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Cultures have heterogeneous and contradictory demands on each 

other in the model of Lutman's own and another's. Immigrants have a 

confrontational or interactive or accepting approach to the 

"unfamiliar" culture in the face of these approaches. Lutman explains 

the cultural interior and identity of the immigrant or immigrant 

writer and categorizes its codes, which are now commonly called 

Lutman's role models. The research on the migration novels of Reza 

Ghasemi (The Babylonian well and the Verdi sung by the Lambs) is 

based on Lutman's cultural semiotics, using concepts such as 

astrology (structural inequality, border, center and periphery), 

cultural duality (marginalization) and cultural shocks. The result of 

the research shows that cultural codes and symbols on the border, 

structural inequality and the center indicate the relationship between 

different texts and spaces, which has caused the defined border to 

prevent the intersection of one with the other. In fact, Ghasemi was 

able to apply the necessary filtering and protect his own culture 

within the border from "foreign / other" interference. In general, 

Reza Ghasemi has preserved his own culture in dealing with another 

culture despite the contradictions and contrasts of his own culture 

and the other, and has kept the other outside the boundaries of the 

components of his own culture, although this view is not absolute. 
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 مهکاجرت  یهکا رمکان  ی،رو شی. جسکتار پک  نامنةیمتةاول لوتمان م یرا الاواس  که امروزه آن کرده

لوتمکان بکا    یفرهنا ینشانهشناس ةگاهید ةیپا بر را( خواننةیم هابره که یوردو  بابل چاه) یرضا قاسم
 یدوگکانا (، رامکون یپ و مرککز  مکرز،  ،یسکاختار  ی)نکابرابر  یانشکانه  سکههر  هماننکة  یمیکاربس  مفکاه 

اسک .  ککرده  یبررسک  یلک یتحل  -یفیتوصک  یدکرد یرو بکا  یفرهناک  یهاضربه و( ینینشهی)حاش یفرهنا
 ،و مرککز  یسکاختار  یدر مکرز، نکابرابر   یفرهناک  یهکا رمزگان و نشکانه  دهةیدستاورد پژوهش نشان م
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 یخود فرهنگ و بترد کارالز  را به نگیلتریتوانسته ف یشود. در واق  قاسم یاریبا د یفرهنگ خود
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 . پیشگفتار1

( که ۱9۲۲) ۱کنة. یوری لوتمانهای فرهنای، جوام  مختلف را تتیین میفرهنای، تفاوتشناسی نشانه

شناسی شناسی فرهنای اس  و نشانهگذار نشانهمسدو بر آمة، پایه -از دل مدتب تارتو ۱9۷۳در سال 

تأثیری  دانة که در ارتتاطی تعاملی وای میهای نشانهفرهنای را دانش مطالعة رابطة کارکردی بین نظا 

شناسی توجّه داشته (. وی به نقش فرهنگ در نشانه۲۳: ۱۳9۰وروپ، کننة )تتقابلی با یدةیار عمل می

های دوگانه سخن ( و در آن از الاوهای رایج در ساختارگرایی، چون تقابل۱۲۶: ۱۳9۰)لیونترگ، 

 کننة. یار عمل میها، خواسته یا ناخواسته در تعامل با همةاس ، چون بر آن اس  که فرهنگگفته

هاست، از مند فرهنگی که شامل متنلوتمان نخستین فردی است که با تمرکز بر چرخۀ نظام»
گوید و اعتقااد دادد کاه فرهناگ دد   ا      سخن می« شناسی فرهنگنشانه»موضوعی به نام 
 (.  211: 1396)لوتمان، « شودای پدیداد مییک نظام نشانه

ی قرار ر فضایدهر فرهنای برای خود کانون، مرکز و هسته اس  که یوری لوتمان اعتقاد دارد که 

شناختی اس  که فراینة ای آن فضای نشانهنامة. سههر نشانهای میگیرد و وی آن را سههر نشانهمی

به  کنة. این فضا محل قرارگرفتن فرهنگ و زبان اس  کهها( را تعیین مینشانای )کنش و تفسیر نشانه

های فضایی ماننة رهای نه ارتتا  وجود دارد و نه زبان. لوتمان از استعان از سههر نشانهاعتقاد وی بیرو

شونة، یة میکنة؛ مرکز جایی اس  که متون فرهنای تولمرکز و حاشیه، درون و بیرون نیز استفاده می

 (. ۱۲۷: ۱۳9۰کنة )نک: لیونترگ، نظمی( فرهنگ را تهةیة میامّا حاشیه )آشوب و بی

شود و چنین شناسی فرهنگ محسوب میتر نشانهای و باور کلیمهمترین وجه سههر نشانهمرز 

 ب، متن وآشو نااهی اس  که مفاهیا تقابلی مطرح در این رویدرد را ماننة طتیع  و فرهنگ، نظا و

ز آن را ای هویتی انتزاعی دارد و مرسههر نشانه»ای یعنی کنة. مرز نشانهنامتن، مرکز و حاشیه تتیین می

(، بلده ۱۲۰: ۱۳۸9نجومیان،  به نقل از ۲۷۷: ۱۳9۰)لوتمان، « توان از طریق تصور عینی تجسا کردنمی

ای برای برقراری ارتتا  با بیرون ای که سههر نشانهدادن رویهشناختی مفهومی اس ، برای نشانمرز نشانه

 از خود دارد:
ای های ددونی سپهر نشانهرونی دا به زبانهای بیمرز یک سازوکاد دو زبانه است که ادتباط»

ای است که با فضاهای کند؛ بنابر این، فقط با کمک مرز سپهر نشانهش ترجمه میاسو برع 
 (. 230)همان: « کندای ادتباط برقراد میای و غیرنشانهفرانشانه

 ________________________________________________________________      
۱ . Yuri Lutman 
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کننة  متن و تتیین لوتمان الاویی را برای باورمنةکردن این مرز مطرح کرده که بنا بر آن نویسنةه

دیةگاهی خودمحور نست  به فرهنگ خود دارنة و آنچه را بیرون از آن اس ، نوعی نافرهنگ و 

و فرهنگ میزبان را « خودی»اس  که فرهنگ مهاجر را   ۱«الاوی متةاول»نامنة که همان دیاری می

 (. ۱۲9نامة )همان: می« دیاری»

های هویتی و فرهنای بین شمدشکی در زمینة های مهاجرت نمونة ارزشمنةمهاجرت و رمان

ا یای( فرهنای همواره کشمدش، تنش در هر نظا  )نشانه»فرهنگ نویسنةه و فرهنگ جةیة اس ؛ 

اس ( با متن تر شدل گرفته و تثتی  شةهتقابل بین متن فرهنای غالب یا میزبان )فرهنای که پیش

: ۱۳۸9افتة )نجومیان، صرفاً متفاوت( اتفاق میا ای )فرهنگ اقلی ، جةیة، مهاجر یفرهنای حاشیه

ای بسیار پردازان فرهنای در این کشمدش از تحمیل فرهنگ غالب بر فرهنگ حاشیهنظریه»( و ۱۲۰

های مدرّر فرهنای کشور میزبان با کشور خود های رضا قاسمی مقایسه)همان(. رمان« انةسخن رانةه

طلتی فرهنای منشأ اصلی تعارضات سازی یا برتریسان)نویسنةه( اس  و تالش نویسنةه برای ید

ها در این شةه پربسامة و دلیل گزینش آنهای مطالعهفرهنای و تقابل خود و دیاری اس  که در رمان

 مطالعة فرهنای اس .

