاى فارسى درخانههاى ایرانیان و تمج

نمرز ون یا بریـرا ا را در فارسـی درس  کالس چندکه  جوانانی یحت. ندوشمار مىر فرزندان به

نه متنها براى واى این گواگر ازمحت. اندن متنهاى فارسى ندارندوبهخ اي عالقه ،طى کردهاند

و ضربالمثلها ! انـد  مسخرهوکه این مضامین عقب مانده  گوینـد  مـی  ،توضـیح بـدهیم   آنان

را  ایرانیــانبد  وزههاى نیک وآموتجارب ، فرهنگ، عرفة دکیــچکه  جمــالت قصــار ایرانــی

آنهـا  . شـوند  مـی  فحـذ ن شـا فرزندان و مهـاجران  روزمـرة زبان  از کم کم، د نهفته دارندودرخ

  .یابندینمدر یبه درسترا نیم بیتها  واشارات نهفته دراین ضربالمثلها  ومضامین 

نهـاده   ی، رو بـه فراموشـ  نمرزوانان دربروجونودکان وک يبرا یفارسسالهاست که ادبیات 
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این  دست از، شتندوداستان مىنوانان شعر وجونودکان ویسندگانى که پیشتر براى کون. اســت

ــار ــد شســته ک  ور مىزند نیز وسوآنجا دراین زمینه سورى که اینجا وك شمع کم نوتوتک . ان

رو  فرزندانشانشت وازسرنمهاجران شت فرهنگى وسرن کهاین  کالم چکیدة .ستشى اوبهخام

نه وگودوزبان ود، فرهنگوکه میان دنـد  نیمهایرانیانى هستآنهـا  . دارد ناخجسـته  یبه گسست

، گانى هستند که درك تاریخى هن ایرانى زادشـــافرزندانونـــد، پا مىزنوعرف همگریز دست 

 ،ىورنگ م ،دنوآنها ازایرانى ب. ندارنــد ایرانیـت  و ایـران  از خــوريدر اجتمـاعی  و فرهنگـی 

ه بـر  یکـ در حال .د حمل مىکنندورا با خ یسخن گفتن به فارس کی، و اندگىهاى نژادى یژهو

د حمل ورهاى را با خواسط وتاریخى ، جتمـاعی ا هسـتی ، زبان هکـ سـت  یده نیس پوشکچ یه

  .نگاردیآن جدا ب ف و نقصانیتضع عوارضتواند خود را از  نمی اتیو جبرا ادبمىکند 

فرهنگ ایرانى ون درفضا شـا ى نگهداشتن فرزندانابراز مهـاجران   یگروهپافشارى بىثمر 

 هودهیبنه واجتماعى بهاین نسل دگرگ -نههاى فرهنگىودروختهها وآم، براى تزریق اندیشهها

ى وازس یسـنت  -ینفرهنگ شـبا  و ود درمیان مدرنیتهى فرهنگى ازیکسوکه خآنها . دینما می

ــد، دیگر گیرافتادها ــد دگردیسى شگفت انگیزى قرار گرفتهاونى ود درگذر دگرگوخن دربرابر ون

کدام گزند،  می رت به دندانیحارزشها انگشت  جهانیدگرگشتهاى و اطالعاتعصر انفجار 

  ند؟ن منتقل کنشابه فرزندانات مهاجرت یادبازطریق ند انومىتوند اهوارزشها را مىخ

ــاجرمنگاه   ــل اول یه ــوز بهجهانن نس آمیخته با پس زمینههاى ون نگاهى پیشامدر، هن

ــخرافاورهاى واسط، افسانهاى ــیی، تباین نگاه. است یتـ د وجامعه را درخوهستى ، ازجهان ینـ

 .نمرز نیستودربرآنهــا  علمــی جوانــان ومنطقى ، ى ذهنیت عقل گراوپنهان دارد که پاسخگ

با  خودند داد و ستد ذهن خالق یتا فراینها –باشند  یزاعه انتکهر اندازه هم  –وهنر  اتیادب

ه گرچه هنـوز حـادث   کاي  ندهیبا آ یبا گذشته، و حت یکتکالید يندیفرا. اند جامعه و جهان

ات یـ ند، خواه ناخواه ادبین فرایا. دیتوان از امروز هم د می از آن را یلینشده، اما طرح و شما

ا در یـ آ .دهـد  می ن جهان قراریادیتحوالت بن يتابلودر  –ا پر رنگ یم رنگ ک –را  مهاجرت

  ده شده است؟یشیاند يرینه تدبین زمیا

 یط اجتمـاع یشـه در شـرا  یهنـر، ر  یلکو به طور  یات داستانیه خاستگاه ادبکاز آن جا 

 ینیو بـازآفر  د، در خلقیآ می دیجامعه پد یکه در کهایی  رها و جنبشییتغ ها، تکدارد، حر
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  .خواهد داشت یقطع ریتأث یات داستانیژه در ادبیت و بومؤثر اس يآثار هنر

 يسنده دارای، نویات مهاجر فارسین ادبیشیآثار پ ات مهاجر معاصر، دریسه با ادبیمقا در

ن نگـارش و  یـی در برابـر آ . ل استیقا یخود رسالت يبرا. ن استیمشخص و مع يانداز چشم

ات و یـ ادبشناسـی   ییبـا یطـه ز یدر ح اش هدغدغـ  یعنـ یندارد  یصناعت نوشتن تعهد چندان

ل یـ متما یسـ ینو یاسـ یو س ينگـر  یاسـ یس ينگرش به سو نیا. ستیزبان ن يساز برجسته

ه، در کـ ل را دارد، بلیاز مسا ياریبه بس ییپاسخگو يسنده مهاجر نه تنها ادعایاست؛ پس نو

ده و خوانن يالت از سوکو یداشتن نوع یعنیل است؛ یقا یخود تعهد و رسالت ين مورد برایا

آن چه گفته نشده بـا خواننـده    یخال يردن جاهاکپر  .شتنیات خویان نظریب يمخاطب برا

ن دوره یدغدغه در اترین  مهم .ندک می ياریخلق معنا  يخواننده را برا یسنده حتیاست و نو

سـندگان از بـرج عـاج و    یران و نوکاز روشـنف  ياریرون آمدن بسـ یو ب یداشتن تعهد اجتماع

 هکـ ۀ جامعـ  .ابدی می ، گسترشگیري فرد و جامعه به نحو چشمۀ آن رابط یپه در کانزواست 

