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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Diaspora literature is literature that narrates the voice of the margin in an 
ambiguous way. In this literature, immigrant characters do not belong to 
their own land, nor to the host land. The immigrant intellectual, because he 
has experienced "otherness" in the host land, start literary creation from 
their observations and experiences in what happened to him and other 
immigrants. Mohammad Asef Soultanzadeh, an Afghan writer, is one of 
those Diaspora intellectuals who migrated to Iran and then to Denmark in 
1365 following the insecurity of Afghanistan due to the communist coup. 
By expressing what happened to Afghan immigrants in Iran, Soultanzadeh 
shows the immigrants' self-deprecation, fear and worry, nostalgic feeling 
and their mixed identity. The current research aims to address the elements 
of diaspora literature in Soultanzadeh's works, especially "Nowruz is only 
in Kabul with purity" and "You who are not here, your land is not here", to 
answer the fundamental question that Afghan immigrants, in the land how 
have others looked at the issue of immigration? It has been done in a 
descriptive-analytical way. The conclusion of this research is that the 
author considers himself the silent voice of Afghan immigrants and shouts 
out their despair. In these two works, he depicts the black atmosphere of 
his own land and the land of the host, the unequal status of the host and the 
guest, and the full face of shame and failure of the immigrants. Because for 
immigrants, the atmosphere of the host country is different from the 
atmosphere of "their" identity, they turn to their suppressed past with 
despair of achieving the future that they had built in their minds, and after 
the experience of living in the host country, the discourse of philanthropy 
and they challenge the trans-ethnic and racial view. On the other hand, the 
title of both stories clearly reveals its diasporic atmosphere; because the 
desire to return to the homeland is very strong in the writer, and it is only 
the atmosphere of Kabul that creates peace and intimacy for him, and any 
place other than there is not considered his homeland. 
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 . پیشگفتار1

که از اصا،حات مربوط به نقد پسااستعمار  است، ریشه در فرهنگ  ۱]مهاجرت[ «آوارگی»اصا،ح 

است، به معنی پراکندن تخم در مزارع  یونانی دارد. ای  اصا،ح که کاربرد اولیۀ آن در کشاورز  بوده

 .(۵: ۱۳9۲مالق، کار برده شد )تکرشیبعدها برا  آوارگی یونانیان و یهودیان در جهان بهکه  باشدمی

تجربۀ زندگی در فضاها   در آثار مهاجران،هویّتی و دوگانگی هویّت غلب به نقد بیادبیّاتی را که ا

و فرهنگ و مشک،ت هویّتی اجتماعی ناشی از زندگی در کشورها  میزبان   متکاوت از فرهنگ خود

اصلی، پس از مدتی با ها  . در ای  شاخه از نقد ادبی، شخصیّتگویندپردازد، ادبیّات دیاسپورا میمی

پردازند. در همی  رهگذر، مییابی مستقرشدن تدریجی در کشورها  مهاجرپذیر، به خودپویی و هویّت

دهد، فرد مهاجر در جامعۀ میزبان تأثیر قرار میشدت تحتمهاجرت، هویّت مهاجر را به»از آنجا که 

)بهبهانی، « شوددن و تقلید مواجه میا  بوطور عملی با مسائلی چون زبان، نژاد، دیگر ، حاشیهبه

تاری   نیز، در تصویرساز  ی  دیاسپورا  کامل عواملی همچون ۲سافران (.۱۵۱: ۱۳9۱زاهد ، 

تی فرد در آنجاست، بیگانگی در کشور جدید، تمایل هویّ ۀتاریخی مکانی که ریش ۀپراکندگی، حافظ

مثابه ی   ت جمعی بهق و هویّحس تعلّ ها  مداوم از وط  اصلی وبه بازگشت به وط  اصلی، حمایت

 .  (Safran, 1991: 83-99)داندرا مهم میگروه 

اند. اصا،ح بی  دو اصا،ح ادبیّات دیاسپورا و ادبیّات مهاجرت تمایز قائل شده ،در نقد ادبی

رود که شهروند یا ساک  دائمی ی  کشور هستند و به مدت طوالنی کار میبرا  کسانی به  ۳مهاجران

اقامت دارند و در نهایت به سرزمی  مادر  خود  سرزمی  اصلی خودیا دائمی در خارج از 

که  شد میها پی ، بیشتر برا  گروهی از افراد استکاده تا مدت ۴گردند. از سو  دیگر، دیاسپورابرنمی

شدند و میزبانی و یا مذهبی و معموالً تحت نوعی اجبار با یکدیگر مرتب   -با پیوندها  مشترک قومی

 ________________________________________________________________      
۱ . Diaspora 

۲ . Safran 

۳ . expatriates 

۴ . diaspora 
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معاصر و با     و همبستگی متقابل )یهودیان( در تبعید بودند. در دورت قوّدارا  ی  هویّ

هایی که تر  به جمعیتطور گستردهالمللی، ای  اصا،ح بهها  بی جاییهروند جاب گرفت سرعت

 دشومیگکته اند، حکظ کرده أکنند و ارتباط خود را با کشور مبدخارج از کشور خود زندگی می

.(Hugo, 2006: 183) ویژه در دوران پسااستعمار ، تصویرگر مهاجرانی ها  دیاسپوری  بهنوشته

زندگی را در  اما در عوض نوع جدید  از ؛گردنداست که در نهایت به سرزمی  مادر  خود برنمی

ستند که در زبان اجتماعی از زندگی قدیمی خود ه -کنند و دارا  آثار فرهنگیمیه  جدید ایجاد می

نویسندگان دیاسپورا با وجود داشت  تابعیت جدید،  (Ilyas, 2018: 106) است. آنها بازتاب یافته 

شود. خالد اندیشند و مسائل اجتماعی وط  در آثارشان منعکس میاغلب به موط  اصلی خود می

هزار و  ۲واک کوهستانپژ، ۱بادبادک بازهمچون آمریکایی با آثار معروفی  -افعانی  حسینی نویسند

اما  ؛نویسندها  موفق ادبیّات دیاسپوراست که گرچه به زبان انگلیسی مینمونه یکی از ،۳نخورشید تابا

دیاسپوراها در جائی بی  دهند. ت و مسائل اجتماعی افغانستان را تشکیل میموضوعات آثارش سنّ

ملت و در  -اند که شامل سکونت در ی  دولت ها  مهاجرتی قرار گرفتهها و فرهنگملت -دولت

ملت و زمان  -اما مهاجرت در ی  حس معنو ، در فراسو  فضا  دولت ؛ ی  مکهوم فیزیکی هستند

 .(Cohen, 1997: 135-136)  قرار دارد

 و خروش عی خشمو تبعید، به روایتی؛ غم غربت است و پیام فرد تبعیدشده، نو دیاسپوراادبیّات 

طکی ها  عان، بحراتر اثر جُست. در ای  نوع ادبیها  پنهانییامی را که باید در الیهآشکار است. پ

ود. شه تصویر کشیده میبها ها  اصلی رمانناشی از فرهنگ میزبان و ناهمخوانی آن با شخصیّت

شوند و ها در ای  ادبیّات، با سردرگمی در فرهنگ کشور میزبان، دچار اخت،ل هویّت میشخصیّت

ت فت  هویّ  یایی از فرهنگ خوی  گسیخته و به فرهنگ کشور میزبان تعلق ندارند؛ بنابرای ، براگو

 اند.حقیقی خود دائم در تکاپو و سرگردانی

 . تعریف موضوع1-1

اخیر  ۀدر چند ده هاشدن افغانها  داخلی در افغانستان و انق،ب کمونیستی باعث آوارهوقوع جنگ

 ________________________________________________________________      
۱ . The Kite Runner 

۲ . The Mountains Echoed 

۳ . A Thousand Splendid Suns 
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اند تا آنچه را از غم غربت و ها  بیگانه دست به قلم بردهن، در سرزمی شده است و مهاجران افغا

 ،اند، بنویسند. یکی از ای  نویسندگانهایی که در حق خود تجربه کردهدلتنگی و همچنی  ناروایی