های های خود و دیاری بر اساس الاوی لوتمان در رمانپژوهشی مستقل دربار  بررسی مؤلفه

 اس :های انتخابی انجا  شةهانجا  نشةه؛ امّا جستارهایی در حیطة رمانمهاجرت رضا قاسمی 

همنوایی شتانه ارکستر های مهاجرت را در دو رمان ای مؤلفهنامه( در پایان۱۳9۵موسوی ایرایی )
اثر معروفی را بررسی کرده اس . نتیجة حاصل از این پژوهش،  تماماً مخصوصاثر قاسمی و  هاچوب

( ۱۳9۸های پسااستعماری اس . حاجی و پارسا )هایی هماننة بحران هوی  و بروز زمینهلفهدستیابی به مؤ

با تدیة بر ها همنوایی شتانه ارکستر چوببازنمایی هوی  و ندات برجسته آن در رمان »ای به در مقاله

ن معاصر انة. نتیجة حاصل از این پژوهش، دستیابی به هوی  چهل تده انساپرداخته« دیةگاه شایاان

( ۱۳۸۲دهنة  نوعی اسدیزوفرنی فرهنای و التقا  وجودی و فرهنای اس . پوراحمة )اس  که نشان

را بررسی کرده که دستاورد آن، « هاهمنوایی شتانه ارکستر چوبسمفونی ترس و جایااه آن در رمان »

های ویژگی (۱۳9۰واکاوی اصطالح ترس و ابعاد درونی آن در این رمان اس . احةی قورتولموش )

( در ۱۳9۶اس . ابراهیمی ایور )تحلیل کرده هاهمنوایی شتانه ارکستر چوبفرهنگ ایرانی را در رمان 

 ________________________________________________________________      
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های رضا قاسمی را با تدیه بر اقتتاس بررسی کرده که این مضامین متیّن نامهای مضمون نمایشمقاله

های ادبیات ( مؤلفه۱۳9۸ی )اطالعاتی از روش کار و نوع نااه نویسنةه نست  به متن اس . اسدوی

پردازی، گسیختای زمانی و مدانی روای ، طرح و پیرنگ زاویه دیة، شخصی مهاجرت را با تدیه بر 

. اس ها و رمان تماماً مخصوص واکاوی کردهدر رمان همنوایی شتانه ارکستر چوبو زبان روای  

های هنةی و ایرانی را با الها  از الهه چاه بابلای در رمان ( پیدرگردانی و گش  اسطوره۱۳99طاهری )

 گانای زمان، مدان و شخصی  در رمان اس . باستان نشان داده و دستاورد آن تثلیث و سه

 های پژوهش . پرسش1-1

های شناسی فرهنای در رمانرویارویی فرهنگ مهاجر و میزبان را بر متنای نشانه جستار حاضر،

تحلیلی بررسی و  -( با رویدردی توصیفیخواننةها میکه بره وردی، چاه بابلمهاجرت رضا قاسمی )

پرسش اس  که نااه  ناس . آنچه پژوهش حاضر در پی آن اس ، پاسخی درخور به ایتتیین کرده

نویسنةه به فرهنگ ایرانی و نیز تعامل و تقابل نویسنة  مهاجر در برخورد با فرهنگ خودی و دیاری 

ای چاونه متتلور اس ؟ و این تعامل و تقابل با استناد به سههر نشانه های انتخاب شةه چاونهدر رمان

 گردیةه اس ؟

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-1

هایی گسترده از منظر جةایی فرهنای، رویارویی فرهنگ مهاجر )متةأ( و میزبان )مقصة( در مؤلفه

اس  ی مهاجرت مطرح شةههاهای فرهنای در رماندوگانای فرهنای، هماننةگردی فرهنای و ضربه

های سازی مؤلفههای مهاجرت رضا قاسمی این رویارویی فرهنای را از زاویة برتربینی یا یدسانو رمان

ها را بر پایة الاوی یوری لوتمان تتیین و انة؛ بنابر این، پژوهش پیش روی آنفرهنای بازتاب داده

نست  به فرهنگ خودی و دیاری نشان دهة. تحلیل کرده، تا زاویة نااه نویسنةه )رضا قاسمی( را 

تحلیلی به بحث و بررسی مواجهة فرهنای خود و دیاری  -پژوهش حاضر با استناد به رویدرد توصیفی

 های مهاجرت رضا قاسمی پرداخته اس .در رمان

 . پردازش تحلیلی موضوع2

ا بیانی ساده بایة گف  که منظور از تقابل خود و دیاری، همان تقابل بین هویّ  خود و دیاری اس ، ب

 خیزد و هویّ  بةون تفاوت قابلیّ  بررسی نةارد.تقابل از تفاوت برمی
معناست؛ چرا که هویّت خاود نتیةاۀ   امروزه دیگر صحبت از هویّت بدون بحث تفاوت بی»

تفاوت است، به عبادت دیگر این هویّت که به معنی همانند یا هماان اسات، تنهاا از قریا      
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 (.  122: 1389)نةومیان،« گران قابل تعریف استتفاوت با دی

ای شةن و بازسازی اس  و گنجینههویّ  همواره در حال ساخته»هوی  امری ایستا نیس ، در واق  

نیس  که بتوان آن را کشف کرد، هویّ  دیار در نظریة انتقادی معاصر کوه یخی نیس  که با حرک  

 (. هویّ  نیز چون فرهنگ در حال زایایی و پویایی اس .۱۲۲همان:«)به عمق و درون بتوان آن را یاف 

شناسی فرهنای با پویایی مقوله فرهنگ نیز هماننة هوی  با پویایی همراه اس . فرهنگ در نشانه

)بختیاری و همداران، « توانة وجود داشته باشة مار به حضور دیاریاین پویایی نمی»همزاد اس . 

 مل با غیر قرار نایرد ایستا خواهة مانة.(. پس اگر فرهنگ در تعا۷: ۱۳9۵

شناسی و نقة ادبی شناسی، روانهای فلسفه، شرقدر حوزه« خود»و تقابل آن با « دیاری»مفهو  

 مطرح اس .
های دوگانه افالقون ش ل گرفته؛ یعنی هار ننهاه   اساس و پیشینۀ این بحث بر مبنای تقابل»
. دد ایان منقا ، خاودی و دیگاری دد     است و بارع س « دیگری»نیست به ناچاد « خودی»

 (.  217: 1386)نةومیان، « گیردساختاد فیزیک و متافیزیک جا می

ای اس  که در متون مختلف، بازتاب متفاوتی دارد. هر از متاحث پیچیةه« دیاری»و « خود»مفهو  

 توانة من یا تو باشة. کنشی بازگوکننة  یک نقطة متةأ و یک نقطة مقصة اس  که می
قاود کاه   و یا نن "تو"و یک "من"ش شرط هر کنش ادتباقی عبادت است از وجود یک پی»

فرض ما دا به ساوی پاریرش اصال    است. این پیش« دیگری»و « خود»شود معموالً گفته می
اندازد؛ امّا کاد میکند. این تمایز بین من و تو است که سازوکاد ادتباط دا بهتمایز هدایت می

یز دادد که همانا مشابهت است؛ زیرا وقتی من و تو به قصد ادتبااط  این س ه دوی دیگری ن
شوی  قبل از هرچیز الزم است به فهمی و از قری  نن تأکید بر خود، وادد کنش ادتباقی می

 (. 135: 1388)سةودی، « متقابل از ی دیگر دست یابی 

این دو بحث مصادیق ها کسب هویّ  اس ؛ زیرا در سایة ها و تفاوتوجوی شتاه هةف از جس 

 گیرد. هویّ  خود و دیاری شدل می
هاا دا )غیرخاودی( دد   اعضای هر فرهنگ خود دا داخلی)خودی( و اعضای دیگر فرهناگ »

 (. 6: 1397)قربانی مادوانی و عربی،« گیرندنظر می

دهة شود؛ زیرا این هویّ  خود، دیاری را معیار قرار میدر این رابطه بیشترین سها نصیب خود می

 برسة. ها و به دنتال آن به تفاوتتا به واسطه او به شتاه 
شود و ایان هویّات بارای اساتمراد خاود      دد واقع خود به واسقۀ دیگری دادای هویّت می»
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کند همزمان نیاز به تعامل باا دیگاری دادد. چناین    بر نن ه خود دا ازدیگری متمایز میعالوه
)بختیاادی و هم اادان،   « گیردگی دد مرز صودت میفرهن شناسیتعاملی قب  دوی رد نشانه

1395 :7  .) 