دارد، اما هنوز آثار  می ته بریو مدرن یکنولوزکشدن ت یه خود را در جهت صنعتیاولهاي  گام

نوپـا  ۀ ن جامعیا. ، حضور موثر داردآن یو فرهنگ ی، اجتماعيهن در ابعاد اقتصادکو عناصر 

هـن  کنظـام   خود، مـدام بـا موانـع    یاجتماع-یفرهنگهاي  فهت و گسترش مولیر تثبیدر مس

  .روبروست

شـتر بـازار   ید، گشوده شدن هر چه بیجد یتیب جمعکینو، تر يگسترش شهرها، معمار

ان بـه  یی، هجـوم روسـتا  ین در زنـدگ یماشـ  يریارگکـ ، بـه  یاالهاي خارجک يمصرف به رو

د یـ ن شدن مشاغل جدیگزیجاو  یسنتهاي  از مشاغل و حرفه ياریان رفتن بسیشهرها، از م

بـه   یپـا، نگـاه   ن غول تازهیه اکآن  بی .یافته است يشتریسرعت و گسترش بها  آن يبه جا

 یدر پـ  .رده اسـت کـ را له  ییزهایت خود، چه چکه در حرکابد یندازد و دریپشت سر خود ب

 دیـ ان حـال پد یـ ه و میارمند دون پاک. ابدی می نضج گرفته و گسترش یراسکن روند، بورویا

، قاچاق مـواد مخـدر،   یارتن خوابک، یاد، تن فروشیر اعتیآن نظ يامدهایو پ ياریکب. دیآ می

در احقاق حقـوق و اعتـراض    يمردیپا ینوع يجامعه به سو یاسیابد و شعور سی می شیافزا

موضـوع اصـالحات    اتیـ ن ادبیـ ا یاسـ یان مباحـث س ین خاطر، از میبه هم. ردیگ می شتاب

د اصالحات و اثبـات  ییسندگان مهاجر در آثار خود، در تایاز نو یبرخ نیبنابرا. آورد یسربرم
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ه کـ  ن دوره اسـت یدرست در ا .دهند می هیاراهایی  ل و استداللیو ضرورت آن، دال يریناگز

 یو حزبـ  یاسـ یسهـاي   تیفعال يبرا ینیمهاجر به عنوان جانش یات داستانیخطر سقوط ادب

اي  عارضـه  اتیـ رد ادبکارکـ در رسـالت و   یسیدر نقش و دگریین تغیگرچه ا. شود می مطرح

 ییل به معناین عارضه تبدیجامعه؛ اما ا یاسیط سیشراهاي  یاز مجموعه دگرگون یاست ناش

» عارضه«ن یون، ایاسیاز ادیبان و س يارین بسیشود و فراتر از ا می ات مهاجریادب ين براینو

ۀ یـ گرموضـوع و درون ما ید يسـو  از .رندیگ می ات مهاجرتیادب يرا به عنوان مفهوم و معنا

درمانـدگان،  : شود می اقتباس يعادهاي  آدم ین دوره از زندگیا یستیرئال يها داستان یبرخ

ن یریـ ز يهـا  هیـ ف الیـ ه در طکـ هـا   ه رانده شدگانِ اجتمـاع و آن یمردم فرودست و به حاش

گـر  یز دا ين مـادر یسـرزم  یت اجتمـاع یب انتقـاد از وضـع  یـ ن ترتیبد .اند اجتماع قرارگرفته

ه با ساختار داسـتان گـره خـورده و    ک یین انتقادها تا جایا. شود می اتین ادبیاهاي  شاخصه

ۀ فـ یرد بـه عنـوان وظ  یکن رویه اکشوند؛ اما از آنجا  می ت داستانیباعث تقو اند، هن شدیعج

 یعنـ ی انـد،  هافتیق ین ساحت توفیه در اکهایی  د، تعداد داستانیآ می داستان به شمار یاصل

هـاي   از چهـره  یاسـ یس یزنـدان  .سـت یاد نیز باشند، زین ي، انتقادیادبهاي  تین خالقیع در

انسـان آرمـان زده و    يأس و انـزوا یـ دیگر توجه به  ياز سو. ات آن روزهاستیمتشخص ادب

 يدیـ ه بـا د کـ سـندگان آن دوره اسـت   یاز نو یبرخـ  يرکـ فۀ ، مشغليدئولوژیسرخورده از ا

 یترقـ  یگلـ  یتوان از خوابِ زمسـتان  می .نندک می ان نگاهریا يرکت روشنفیبه وضع يانتقاد

 ی، بهـرام صـادق  یخـال هـاي   ، سنگر و قمقمـه 1353 ی، شب دو بهمن فرسیک، شب 1352

، هوشـنگ  یراعـ ة گمشـد ة ، بـر 1355پـور   ی، سگ و زمستان بلند، شـهرنوش پارسـ  1354

ز از ین و 1357 ي، شب هول، هرمز شهداد1356 یرصادقی، شبچراغ، جمال م1356يریگلش

  .منتشر شد، نام برد 1362ه بعدها در سال ک یشتگان رضا براهنکآواز 

ذهن و به دنبـال خـاطرات گمشـده رفـتن،      يایدر دن یو زندگ ینیدور شدن از جهان ع

آن در ۀ شـ یه رکـ  یأسـ یأس، یپر از  ییاینانه به جهان و غرق شدن در دنیره و بدبیت ینگاه

بـه  هـا   ن داستانیا. استآثار نیاهاي  هیدرونماترین  یاست، از اصل یآرمان بی ست وکش ینوع

رون و یـ جهـان ب  یه ناامنکاند  يجهان، به شدت استعار یرونیعلت توجه نداشتن به بافت ب

هـاي   آدم .آن اسـت  هـاي   از علـت هـا   در ارتبـاط گـرفتن بـا آدم    ییهراس از آن، عدم توانا
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ارتبـاط بـا جامعـه را     ییقل توانـا ن حـدا یشیپ هاي ه در دههکات مهاجرت، یادبهاي  داستان

، یاحسـاس نـاامن  . شـوند  مـی  لیتبـد  يریبه شدت احساس گرا و اث یداشتند ، به موجودات

افتن یـ  یه در پـ کن موجودات هراس زده یا. ندک می ریسته و پکرا ش یداستانهاي  تیشخص

ن یا هاي انسان. دشون می خودۀ مبهم و موهوم هستند، دست به دامن خاطرات گذشت یتیامن

و حـاال از  انـد   هچهل و پنجاه را از دسـت داد هاي  دهههاي  موجود در سال یزمان، آن آنارش