زاده در ن مهاجرت کرد. سلاانابه ایر ۱۳۶۵است که در سال  ۱۳۴۲  زاده، زادمحمدآصب سلاان

 فق  نوروزهای  چون اما تنها در برخی از داستان ؛درد و رنج مردم افغان نوشته استاغلب آثارش، از 
به آنچه که خود و دیگر مردم افغان در  نیست اینجا اتسرزمی  که توییو  صکاست با کابل در

تحلیل محتوا، ادبیّات   ای  پژوه  به شیوبنابرای ،  پردازد. اند، میها  میزبان تجربه کردهسرزمی 

 .زاده کاویده استمحمدآصب سلاان ها  آن را در دو اثر مذکورو مؤلّکه دیاسپورا

 . ضرورت، اهمیّت و هدف 1-2

حقیق هرگونه ت عنوان کشور  که زبان و فرهنگ مشترکی با ایران دارد وتوجه به ادبیّات افغانستان به

سد در رنظر میشود، بسیار ضرور  است و بهحسوب میدر ای  ادبیّات، تحقیق در ادبیّات فارسی م

تازگی  ه  وت ای  پژواهمیّماالعات فرهنگی، مرزها  فرهنگی باید جایگزی  مرزها  سیاسی شوند. 

بیّات ویژه در ادبه هاها در باب مشک،ت مهاجرت افغانروست که از نخستی  پژوه  آناز  نیز آن

 اند،شتهخاک دا زبان خود که روز  ریشه در ای در سرزمی  همل به بررسی ای  مسائست که داستانی ا

ن دادن معض،ت فرهنگی در ای  راستا و جلب توجه سیاستگذارا. هدف پژوه ، نشانپردازدمی

 فرهنگی کشور است تا بستر مناسبی برا  پذیرش مهاجران افغان فراهم کنند.

 اشاره کرد:   هاتوان به ای  پژوه می طور عامبه ادبیّات مهاجرت افعانستان بار در

پرداخته  ،خالد حسینی بازبادبادکدیاسپوری  رمان  ۀماالع به۲پژوهشیدر  ،(۲0۱8) ۱راج .ج. ورما

در آثار خالد و هویّت به مسألۀ مهاجرت  هاانعکاس کوهرمان  با بررسی ،۴(9۲0۱) ۳است. سسویتا

بر مهاجرت و روند زندگی در  ها،پژوه ای   و سجال بادانیا نویسند  هند  پرداخته است. حسینی

فرهنگی نویسندگان )افغان و هند(  ۀت جدید که با ریشیعنی آمریکا و مسألۀ ایجاد هویّ؛ کشور جدید

 ________________________________________________________________      
۱ . Raj Gaurav Verma 

۲ . “Home No/w/here: Study of Diasporic Dilemma in Khaled Hosseini’s The Kite Runner. 

۳ . Seswita 

۴ . Migration and Problem of Identity in Diasporic Novels: the Mountains Echoed by Khaled 

Hosseini and Trail of Broken Wings by Sejal Badani. 
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در نیز، ( ۲0۱9) ۱رزماتوف تمرکز دارد. ،شودها  زن ارائه میدر تضاد است و از دید شخصیّت

شناسایی  مقاله، هدف. ۲پرداخته استها  خالد حسینی دیاسپورا در رمان ادبیّات ها ا  به ویژگیمقاله

و هزار خورشید  بادبادک باز، پژواک کوهستاننق  ادبیّات دیاسپورا در سه رمان اصلی خالد حسینی 
ها و درگیر  زبان ؛که سه ویژگی عمده ادبیّات دیاسپورا ه استبوده است. پژوه  نشان داد نتابا

نویسنده آثار دیاسپوری  برد روش بیوگرافی، همبستگی زمان و مکان نق  مهمی در ها، کارفرهنگ

ای  است که آثار حسینی    پژوه  که نویسنده بر آن تأکید دارد،ها. یکی دیگر از یافتهشته استدا

 تحلیلبه  خود ( در کتاب۱۳9۴متعلق به ادبیّات دیاسپوراست، نه مربوط به ادبیّات مهاجرت. محمد  )

 شعر مضمون و صورت ،( نیز۱۳8۶پرداخته است و نیکوبخت و چهرقانی بزچلویی ) افغان مهاجرت رشع
 اند. را نوشته افغانستان مهاجرت

 نسبشریبپژوهشی از طور خاص، ؛ نویسند  مهاجر افغان نیز بهزادهمحمدآصب سلاان بار در

ها  ها  پسامدرنیسم در داستانبررسی مؤلّکه»که به  وجود دارد( ۱۳9۲) ابراهیمی فخار  و

یسم بی  از آنکه تمهید و پژوه  ای  است که پسامدرن نتیجه. نداپرداخته« زادهمحمدآصب سلاان

بینی و فلسکه حاکم بر اثر دارد، چنانکه ای  نظریه در مورد تکنی  به حساب آید، حکایت از جهان

ها  ادبیّات داستانی مهاجرت اما اثر  که مؤلّکه ؛زاده نیز صادق استها  سلاانبرخی از داستان

 یافت نشد.  ،باشد و بررسی کرده تحلیل  را زادهطور خاص در آثار سلاانافغانستان در ایران و به

 های پژوهش. پرسش1-3

 اند؟هنگریست مهاجرت موضوع به چگونه دیگر ها سرزمی  در افغانستانی، مهاجران -   

 اند؟کدام زادهسلاان دیاسپوری  آثار در یافتهبازتاب ها مؤلّکه -   

 است؟ چگونه میزبان سرزمی  در هویّت مسألۀ به نویسنده نگاه -   

 نظری . روش پژوهش و چارچوب1-4

شده، همانگونه که پی  از ای  ها  انتخابلی انجام گرفته و رمانتحلی -توصیکی   به شیو ،ای  پژوه 

هستند.  نیست اینجا سرزمینت که تویی و باصکاست کابل در تنها نوروزذکر شد؛ دو داستان نویسنده 

ادبیّات دیاسپورا همچون مسألۀ هویّت، نوستالژی  بودن، ها  چارچوب نظر  پژوه  بر مؤلّکه

 ________________________________________________________________      
۱ . Ruzmatova Dilnoza Ramatjanovna 

۲ . DIASPORA FEATURES IN KHALED HOSSEINI’S NOVELS. 

https://civilica.com/p/183396/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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ها  نقل ا  که دیاسپورا را از سایر گونهها  عمدهز شاخصهحقارت و خودکمتربینی و...  تأکید دارد. ا

 «تمایل به بازگشت»سازد، پیوند انکارناپذیر آن با سرزمی  مادریست. جیمز کلی فورد مکان متمایز می

جایی بر های  قسم از جاب  دهندها  تمیزخصیصه ۀمثابرا به «ز جانب سرزمی  مادر حمایت مستمر ا»و 

گزیدن در اینجا و حکظ ارتباط و سکنی»در واقع، در ذات دیاسپورا تناقضی نهکته است، . شماردمی

لی و از ای  رو حکظ ارتباط با میه  اص  (.۱۷۱: ۱۳9۶نژاد و برادران جمیلی، )درز  «همبستگی با آنجا

 ها  دیاسپوراهاست. هایی از فرهنگ بومی در سرزمی  میزبان از ویژگیداشت  جلوه

 موضوع تحلیلی پردازش. 2

اغلب،   ،نویسندگان مهاجرت، معموالً مسائل و معض،ت مهاجرت را مرکز توجه خوی  قرار داده

زاده نیز، در اند. سلاانخوی  یا یکی از نزدیکانشان بنا کرده« واقعی»روایتشان را بر اساس سرگذشت 

پژوه ، به چنی  مسائل و مباحثی نظر داشته است و شاید شخصیّت سردار که  شده برا دو اثر انتخاب

یران بسازد، سرگذشت خود نویسنده اش را از نو در ااز راه پاکستان به ایران پناه آورده بود تا زندگی

پس از معرفی نویسنده و  در پردازش تحلیلی موضوع، باشد که از پاکستان راهی ایران شده بود.