هیچ فرهنای به تنهایی قادر به بقاء و تعریف خود »اهمیّ  دیاری برای خود تا جایی اس  که 

 (.۱۱: ۱۳9۶مهر، )دانش« نتوده،  همواره به یک دیاری فرهنای برای این کار نیاز دارد

کنة. معنا بحث مهمی در این رابطه اس  تا یة معنا میدر سایه کنش ارتتاطی با دیاری، خود تول

 گویة:جایی که باختین می
مواجهه داشته  -معنای بیگانه -دهد که با معنای دیگرمعنا تنها زمانی عم  خود دا نشان می»

ساویه  شوند کاه از بساته و یاک   باشد، با نن دد تعامل قراد گیرد، ننها وادد نوعی م المه می
 (.Bakhtin, 1986: 7« )دودتر، فرهنگ فراتر میدید گسترده بودن معنا و دد

سویه نیس  ها هرگز یکبنابراین، بیان این ندته حائز اهمیّ  اس  که فراینة انتقال متن بین فرهنگ

دهة. فرهنگ همواره در برابر مواد و عناصر خارجی مقاوم  و کوشش و با تأثیر متقابل روی می

های داخلی و بومی خویش تطتیق دهة، در نتیجه متن وجود خود کنة و با زبانها را جزء کنة تا آنمی

 (.۶۵: ۱۳9۶گذرانة )سمنندو، تغییر و تحوالت جةی را از سر می

را منعدس کنة، چون « دیاری»و « خود»توانة الاوی ادبیات مهاجرت از عوامل مهمّی اس  که می

شود که به دالیل محلی دیار اطالق می مهاجرت به تحرک جمعی  از یک محل جغرافیایی به»

(؛ بنابر این، ادبیات ۸9: ۱۳۸۷)کوئن، « پذیردگوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی صورت می

کنة و این امدان را به مهاجرت به دلیل ایجاد تغییرات و یافتن ستک جةیة  به فرد مهاجر کمک می

کنة و گاهی این مسائل جنتة فرهنای و اجتماعی حلیل میدهة تا مسائلی را که در درون خود تفرد می

های مهاجرت نمونة ارزشمنةی از ای برسانة. مهاجرت و رماندارنة، وی را به نااه و کنش تازه

کشمدش هویّ  فرهنای میان فرهنگ نویسنةه و فرهنگ جةیة هستنة؛ یعنی فرهنگ میزبان= غالب و 

فرهنگ میزبان هماننة شود، اگرچه این رویدرد در همه امور  ای= مغلوب اس  و بایة بافرهنگ حاشیه

 غالب نیس ، بلده امری نستی اس . 

کنة، ادبیات مهاجرت اختالل در نظا  شناختی مهاجر را نست  به خود و محیط اطرافش تتیین می

ای( فرهنای همواره کشمدش، تنش یا تقابل بین متن فرهنای غالب یا میزبان در هر نظا  )نشانه»چون 

، جةیة، ای )فرهنگ اقلی اس ( با متن فرهنای حاشیهگرفته و تثتی  شةهتر شدل)فرهنای که پیش

پردازان فرهنای در این کشمدش از تحمیل فرهنگ غالب افتة. نظریهمهاجر یا صرفاً متفاوت( اتفاق می
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انة. ...در این فراینة، فرهنگ غالب و میزبان، فرهنگ مغلوب، ای بسیار سخن رانةهبر فرهنگ حاشیه

 (. ۱۲۰: ۱۳۸9ن، )نجومیا« سازدای و متفاوت را به هماننةسازی ترغیب و مجتور میحاشیه

 . خالصه و تحلیل دو رمان1-2

 چاه بابل. رمان 1-1-2

اس  که در  -«نژادمانةنی آریایی»با نا  کامل  -گانة مردی به نا  منةوشرح زنةگی سه چاه بابلداستان 

که  -صةایی اس ، عشق او به زنی به نا  فیلیسیاکنة و خواننة  خوشحال حاضر در پاریس زنةگی می

ة. افتدهة، در همین مقط  اتفاق میو محور اصلی رمان را تشدیل می -نامزدی به نا  آرنولة دارد

دوس  صمیمی منةو، کمال نا  دارد؛ کمال که نقاش اس  و تمایلی به فیلیسیا دارد، او را به آتلیه فرا 

یافتة منةو را در دو دور  طور موازی زنةگی تناسخکنة. داستان بهخوانة و تصویرش را نقاشی میمی

با زنی سناسار شةه به نا   های دورش در ایران با نا  حةاد و روابطشبرد؛ زنةگی سالتاریخی پیش می

قاجار، ایلچی مخصوص شاه و  های بسیار دورش در دوران قاجار. او در دورانناهیة و زنةگی سال

شود. در آنجا با زنی به نا  گرافینه عنوان سفیر شاه به روسیه گسیل مینامش ابوالحسن ایلچی اس  و به

کشة و ی به نا  کوریاکوف تصویری از گرافینه میبازد؛ در این زمان نقاششود و دل به او میآشنا می

افتة و این مرد به طرز عجیتی شیفته و دلتاختة حةود دویس  سال بعة به دس  مردی به نا  ف.و.ژ می

 گردد. شمایل می

کوشانه به منةو که شخصی  اصلی این داستان اس ، به دلیل عشق فراوانش به فیلیسیا، سخ 

کنة و شود و فیلیسیا، آرنولة و منةو را رها میدهة سرانجا  نابینا میمی موسیقی و خواننةگی ادامه

 کنة.همراه با مرد دیاری به آمریدا مهاجرت می

 خوانندها میوردی که بره. رمان 2-1-2

و با خروجش از بیمارستان به  شودمیپریش به بیمارستان شروع فرد روان کورود ی ةکتاب از لحظ

را به ش اهگذشت ةعمل جراحی بستری شةه و لحظه به لحظ کی که برای انجا  ی. فردسةرپایان می

 آورد.خاطر می

این رمان  رونة،طور موازی پیش میهشامل سه داستان اس  که ب ها می خواننةوردی که برهرمان 

 واق های مختلف زنةگی راوی اس . در های متفاوت در برههدربرگیرنة  روای  چاه بابلهماننة رمان 

که به نوعی خاطرات ماجراهای کودکی نویسنةه  ها بخشی از زنةگی نویسنةه اس :هر کةا  از داستان

و ماجرای ساختن چهلمین  )زمان حال( گذردوقایعی که در بیمارستان می ،یا نوستالژی بیان شةه اس 
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ها نویسنةه از هر نوایی جادویی و ناب داشته باشة. در این داستان ،تاری که قرار اس  در انتهاتار، سهسه

 .کشانةشیوه روای  بسیار جذاب اس  و تا انتها خواننةه را با خود می اما کیفی  و ؛زنةدری حرف می

عنوان فردی مهاجر اس  که تالش ها شةه اس ، دیةگاه نویسنةه بهآنچه باعث انتخاب این رمان

بر لمس ای مرزی مشخص را بین افدار و اعتقاداتش مشخص کنة و عالوهسههر نشانهدارد با عملدرد 