 زبـده اي  بـه عنـوان نمونـه   نجا یدر ا .نگرند یم  رامون خودیمردد به اجتماع پ  يمنظر موجود

. رود مـی  آثار ترقی به نوعی خود نوشت نویسنده به شـمار  .نام برد 1یترق یگلآثارتوان از  می

او اغلـب در  هاي  داستان. پردازد  می اغلب به نوشتن گذشته خودها  رقی در این خود نوشتت

کشاند وباز به زمـان   می اش هدر این زمان او را به گذشتاي  شود و نشانه می لحظه حال شروع

اسـت کـه نویسـنده در    هایی  اش مربوط به سال این گذشته، بخش عمده. گرداند می حال باز

در . کنـد  می در زمان حال به گذشته مهاجرتاي  نشانه يایترقی با اح .کند یم ایران زندگی

تعلقـات   يایاحتوان این رویکرد به باز سازي گذشته و  می بسیاري از آثار نویسندگان مهاجر

ه یـ ما كاند ،نوستالژي ینوع اگرچه برخی از این رویکردها در حد. را مشاهده کرد آنخاطر 

  .ندنما می و ابتر باقی

اي  نشان خود را در برزخ گذشته بی نویسنده مهاجر هویتد یو شا ير و دار راوین گیر اد

آینـده در  . نـد ک مـی  کـه در پـیش رو دارد، جسـتجو    یمبهمـ ة که پشت سرگذاشته و آیند

اغلـب از   هـا،  داسـتان . نـدارد  ین دهه جایگاه چندانیسندگان ایترقی و غالب نوهاي  داستان

زمـانی کـه بـه    هـاي   نویسـنده در کوچـه و پـس کوچـه    . زنند می زمان حال به گذشته نقب

این بازگشت . خاطرات خود است يو بازساز شود، به دنبال بازگویی می دور ختمهاي  گذشته

ن دوره را یـ ه برخی آثـار ا کن با عث شده یبه گذشته با زبانی ساده اما پالوده همراه است و ا

از داستان خوانـدن   یه نویسی قرار دهند و حتوخاطر یوگرافیاتوب قبل از از هر چیز در زمره

                                                

ترقی از آن دست نویسندگان ایرانی معاصر است که سال هاست در زمره نویسندگان مهاجر ایرانـی در فرانسـه    -1

رسد و از توجه  می که مشغول نوشتن است، در داخل کشور به چاپاي  آثار ترقی در طی چند دهه. دنآی می شمار به

کند، ارتباطش بـا فضـاي    می ترقی با آن که در خارج از کشور زندگی. دار استخاصی نیز در بین مخاطبان برخور

  .هاي حضور موثر او را در رویدادهاي ادبی فراهم آورده است این ارتباط زمینه. شود  نمی داخل کشور قطع
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  ..پرهیز کنندها  آن

شود و به نوشتن  می در موقعیت گذشته رها ن که از وسواس نوشتنینویسنده مهاجر هم

هـاي   پردازد، به بازگویی تفـاوت  می د خود در کشور میزبانیموقعیت جدهاي  تیواقعة دربار

ور خود و کشوري که در آن انسان مهاجر کش یفرهنگ یل تبارشناسیو تحل یشناخت یزندگ

 جایی دیگر رینظهایی  مجموعههاي  در داستان ین موضوع به خوبیا. پردازد می شود می تلقی

  . داده شده است نشان دو دنیا و

ده مقایسه نیز روبه رو نخـواهیم بـود و   یدر دوره سوم آثار نویسندگان مهاجر دیگر با پد

پردازد که او به عنوان یـک شـهروند نـاگزیز بـه زنـدگی       می نویسنده تنها به ترسیم فضایی

که او دیگر خود را جزیی از آن  یه روانشناختیبا این توج. دیگر استهاي  کردن در کنار آدم

ن دوره همچنـان در پـس   یـ از آثـار ا  ياریاین در حالی است که در بسـ . پندارد می موقعیت

شـاید مکـث   . نـگ ایرانـی حـاکم اسـت    زبـان، فره ینه تصویر موقعیت مهاجر در کشور میزم

هاي  ط بر داستانلبرهمین نکته بتواند به این پرسش پاسخ روشن تري بدهد که فرهنگ مس

  . به معاصر به شدت ایرانی است یکات مهاجرت نزدیادب

و  یکـه بـین فرهنـگ وطنـ     يسـخت از دیـوار   رانیـ ا ات مهـاجرت یگر ادبیبه عبارت د

کنـد و بـه    مـی  کند ، عبـور  می که در آن زندگی ینیزمسر یفرهنگهاي  ستهیو باها  تیواقع

ساختار یک انسان ایرانی اسـت کـه بـا موقعیـت      ها عنوان مثال ساختار ذهنی راوي داستان

ه کشود  می متداول عنوانهاي  هیه در ساحت نظرکحال آن. در نیامیخته است یدیگر به خوب

 یـک براین که مرزهاي جغرافیایی  که اثرش از نوع ادبیات مهاجرت است ، عالوهاي  نویسنده

در برخـی از   یحتـ  .کنـد  مـی  نهد ، از مرزهـاي فرهنگـی نیزعبـور    می را پشت سر نیسرزم

بـاز غـرق در   اي  نشـانه ة کند و در این سفر با حضور سـرزد  می راوي به ایران سفر ها داستان

  . شود می خاطرات گذشته اوکندوک

. افتـد  مـی  ازوطن و بیرون از زبان اتفاق رفت که ادبیات مهاجرت بیرونیل بتوان پذکمش

در آن دسـته از   یحتـ . ران شـاهد چنـین حـالتی نیسـتیم    یـ ات مهـاجرت ا یـ حداقل در ادب

سـرزمین   هـاي  تیـ بـه واقع  دادها سرانجامیافتد ، یا رو می که بیرون از وطن اتفاقها  داستان

گاه راوي و نویسـنده  خورد و یا این که برخوردار و وام گرفته از فرهنگ زاد می پیوند يخود
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بـا همـان زبـان    هـا   افتد و داسـتان  نمی در زبان عمال اتفاقی كو به جز چند مورد اند. است

  .شوند می متعلق به وطن نوشته

شود و راوي  صرفا فرهنگ دیگري به تصویر کشیدهها  ه در آنک ییان داستانهاین میدر ا

در کارنامـه نویسـنده گـان     ندف فرهنگ کشور میزبـان باشـ  یل و توصیمترصد تحلها  و آدم