 اند، بررسی و تحلیل خواهد شد.ها  ادبیّات دیاسپورا که در آثار و  نمود و ظهور یافتهآثارش، مؤلّکه

 وی آثار و نویسنده معرفی. 2-1

 : گکته است، در کابل است که در باب معرفی خود ۱۳۴۲  اده، زادزمحمدآصب سلاان

زاده، )ستطاا  « ام بتید ام، همتا  روزهتای کتیدک    تنها روزهای شاد و رنگین و خاکستریی »

1382 :2  .) 

به دانشگاه کابل راه یافته بود تا « استق،ل»از مدرسه فرانسو  زبان  ۱۳۶0ای  روشنککر افغانی، سال 

به دلیل وضعیت نامناسب حاکم بر افغانستان، از طریق  ۱۳۶۵اما سال  ؛ز  تحصیل کنددر رشتۀ داروسا

سال سکونت در ایران، به ناچار به دانمارک رفت.  ۱۷خاک پاکستان به ایران مهاجرت کرد و پس از 

 کند: مهاجرتی که با پشیمانی و افسوس از آن یاد می

ها را م در اییا  بمانم، نشد. اجازه ندادند. افغا اینجا آمدم، از اییا ، تهیا . خیط  تالش کید»
اخیاج کیدند. نیم  از عمیم را در اییا  زیسره بیدم و سخت دلبسره شده بیدم به آنجتا، بته   

 (.1هما : « ) خیاسرمهایش و اندوهش را نم شاد بیدم در شادیخیب و بدش، به میدمش. 

ها  روا داشته بر خود را موجب ختیزاده در برخورد با موضوع مهاجرت، رنج و سسلاان
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در آثارش او ها  مسل  بر جامعه دریافت. تتضاد با الگو  ذهنی واقعیّ اش وگرفت  الگو  ذهنیشکل

مکهوم مهاجرت » که نویسان مهاجر در پی آن بود؛ چرا که همچون دیگر داستانپردازدمسائل میای   به

ا  که میادی  قدرت ها  مسل  گسیخته و در حاشیهتها  داستانی که از جهان واقعیّرا در شخصیّت

ا  که سرآغاز (. حاشیه۷۵: ۱۳9۴)خیالی خایبی، شبانلویی، « مرکز به ایشان تحمیل کرده، نمود دهد

و حم،ت گوناگون نیز بر آن بود و اخت،فات داخلی  ۱۳۵۷ثور  ۷آن فاجعۀ عظیم کودتا  کمونیستی 

 افزون شدند تا مهاجران افغانستانی با افسوس و رنج از آن یاد کنند.

 .کردمیخوانی رضا براهنی شرکت زاده، از روشنککران افغان، در محافل داستانسلاان

مله هایی ازجنویسی را از هوشنگ گلشیر  در ایران آموخت تا اینکه دست به قلم برد و داستانداستان

 که تویی، گریز عسکر، دانمارک این ، صکاست با کابل در فق  نوروز، شویممی گم گریز در

 دریغا، نقره شهر سینماگر، خروج سکر، عدن دوزخهایی چون و همچنی  رمان نیست اینجا اتسرزمی 
، در شویممی گم گریز درعنوان  باش،  ۱۳۷9از و  منتشر شد. اولی  اثر او،  برنز  گاوها و  م،عمر

 . تعلق گرفتو چند مرتبه جایزه ادبی هوشنگ گلشیر  به آثار او  به چاپ و نشر رسیدایران 

عنوان دو که یکی از آنها به تشکیل شده ، از چند داستان کوتاه استصکاست با کابل در فق  نوروز

زاویۀ دید سوم شخص به کند. ای  داستان که از نکر بودند، نزاع دو افغانی مهاجر در ایران را روایت می

. نزاعی که بی  آن شود، داستان نزاع دو جوان افغانی شکسته از غم غربت استشیو  مستقیم روایت می

 . به وجود آمده استبه دلیل حساب و کتابی که در افغانستان با هم داشتند،  دو،

را ایرانی درگیر  و نزاع آن دو، زمانی برا  راو  قابل بحث است که یکی از آن دو نکر 

ها دارد. هنگامی که نزاع آنها آغاز ا  شبیه ایرانیا  بلندتر و قیافهانگارد؛ آن را که قد و قوارهمی

« گهها ، نگاه کنی . ای  افغانی به م  زور میآانداخت: نظر  به مردم می»شود، قدبلند به عمد می

ریزند و او را مورد ضرب و شتم قرار (. با ای  گکته، دیگران بر سر او می۱۳۴: ۱۳8۲زاده، )سلاان

ا  گونهبه ،کنندو... خااب می« رو رناکس پُ»، «دزد»، «افغانی کثافت»عناوینی چون  ادهند و او را بمی

برگرداندن او به  دلیل هکه ترس از پلیس ب است حالی در . ای که آروز دارد پلیس به داد و  برسد

باید یکدیگر را تحمل »ترساند. مهاجر افغان که باور دارد: می سرزمین ، خیال دیگر   است که او را

شود و ای  خااب که: (، تحقیر می۱۴۲-۱۴۱)همان: « کنیم و... ما ساک  جهانیم و جهان وط  ماست

  آید.ویژه از طرف پلیس، چون پت  بر سر و  فرود میبه، «داری ؟تان را نگه نمیچرا حرمت مهمان بودن»

کتاب است عنوان ی  اثر مهاجرت، اولی  داستان هم به نیست اینجا اتسرزمی  که توییداستان 
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کند. سردار، با همی  عنوان آمده بر جلد کتاب، زندگی مهاجر  افغان را در ایران روایت می که

اش را در ایران از نو شخصیّت اصلی ای  داستان، از راه پاکستان به ایران پناه آورده بود تا زندگی

. او با ای  شودمواجه میسرزمی  میزبان در مهر  بی باشود، اش عیان میت افغانیاما هرگاه هویّ ؛زدبسا

(. سؤالی 8: ۱۳8۶زاده، )سلاان« رفت؟آمد، کجا باید میاگر به اینجا نمی»که  اندیشه به ایران آمده بود

 رسد. که تا پایان داستان به پاس  آن نمی

ا واهند تخرا می ، به دلیل افغانی بودن عذرشکندداکردن کار اقدام میبرا  پیسردار هر کجا که 

  او و بر تشوی ی کهترسد؛ یعنی ی  افغانی با شناسنامه و نام ایرانی. هویّت ترکیبی میاینکه به هویّ

 افزاید: همسرش می

ک یت اندیشید که پیشری ز  یک افغتان  بتیده و التان ز     چنانکه همسیش وقر  به این م »

 (.  34)هما : « کیداییان  است، بیشری گیجش م 

 ل پذیرش  او قابجا  سردار برا پر بهت شخص است و نام گرگی  شاهی جزئی از هویّ ،چرا که نام

 دارد:  نیست و باور

اشند و آید. مثل لباس  که بیای هیکل خاص دوخره بهیچ اسم  جز هما  به این قیافه نم »

 (.27)هما : « بخیرد و بی تن دیگیی زار بزندهی لباس  فقط به تن  خاص 

  خاکی ی  کرامهاجر افغانی که برا  خود خیال آیند  خوبی را در سر داشت و گکته بود: تمام 

هال   است، نمرزمی  سازم و اینجا سام را میسرزمی  م  است، اگر در افغانستان نشد، در ایران آینده

 رد.بسر میه بگردانی و بار دهد، تا پایان داستان در تشوی  و سرکارم تا برگ ام را به زمی  میزندگی

 وجهی دو هویّت. 2-2

یابد. گیرد و با آن مکهوم میشکل می« دیگر »و « خود»هویّت یا شخصیّت ملّی و فرهنگی، در تقابل 

ما از صورت عنصر  بنیادی  در فهم یابد و بهها  خاص در ذه  ما نمود میبا ویژگی« دیگر »گاهی 

پردازان حوز  توجه نظریهشایان کند. بحث هویّت، اغلب پیرامون و ساخت شخصیّت و هویّت عمل می