های این دو رمان، فرهنگ دیاری بتوانة، فرهنگ خویش را از دستترد دیاری برهانة. در شخصی 

ها را یاف . توان این نشانهمی خواننةها میوردی که برهویژه منةو و نوازنة  ساز )تار( در رمان به

 ای را حتّی در باورهایشان به تصویر بدشنة.های که تالش دارنة، تعامل سههر نشانهصی شخ

 .کشمکش هویّت میان خودی و دیگری2-2

کنة خود را هماون و دهة؛ فرد مهاجر تالش میفرهنگ میزبان همواره به فرهنگ حاشیه دستور می

 هماننة دیاری کنة و دو راه بیشتر نةارد:
نفریناد؛ مهااجر دد  الات او     سازد، یا هویتی واقعی و تحت تأثیر مای مییا هویتی خیالی »

فرایند »باید شرایط خاصی دا بیابد که شامل نژاد، جنسیت، ایدئولوژی، معمادی و... یا همان 
پرداز پسااستعمادی است؛ دد واقاع فردیات مهااجر تبادیل باه یاک       هومی بابا، نظریه« تقلید

وبایش هماان   شاود کاه کا    شود که دد نن فردی مای میشده شده و مشخصدیگری اصالح
 (.  128: 1389)نةومیان، « تمامیاست؛ اما نه به

گون دس  به آفرینش بزنة که توانة هوی  واقعی بیابة و شتحهنرمنة مهاجر در حال  دو  می

اصلی خویش دادن هویّ  ای پارادوکسی برای نشانگونهنویسنةه یا مهاجر در این مورد راهی خالقانه به

کنة که ها هماننة و ها متفاوت اس ، ها گیرد و اثری را خلق مییابة؛ نویسنةه در فضایی قرار میمی

توانسته فرهنگ خود را غالب کنة و ها فرهنگ دیاری را در مقایسه با فرهنگ خویش مغلوب کنة. 

ن اس ، اگرچه دل اس ، غلتة فرهنگ میزباآنچه بیشترین وجه را در رمان مهاجرت فارسی داشته

 انة. خوشی از تتعیةی و مهاجر نةاشته

عنوان نظا فرهنای که لوتمان آن را مطرح کرده، هر فرهنگ خودی را در آن به« الاوی متةاول»

کنة؛ شخص نظمی و وحشایری معرفی میگیرد و نظمی را که در مقابل آن قرار بایرد، بیدر نظر می

فرهنای را که خود مروج آن اس ، خودی و رهنگ یا هر خردهدر الاو و نارش لوتمان، خود یا ف

دانة؛ الاوی متةاول یک الاوی خودمحور درونی و هر چیزی که در مقابل آن باشة، غیرخودی می

بنةی های قاسمی را با توجّه به دیةگاه خود و دیاری تقسیاتوان رماننست  به فرهنگ اس  و می
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 کرد:

 ای(و دیگری )بازتاب سپهر نشانههای فرهنگ خودی . واکنش3-2

ساز مهاجر، همواره در تقابل با فرهنگ ها و عناصر هوی فرهنگ دیاری بر آن اس  که گفتمان

های میهمان در نحو  برخورد با فرهنگ دیاری گیرنة؛ واکنشمیزبان که فرهنگ غالب اس ، قرار می

  ای نشان داد.نشانهتوان آن را در سازوکارهای سههر متفاوت اس  که می

 مرز. 2-3-1

لوتمان در اوایل دهة هشتاد میالدی، رویدرد خود نست  به فرهنگ را بازبینی کرد. وی تح  تأثیر 

 ای را مطرح کرد. شناس مشهور، نظریة خود دربار  سههر نشانهآرای ورنادسدی کانی
تقل، بل اه کال فضاای    متن دد نسبت با نشانه اولویت دادد، پس وا د نشانگی، نه زبان مس»

 . (Lotman,1990: 125« )ای استشناختی فرهنگ است. این فضا، همان سپهر نشانهنشانه

کنة که همانی و فردی  را بر طتق این توصیف، مرز، در فضای فرهنای هماننة فیلتری عمل می

 اری به خود اس . دهة تتةیل بیاانه به آشنا و گاهی دیسازد. آنچه این فیلترینگ انجا  میبرجسته می

ها و فالش بکاش در فالشهای درونیای اس  که آشفتایمنةو نشانه چاه بابل،در داستان 

فورواردهای زمانی، وی را به مرز انتخاب میان زمان گذشته و آینةه )زنةگی در خاطرات پیشین و 

ة  خویش، امیة نست  به شآینة  تاریدی( انتخاب کرده اس . در واق  منةو، نست  به فضا و مرز تعیین

 اش را از دس  داده اس . آینةه و رهاکردن گذشته
نودند ی ی ایان اسات کاه دد زنادگی بادهاا باه       از جمله دالیلی که برای اثبات تناسخ می»

« قارز غریبای نشناسات   شاان باه  شناسی  و با این  ا  چهاره خودی  که نمیاشخاصی برمی
 (.8: 1378)قاسمی، 

آنچه منةو را در درون مرز، ترغیب به ایستایی دارد، فضای خوگرفته به تاریدی اس ، این امر نشان 

 ای اس  که در درونش )خود/ مرز( نهادینه شةه اس . از تناقضات درونی او نست  به متن بسته
کناد باا تاادی ی    کند تادی ی با تادی ی؟ چرا تادی ی ته گود فرق میچرا این همه فرق می»

کند با تادی ی زهدان؟... وقتی دایی، باا نن  کند با تادی ی ته چاه؟... فرق میاتاق؟... فرق می
ها توی صودتش، برگشت قار  دختار انةیار وساط  یااط قاودی       دو  فرۀ خالی چش 
چارا تاادی ی از    «. نایی»بیند. قودی برگشت که من ترسیدم. تو بگو، برگشت که انگاد می

شود، نایی؟ تاو کاه   هام سوزن سوزن میابد؟ چرا تادی ی پشت چش کند با تادی ی فرق می
 (.7)همان: « ای... تو بگو...از ستادۀ دیگری نمده
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« متننه»گردیةه اس ، حضور فیلیسیای اس  که « ف.و.ژ»دیاری که باعث تغییر منةو و همچنین 

شة و بتوانة، غریته را به آشنا های جةیة بااس ؛ ولی توانسته، فیلتری برای عتور، اعتقادات و دیةگاه

تتةیل کنة. در واق  وجود فیلیسیا، هماننة یک خوانش تازه از رمزگان اس  که فضای تاریک قتلی را 

 با فضایی نو جایایزین کنة.
از مدتی پیش، شبح چیزی ناشناس هر چیز دا از مداد خاود بیارون کارده باود و هماۀ نن      »

کارد باه   دیگر قصر جریاان داشات خالصاه مای     وجوش و نظ  مقرد دا که دد جاهایجنب
 (.21)همان: « نشفتگی همین اتاقی که دفتر کاد  . و. ژ بود و مرکز التهابی گنگ

ای از تجسا، امدان نشانای عشق را در منةو ایجاد ای یا سههر نشانهحضور این زن )فیلیسیا(، نشانه

 د.کنة تا با وجود او، نشانة امیة در دل منةو ایجاد گردمی
ی ی ستون فقراتش دا های ترس ی یدددی گنگ و قدیمی به ا شایش چنگ زد و مودیانه»

شد کاه بگاوی  هماین    شد که نپرس . میشد که نباش . میباال نمدند. چرا معلق  کردی؟ می
 (.20)همان: « است که هست...

