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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To achieve the intellectual level of authors, 
studying their works helps a lot. Immigrant writers reflect part of their 
perspective to the reader by reflecting the dimensions of migration in the novel. 
Mahmoud Golabderehi, Firoozeh Jazayeri Duma, and Goli Targhi are among the 
writers who have reflected their biological experience in their works. In this 
research, the views of Abdolali Lahsaeizadeh (Migration Theories, 1989) have 
been used, which has examined migration from three dimensions: socio-
cultural, psychological and economic. The following research is conducted to 
answer the question of how the worldview and thinking of immigrant novelists 
are reflected in the story. The purpose of this article is to study and compare 
the intellectual level of immigrant writers in order to clarify the role of 
immigration in creating their works.
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical method. The data 
collection tool is documentary and library and the research is organized by 
qualitative content analysis. What can help prove the hypothesis of the present 
study is the evidence found in the works of three immigrant authors. Therefore, 
the statistical population and the sample size of the forthcoming research are: 
the novels "Dal" (358 pages) by Mahmoud Golabderehi, "The scent of lavender, 
the scent of pine" (192 pages) by Firoozeh Jazayeri Duma and "Etefaq" (302 
pages) by Goli Progress.
FINDINGS: In this study, the views of several theorists about migration were 
read and it was found that this phenomenon affects the life of immigrants from 
three dimensions of socio-cultural, psychological and economic.
CONCLUSION: Golabdareh expresses dissatisfaction with migration in different 
ways in the novel "Dal", Jazayeri Duma in the novel "Lavender Fragrance, Pine 
Fragrance" has reached a high degree of satisfaction with migration and in the 
novel "Incident" lack of coordination with the destination, sadness Nostalgia 
and nostalgia have been the greatest intellectual concerns of progress.
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 مقاله پژوهشی
 نقش مهاجرت در طرز تفکر نویسندگان مهاجر و انعکاس آن در رمانهایشان

 ای، فیروزه جزایری دوما و گلی ترقی()بررسی موردی: محمود گالبدره

 
 *بیتا روحی بروجنی، مریم صادقی گیوی

 اسالمی، تهران، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد 
 

 

 چکیده:
برای دستیابی به سطح فکری نویسنددان، مطالعج آثار آنها كمک شایانی میکند.  زمینه و هدف:

نویسنددان مهاجر با انعکاس ابعاد مهاجرت در رمان، بخشی از دیدداه خود را به خواننده نشان 

ای، فیروزه جزایری دوما، و دلی ترقی از جملج نویسنددانی هستند كه میدهند. محمود دالبدره

اده زاند. در این پژوهش از نظرات عبدالعلی لهساییود را در آثارشان منعکس كردهتجربج زیستی خ

( استفاده شده كه مهاجرت را از سه بعد اجتماعی ی فرهنگی، روانشناسی 4349)نظریات مهاجرت، 

و اقتصادی بررسی كرده است. تحقیق پیشِ رو برای پاسخ به این پرسش انجام شده كه جهانبینی 

نویسان مهاجر چگونه در داستان منعکس میشود. هدف این مقاله بررسی و مقایسج و تفکر رمان

 سطح فکری نویسنددان مهاجر است تا از این طریق نقش مهاجرت در خلق آثار آنها روشن شود. 

ها این تحقیق به روش توصیفی ی تحلیلی شکل درفته است. ابزار دردآوری داده روش مطالعه:

آنچه  ی است و پژوهش به روش تحلیل محتوای كیفی تنظیم شده است.ااسنادی و كتابخانه

میتواند به اثبات فرضیج پژوهش حاضر كمک كند، شواهدی است كه در آثار سه نویسندۀ مهاجر 

های رمانبچشم میخورد. ازاینروی جامعج آماری و حجم نمونج تحقیق پیشِ رو عبارت است از: 

صفحه( اثر فیروزه  446« )عطر سنبل، عطر كاج»ای، هصفحه( اثر محمود دالبدر 359« )دال»

 صفحه( اثر دلی ترقی.  356« )اتفاق»جزایری دوما و 

پرداز دربارۀ مهاجرت خوانده و مشخص شد كه در این پژوهش دیدداههای چند نظریهها: یافته

 .تأثیردذار استاین پدیده از سه بُعد اجتماعی ی فرهنگی، روانشناسی و اقتصادی بر زنددی مهاجر 

مطرح « دال»ای نارضایتی از مهاجرت را به شکلهای مختلف در رمان دالبدره گیری:نتیجه

به درجج زیادی از رضایتمندی نسبت به « عطر سنبل، عطر كاج»میکند، جزایری دوما در رمان 

 عدم هماهنگی با مقصد، غم غربت و نوستالژی بزردترین« اتفاق»مهاجرت رسیده و در رمان 

 نگرانی فکری ترقی بوده است.