  .اند مهاجر بسیار اندك

شاهد برقراري گفتگوي بین فرهنگ کشور میزبـان و فرهنـگ سـرزمین اصـلی      گاه تنها

 بیننـد و  می جا آبادکهمواره خود را در ناها  آدم جایی دیگر مجموعههاي  در داستان. هستیم

انـار   مانند داسـتان ها  ی از داستاندر برخ. کنند می ناگهان خود را به مامن اولیه شان پرتات

ترقـی  هـاي   داسـتان هـاي   آدم. شـود  می مهاجر در موقعیت زیستی تازه گم باتو و پسرهایش

کننـد بـه    مـی  آثار ادبیات مهاجرت در حاشیه احساسهاي  را مانند دیگر آدم وقتی که خود

از حاشـیه  ند، براي دور شـدن  یت برآین گسست هویاز ا يزیراه گر يجاي آنکه در جستجو

  .اند هکنند که درسرزمین خود داشت می رجعتاي  به آغوش گذشته

اگر بتوان ادبیات نویسندگان ایرانی خارج از کشور را به سه دسته تقسیم کرد که شامل 

ترقی آثـاري اسـت کـه در مکـان خـارج از      هاي  موضوع، مکان و دیدگاه باشد، اغلب داستان

انار بانو و  ، بازي ناتمام ،مادام گرگه مانندهایی  استاندر این میان د. کشور نوشته شده است

از  دو دنیـا  مجموعـه  هـاي  و برخی از داستان دوست کوچک سفر بزرگ امینه ، پسرهایش ،

   .پردازد می به موضوع مهاجرت و زندگی در مکانی دیگر خدمتکار جمله

آثـار   مـال کتمـام و  جاي گرفتن و یا جا نگـرفتن ه کته اذعان داشت کن نید به ایالبته با

ادبیات مهاجرت به طور حتم چیزي  ف متداولیچارچوب تعارشور در کسندگان خارج از ینو

 مهـاجرانی کـه در بیـرون از سـرزمین اصـلی خـود      . کاهد نمی از ارزش آثار این نویسند گان

 و با نقب زدن به خاطرات کودکیاند  هنویسند، اما ارتباط خود را با سر زمین مادري نبرید می

 . آورند، دارند می و گذشته خود سعی در به تصویر کشیدن آن چه از سرزمین مادري به یاد

زبـان   ینـوع  هـا،  از داسـتان  ياریپنجاه، در بسـ ۀ در اواخر ده یعنی، 1357پس از سال 

چنانچـه  . ح دهـد یل را توضـ یخواهد مسا می ل و برهانیه با دلک یزبان. رود می ارکبه  یاثبات

تـازه، برخـورد    یاسیستم سیشان با س یداستانۀ یه درونماک یسندگانیز نویپس از آن دوره ن
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پنجـاه دسـت بـه    ۀ ه در دهک یسندگانینو. رندیگ می ارکن زبان را به یز ایندارد، ن یو تعارض

ه پـس از  کـ  یع و حوادثیاز وقا ياریبا بس ییارویه شانس و بخت روکنوشتن زدند، از آن جا 

ـ ا. روبـه رو شـد   يگـر ید يایـ بـاره بـا دن   یـک آثارشـان   داشـتند، را رخ داد،  1357سال  ن ی

به خواننـدگان خـود قـرار     یاجتماعهاي  یدادن آگاه يبرااي  لهیسندگان، داستان را وسینو

ن یـ پـس در آثـار ا  . ن خـود قلـم بزننـد   یردن اذهان مخاطبکدند تا در روشن یوشکدادند و 

ت یر وضـع یه تحـت تـأث  کـ لار نبود، بکشان، آش یات شخصیسندگان، مشخصات و خصوصینو

و هـا   یژه گـ یاز و. جامعه بودند يگر یانقالبة در دور» بخش یآگاه ینویس داستان« یعموم

و  یکـی نزد) هـا گرفـت   توان بـر آن  می هک یانتقاداتۀ با هم(، ینویس داستانن نوع یازات ایامت

رد کخود  یستاندا يات را وارد فضاین واقعیه در زمان خود، اکات روزانه بود یبرخورد با واقع

  .ماندن در ذهن خود نین مضامیر شدن و رسوب ایگیو منتظر جا

ط ید بـا توجـه بـه شـرا    یـ ن دهـه را با یـ ا ات مهـاجرت یادبهاي  داستانه کنیبا توجه به ا

 یاسـ یسهاي  یار و اصول آگاهیرد و با معک یآن دوره بررس ینش ادبیت بیو وضع یاجتماع

ورود بـه   پنجـاه ۀ دهـ  یانیـ در دو سـه سـال پا  ه کرد ک توان ادعا می ،ان نمودی، بیو اجتماع

رواج اي  سـابقه  بی ل ممنوعه بود، به نحویش از آن از مسایه پک ینیو بیان مضامها  هیدرونما

ش از آن، یپـ . ارگران بـود کالت کل و مشین ممنوعه، نوشتن از مساین مضامیاز ا یکی. افتی

داش  هـا،  از لُمـپن هـا   آنهـاي   تیه شخصـ کـ سـد  یبنوهـایی   توانست، داسـتان  می سندهینو

ز و یـ چ بـی  انِ مهاجر، دهقانـان ی، روستائیاسیه، سرخوردگان سیارمندان دون پاک ها، يمشد

در دسـت   ياریبسـ هاي  نمونه 1357ش از یپ یات داستانیه در ادبکده باشد یشکزنان ستم 

خ یدر تـار . بـود مواجه  یالتکارگر با مشکة و چهر يارگرکل یر مسایان و تصویم؛ اما در بیدار

 ارگر در داستان و شـعر، ممنـوع بـود و سانسـور    کات پس از مشروطه، حتا گاه بردن نام یادب

را در  يارگرکـ ن یا مضـام یـ ه یـ خواسـتند درونما  مـی  هک یسندگانِ جوانین نویبنابرا. شد می

ي هـا  نداشتند و تنها به تجربه ینیشیپۀ نه و پشتوانیچ زمیرند، هیار گکخود به هاي  داستان

. وجود نداشـت  ین نوع ادبیان و رشد ایب يبرا یانکجه امیردند و در نتک می هکیخود ت ینیع

نجه و زنـدان  کسندگان مهاجر، موضوع داستان حول محور شـ ین دسته از نویدر اغلب آثار ا