اعتقادی ایرانیان در  هایاس . حضور مؤلفه چاه بابلای اعتقادات، امری روشن در رمان سههر نشانه

های رایج مردمانش را تتلیغ در این رمان، چنان اس  که در مقابل دیاری، انةیشه« ف. و. ژ»انةیشه 

مشاهةه « ف.و.ژ»توان در بیان و سخنان های خودی را میای اعتقادات و انةیشهکنة؛ سههر نشانهمی

 کرد. 
زیاونی ها  دادناد از فرشاتگان صاحبت      هاای تلوی ترین برناماه واقعاً؟  اال که توی مبتر »

هاا از فرشاتگان   اند: دساتاخیز فرشاتگانآ نن  کنند، مةلۀ اختصاصی ه  برایش داه انداختهمی
کنند. خب، فرشته یعنی همینآ تا نققۀ خت  بگرادد بر ایان کالفگای کاه    نگهبان صحبت می

رشاتگان دیگاری دادناد    هاا ف فهمید، پیروزمندانه نگاهش کرد: بله؛ اما ایرانیمنشأ نن دا نمی
 (. 22: 1387)قاسمی، « که...

 نابرابری ساختاری. 2-3-2

ای ای، نابرابری ساختاری اس . فضای درونی سههر نشانههای سازمان درونی سههر نشانهیدی از ویژگی

ها نست  به فضای کنة. فرهنگ و حس درونی شخصی ای تغییر مینیز هماننة دیار عناصر نشانه

دوستی در نظر سرع  باشة. حس وطنبر یا بهیابة؛ امّا ممدن اس  این تحول، زمانر میدیاری تغیی

اس ، به کنةی متحول  یابة، در واق  گذر از تابوهایی که با آن بزرگ شةهآهستای تغییر میفیلیسیا به

 شود.می
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هازادان بااد   ای است که هر یک از ما پیداییِ اندیشۀ نخرالزمانی اتفاقی نیست؛ گوهر تةربه»
شان همین است که به تاه  کنی . تابوها ه  البد علّت وجودیاش میدد قو  زندگی مزه مزه

شدن از تابوها ننقددها ه  نسان نیست؛ هماواده باا   خالص»( و 72: 1387)قاسمی، « نرسی 
 (. 73)همان: « تو همراه است

 مانة: ایرانی باقی می شود و یکمنةو نیز اعتقاد دارد که خویشتن خویش از وی جةا نمی
ها مسألۀ مهمی است، چون نن منةای کاه هازادان ساا  اسات،      غیبت و ظهود برای ایرانی»

نمد کمی غیبت ام، بدم نمیظهودش وعده داده شده هنوز غایب است. خوب، من ه  ایرانی
 (.  117)همان: « ب ن 

 ، حاکی از ساختارهای ای اسقاعةگی فضای نشانهدهنة  بیهای قاسمی نشانآنچه در رمان

هایی هماننة منةو که حتّی در خودی های وی با تناقضات دگرگون فرهنای اس . شخصی شخصی 

انة تا معنای جةیةی از ساختارها و مرزهای فیلتر نشةه هستنة. این افراد باعث شةهخود نیز دچار خرده

را « ف.و.ژ»ساختارهای فرهنای کمال و مرز در داستان مشخص شود. لوکن  تالش دارد تا خرده

 درها بشدنة و باعث تولیة فضای تغییریافته شود. 
 (.  78)همان: « شما باید بدانید که غربی به تمام معنا متمدن است»

به آن پرداخته شةه، تطتیق هوی  در جامعة ایرانی و کشورهای  چاه بابلآنچه پیشتر در رمان 

را از این « ف. و. ژ»اعتتار پنةارد و ة تا چهره و هوی  ایرانی را بیکناروپایی اس ؛ لوکن  تالش می

 فرهنگ دور کنة: 
سازد، ی ی همزادش، ی ای ها   صاادی از    دد ایران، هویت فرد دا ی ی نام اوست که می»

 (.  155)همان: « ایها، مرهب و عرفی بازمانده از دوابط عشیرهسنت

کننة تا ضا/ مدان را برای خویش روشن و مشخص میهای دو فنویسنةگان مهاجر همیشه تفاوت

بتواننة دو دنیای متفاوت و ناهمان را درک کننة و آن را در خویش ادغا  کننة که شایة خواننةه را 

 متوجه همان دوگانای فرهنگ کنة. 
یابد؛ هار هنرمنادی بار اسااس     اینةاست که دابقۀ خل  هنری و هویّت هنرمند اهمیّت می»

بازنماایی  زناد؛ هار اثار هناری     کند، به خل  دست میبرای خود تعریف می هایی کههویت
ای هاویّتی هنرمناد اسات. او بار اسااس سااختاد       های برگرفته از ساختاد نشانهبرخی نشانه

ای است( فهمی از جهان، دابقه و مناسابت خاود   هویتی خود )که گفتی  نوعی ساختاد نشانه
دهد و دد اثار خاود نن دا بازنماایی و    جهان ش ل می با این جهان و جایگاه خود دا دد این
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 (.128: 1389)نةومیان، « کندت راد می

 پذیری نشانة پذیرش و تعامل مهاجر با فرهنگ میزبان اس . این فرهنگ
های خود و دیگاران دا دد  ها و تةربهکنند که از یک سو تفاوتنویسندگان مهاجر سعی می»

هاا فاائ  شاوند،    مشخص کنند، از سوی دیگر بر این تفاوت تمام دو فضا/ م ان بازنمایی و
 (.  127)نک: همان: « ها دا ددون خود ادغام نمایندها دا مشخص کنند و ننشباهت

ها در الاوی متةاول بر خودمحوری فرهنگ خود غلته دارنة؛ ولی خود را دور و التته دیةگاه

 داننة. متفاوت از فرهنگ غالب نیز نمی

های فرهنگ بیاانه، ناگزیر اس  درباره کارآمةی گرایی با پیشنهادهدر ستیز یا ها انسان مهاجر

ها و اعتتار معیارهای خود تعمق و تجةیةنظر کنة، چون درگیری با ناهماونی شرایط جةیة ارزش

توانة اعتالی فرد مهاجر را فراها کرده یا به مشدالت اجتماعی و هویّتی بغرنج بینجامة. نویسنةه می

کنة که تا بتوانة خود را در ادامه به دیاری تتةیل کنة و خود را متأثر از فرهنگ غیرخودی الش میت

نةانة. در واق  نویسنةه در تالش اس  تا هماننة یک نشانه همان عمل کنة تا نابرابری را در خود و 

 دیاری نابود سازد.

همواره در تالش اس  تا بتوانة رفتار فیلیسیا را درک کنة؛ تما  سعی خود  چاه بابلمنةو در رمان 

دهة تا نست  به رفتارهای آرنولة و فیلیسیا واکنش غیرمنطقی نشان را در این راه، بر این اصل قرار می

 کنة تا خود را با فرهنگ اروپایی تطتیق دهة:نةهة. در واق  منةو تالش می
سایمایی  نولد به فیلیسیا گفته بود: عةب شریک زنادگی خاوش  مندو که به محض دیدن ند»

 (.91: 1387)قاسمی، ...« دادی 

اش را بازگو با تحقیر کمال در تالش اس  تا نابرابری و ناهمانی درونی چاه بابللوکن  در رمان 

 کنة: 
خاست، خندید و باه او خیاره شاد: نیاا کسای      دوژه لوکنت که گویی از خوابی عمی  برمی»

خواست  بگوی  شما از است؟ اختیاد دادید، قصد جسادت نداشت ، میکه دو ش مرده هست 
دسید که دو شان دد مقابل عراب مقاوم است. چه چیزی شما دا باه  نظر میزمرۀ افرادی به