  

 4344مرداد  64تاریخ دریافت:    

 4344شهریور  34:  داوری تاریخ   

 4344مهر  45: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،مهاجرت ،سطح فکری ،رمان فارسی

 نویسنددان مهاجر
 

 :مسئول نویسنده * 
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 مقدمه
 یا یطوالن مدت همیشه، برای آنها اقامت محل تغییر به كه دیگر نقطج به اینقطه از انسانها حركت مهاجرت یعنی

های اخیر نیز یکی از رویدادهای های تاریخی وجود داشته و در دههاین پدیده در تمام دوره .منجر میشود كوتاه

از این روی مهاجرت و پیامدهای آن ازجمله موضوعات مهم اجتماعی است كه در آثار برخی از  مهم بشمار میرود.

یدمحمود اند. سنویسان سبک رئالیسم مطرح شده است؛ بویژه نویسنددانی كه آن را در زنددی خود تجربه كردهرمان

كه بعنوان نویسنددان مهاجر، مشکالت  از جملج افرادی بودند 3و دلی ترقی 6، فیروزه جزایری دوما4ایقادری دالبدره

اند. آنان بدلیل تجربج زیستج خود، مشکالت مهاجران را احساس كرده و از نزدیک با آن روبرو بوده دور از وطن را

 ای به تصویر میکشند كه میتوان با بررسی آثار آنان به دیدداه فکریشان پی برد.در جامعج میزبان بگونه
پدیدۀ مهاجرت به هر شکل و دلیلی كه صورت پذیرد، داهی برای فرد مهاجر مشکالت متعددی ایجاد میکند. 

شناسی است كه خود مهاجرت را تجربه كرده و پیامدهای آن را از سه بُعد اجتماعی ی زاده جامعهعبدالعلی لهسایی

شناسی او استفاده شده تا نظریات جامعهفرهنگی، روانشناسی و اقتصادی بررسی كرده است. در این پژوهش از 

مورد تحلیل قرار دیرد. پرسش اصلی پژوهش « اتفاق»و « عطر سنبل، عطر كاج»، «دال»ابعاد مهاجرت در سه رمان 

نویسان مهاجر چگونه در داستان منعکس میشود. فرضیج پژوهش بر این حاضر این است كه جهانبینی و تفکر رمان

 نویسان نسبت به مهاجرت یکسان نیست. شده، سطح فکری و دیدداه رمانطالعات انجاماستوار است كه بر طبق م

 

 سابقۀ پژوهش

ای، جزایری و ترقی درخصوی مهاجرت صورت نگرفته است؛ تا كنون پژوهش مستقلی دربارۀ طرز تفکر دالبدره

 ه آثار زیر اشاره كرد: میتوان ب«  اتفاق»و « عطر سنبل، عطر كاج»، «دال»اما در زمینج تحلیل رمانهای 
سه عنصر اصلی داستان یعنی پیرنگ، شخصیت و « بررسی رمان اتفاق از دلی ترقی»( در مقالج 4347ی زمانی )4

 پردازی را  بررسی كرده است. زمینه
ساز سرزمین مادری و میزبان در فضاهای بینادفتمانی مهاجرت در رمانهای ادبیات چالش عناصر هویت»ی مقالج 6

ساز )زبان، مذهب، ازدواج، (  به بررسی چالشهای عناصر هویت4345اثر فالح، سجودی و برامکی  )«رت فارسیمهاج

 «اتفاق»و « عطر سنبل، عطر كاج»جنسیت، فرزندآوری و ...( در دو سرزمین مبدأ و مقصد با تکیه بر دو رمان 

 می ردازد.

ری اثر مرندی و امی« عطر كاج اثر فیروزه جزایری دوماساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل »ی مقالج 3

 (، نگاه زن مهاجر ایرانی به آمریکا و باورهای ایرانیان را به نمایش میگذارد. 4343)

به تعامل و تقابل « تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهج شصت و هفتاد»( در مقالج 4343ی رضایی عاملی )1

 ش فرهنگی ایرانیان در دال و دو رمان دیگر می ردازد.فرهنگها و پذیرش یا عدم پذیر

                                                      
 ل،یاسماع»، «انقالب یهالحظه» ،«هیباد»، «اباذر نجار»، «پر كاه»، «پزسگ كوره»آثار او عبارتند از: متولد تهران،  ش( 4344ی4349)ی 1

ده »، «آقا جالل»، «هاچلچله»، «دال» ،«یكوه یآهو»، «شمرون یسرنوشت بچه»، «سرد یصحرا»، «پرستو» ،«یآهن نیحس» ،«لیاسماع

 .  «یحکومت نظام»و  «ریمن»، «مادر» ،«کایآمر یلسسال هوم

ش( متولد آبادان، بمنظور مانددار كردن خاطرات مهاجرتش، داستانهایی نوشت كه با نامهای متفاوت ترجمه شده است: بامزه  4313ی )2

  رسی، عطر سنبل عطر كاج، خندۀ بدون لهجه و بدون لهجه خندیدن.در فا

های پراكنده، دریاپری دوارا هستم، خواب زمستانی، خاطرهش( متولد تهران، آثار او عبارتند از: مجموعه داستانهای من هم چه 4349ی )3