مسـتند و  هـاي   ت داسـتان یه جباریخود بر عل یاسین آثار از مبارزات سیسندگان اینو. است
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ه یو تسـو  ات انتقـام یـ سـندگان ادب ین نویـ ت ایات مهاجرت به روایادب. سازند می اسناد معتبر

نجه گر و زنـدانبان  کدارد، ش می ت بریارانه جبارکاینقاب از چهره ر سندهینو .شود می حساب

ـ  ها  شورد و از آن می ند، بر سانسور و محرمات سانسورک می وم و مفتضحکرا مح  یانتقـام ادب

خواهـد   یحد باق نیهم در زیاست و توقعش از هنر داستان ن نیا اش هرد، چون دغدغیگ می

  .ماند

تـر   ینـ یو عتر  محسوس یو فرهنگ یاجتماعهاي  یدگرگونمقارن با شصت، ۀ در آغاز ده

ردنـد، در  کار کـ آغـاز بـه    ن دههیه در اک یسندگانینو. ش آمدیپاي  ژهیت ویت و موقعیوضع

ن یـ از ااي  عـده . دسـت زدنـد  اي  جسـته برهـاي   ران بـه تـالش  یمهاجر ا ینویس داستانروند 

وشش که با کات مدرن داشتند یادبهاي  يش از آن از تئوریه پک يا ان با پشوانهنویس داستان

ـ ا. د آوردنـد یـ پد یارائه شده بود، آثـار متعـارف   يریو هوشنگ گلش یرضا براهن ن توجـه و  ی

سـابقه   بـی  نوبه خـود ه به ک ردکت و زبان یرا صرف تجربه در روااي  مردانهیپا تالش ت،کحر

  .بود

دوبـاره در محافـل    ینویس داستانشرو یپهاي  چهره ها، جانیردن شعارها و هکش کبا فرو

 رو به رشد ییل به ذهن گرایه توجه به زبان و تماکم ینکد فراموش ینبا. مهاجر مطرح شدند

شـد،   می رده، گستیآثار غربۀ ه از راه ترجمکد یجدهاي  يرفت؛ اما با ورود تئور می ییایو پو

ن یـ بـا ا . و شتاب آغاز شد یبا دستپاچگهایی  ين تئوریار بردن چنکد و به یتقل يشتاب برا

 یسـنت  ینویسـ  داسـتان هـاي   سندگانِ جوان مهاجر هنوز به روشیاز نواي  حال بخش عمده

متعـدد،  هاي  ت و فرمیرواهاي  يداشتند و البته از لحاظ ساختارِ داستان توجه به تئور توجه

رمـانِ  ۀ ، بـا ترجمـ  یداستانهاي  تیشخص يچندگانه از سوهاي  تیروا. شرفت بودندیپ رو به

سندگان مختلف، مورد توجه قـرار  یله نویش بل، بوسیهانرۀ نوشت جمع انیدر م یزن يمایس

 يباً از پـا یتقر» مرگ مؤلف« يند شد و ناگهان با ورود تئورکن روند رفته رفته یاما ا .گرفت

 يار دادن بـه خواننـده بـرا   یـ و اختهـا   ت مـتن از نوشـته  یـ زکزدودن مر با ١.شدران یبست و

                                                
مرکـز  این مطلب بـه معنـی   . تولد خواننده به بهاي مرگ نویسنده است: گوید می )1915 -1980(روالن بارت  -1

گوید، نه نویسنده و به ایـن   می این زبان است که سخن. گیرد می یعنی نویسا جاي نویسنده را. زدایی از متن است

  .دهدهد نه شخص نویسن می معناست و به متن معناة رسد که این خواننده است که سازند می نتیجه
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 خلـق  يعجوالنـه بـرا   ياریـ ن معید آمد و ایپدهایی  یمختلف از متن، دگرگونهاي  برداشت

  .ندو، بودیالونکتا لویس بورخس و ایوندرا، لوئکالن یر میتحت تأث غالبا هکشد  يآثار

ن و رمان معنا باختـه  ک، داستان ساختار شسمیمال ینیز از جمله مین يگریدهاي  انیجر

همـه   ها، انین جریشتاب زده و بدون پشتوانه در اهاي  يالگوبردار. د آمدندین دوره پدیدر ا

نـه   ن سـاختارها یا. ردیمهاجرت را فراگ یات داستانیادب ،یو سردرگم یه آشفتگکباعث شد 

هفتـاد در تنـاقض و   ۀ ت دهـ ات مهاجریه ادبکه باعث شد کرد، بلکجاد نیا یتنها تحول مهم

ر ین وجـود، سـ  یـ بـا ا . را از دسـت بدهـد   يشـتر یفـرو رود و هـر روز مخاطبـان ب    یآشـفتگ 

شصـت  ۀ دهـ  یر اوضاع ادبیش تحت تأثیم و بکهفتاد هم چنان، ۀ مهاجر ده ینویس داستان

ران یـ ا یررسـم یات غیـ ادب ییوفاکدورهء ش 1375 تا 1365هاي  سال ن حالیبا ا . .ماند یباق

  . است

ه رونـد تحـول   کـ رخ داده  ياریبسـ هـاي   مـا، گسسـت  ات یادب خیدر تار ،ياریبه زعم بس

د یـ نسـل جد ۀ بـه عنـوان نمونـه رابطـ     .رده اسـت کـ را همواره دچار وقفـه   یادبهاي  انیجر

 يدر سـالها . منتقـل نشـده اسـت   ها  م دچار گسست شده و تجربهی، با نسل قدنویس داستان

و با شهامت تر  آزادمنشانه یشیدگراند یت مهاجرت با نوعاید ادبیدهه هفتاد نسل جد یانیپا

هـاي   چهـره  ياق بـه سـو  یبود، بـا اشـت   یشیفرما یو حت یلیر مخالف آنچه تحمیتر، در مس

مهـاجرت بـا التـزام بـه      يواقعگـرا  ینویس داستان. ل شدیران متمایگذشته ا یات داستانیادب

 از یباالخره قسـمت ها  توده یندگز ینیعهاي  و تالش مستمر در ثبت لحظه یعدالت اجتماع

شانه به دنبـال  یت اما ساده اندیمهاجرت با حسن ن يداستان واقعگرا. ردکت را مالقات یواقع

و هـا   نبـودن  هـا،  ن رهگـذر نشـدن  یـ است افتاد، هدفمند شـد و در ا یت رفت، به دام سیواقع

د و بـه  یتش بخشـ یرد، رسـم کـ ن دستاورد بسـنده  یبه هم سپس. ردکشف کرا ها  نتوانستن