 (. 68)همان: « بندی صودت ... قرح خقوط چهرهاین نتیةه دساند؟ استخوان

دهة، تالش وی برای شدستن دیاری و آراء لوتمان نشان می آنچه بیشترین نابرابری ساختاری را در

لوکن  در این رمان   .(Lotman, 2001: 127تالش برای باالبردن خود در الاوی متةاولش اس  )

 خود را دیاری دانسته که بایة غیرخودی را بدشنة و او را ترغیب کنة تا به جرگة او درآیة: 
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ها گنده گوزاند و دودو. نگاه کنید باه پرچمتاان و   یرانیبخشید، ا   با شماست؛ امّا مرا می»
اناد، از  ها ها  اگار  ارفش کارده    نن نقش شیر و خودشیدشآ این گنده گوزی نیست؟ این

 (.69: 1387)قاسمی، « بینید، ادعای نةات بشریت دا دادندفروتنی نیست، چون دادید می

دانة و هر بینة، خود را متمةن مییکنة، او را یک غریته ملوکن  همواره کمال را سرزنش می

 دانة: کسی را که از سرزمین او نتاشة، غیرمتمةن می
 (.  78)همان: « شما باید بدانید که غربی به تمام معنا متمدن است»

به آن پرداخته شةه، تطتیق هوی  در جامعة ایرانی و کشورهای  چاه بابلآنچه پیشتر در رمان 

را از این « ف. و. ژ»اعتتار پنةارد و کنة تا چهره و هوی  ایرانی را بیاروپایی اس ؛ لوکن  تالش می

 فرهنگ دور کنة:
سازد، ی ی همزادش، ی ای ها   صاادی از    دد ایران، هویت فرد دا ی ی نام اوست که می»

 (.155)همان: « ایها، مرهب و عرفی بازمانده از دوابط عشیرهسنت

 مرکز/ پیرامون. 2-3-3

های درونی و بیرونی اس  که توانسته آن را از عتور دیاری محافظ  کنة. ای دارای الیهنشانههر سههر 

های هر سههری را نست  به نقا  لوتمان تالش دارد تا با تولیة معنای خاص، نقا  پیرامون و حاشیه

کزی ای محةود و مجتور نیستنة، در حالی که نقا  مرنقا  حاشیه»مرکزیش جةا سازد. در واق  

های دستوری( ها )نظا ها و فراتوصیفمحةود و مجتورنة، محةودی  و تحمیلی که از سوی فرازبان

ای، همچون منت  خالقی  و فراینةهای دینامیک شود. در اینجا، مناطق حاشیهچنةگانه بر آنها وارد می

 (.(Lotman, 1990: 142« شونةای تصور میدرون سههر نشانه

های درونی خود را با دیاری در اثر تالش دارد تا تقابل خواننةها میکه بره وردیقاسمی در رمان 

ها ارتقاء بتخشة. در واق  او با مرکزی  قراردادن اعتقاداتش، تالش دارد تا با پیرامون تماس با ارمنی

 ای دس  یابة.خویش به درک متفاوت و تازه
شد، ماددم های یهودی ه  که پیدا میفروشها نةس هستند، سروکلۀ پادچهگفتند ادمنیمی»

هاا  گفت این جهودها بهاه بست. میبرد توی  یاط و دد دا مح   میبا دستپاچگی ما دا می
 (.26: 2007)قاسمی، « خودندکشند و خونشان دا میبرند، میدزدند، میدا می

ارتتا  پیةا کنة و دیاری کنة، او از طریق پیرامون، توانسته با دیاری نویسنةه به این امر تأکیة می

 را از فیلتر خود عتور دهة. 
هاا تاأمین   ماان دا شاما ادمنای   دان ، هزاد سا  است اشاربه ولی من ی ی، قدد شماها دا می»
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 (.26)همان: « هامان دا یهودیاید و اقربهکرده

نة اس . در کنة که اصالتش ایرانی نیس ؛ امّا به سن  ایرانی و معماری آن عالقمنویسنةه ادعا می

اش( را با بیرون از آن واق  با این امر در تالش اس  تا ارتتا  فضای درون سههر )نهادهای درونی

 )فرهنگ بیاانه( مشخص کنة. 
اینقود بود که منی که دد بیمادستانی انگلیسی به دنیا نمده بودم و دد شاش مااهگی پادد و    »

ری کاه هماه چیازش انگلیسای باود،      ماددم بغل  کرده بودند و مهاجرت کرده بودند به شاه 
 (.  59)همان: « ناگهان معمادی وقن  دا کشف کن 

 تارهای ایرانی نیز سخن رانةه اس : حتّی در تأییة این سخن از ستک ساختن سه
هاشاان  تاد سازان ایرانی، برای نن ه شیرۀ چاوب دا بیارون ب شاند، بعضای    شنیده بودم سه»

کنناد و  اش مای هاا دوی نتاش برشاته   زیر پهن؛ بعضی خوابانندها میتاد دا مدتصفحۀ سه
 (.73)همان: « جوشانندها هفت باد نن دا میبعضی

ای تاریخی اس  که مرکزی  قراردادن فرهنگ ایرانی در این رمان، نشان از ساختارهای نشانه

 قاسمی آن را جزء اصلی فضا قرار داده اس . 
کند: پادیس دیس از این شهر این قود یاد میهای دودۀ اقامتش دد پاهمینگوی دد یادداشت»

پایان بود، به جز ایام عاشودا که نن ها   اغراق، جشن بیپایان، بندد ماهشهر ه  بیجشن بی
« ها سوگوادی اقاوام یاک ملات   ای بود دنگادنگ از قرنبرای خود عالمی داشت و جشنواده

 (.  87)همان: 

 ای. تعامل سپهرهای نشانه2-4

تر، های دیار یا به زبان سادهشناسی فرهنای، تعامل فرهنگ و فرهنگیدی از مسائل مها در نشانه

ای وجود دارد، رابطه ای اس . التته به دلیل تضادهای که در ساختار هر سههر نشانهتعامل سههرهای نشانه

 نظریة لوتمان اس .  توانة سخ  باشة. این امر همان تقابل فرهنگ خودی و دیاری درو تماس نیز می

توانة فرهنگ خودی و دیاری بنا بر الاوی متةاول لوتمان با ها تقابل دارنة؛ فرد مهاجر می

شود فرهنگ میزبان را بهذیرد یا آن را رد کنة؛ یعنی وی دچار نوعی تعارض در وجود خویش می

(Lotman, 2001: 129  ،یا در حال  کلی ۱۲۵: ۱۳۸9به نقل از نجومیان )«فرهنای غالب از نظا  

نیازمنة اس  تا سلطة خود را حف  کنة؛ امّا به همین دلیل که طلب سلطه و « دیاری»سویی به تمدین 

باقی بمانة، اینجاس  که دچار دستوری دوگانه « دیاری»کنة، دیاری بایة همواره پیشاپیش غلته می

 (. ۱۲۵: ۱۳۸9)نجومیان، « شودمی
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وجود دارد، وجود منةو اس ؛ این دیاری در دنیای منةو با  بابلچاه دیاری کوچدی که در رمان 

از خودشناسی را به روی وی باز  ای تازهدنیای تاز  پیش رویش در تضاد اس  و باعث شةه تا دریچه

 شمارد: انةازی میکنة؛ منةو فرهنگ نو را نوعی پوس 
کس اعتنا به همهناسی بیزند؛ ناشخواند، کس دیگری از زیر پوستش بیرون میوقتی که می»

« دسااند هاا مای  اش پیغاامی ازلای دا باه گاوش    های بسته و سیمای باساتانی که از پسِ پلک
 (.23: 1387)قاسمی، 