ها  بسیار  انجام گرفته است. زیگموند فروید، شناسی و روانشناسی بوده و در باب آن پژوه جامعه

ند با قدرت، دان  و آن را در پیومیشل فوکوکند و هویّت را در راباه با ضمیر ناخودآگاه تعریب می

پردازان حوز  ماالعات . یکی از نظریه(۷۶: ۱۳9۲، و همکاران )ر.ک: دریکوس داندگکتمان می
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 که باور دارد:  است ۱فرهنگی، یور  لوتمان

گیتید کته   و اجرماع  در فضای  صیرت م  گیفرن هییّت فیدیساز و شکل تیکیب هییت»

 (. 221: 1390 )لیتما ،« مشهیر است« ایسپهی نشانه»به 

   هاشانهنمیان  کوشد ارتباط معنادار بر اساس ای  نظریۀ، سوژ  انسانی، در سرزمی  میزبان می

 (. ۲0: ۱۳9۵ح و همکاران، ا  مبدأ )سرزمی  اصلی( برقرار کند )ف،ساز و سپهر نشانههویت

ر دزاده نند. سلااکنیبینند، به گذشته رجوع مها  مهاجر، هرگاه راه را بر خود بسته میشخصیّت

 ، اینگونه آورده است:باصکاست کابل در فق  نوروزباب شخصیّت مهاجر داستان 

 «یومبت ولت  بایتد    ؛دانتم کجتا  شتید. نمت   ها بستره مت   ما افغا به روی راه  ،از هی طیف»... 
  .(20: 1386زاده، )سطاا 

هاجرانی مدهد. هویّت پیشی  سوق میگریز از هویّت برا  شخصیّت مهاجر، او را به تککر در باب 

ن که ادر افغا،م مکنند. در کهویّتی و سرافکندگی تعبیر میکه قبل از مهاجرت، مهاجرت از وط  را بی

 ارتباط با وط  نیست، ای  موضوع عیان است: بی

بتید:   جال نتداده مادر م ام، بیا بیو اییا  یا پاکسرا .پدر رو کیده بید به من و گفره بید: بچه»

. خیاهم، اگی اوند من هستر ، مثتل نامیدهتا نمیتیی جاهتای دگته      بانخیه الیف زدی. نم 
ه داشترم کت   مان ، بیی که نرینم سیم را بان کنم؟  ...کاشک  یه اوند دگه هم مهمین جا م 

« نرفرتی رفرتین مت   کیدم در جنگ، او  وقت تی و پدرت در هی گیری که م او را راه  م 
 (.102: 1382 زاده،سطاا )

ای  پیوندبودگی، نوعی مقاومت است که برا  مهاجر یا فرد  که سرزمین  اشغال شده، پی  

آید؛ زیرا در شرای  مهاجرت و حضور بیگانه در سرزمی  فرد، تقابل میان استعمارگر و استعمارزده می

چگونگی  وجه بهتشود. در آستانه بودن نیز که از اصا،حات برساختۀ هومی بهابهاست، دیده می

اینگونه  .((Bhabha,1994:5 اش استبودن او، به خود حقیقیبازگشت انسان در وضعیت در آستانه

 اندیشد؛ نه خود را از آنِکه، خود حقیقی و غیرحقیقی مهاجر، در ت،طم است و به گذشتۀ خود می

و نشان سرزمی  میزبان را سرزمی  میزبان. مهاجر اگر نام  داند و نه از آنِفرهنگ و سرزمی  خود می

ت هم، برا  او قابل درک نیست. در حقیقت، برا  خود برگزیند، باز از آن سرزمی  نیست و ای  هویّ

کند؛ چنانکه شناسنامۀ ایرانی و هویّت جدید ت، قبایی است که بر ت  نحیب مهاجر سنگینی میای  هویّ

 ________________________________________________________________      
۱ . Yuri Lotman 
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 نمود.سردار برا  او سنگی  می

« کیدش هم بزرگ بید. انگار سنگین هم بید. این را خیب الس م این شناسنامه بیای جیب»

 (. 28: 1386زاده، )سطاا 

بخ ، مارح تها  هویّیکی از مؤلّکهعنوان بهدهد و نام، در ای  قسمت، پیوندخوردگی نام رخ می

د ات اینجا نیست، در تشوی  است که خود را سردار بداناست. شخصیّت اصلی رمان تویی که سرزمی 

 یا گرگی .

دهد. چنی  کشد و سردرگمی آنان را نشان میشد  مهاجران را به رخ میهویّت گم ،نویسنده

اما گاه هویّت و شخصیّت  ؛نماید که مهاجران بنا به جبر اجتماعی و جغرافیایی، هرچند به سختیمی

ه سردار، هویّت گزیند. اگرچه، آن دیگر ، در مقابل خود باشد. چنانکدیگر  را برا  خود بر می

 است.  مواجه مهر بیبا گزیند و با وجود ای ، از طرف جامعۀ ایرانی ایرانی گرگی  را برا  خود برمی

کند و آنگاه که خود تا حدود  ای  موضوع، برا  او غیرقابل باور است و در مقابل آن مقاومت می

 ؛ چرا که بنا به باور لوتمان:ردکند، همسرش با آن نام، احساس دیگر  دابا آن ارتباط برقرار می

گیتید و همتا  گفرمتا     شتکل مت   « خید»گیفرن هییّت در فضایساز و شکلعناصی هییّت»

 (. 222: 1390)لیتما ، « بیای افیاد قابل فهم هسرند

گیر  هویّت برا  ای  شخصیّت مهاجر و همسر او در ساز و شکلدر ای  داستان نیز عناصر هویّت

ا  مبدأ )سرزمی  افغانستان( بوده و فضا  کشور میزبان )ایران( و ان سپهر نشانهفضا  دیگر  یا هم

 ساز آن، برا  آنان غریب و نامأنوس است.عناصر هویت

که مهاجر افغان از آداب زندگی در سرزمی  میزبان  دهندخوبی نشان می، بهزادهها  سلاانداستان

 داند: آگاه است و می

گیید تی افغتان   شید، نم ها به هم میبیط م خیاه ناخیاه کار آدم وقر  وارد جامعه شدی،»

 «...ول  بتاز هتم نتاگزییی بتا هتم کنتار بیتای         ؛هسر  یا اییان . هیچقدر از هم بیزار باش 
 (.139: 1382زاده، ) سطاا  

لی، تقلید از طور کهند، اما باهمهاجران با اختیار خود به ایران آمد ،اگرچه ایران استعمارگر نبوده

را به شکل « خود»آداب سرزمی  میزبان، به تقلید از کشور و فرهنگ سلاه تعبیر شده است و به تعبیر ؛ 

آور است و بودن در سرزمی  دیگر، آنچه تشوی  مهاجر را تشوی  و وسواس ،در آوردن« دیگر »

هویّتی مستقل در داشت  دلیل خودباختگی و ن افزاید و بهشود، مدام بر سرگردانی او میموجب می
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بودن هویّت نشانگر ای  است که هویّت آنها بر پایۀ حقیقت ها، دو وجهیعذاب است. در ای  داستان

 شود. نبوده، بلکه ساختۀ تصور خود اوست که ای  امر باعث تشوی  او می

باشد، عنوان اثر ادبی مایۀ اثر نیز داللت داشته تواند بر دروننگاه نویسنده که می  افشاکنند ،در واقع

، صکاست با کابل در فق  نوروزو  نیست اینجا اتسرزمی  که توییو داستانی است که در دو داستان 

ت تعلق دارد و با یأس داند به کدام فرهنگ و ملّها نمیمشخص است. شخصیّت مهاجر ای  داستان

 گوید: می

بدهد. پیسرم تییه رنگ است. گتیی   و الر  تا الان کس  نریانسره نژاد میا هم تشخیص ... »

اجداد سیاه پیسرم چند نسل آمده باشند و در مناقۀ سید و معردله زیسره باشند و پیسرشتا   
ام بته  ولت  شتکل جمجمته    ،ام به زردها شبیه استت به سپیدی گیاییده باشد. الالت چشما 