ت یاما واقع. ستیر نیان پذکن امیبهتر از ا یسنده مهاجر افقینو يبرا هک خواننده خود گفت

 یبه روح جمعـ  يادیسندگان طراز اول مهاجرت هم شباهت زین مجال نویه در اکن است یا

ت اذعـان  ید بتوان بدون چشم بربستن بر واقعیشا. اشتندهموطنان خود ند یقه عمومیو سل

ال یش سوسـ ینمونـه هـا  تـرین   زبـده  ن دوره هم دریا مهاجرت در ين واقعگراه داستاکرد ک

ن حـالتش  ی، و در بهتـر )یاسـ یو مـرام س  يدئولوژیـ ا آن ایـ ن یدر خدمت ا( ست  یستیرئال
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  . ببرد یه به روح آن راهکآن  بی تیست از جسم واقع يتصور

در  گـر یبـار د  هاجرتات میه نهال رو به رشد و بلوغ ادبکر و دار است ین گیو انصافا در ا

هـاي   تیـ فش بـا واقع یداستان مهاجر و ظـرا شناسی  ییبایز .شود می است مسمومیمرداب س

 يشود، اسـتعدادها  می مارگونه تاخت زدهیاساس و ب بی هاي يو غرض ورزها  و خرافه یباتالق

 ریاسـ شـود، و   مـی  یاسـ یارانـه س کایرهـاي   يه دستخوش بازکگذرد  نمی يرید ارزشمندش

نش مصادره به یه تالش مقدسش را به نفع خود و به ضرر هنر گوهرکصحنه قدرت  گرانیباز

رود چـون در   نمـی  نیـ فراتر از ا او. رسد می جا آبادکسرانجام به بن بست نا، نندک می مطلوب

  . رود می زند فرو و فروتر می شتر دست و پایرنگ باخته هر چه بهاي  ن مرداب توهمیا

ز از اتهـام بـر   یـ ه و گریـ د به مثابـه توج یات مهاجرت شایدباشناسی  بیان آسین میدر ا 

ات مهاجرت همواره بـا مقاومـت   یادبه کاست  یهیبد. گذارد می دکیبحران مخاطب انگشت تا

ناشناخته و نامتجـانس   ییایر دنیمقاومت در برابر نگاه تازه و تصو .مخاطب مواجه بوده است

شناسـد،   مـی  هکـ ست  يننده آثارکرف او مص. شناسد نمی مخاطب آن را. ست یعیطب يامر

امـا بـه    .دهنـد  مـی  را هم به خود عادت یشوند اما ذائقه عموم می هنهکج یه به تدرک يآثار

 كستر و خـا کخاتاب ک، و یمیق رحیافغان، عتة سندیمطرح شدن نوعنوان مثال 

را از ۀ یـ ن توجیچنـ  افغانسـتان  یاسـ یس او درست در مقطع مطرح بودن معضل

 - هم نوشـته شـده   یه به فارسک - سنده ین نویتاب اک.  خواند می اساس بی هیپا

ز یـ شـود و خـود او ن   یاثر برجسته به چند زبان ترجمه مـ  یکناگهان به عنوان 

ران یـ زبان او، هم در ا هم یرانیسندگان ایه نوک یزند، در حال یبه هم م یشهرت

تـاب  کن یـ از اتـر   يا تـر و حرفـه   يبه مراتب جد يشور آثارکو هم در خارج از 

انـد   هه آنچـه نوشـت  کـ ن است یت ایواقع. شود ینم یاند، اما به آنها توجه دهیآفر

  .ستیگران نیا دیو  ين خودیسرزمهاي  پرسش يگو پاسخ

ـ ا. اسـت  يرارکها ت یغرب يما برا یخوب ادب يارهاکاز  یلین، خیگذشته از ا ن نظـر را  ی

 يهـا  سندهیاز نو یلیخ. رده استکرح وندرا مطکالن یدر رابطه با م یالبته اول بار رضا قاسم

ن آثار ترجمه بشوند ، مثال خواننده یاگر ا یحت یول. وندراکالن یدارند در حد آثار م يما آثار

نخواهـد   يریه از زبـان گلشـ  یـ  يگر اثر دست دوم آلن روب یکبه خواندن  یرغبت يفرانسو
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ن است خـودش  که تازه ممکا وندرکالن یه اثر مکوجود ندارد  یاو الزام يه براکنیا ای .داشت

در چند تا از  وندراکالن یه مک يا مساله .بخواند يگرینر باشد را از زبان دکدست دوم آثار فال

 یـک به اروپا، از  ییآن حس و روح مهاجرت، مهاجرت اروپا- ندک می مطرح اش هیاول يارهاک

حـاال اگـر   . ه استردکافت یبار خوانده و در یکخواننده  را -گرید یستمیستم بسته به سیس

از . ش نخواهـد بـرد  یاز پـ  يارکـ  ند،ک  گر مطرحیبارد یکن را یات مهاجرت ما بخواهد ایادب

هم  ییارهاکاند و  ل هستند ترجمه نشدهیه زنده و اصک ییارهاکشتر یب زینقطه نظر ترجمه ن

  . اند خوب ترجمه نشده به اقرار آگاهان، اند ه ترجمه شدهک

ه در کـ  يا یونانیا یو  کی، تری، عربینیرسد آثار مثال چ نمی ره به نظکن است یت ایواقع

 معاصـر  یفارسۀ نسبت به آثار برجست یخاص یژگیاند، از و جهان غرب شناخته و مطرح شده

ارتباط زبان مـا  ة شتر به نحوین معضل بیا. است ردهک یه آنها را جهانکبرخوردار بوده باشند 

ها و  با ارگان) یدولت-یاسیو س یچه اجتماع يبعد فرد چه در(غرب، و ارتباط ما  يها با زبان

 يادهـا یهـا و بن  ه مـا متاسـفانه ارگـان   کـ  نیضمن ا. شود یغرب مربوط م یفرهنگ يادهایبن

هر . میم و نداریا وند نداشتهین پیدر ا) یچه مستقل و چه دولت(هم  يمسوول فعال و دلسوز

در  یا و فرانسـه، قاسـم  یکـ در امر یبراهنـ  يوندهایها و پ وششکمثل (بوده  یوششکه کجا 

هـم بـه بـار آورده     يریج بعضاً چشـمگ ینتا...) سار در هلند و کدر آلمان، خا یفرانسه، معروف

ر یاخ يها در سال) گریو چند تن د يو دولت آباد يریگذشته از آثار گلش(ن اثر یچند. است