شةن دارد، او در حال مرگ اس  و برای نجات به هر دستاویزی چنگ منةو شخصیتی رو به غرق

کنة تا به واسطة آن خود را نجات ش میای اس  که منةو تالزنة، فیلیسیا شایة همان دیاری تازهمی

، تالقی دو دنیای متفاوت از منةو )خود و دیاری کوچک وی( اس . دو چاه بابلدهة. در واق ، رمان 

« گویی هزار سال اس  همانجا مانةه»دهة: سوق می چاه بابلدنیایی که منةو را در ورطة چاهی به عمق 

 (.۱۵)همان: 

شود، مرزهای فرهنای دچار نوسان شود؛ یعنی دیاری فرهنای باعث میبه اعتقاد لوتمان مواجهه با 

(. رفتار ۱۲۸: ۱۳9۰شناختی ما اختالف ایجاد شود )نک: سجودی، شناختی و غیر نشانهمیان دنیای نشانه

برانایز منةو نشانه از نافرمانی وی نست  به دیاری نیس ، بلده این تعارضات نشانة دوگانه و شک

 ی با خویشتن اس ؛ این تعارضات نشانة امیة وی در بازخورد با دیاری جةیة اس .درگیری روحی و
ای داده بود؟ مگر نه عهد کرده بود، دیگار لاب از   دد کدام لحظۀ خریت چنین قو  ا مقانه»

 (.  14: 1387)قاسمی، « لب باز ن ند؟ اما نه، امروز دوز دیگری بود...

ای اس  که دیاری کوچک صورت نشانهبیشتر بهویژه منةو به چاه بابلهای رمان شخصی 

هایی اس  که نتوانسته دنیای دهة. منةو ازجمله شخصی درونشان آنان را برای تعامل فرهنای سوق می

 دیاریِ کوچکِ خویش را به تعامل برسانة، التته نتایة اذعان داش  که این امر مطلق اس :
دادناد، یاا ایان موجاود     گش لقاب مای  واقعیت وجود مندو کدام بود؟ نن اه شاوهران گار   »

ای هاا دد او جلاوه  گرفت؟ نن ه بعضای ایی که  اال دو هفته بود، لحافش دا گاز میزدهفلک
اعتنا به همه کس و همه چیز یا این ه مثل قوقی خالی نوشابه به کمتارین  دیدند؛ بیازلی می
 (.  26)همان: ...« شد؟ خمید و له میفشاد می

کنة تا با یادآوری نماز خوانةن پةرش بود و تالش میفرهنای و هویّتی  منةو دچار دوگانای

 اش پی بترد: )نشانه اعتقادات دینی( به کشف تناقضات درونی
هاای خاونی صاودت، چاناۀ چارود خاودده و       قود که به دگقل  مو دا برداشت و همین»
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دم به سرنوشات اساالم   کرد، ادامه داد به کشیدن قرح. داغبغب نویزان دوژه لوکنت نگاه می
فهمماش، بارای هماین    کن ، از این سرنوشت ناداضی هستید؟ نمای دد کشود خودم ف ر می

 (.49)همان: « اینةا هست 

در واق  این شخصی  نمونة بارزی از یک شخص تتعیةی و مهاجر اس  که نتوانسته پل ارتتاطی 

 اس : ای تضاد فرهنای میان منةوی پیشین و منةوی مهاجر )دیاری( را بیابة و در تنان
 (.  104)همان: « مندو تبعید شده بود به جایی دد اعماق ظلمانی ددون»

گاه رنگ آزادی را حتّی در منةو نه تنها به مدانی مشخص تتعیة شةه بود، بلده تتعیةی بود که هیچ

 اس . درون خود نةیةه

زاب  و بروز احساسات نیز وجود دارد. دیةن الی« ف.و.ژ»این ظهور دیاری کوچک در وجود 

 شةه خودیش رها شود و به دیاری بهیونةد.از آن دنیای پیچیةه« ف.و.ژ»شارل )دیاری( باعث شةه تا 
ها به او خیره ماند. هیچ چیاز ناخوشاایندتر از   شدن ناگهانی پردههراسان از ددیده«  . و. ژ»

د، ناگهاان دیختاه شاود    شا این نبود که همۀ نن چیزها که با بزدگوادی از کنادشان عبود مای 
 (.16)همان: « دوی دایره

دهنة  انقالب درونی منةو فیلیسیا همان دیاری کوچدی اس  که توانسته برای مةّت کوتاهی پایان

 باشة. 
ی ی ستون فقراتش دا های ترس ی یدددی گنگ و قدیمی به ا شایش چنگ زد و مودیانه»

شد کاه بگاوی  هماین    شد که نپرس . میمی شد که نباش .باال نمدند. چرا معلق  کردی؟ می
 (.20)همان: « است که هست...

 ای عشق نیز باشة.دربار  دیاری کوچک )نقاشی فیلیسیا( که توانسته سههر نشانه« ف.و.ژ»یا حس 
از مدتی پیش، شبح چیزی ناشناس هر چیز دا از مداد خاود بیارون کارده باود و هماۀ نن      »

کارد باه   جاهای دیگر قصر جریاان داشات خالصاه مای    وجوش و نظ  مقرد دا که دد جنب
 (.21)همان: « نشفتگی همین اتاقی که دفتر کاد  . و. ژ بود و مرکز التهابی گنگ

 ۳۴(؛ واقعی  وجودی منةو )همان: ۲۲این شواهة که همای در صفحات رستاخیز فرشتاان )همان: 

(؛ درد در بین دو ۲۷یقایی )همان: (؛ مجسمة آفر۳9(؛ اشاره به داستان هاروت و ماروت )همان: ۲۶و

سوی ها را بهتوانة شخصی های کوچک چقةر میدهة که وجود دیاری( نشان می۳۴کتف )همان: 

 تعامل سوق دهة.

تر اس ؛ تالقی فرهنگ یدسان در باورهای متفاوت آنچه در الاوی خود و دیاری از همه مها
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دانة و از نست  به یدةیار، دیاری می خواننةمی هاوردی که برهها را در رمان اس ؛ راوی ایرانی

 کنة: بعضی رفتار آنان پرهیز می
خیا  این هموقنان که انگاد کاد دیگاری  مان به چش  هیچ نشنایی نیفتد؛ بیجایی که چش »

 (.  53: 2007)قاسمی، « تنۀ من و اوندادند، جز ف رکردن به پایین

های کشورش را بشنود تا فضای منزجر کشور دهة که صةای سدوت بیابانالتته نویسنةه ترجیح می

 گویة: میزبانش را، چنانده می
ونی  فرانک، بتوان  گوش باده   ای پنجده سا  دودی از وقن، دو ساعت تمام با نرخ دقیقه»

 (.  18)همان: « های کشودم؛ س وتی مرموز و نشنابه صدای س وت بیابان

 گیرینتیجه .3

ای دیار وجود دارد که های نشانهای اس  و درون آن نظا فرهنگ از دیةگاه لوتمان نوعی نظا  نشانه

ای آمیزد. این فضا همان سههر نشانهها نمیاس  و با دیار فرهنگتوسط یک فضا یا مرز مشخص شةه

های قاسمی، فرهنگ و فضای آن ر رماناس  که توانسته هماننة فیلتری سره را از ناسره تعیین کنة. د

 کنة. اس  که نویسنةه به وسیلة متن آن را تعیین میهایی شةهدستخوش دگرگونی

باعث ایجاد مرزی شةه که  چاه بابلویژه رمان های رضا قاسمی و بهرمزگان دین و فرهنگ در رمان

باعث شةه تا « آشنانه»و « فرهنگنه»عتور از آن بسیار پیچیةه و گنگ اس . نااه متفاوت نویسنةه به 