دانم بته کتدام کشتیر    بنابیاین من نم  ؛ماند، گیی  تیکیب  هسرم از همۀ نژادها...سفیدها م 
 (. 59: )هما « ام را در میا  کدامین میدم جسرجی کنم...تعطق دارم و گذشره

ا  بودگی نیست؛ عارضهبودن هویّت و گماینگونه سخ  گکت  شخصیّت مهاجر، چیز  جز ترکیبی

 کند.که مهاجران را خواه و ناخواه دچار می

 سرگردانی و ترس. 2-3

ا  از سرزمی  مألوف توان گکت: از روزگار  که نویسندهادبیّات مهاجرت، میبا نگریست  به پیشینۀ 

خود جدا شد و از احساسِ غم و موارد  از ای  دست نوشت، ای  ادبیّات، با عناوینی چون ادبیّات 

ها  پس محصول سال» ادبیّات مهاجرت، به شیو  امروز اصا،ح تبعید، حبسیه و... وجود داشت؛ اما 

ها جایی جغرافیایی مردم در طی ای  جنگ  اول و دوم جهانی است. آوارگی، تبعید و جابههااز جنگ

ها  اجتماعی در ای  مناطق، منجر به جدایی انبوهی از و نیز تبعات سیاسی منکی آن به همراه ناپایدار 

 .ردیدها  مادر  خوی  گمردم و به تبع آن تعداد زیاد  از شاعران و نویسندگان آن از سرزمی 

رسد. آلود  که در مقابل فرهنگ غالب کشور میزبان به گوش می. صدا  ترس(۲9: ۱۳8۷)خدایار، 

صورت غیرمستقیم پیام و احساسات خود از آن ترس، سرگردانی، خشم و تعصب و نگرانی نویسنده، به

 کند. های  بیان میخوی  را در میان نوشته

کند، به خوی  نیز، از دید فرهنگی که در آن زندگی می مهاجر افغان دورافتاده از سرزمی  مألوف

اما ترس و هراس برآمده از تککر خودکمتربینی، چنان او را به وحشت انداخته که ؛ نگردخود می

تر داند. او باور دارد؛ در سرزمی  میزبان اضافه است و یا دیوار  کوتاهسرزمی  میزبان را زندان خود می
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تر را ایرانی فرض زاده، افغانی مسل داستان بحث و جدل دو افغانی، سلاان از او نیست. چنانکه در

 ها را بگوید:تحت ستم بودن افغان بارهکند تا باور دلخواه خود درمی

تی پیتدا  شاید افغانیه یه هیزم تیی به آ  یک  فیوخره یا اینکه این اییانیه دییاری از آ  کیتاه»
 (.139: 1382زاده، )سطاا « نکیده...

خواهد هرگونه شده؛ ف،کت و سختی مهاجران ای  چنی  گکت ، برا  آن است که نویسنده می

 خود را بیان کند و آن مظلومیت را فریاد بزند.  وط هم

ایرانی برا   ۀ، شخص افغان اگرچه نام و نشان و شناسنامنیست اینجا سرزمینت که توییدر داستان 

سرنوشت سرزمی  میزبان را ندارد. به ورود مغایر با قانون آن مهاجر  اما حق دخالت در ؛خود تهیه کرده

تواند اما بر اینکه با آن شناسنامه نمی ؛تر توجه داردشناسنامه و نام جعلی آن کم ۀبه سرزمی  ایران و تهی

  کند. همسو با ای  عقیده، از زبان شخصیّت در تعیی  سرنوشت سرزمی  میزبان دخالت کند، پافشار  می

 کند: ایرانی، سرگردانی مهاجر را نمایان می

« ببین، اینجا کشیر تی نیست. بنابیاین تی الق نتداری بتیای ایتن ستیزمین ت تمیم بگیتیی      »
 (. 32: 1386زاده، )سطاا 

 که شودهمراه میمهاجر است، با ای  واقعیت جامعه  در وجودچنی  اندیشۀ ترسناک و مبهمی که 

ا  که در لهأ(. مس۱۷)همان:  «کرد که کار نبودمی  نبود و باید کار میاش بود که تأامروز آینده»

شود. در حقیقت، موضوعی که راو  از آن ها دیده میزاده از مهاجرت افغانسرتاسر روایت سلاان

استکاده کرده است تا نشان دهد بر اساس ابعاد روانی مهاجر، در دل ترسی ازلی دارد. ای  ترس 

 ها  آزاردهنده بر ذهن  حاکم شود. زم  همراه مهاجر و خانواده اوست تا خیالصورت بیمار  مبه

کند که می ءها را به مخاطب القاها، تا آنجا وحشت و سرگردانی افغاننویسنده، در ای  داستان

ند  اجتماعی حوزه ادبیّات مهاجرت، سشوند. ای  نویآمیز و بیمارگونه تصویر میمهاجران، جنون

ها  ناکامی باشد گر انسانچیز جامعه برگزیده تا روایتا  خود را از مهاجران بیکار و بیهشخصیّت

با ای  در بحث مهاجران افغان نیز،  آزارد.اند و درد غربت و آوارگی آنها را میکه از وط  دور افتاده

سرگردانی بدانیم، بیراه زاده از مهاجران افغان را بر پایۀ ترس و استدالل، اگر پایه و اساس روایت سلاان

ها  اصلی زند و نه تنها شخصیّتنیست. بیمار  و احساسی که مدام بر جان آنها چنگ می

دهند. سردار، ها  فرعی، ای  باور و ویژگی را در شخصیّت خود نمود میهای ، بلکه شخصیّتداستان

شناسنامه و هویّت ترکیبی به  ۀ، اگرچه با تهینیست اینجا اتسرزمی  که توییشخصیّت اصلی داستان 
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اش مثل همیشه، هراس ازلی و ابد »اما چون احساس امنیت ندارد، به گکتۀ راو :  ؛دهدخود روحیه می

چنی  باور  داشت که نام نو، نه تنها آنها را به هویّت  ،( و همسرش نیز۳۵: همان) «ریزددل  را فرو می

وقتی به ای  »زاده است و آن زن، که در روایت سلاانکند. موضوعی تر میرساند، بلکه پریشاننمی

(. ۳۴)همان:  «کرداندیشید که پیشتر زن یه افغانی بوده و حاال زن ی  ایرانی است، بیشتر گیج  میمی

ا  و حقیقی شوهر، نشان از نوسان هویّت و دور احساس بیگانگی با همسر، میان پذیرش نام شناسنامه

 دارد.« خود»افتادن از 

 کمتربینی خود .2-4

ن آمشک،ت  ه ولأمهاجرت، یکی از پیامدها  استعمار در قرون اخیر است و نقد پسااستعمار ، ای  مس

ر باب ندیشه دازاده هم، خواننده را به تتبع و ها  سلاانکند. داستانرا در ادبیّات بررسی می

 دارد.میها  سیاسی، فرهنگی و اقتصاد  مهاجران افغان واواقعیت

 جر باعثم مهادر میان مهاجران، تقلید و پیرو  از فرهنگ کشور میزبان در گکتار و کردار مرد

اند. اهنگ سلاعتماد  به خود و فرهنگ خود  است؛ زیرا، اغلب، در پی تقلید از فرهایجاد حس بی

 پرداز ادبیّات پسااستعمار  نیز به تقلید اعتقاد دارد. هومی بهابها، نظریه

ه یتد استت کت   فیایند ارتباط  اسرعمارگی و اسرعمارزده معرقد به روندی به نتام تقط  بهابها در»

ای ییها از تقطیتد، شت  هت ابهکند. مق تید ب نفس اسرعمارگی را هیچه بیشری تضعیف م اعرمادبه
ای هت هتا و گفرمتا   گیتید تتا روش  است که اسرعمارزده به اخریار یا به اجبتار در پتیش مت    

 .(264: 1382)بیتنس، « کندطید[ اسرعمارگی را تکیار ]تق

 ، به چیزاشستیشود و مهاجر جز خودشکنی و فرودالبته همیشه هم فرصتی برا  تقلید، فراهم نمی