ن منوال هم اگـر  یه همزه گرفته، و بیشده، جا یا اجرا شده، نقد و بررسیترجمه و منتشر و 

  .ات جهان متصور شدیرا باادب يشتر و ژرفتریوند بیپ يتوان دورنما یش برود، میپ

سـنده  یه هـر نو کـ م یابیـ  ین درمـ یشـ یپهاي  ات مهاجرت دههیت ادبیبه وضع یبا نگاه

ند و بـه  کش یدایند دوباره پک یتالش مه ک یتیواقع. است  جدا شده مبهم یتیواقعمهاجر از 

حاد پرشتاب ودر مقطع اتفاقات  یعنی. جدا شده است یه در بد مقطعکنیضمن ا. ددونیآن بپ

ـ   کنـه شـ   یو اجتمـاع  یاسـ یه نه اوضـاع س ک یدر مقطع. یاجتماع و  یل و رونـد اوضـاع ادب

 يادیـ ن دوره گذار را تا حد زیاما امروز به واقع ا .ثبات نبود يچ وجه دارایمان به ه یفرهنگ

آنچـه مهـم اسـت     هکمعتقدند  ياریزبان امروز بس ییایپوبحث  در یحت .میپشت سر نهاده ا

هـا   همـه زبـان  . سـت وا رامـون یپسنده مهاجر نسبت به جهان یت نگاه نویفکی تحول روزآمد
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د آمـده  یـ درخشان آثار پد يها نمونه یوقت یو حت .شرفت را در خود دارندیر و پییت تغیقابل

داشته  یه مقاومت خاصکنبوده » زبان«ن یه اکم یشو یم، متوجه مینیب یشور را مکدر خارج 

نش یه در مقاطع مختلـف آفـر  کسنده و شاعر بوده ین نویه اکبل. ست خورده استکو حاال ش

او و نـوع   یت ذهنـ یـ ن بـا قابل یـ رده و اکـ ه برخـورد  ین قضیال مختلف با اکخود به اش یادب

  .دارد یش بستگا يرکفهاي  تیز او از محدودیگر ین و چگونگینو يها دهیبرخوردش با پد

و  یذهنـ  يهـا  تینار آمدن بـا محـدود  کشتر در یل بکمش. رود یش میزبان به هر حال پ

ارتباطات مـانع   یگستردگ .نو است یحسهاي  افتهیو ها  دهیان پدیخوب در ب یتیفکیافتن ی

وچـه و بـازار و   کسـندگان، مـردم   یها، نو روزنامهة سنده مهاجر از زبان روزمریمهجور بودن نو

آن را بـه گونـه    یو فرهنگـ  یر سـاخت اجتمـاع  یـ ز زبان و یبا ساختار برون یعنی،  نیمخاطب

 یـک ه به طور روزمره بـا  ک يسنده مهاجرینو يبرا یحت. مرتفع ساخته است يزیشگفت انگ

و  یه ارتبـاط ذهنـ  کـ ن اسـت  یـ گر مواجه اسـت مهـم ا  ید يرکساختار ف یگر و حتیزبان د

نـد، بـا   ک یر مکبا آن زبان چقدر ف. دم خور است و یکاش نزد ياش چقدر با زبان مادر یحس

افتـد   مـی  دارد، یونیـ لیه مخاطب چنـد ده م ک ایگر دنید يآن زبان در جا يه براک یاتفاقات

  . ندک یچگونه برخورد م

بـه   یازده سالگیاو از ده . است یرد عراقکند و اصال ک یم یدر سوئد زندگ یئ رهکبهروژ آ

 آمـده ران یـ اش بـه ا  ها معروف شد با خانواده یجنگ بارزانه به کآن دوره  يها يریعلت درگ

به سـوئد   سپسو  ران بودهیا در یست و چند سالگیتا ب ،اد گرفتهی یران فارسیو در اا .است

در  یو بعـد از اقـال ده پـانزده سـال زنـدگ      زبان دوم اوست یزبان فارس. رده استکمهاجرت 

 یـک نکسد و چه از نظر زبان و چـه از نظـر ت  ینو یم يرینثر گلش امکاستحبه  ران،یخارج از ا

سـنده  یزان ارتبـاط نو یم ،ن اصلیبنابرا. است یوتاه فارسکۀ شناخته شده در قص يا سندهینو

  .ن زبان استیمرتبط با ا يدادهایش و با روین خویمهاجر با زبان سرزم

 یزبان جادیدر جهت ا يا ر آگاهانهیه در آن زبان سک یار رضا قاسمکما  یبه هر حال وقت

شـود و   یران چاپ مـ یده شده، در ایران آفریه در خارج از اک میدار ش رویدارد را پ ایو پو نو

، یا سردوزامی، يبهرام مراد يها ارکا یند و ک می ران را از آن خودیزه رمان اول آن سال ایجا

 شـود  یه مطرح شده و مک یل بغرنجکه به آن شیه قضکم ینیب یگر، میسان دکا ینوش آذر، 
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در  يه مـراد کـ  ییارهاکا یزبان انجام داده و  يقهرمان در شعر بر رو یه ساقک يارک. ستین

ش از هر موقـع  یسندگان مهاجر امروز بینو. رندیبه واقع چشمگاند  هگران انجام دادیا دینثرو 

. د هـر واژه حامـل ارزش خـودش باشـد    یـ ه در نثر هم مانند شعر باکاند  گر خوب آموختهید

نه یدر زماي  د و زندهیجد يارهاکستند اما همچنان ید نیاز نسل جد ییایو رو یگرچه براهن

همچـون بـه روژ    سـندگان جـوان  یاز نو یلـ یبا زبان را در خ يبرخورد جد. دارند تحول زبان

سـار بخصـوص در   کو خا کـی ، محمـود فل یرضا قاسـم . دیتوان د یقهرمان م یو ساق یئ رهکآ

ارشـان در خـارج از   که کـ ات مهاجرت ما یمطرح ادب يها سندهیو اغلب نو ها بادنماها و شالق

بـا تحـول    ياند، به درجات مختلف بر خـورد جـد   ر گذار بودهیشور خوب مطرح شده و تاثک

  . اند زبان داشته

زبان نـام   یتسامح دوره شلختگ کین را با اندیشیدوره پ اگر بتوان یحت ن نقطه نظریاز ا

زبـان بـه    یبعضـ  يبـرا  یحتـ  .اند هشد ریار ناپذکان یتینهاد به مرور ساختار و زبان حائز اهم