 های متفاوتی نست  به آن داشته باشة.واکنش

هرگونه  چاه بابلمرز در هر دو رمان قابل تشخیص اس ، نویسنةه در تالش اس  تا در رمان 

های دین و سیاس  به نمایش باذارد؛ التته گاهی اوقات تعارض و تفاوت بین فرهنای را در قالب

 ا از تغییرات نجات دهة.نتوانسته حاشیه ر

که الهامی از یک اعتقاد دینی اس ، تعارضات روحی نویسنةه را در فرهنگ جةیة  چاه بابلرمان 

اس ، چون از یک سوی نهادینای فرهنگ خویش را مطرح کرده و از جانتی دیار خوبی نشان دادهبه

این، رضا قاسمی بیشترین رمزگان کنة که با فرهنگ جةیة کنار بیایة و آن را بهذیرد. بنابر تالش می

کنة تا از فرهنگ پیشین اس ، چنانده گویی تالش میای را در این رمان آوردههمانی سههر نشانه

های فرهنای )فرهنگ خودی( فاصله گیرد و در فرهنگ جةیة ادغا  شود که در این بازه، دچار ضربه

 اس .شةه

نااه نویسنةه نست  به نابرابری ساختاری در هر دو رمان مشابه اس . پذیرفتن تغییرات در هر دو 
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وردی گیرد و نویسنةه تالش دارد تا از این نابرابری باریزد. این امر در رمان کنةی صورت میرمان به
  تا تعاملی درونی را بارزتر اس . باورهای گذشته و آینةه، پلی برای نویسنةه اس خواننةها میکه بره

 های متةأ خویش با مقصة دیاری فراها کنة.سیستابین خرده

ویژه در تناقضات درونی منةو با خود و با فرهنگ تازه در التتّه رمزگانی از دوگانای فرهنای به

 کنة تا فرهنگ نو را در پناه این تناقضات بهذیرد و با آن ادغا رمان وجود دارد و نویسنةه تالش می

تر اس  و کمتر با الاوی متةاول کمرنگ خواننةها میوردی که برهشود. اثرپذیری فرهنای در رمان 

لوتمان قابل خوانش اس ، بلده رمزگان دوگانای فرهنای بازتاب بیشتری دارد که دلیلش تعارضات 

ای هاس ، فرهنگ خودی را در رماندرونی نویسنةه با فرهنگ جةیة اس . رضا قاسمی توانسته

ها حف  کنة و دیاری را در خارج از این مرز باذارد، اگرچه این شةه با وجود تناقضات و تقابلمطالعه

 نااه مطلق نیس .

  کتابنامه

نامکة  ، پایکان هکا اثکر رضکا قاسکمی    تحلیل رمان همنوایی شتانة ارکستر چکوب ( ۱۳9۰. )حسیناحةی قورتولموش، 

 . اردبیل: دانشااه محقق اردبیلی.ارشة. استاد راهنما: بیژن ظهیریکارشناسی

  رمکان  و هکا چوب ارکستر شتانه ییهمنواهای ادبیات مهاجرت در رمان ( واکاوی مؤلفه۱۳9۸اسدویی، نرگس. )

 .۲۴-۴۶، ۳9، سال یازدها، ش زبان و ادب فارسی دانشااه آزاد سننةج .مخصوص تماماً

(. بازنمکایی مکرد  ککرد در سکینمای داسکتانی ایکران       ۱۳9۵)پور، اعظا. بختیاری، محمود؛ علیاری، فریةون؛ حسن

(، ۳، )فصلنامة تخصصکی پکژو هشکااه میکراه فرهناکی و گردشکاری      شناسی فرهنای. ای در نشانهمطالعه

۱۵۱-۱۷۶. 

شناسکی  مقکاالت نشکانه   مجموعکه شناسی فرهنای و فرهناچ. ترجمة فرزان سکجودی.  ( نشانه۱۳9۰توروپ، پیتر. )
 .۴۰ -۱۷لا، . تهران: عفرهنای

بکر   هکا چوب ارکسستر شتانه ییهمنوا( بررسی بازنمایی هوی  در رمان ۱۳9۸حاجی، سعةی؛ پارسا، سیةاحمة. )

 .۴۳-۶۶، ۲، ش ۸، دوره یداستان اتیادب پژوهشنامهاساس دیةگاه داریوش شایاان، 

شناسکی  نشکانه  ( مطالعکه تحکوالت فرهنکگ پوشکاک در دوره پهلکوی اول بکا رویدکرد       ۱۳9۶دانش مهکر، فکرو . )  

 ارشة، مازنةران: دانشااه مازنةران.نامة کارشناسیفرهنای. پایان

 . تهران: علا. شناسی؛ نظریه و عملنشانه  (۱۳۸۸سجودی، فرزان. )

 . تهران: علا.۱چ  شناسی فرهنای،نشانه(  ۱۳9۰سجودی، فرزان. )

 تهران: علمی و فرهنای. . ترجمه: حسین سرافراز. تار و پود فرهنگ(  ۱۳9۶سمنندو، الدسی. )
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اثر رضکا قاسکمی،    بابل چاهای در رمان (  پیدرگردانی و گش  اسطوره۱۳99طاهری، حسین؛ دستمالچی، ویةا. )

 . ۱۵9 -۱۸۵، صص ۵۸، سال شانزدها، ش یشناختاسطوره و یعرفان اتیادب

 ، چاپ اول. سوئة: باران.چاه بابل(  ۱۳۸۷قاسمی، رضا. )

 ، چاپ اول. پاریس: خاورانخواننةها میوردی که بره( ۲۰۰۷قاسمی، رضا. )

برمتنکای   الشکمال  یإلک الهجکر    موسارمان شناسی فرهنای ( تحلیل نشانه۱۳9۷قربانی مادوانی، زهره؛ عربی، مینا.)

 .۱۰۰ -۸۱(، ۳۲، )فصلنامة لسان المتینالاوی طتیع  و فرهنگ. 

. ترجمه و اقتتاس غالمعتاس توسلی و رضا فاضل. چ هجةها. تهکران:  شناسیمتانی جامعه( ۱۳۸۷کوئن، بروس. )

 سم . 

 . ترجمة فرزان سجودی و دیاران. تهران: علا.شناسی فرهناینشانه( ۱۳9۶لوتمان، یوری. )

 .ترجمکة فکرزان سکجودی   . «شناختی فرهنکگ در باب سازوکار نشانه( »۱۳9۰لوتمان، یوری. آسهنسدی، بی. ای. )

 . گروه مترجمان به کوشش فرزان سجودی. تهران: علا.شناسی فرهناینشانهمقاالت  مجموعه

شناسکی  مقکاالت نشکانه  مجموعکه  .ترجمة تینا امراللهکی «. مواجهه با دیاری فرهنای( »۱۳9۰لیونترگ، کریستینا. )
 . ۱۵۲ -۱۱9صص  .تهران: علا .فرهنای

 هکا چوب ارکستر شتانه ییهمنوادر دو رمان  های ادبیات مهاجرت( بررسی مؤلفه۱۳9۵) .موسوی ایرایی، محةثه

 ارشة، استاد راهنما: محمة رضایی، دانشااه سمنان.نامه کارشناسی، پایانمخصوص تماماً رمان و

چهکارمین همکایش ادبیکات    «. مفهو  دیاری در انةیشه ژاک دریةا. خودی از نااه دیاکری ( »۱۳۸۶نجومیان، ا. )
 . تهران: دانشااه تهران. تطتیقی

 . تهران: مرواریة.۱؛ مقاالت کلیةی، چ شناسینشانه ( ۱۳9۶ومیان، امیرعلی. )نج

 . تهران: سخن.۲، چ شناسی فرهنگنشانه(  ۱۳۸9نجومیان، امیرعلی. )
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