ست. نشسته ا دیگر  داند و گویی بر خواناندیشد. بنابرای ، مهاجر خود را سربار جامعه میدیگر  نمی

 ر  رابه حاشیه بردن فرودست است و دیگدر ارتباط میان فرادست و فرودست، فرادست در پی 

 کند. راحتی مقهور قدرت اقتصاد ، سیاسی و گاهی فرهنگی خود میبه

انابتا  داد.   1«دیگتیی بتیدگ   »و « هییّت» تیا  با دو مفهیمدو مفهیم خید و دیگیی را م »

آغاز های الیات فیهنگ  انسا  از تیین مکانیسمصیرت یک  از اساس به« مقایسه»مکانیسم 
جتدا کتیده،   « دیگیی»را از « خید»وجید داشره است. از طییق این مکانیسم است که انسا  

 ________________________________________________________________      
۱ . otherness 
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 (.  22: 1386)فکیه ، « یابدت م هییّ

-خانمانویژه بیدر متون پسااستعمار ، کوش  روشنککرانه در جهت معرفی طبقات تحت ظلم، به

 گیرد.اند، شکل میمارگر به حاشیه رانده شدهها، بیکاران و زنان ستمدیده که در نظام مردساالرانۀ استع

، در مقابل نگاه تحقیرآمیز بازرس، چنی  باور نیست اینجا اتسرزمی  که توییسردار هم در داستان 

سردار در مقابل »ای  باور خودکمتربینی و فرودستی است که به دلیل وجود خود دارد.  بارهتحقیر  در

پنداشتند او سربار است و دارد روز  دیگران را ای  جایی که می بازرس سرتکان داد. دلچرکی  بود از

 (.۱۵: ۱۳8۶، هزاد)سلاان« خوردمی

اند، بلکه از قاعد  حذف شده شاملدر ادبیّات مهاجرت، مهاجران نه تنها از نظر اندیشه و اخ،ق نیز 

ن محرومیت بر آنان تحمیل نظر فیزیکی و سرزمینی از سرزمی  میزبان، از نظر حقوق و امتیازات نیز قانو

 ها  منکی نشان از پذیرش ای  مدعا دارد.ها، بار معنایی واژهشده است و در ای  جمله

شود که در ای  گونه معرفی میهم، مهاجر افغان ای  باصکاست کابل در فق  نوروزدر داستان 

 وگو پیداست:گکت

بزنینش،  گه.جا هم زور م س همینیه افغان  با یه اییان  دعیاش شده، ناک چیه، چه خبیه؟»

بعید نیس، از اینا هی کتاری   الرماً چیزی ازش دزدیده. ...صاالابگندزد  به این ممطکت ب 
آید. النگیی زنه یادته؟ دست زنته رو بتا... متن بتیدم جتای ایتن... همته را از دم        بگ  بیم 

 (.  134: 1382زاده، )سطاا  «اخیاج...

کند. چیز  که در تعبیر می «دیگر »  میزبان و مسل ، مهاجران را به در ادبیّات استعمار ، سرزمی

عنوان اقلیتی با درجۀ کمتر  از ای  نوع ادبیّات میان شرق و غرب مارح بوده است تا مستعمر  شرقی به

در ارتباط خود با وجود خویشت  و شرقی با شرقی  در جامعه نمود داشته باشد.تر انسانیت و تمدن پایی 

ای  موضوع مارح است، چنانکه در ارتباط مهاجر افغانی با میزبان ایرانی که هر دو فرهنگی مشابه نیز 

ا  یور  لوتمان، هر ؛ به زبانی دیگر، بر اساس نظریۀ سپهر نشانهوجود دارد ی دارند، چنی  موضوع

است و خاصیتی  نوعان خود مشابه است؛ اما همچنان متمایزانسان و یا موجود ، در عی  حال که با هم

 یگانه دارد.

ها  ی  گروه دیاسپورا نسبت به وط ، اغلب دوپهلوست؛ ترکیبی از اشتیاق از سو  دیگر، نگرش

اما ؛ گرفت . آنان، اغلب برخ،ف آنچه در کشور میزبان در رنج هستند و فرصت انتخاب دارندو فاصله

ا  که در خیال خود مدینۀ فاضله گردند؛ چرا که وط  و سرزمی  حقیقی آنان بابه وط  باز نمی
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، با «دیگر »و « خود»اند، فاصله دارد. بنابرای  با بازگشت به درون خود، به ناچار، در ای  ارتباط ساخته

اند. ای  اصل مهم، برگرفته از نظریۀ میشل دهند که دارا  اعتبار و ارزشاستکاده از هر راهی، نشان می

 کند. او اعتقاد دارد: ت و مقاومت را نیز مارح میفوکو فرانسو  است که دوگانۀ قدر

طیر بالقیه مرضتمن وجتید   کم بهکند و هی راباۀ قدرت  دستمقاومت، قدرت را مخرل م »

شتیند و ستطاۀ   ای است که در آ ، نییوهای درگیی در هم الل و ادغام نم اسریاتژی مبارزه
و پیکتی  جامعته آشتکار     هتای  استت کته در ستا     یک گیوه، همیاه با مقاومت و شتیرش 

 (. 264 -265: 1392، همکارا )دریفیس و « شیدم 

شود، زاده هنگامی که صاحب شناسنامه میکه سردار، شخصیّت اصلی داستان سلاان ی موضوع

عنوان ی  شهروند، در خواهد بهبرد. سردار میدادن حق رأ  خود در جامعه، از آن بهره میبرا  نشان

اما  ؛باشد و از دوگانۀ قدرت و مقاومت برا  رسیدن به اختیار استکاده کندسرنوشت خوی  سهیم 

جامعۀ میزبان، در پی آن است که اجاز  چنی  اختیار  را به او ندهد. ناامید  و شکست، روح خستۀ 

اندازد تا خود را بشکند. آن شخصیّت گیرد و زمان در گذشته و حال، او را به ت،طم میمهاجر را فرا می

 داند.بیند که هر کجا بایستد، آن را جا  خود نمیمارگونه، خود را گرفتار دور باطلی میبی

  نوستالژیک احساس .2-5

جایی جغرافیایی و تضاد فرهنگی کشور هدر آثار ادبیّات مهاجرت، خواننده احساس حاصل از جاب

ها  وط  خود وچهکفهمد. نویسندگان، دلتنگ کوچه پسمیزبان با موط  اصلی نویسنده را می

 پردازند. شوند و با انگیزش احساس نوستالژی  به خاطرات قدیمی خود میمی

کند. زاده، از گذشتۀ خود که آغاز ناکامی آن با جنگی استعمار  است، به تلخی یاد میسلاان

ضوع به ای  مو -چیز  که در آن داستان وجود ندارد -نقاه های ، داستانچنانکه، در یکی از داستان

هم اشاره دارد و با استکاده از ای  تمهید، نشان داده است که جنگ مثل ی  چرخۀ باطل پیوسته ادامه 

ها شود که انسانکند و باعث میگیرد. مشک،ت فراوانی ایجاد میها را مییابد و جان انسانمی

ا  گاه نقاههیچ ت جنگ، مثل جملۀ بسیار بلند  است کهناخواسته همدیگر را بکشند و ای  خصوصیّ

(. او از ۶: ۱۳9۲نسب و ابراهیمی فخار ، شود )شریبوقت تمام نمیگیرد و هیچنمی در پایان آن قرار 

. از سو  دیگر، شودمیهای  حاکم گونه بر روایتا  خاطرهآوارگی در عذاب است تا جایی که سایه

یۀ دید خود به مخاطبان نشان دهد. بر خواهد جهانی را با زاوزاده مانند دیگر روشنککران میسلاان

 ند وروزمان از دست می در گذر هاروایت مانندها، ملّتخاستگاه و اصل »اساس ی  باور روانشناسی، 
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، ملّت به همی  دلیل(؛ (Bhabha,1990:1« شاهد هستنددر خیال  تنها را هایشانافق در مقابل، تحقق