امـروز،   .انـد  هداده یهم ارا يات ارزشمندین منظر تجربیو از ا مطرح است یعنصر اصلعنوان 

شـور  کر در خارج از یاخۀ ه در دو دهک یو مهاجران(سوت مهاجر ک شیسندگان پیعالوه بر نو

ر یـ اخۀ ن چند سالیه در همکرا  یرانیجوانان ااز  يا نسل تازه) اند دهیآفر یآثار ادب یبه فارس

هـاي   نند تحـول زبـان را از دغدغـه   ک یم ییطبع آزما یاند و به فارس ردهکران مهاجرت یاز ا

  .اند هات مهاجرت معاصر قرار دادیت ادبیپراهم

ه بـا خـودش   کـ است هایی  ر تنشیشور مقصد در گکورود به  يمهاجر در ابتداة سندینو

 -،يمسلما درمرحله بعـد . گذراستة دور یکن یا. سدینو می ه آنها راکت اس یعیآورده و طب

ط تازه، رنـگ عـوض   یر محیار نوشتارش تحت تاثیل و معکش -ط موجود یرفتن شرایو تا پذ

ش رو دارد، خواهد نوشت ودر یه در حال ، وپکسه با آنچه یتا آن زمان اودر مقا. ردکخواهد 

 و از درد غربـت هـا   مـنش از تفـاوت  ، يهـا  مبودکاز  او... ه پشت سرش ماندهکفقدان آنچه 

 يند و بـا سـاختارها  ک می ه لمسکگذرد، آنچه  می ه در غربت بر اوکاز آنچه . خواهد نوشت

، فقدان ییو تنها يماری، بياریکر بینظهایی  مثال دغدغه. دش گره خورده استیشت جدیمع

 به طور معمول -ستیج نیت رال متعارفش در غربکگر بشیه دکا آنچه ی -،یسنتهاي  یدوست

ن را در یه دابلـ کس در فرانسه نبود یمگر جواما  .تازه او خواهند شد یداستانهاي  هیدست ما
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و هـا   ابانیو خها  وچهکه کرا در آلمان ننوشت  اش هجن نام يریا مگر گلشید؟ یس بازآفریاول

  ل و ارادهء خودش بسازد؟ ین بار به میمحالت اصفهان را از نو، و ا

ورانـه  کورک يدنبالـه رو شرو مهـاجرت ، بـا   یات پیدر ساحت ادبه کد توجه داشت یاما با

 ات و هنـر یتجدد را در ادب توان نمی گرانیاز د يو با گرته بردار یستیپست مدرن هاي يتئور

ن یـ تا ا يساعدگهواره تا گور چرا. ه گذاشتیشتن ماید از خویبا. ش گذاشتیمهاجرت به نما

از  یه بخشـ کـ دهد  می را نشان ییو بچه گداهاها  است؟ چون دلبرخانم و ماندگار جذاب حد

مخـرج  هـایی   هیـ ن درونمایچن. میم باشیخواه نمی هکوجود ما هستند، آن بخش از وجود ما 

ا یـ هـا   یپنـاه  بـی  آن هـا،  یآن ناخانگ. ماست یزندگ یو چفت و بست عاطف اتیادب كمشتر

   .شده است لیجرت تبدزم به مهایگلوبال ه در عصرکها  يابانگردیخ

ات مهـاجرت  یـ بـه ادب  را یصـفحات  ارنامـه کن پنـاه در  یـ ده زریه سپکش یاز چند سال پ

ات مهـاجرت  یرا به ادب یه بخشکرد کدا یتوان پ می را یمتر مجله ادبکاختصاص داده است، 

ـ یجـوا  يادهـا یشـود ناشـران، بن   مـی  دهیـ ه دک یو وقت. اختصاص نداده باشد  یحتـ  و یز ادب

ننـد و  کا یپو يرا قدر یادب يات مهاجرت فضایادب يخواهند با برجسته ساز می ها یمطبوعات

ر یات غیسنده مهاجر و ادبیمتفاوت نو هاي تازه و پرداختهاي  انگار جامعه به زبان تازه، و تم

و  ین حـس همبسـتگ  یا ياید به احیدهد با می نشاناي  سابقه بی ن رغبتین سرزمیا یرسم

  .ن بودیار خوش بکفرجام 

در  یدرسـ  میکـ ست و یه هنوز است، در سده بکما هنوز ! مینکالبته با خودمان تعارف ن

و  یررسمیران غیا هاجرات میادب. میندار مانیها رستانیها و دب ات معاصر در دانشگاهیخور ادب

  . پشتوانه است یپناه و ب یز بیاش ن سندهیطبعاً نو

ات مهـاجرت بـه خواننـدگان داخـل     یـ ادب یه از ناشر به خاطر معرفک یسانک يدهایتمج

ه از سـر  کـ م اسـت  یتـ ی یات مهاجرت مانند طفلـ ینند و تصورشان از ادبک یل میشور تجلک

ان یـ رانیم گمنـام را بـه ا  یتـ ین طفـل  یخواهند ا یاند و م ن گرفتهیر بالیآن را به ز يبزرگوار

ات مهـاجرت در  یبرخورد با ادب يارهایسه با معیه در مقاکست بلین یافکنند نه تنها ک یمعرف

  . ز استیآم نیار توهیبس ایدن

از  ینیه فـرا رو دارد، وارد مرحلـه نـو   کـ هـایی   به رغم تمام دغدغه یات مهاجر فارسیادب
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ه در دل ک یاتیادب. در راه استاي  ه نسل خجستهکد داد یتوان نو می و شده یمناسبات جهان

زبـان و بـه دور از   ین میبا سـرزم  تر یو عقالنتر  ختهیفره یدر تعامل رات پرشتاب جوامع،ییتغ

و هـا   يدادگـر  بـی  هـا،  یو زشـت ها  ییبایزدن یشکر یبه تصوبا ها  يو غرض ورزها  یسردرگم

   .پردازد می ها ا فتیو درها  ان حسیبه بهاي  ینابسامان

کـه پشـت سرگذاشـته و آینـده     اي  گذشـته  گرهویت خود را در برزخیسنده مهاجر دینو

ند و رویکردش به تعلقات خـاطر  ک نمی ش رو دارد جستجویان پزبین میه در سرزمک یمبهم

  . ماند نمی گذشته و باز سازي آن در حد نوستالژي ساده لوحانه باقی

  ...در راه استاي  نسل خجسته یبه راست
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