ها  دیگر  چون بلکه ی  روایت است در میان روایتمکهومی واجد ذات و اصالتی ثابت نیست، 

شان بازگردند و تاری  را توانند به جایگاهمردمان در حاشیه مانده، می»نژاد. در ادبیّات مهاجرت، 

(. بنابرای ، در پی ای  اندیشه، جغرافیا  فرهنگی جهان، هویّت فرد  را ذوب ۶)همان: « بازنویسی کنند

 کند.یحه و ذوق را دستخوش تغییرات میکند و مکاهیمی چون قرمی

در موضوع مهاجرت، مهاجرت از سرزمی  مادر ، موجب دگرگونی بنیاد  در ارتباط با محی ، 

شود. سردرگمی حاصل از ای  دگرگونی که فرهنگ و موارد  از ای  دست در سرزمی  میزبان می

، «ادبیّات تبعید» و دهدقرار میها را موجب است، قریجه و ذوق آنان را تحت تأثیر عدم تعلق آن

بازگشت به  به ناگزیر . مهاجرشودخوانده می« تبارانادبیّات برون»و « ادبیّات دیاسپورا یا آوارگی»

سرزمی  خود است. نویسند  افغان، مسائل و معض،ت مهاجرت را مرکز توجه خوی  قرار داده؛ چرا 

 است.  نا کردهخوی  ب« واقعی»که روایت خود را بر اساس سرگذشت 

با رنگ سیاه و سرخ نوشته بودند: غریبه به » شود که:رو میمهاجر افغانستان، وقتی با ای  صحنه روبه

نویسنده با گردد. ال ذه ، به دیار خوی  برمی(، با حرکت سی۱۴0ّ: ۱۳8۲زاده، )سلاان« ات برگردخانه

 همچونصورت غیرمستقیم پیام و احساسات  کند بهچنی  وضعیتی او را وادار می قراردادن مهاجر در 

ها بیان کند. از سو  دیگر، خواننده احساس خشم و تعصب و نگرانی خود را در میان سارها  نوشته

 داند.جایی جغرافیایی و تضاد فرهنگی دو سرزمی  را قابل درک میهحاصل از جاب

افغان  ز نیست و شخصیّتاندیشیدن به آنچه موجب مهاجرت و آوارگی شده، گریاز در غربت، 

  زاده:داستان سلاان

هتا را  های  که در کشیرش شیوع شده بیدنتد و خیطت   به روزگار دوری اندیشید، به جنگ»
های دیگی همچی  خید او که تیانستره بیدنتد آنجتا را تتید کتیده      نابید کیده بید. و خیط 

  (.23: 1386زاده، )سطاا « بیدند و راه  دیار دیگیی شده بیدند

دهد، با خیال به سرزمی  افغان داستان با کوچکتری  نشانه که او را به گذشته ارتباط می شخصیّت

اندیشد. آن استعمار  که گردد و با حس نوستالژ  به آنچه بر و  و سرزمین  رفته، میخود بر می

را « ن شکستهخورده و نمکدانم »کند و مهاجرتی که هویّت تر میوار مهاجرتشان را دردناککابوس

ها  تمایز آنها در جامعۀ میزبان، وفادار  و یکی از نشانهبرا  آنها به همراه داشته است. در حقیقت؛ 

چرا که در ای  دو داستان نیز مهاجران  ویژه وط  خود است؛اصرار بر اندیشیدن در مورد گذشته، به
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شان مهاجرت راده خوی  از سرزمی واساۀ اتکاقات پی  آمده در سرزمی  خود، به خواست و اافغان به

اند، اندیشیدن به گذشته و آن احساس نوستالژی  عیان است؛ اگرچه آن گذشته چندان روش  و نکرده

در آن خواب و خیالی که در پی خود حقیقی خوی  هستند، گاه چنان ها شخصیتقابل پذیرش نباشد. 

خود  ازواب است و کدام بیدار  و شان خدانند کدام قسمت زندگیواله و سرگردانند که نمی

 پرسند:می

آیا آ  خیاب بیده یا این بیداری؟ آیا در خیاب خیشبخت بیدیم یا در این بیداری؟ این آ  »
 (.  60: 1382زاده، )سطاا « کند، وگینه...بیداری است که خیاب معنایش م 

هایی که در مهر وانع و بیای  جم،ت، متناظر است بر اینکه؛ مهاجران بر اثر مشک،ت زندگی و م

کند، در راه پیشرفت، محکوم به شکست هستند؛ یعنی، مهاجر، بنا به کشور میزبان به ناچار تحمل می

گر است که رنج مهاجرت، ا  را روایتجبر جغرافیایی محکوم به شکست است. او سرزمی  سرکوفته

ایرانیان را با جایگاه مهاجران در تقابل  تهکند. آزاد  و وجااش بیشتر بازآفرینی میآن را در خاطره

ها  زندگی در سرزمی  میزبان، حسرت خود در بازیابی امنیت و هویّت بیند و در میان روایت سختیمی

تر از آن است که امید  به بهبود حال مهاجران و خود اما سردرگم ؛گذاردگم گشته را به نمای  می

 داشته باشد.

 وطن به بازگشت به تمایل. 2-6

ها  مهم ادبیات دیاسپورا تمایل به بازگشت به وط  است. آنها با وجود زندگی در یکی از شاخصه

خارج از موط  اصلی، همیشه میل به بازگشت در وجودشان ریشه دوانده است. برا  تبیی  هرچه بهتر 

اهمیت عنوان اند. تهعنوان ای  دو داستان نگاهی انداخشناسی بهای  موضوع نگارندگان از دیدگاه نشانه

که ناقد از  است ا رود، بلکه دروازهمی شماردر متون ادبی در ای  است که عنوان نه تنها جزء مت  به

 .دریافت کندرا ها  آشکار یا پنهان آن تواند به عمق مت  ادبی داخل شود و داللتطریق آن می

شتمیده شتده استت؛     «همسا  مری »های نقدی معاصی ازجمطه بسا عنیا  در بیرس  و چه»
ساخرما  مرن و اصل آ  را  ای است کهزییا که عنیا  اولین نشانه دریافت مرن و کطید نشانه

 (.16: 1426)الفیف ، «کندکطمه، مخر ی م  چند در یک یا

گردد که نویسنده هیچگاه نتوانسته است با سرزمی  با دقت در عنوان ای  دو داستان مشخص می

برقرار کند و ای  تمایل به بازگشت با حس نوستالژیکی که در قسمت پیشی  بدان اشاره  میزبان ارتباط

داند و خااب به شد، کام،ً همخوانی و ماابقت دارد. نویسنده هرگز سرزمی  میزبان را خانۀ خود نمی
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 و تمام حوادث داستان و سیر مت  بر ای  مکهوم تویی که سرزمینت اینجا نیستگوید: خویشت  می

کلید  تأکید دارد که در ای  دسته از مهاجران میل به بازگشت به سرزمی  مادر  بسیار باالست. عنوان 

و  نوروز فق  در کابل برا  نویسنده زیباستداستان دیگر نیز دقیقاً منابق بر همی  تحلیل است؛ چرا که 

نویسند  مهاجر نیست. به گکتۀ ها  آن مناسب با میل ها و آئی در هیچ جا  دنیا، نوروز باستانی و جش 

خود را به پایان  نویسنده داستانکه  شود، وقتیکه از مت  انتخاب می عنوان آخری  چیز  استناقدان، 

 که به داللی خواهد شد برا  آن چیز   پردازد. ای  عنوان چکیدرساند به جستجو  عنوان میمی

چرخد، دغدغه فکر  و  پیرامون آن می او بوده، یا  مضمون اصلی قصید نویسنده یا شاعرگمان 

 (.۵۱-۵0: ۲00۷)حسی ، کشدکه مت  خود را  تصویر می شاعر استنویسنده/ عنوان، تأویل  بنابرای 

 نتیجه. 3

 دو که دهدمی نشان ندارند، یکسانی مکهوم مهاجرت و دیاسپورا ادبیات اینکه بر تأکید با پژوه  ای 

 از ،باصکاست کابل در فق  نوروز و نیست اینجا اتسرزمی  که تویی زاده؛سلاان محمدآصب اثر

 تری مهم از یکی. دارد نمود آن در دیاسپورا ها مؤلکه بیشتر که است دیاسپورایی مت  خوب ها نمونه

 دو ای  شناسیعنوان که است وط  به بازگشت به میل شودمی دیده آن در که دیاسپورایی ها شاخصه

 از جایی در تواندنمی هرگز او که چرا دارد؛ مهاجر نویسنده درون در میل ای  از نشان خوبیبه داستان

 دارد خود با جا همه را در وط  به بازگشت به میل و گیرد قرار و آرام خود اصلی موط  جز به دنیا ای 

 سرزمی  به نسبت مت  در نویسنده که نوستالژیکی حس. باصکاست آن در نوروز که است کابل تنها و

 . دارد درونی میل همی  از حکایت نیز است داده نشان خود

 داند؛می انسانی و بشر  حقوق فاقد میزبان، سرزمی  در را افغان مهاجران زاده،سلاان محمدآصب

 اثر دو ای  در. است گرفته نظر در آن، اساس بر را خود ها شخصیّت اعمال و گکتار که ا اندیشه یعنی

 سراسر چهر  و میهمان و میزبان نابرابر وضعیت میزبان، سرزمی  و خود سرزمی  سیاه فضا  داستانی؛

 به یابیدست از ناامید  با مهاجران، ها،داستان ای  در. کندمی ترسیم را مهاجران شکست و شرم

 تجربۀ از پس و پردازندمی خود شد سرکوب گذشتۀ به بودند، ساخته خود ذه  در که ا آینده

 ای . کشندمی چال  به را نژاد  و فراقومیتی نگاه و دوستیانسان گکتمان میزبان، کشور در زندگی

 تککر، ای  از پشیمانی با اوست، سرزمی  نهد، پا  که کجا هر داشته باور که افغان روشنککر و نویسنده

 مهاجران خاموش صدا  را خود آثارش، در رئال، شیو  و سب  با تا نوشته دل حدیث حقیقت در



 

 (41)پیاپی  1401 زمستان، 4، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  60
 

 

 . بزند فریاد را میزبان سرزمی  در آنها ناامید  و یأس و بداند افغان

  کتابنامه
و  هشا چشوب  ارگستر شبانه همنواییها  ها  ادبیّات مهاجرت در رمانواکاو  مؤلّکه» (۱۳98 . )اسکوئی، نرگس

، ۳9یازدهم، شمار  ، سال دانشگاه آزاد واحد سنندج ،فارسی ادب و زبان فصلنامۀ. «مخصوص تماماًرمان 

 .۲۳-۱صص 

 -ادبیّشات نمشای  مهشاجرت ایرانیشان سشاک  در اسشترالیا      ( »۱۳9۲) .فریندخت ،زاهد  ؛افشار  بهبهانی، زردشت

، ششمار   ۵  دور ،ادبیّشات  و هنشر  شناسی جامعه .«، اثر محمد عیدانیآیینه درتحلیل پسااستعمار  نمایشنامه 

 .۱۶۴ -۱۴۷، صص ۱

 همشای   شششمی   .«ادب پایدار  افغانستان در شعر سید علی صشالحی » (۱۳9۱). صدیقه ،انصار  ؛بارانی، محمد
 دانشگاه شهید بهشتی. . تهران:فارسی ادبیّات و زبان علمی انجم 

تهشران: مؤسسشه انتششارات آهنشگ       .ترجمۀ فروزان سجود . مقدمات ادبی؛ نظریۀ  (۱۳8۲) .برتنس، هانس ویلم

 دیگر.

، شماره فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی .«استعمار  در ادبیّات مهاجرتماالعات پسا( »۱۳9۲) .مالق، لی،تکرشی

 .۲۲۲-۲۱0دهم. صص 

دمشق: دارالتکوی  للتألیب  .النصیۀ العتبۀ شؤون فی تأویلیۀ مغامر : فی نظریۀ العنوان(  ۲00۷حسی ، خالدحسی . )

 و الترجمۀ و النشر.

گشو  مشاوراء النهشر در    مهاجرت )بررسی مضامی  شعر مهاجرت شاعران فارسیادبیات ( »۱۳8۷خدایار، ابراهیم )

 ۴۶ -۲۷، صص ۱، سال نهم، شماره فصلنامۀ ماالعات ملی« قرن بیستم(

 تهران: مرکز.. صکاست با کابل در فق  نوروز ( ۱۳8۲. )زاده، محمدآصبسلاان

 تهران: آگه. .نیست اینجا اتسرزمی  که تویی .(۱۳8۶) زاده، محمدآصبسلاان

هشا   هشا  پسامدرنیسشم در داسشتان   بررسشی مؤلّکشه  » (۱۳9۲) .محمدمهد  ابراهیمشی فخشار    ؛نسب، مریمشریب
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 .ایران فارسی ادبیّات و زبان ترویج انجم  المللیبی  همای  هشتمی . «زادهآصب سلاانمحمد

قراءه نقدیشۀ فشی تحششوالت     :یۀ السعودیۀالنص الشعر  فی المملکۀ العرب حداثۀ( ۱۴۲۶الکیکی، عبداهلل ب  أحمد. )

 المشهد اإلبداعی، الریاض: الناد  األدبی.

 نششریۀ . «ششعر مهشاجرت افغانسشتان    صشورت و مضشمون  »  (۱۳8۶) .رضشا ، چهرقانی بزچلشویی نیکوبخت، ناصر؛ 

 .۱۱۳-8۷، صص۳، شمار  ۱، دوره گویا گوهر پژوهشی-علمی

 مهجشا  دیاسشپورایی  گکتمشان  در ترامکشانی  فضایی به مثابه وط ( »۱۳9۶)نژاد، انسیه؛ برادران جمیلی، لی،. درز 

 ۱8۷ -۱۶8، صص: ۱9، شماره ۱۴، دوره خارجی ادبیات و زبان نقد مجله. «کهب

ترجمۀ حسی ، بششریه.   .هرمنوتی  و ساختگرایی فراسو ( ۱۳9۲) .میشل ،فوکو ؛رابینیو، پل ؛دریکوس، هیوبرت

 تهران: نشر نی.

ا در هش ابهب بررسی پدید  پیوندگونی از دیدگاه پسااستعمار  هشومی ( »۱۳9۱) .رضاعلی ،جعکر   ؛دهدار ، علی

 .۳۴۴-۳۲۵، صص ۱۳، شمار  فارسی ادبیّات و زبان تخصصی مجلۀ .«اثر و . اس. نایپل آزاد کشور درداستان 

ساز سرزمی  مادر  و میزبان ها  عناصر هویّتچال (  »۱۳9۵ف،ح، غ،معلی؛ سجود ، فرزان؛ برامکی، سارا. )

، زبشانی  جسشتارها   ماهنامشۀ  دو«. ها  ادبیات مهشاجرت فارسشی  در فضاها  بیناگکتمانی مهاجرت در رمان

 .۴۳-۱9، صص ۵شماره 

 انتقشاد   ماالعات مجلۀ . «ا و نظریۀ پسااستعمار هابهجایگاه آستانۀ فرهنگ: هومی ب( »۱۳9۴) ر، مسعود.فرهمندف
 .۳۴-۱۷سال اول، صص .(گلستان نشگاهدا فصلنامۀ) ادبیّات

 نی. تهران: نشر .چاپ پنجم ،شناسیانسان ها نظریه و اندیشه تاری  (۱۳8۶) .فکوهی، ناصر

شناسشی فرهنگشی(. بشه کوشش      خشانی)در نششانه  . ترجمۀ فرناز کاکها نشانه سپهر دربار ( ۱۳90لوتمان، یور . )

 فرزان سجود . تهران: نشر علم.

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ماالعات فرهنگی.افغانستان مهاجرت شعر تحلیل (۱۳9۴) .نساءگل ،محمد 
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