  ا.تاق، مجموعه داستانهای فرصت دوباره و فیلمنامج بیهای جایی دیگر، مجموعه داستانهای دو دنیا، رمان اتفكاكل زری، مجموعه داستان
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 چارچوب  نظریمبانی و 
داخلی و خارجی دربارۀ مهاجرت مطالعه شد؛ كه  شناسجامعهبرای به سامان رساندن این پژوهش، نظرات چند 

 خالصج آن از این قرار است:

بیکاری و درآمد پرداخته و این پدیده را بیشتر به پیامدهای اقتصادی مهاجرت مانند اشتغال،  تودارو مایکل 

، فیزیکی و فرهنگی ی اجتماعی میداند. وی در این مورد اخیر معتقد است مواردی عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی

مهاجرت وبرق شهری و دور شدن از فشارهای سنتی، در تصمیم به مهاجرت مؤثر است )مثل جذب مهاجر به زرق

 (.36ی34 ال توسعه، تودارو: یداخلی در كشورهای در ح

بندی آنان، بر این نظر است كه تعدادی از مهاجران پس از مطالعه روی مهاجران ایرانی و دسته عبدالمعبود انصاری

پس از مهاجرت، هویت ملی و فرهنگی خود را فراموش كرده و ازلحاظ فرهنگی، براحتی جذب مقصد میشوند. در 

مهاجر بالتکلیف را روی آنها نهاد، میان پذیرش فرهنگ مبدأ و مقصد سردردان باقی ای كه میتوان نام مقابل عده

 (.415ی455متحده، انصاری: ی میمانند )ایرانیان مهاجر در ایاالت

سلی فیندلی مهاجران را به دو دسته تقسیم كرده و خصوصیات آنها را با هم مقایسه میکند: مهاجران متحرک 

و  تحرک فقیرندحركتی دارند و از لحاظ كار، غذا و مسکن خودكفا هستند. مهاجران كمفعالند، زنددی اجتماعی پر

 رتهایمهاج ریزیدر مناطقی زنددی میکنند كه با مشکالتی مانند جنایت و نبود بهداشت روبرو هستند )برنامه

 (.677داخلی، فیندلی: ی 

ددی مهاجر دارد، از سه بُعد اجتماعی ی فرهنگی، زاده معتقد است مهاجرت بجهت تأثیری كه در زنعبدالعلی لهسایی

روانشناسی و اقتصادی قابل بررسی است. او درخصوی بُعد اجتماعی ی فرهنگی روبرو شدن با تفاوتهای فرهنگی را 

در بسیاری از موارد »ی 4مطرح میکند و براساس واكنش مهاجران نسبت به آن، آنها را به دو دسته تقسیم میکند: 

پس از .. .آیند تقلید را پیشج خود میکنند تا مشخص نشود كه با فرهنگ محیط جدید بیگانه هستندمهاجران فر

ید كه همان آهماننددردی مهاجر در محیط جدید، بین او و محیط اجتماعی كنونی رابطج متقابلی بوجود می

مهاجر در مقابل  اهیدی 6؛ (453ی456زاه و عبداللهی: صص شناسی جهان سوم، لهسایی)جامعه «یگانگی است

 .فرهنگ جدید مقاومت كرده و بدلیل وابستگی به سرزمین خود، بسختی با محیط جدید ارتباط برقرار میکند

 فرهنگی دیوار یک خود دور به موارد از بسیاری در بلکه نمیکند درونی خود در را ارزشها تنهانه»چنین مهاجری 

زاده: نظریات مهاجرت، لهسایی) «است جدید محیط با او انطباق عدم نشانگر فرهنگی ... دیوار این كشیدن. میکشد

در میشود كه در جامعج آماری این پژوهش به ترتیب كمیت . تفاوتهای فرهنگی در عناصر دونادونی جلوه(43 ی

 معاشرت. عبارت است از: آداب و رسوم، باورها، زبان، اخالق، قوانین، خوراک، تفریحات، مراسم، استفاده از وسایل و 

زاده معتقد است مهاجری كه جذب مقصد نشود، ادر راه بردشت درخصوی بُعد روانشناسی مهاجرت، لهسایی

و  كجرویها . وی نابسامانیها،(41 زاده: ینظریات مهاجرت، لهسایی)نداشته باشد، به هنجارشکنی كشیده میشود 

 زاده وشناسی جهان سوم، لهسایییداند )جامعهم جدید محیط در ازخودبیگانگی این حاصل را اجتماعی انحرافات

(. او بُعد اقتصادی مهاجرت را در مشکل یافتن شغل تعریف میکند و معتقد است در این مورد 455عبداللهی: ی 

ی برخی از مهاجران بعلت نداشتن مهارتهای موردنیاز جامعه، مشاغلی 4هم مهاجران  به دو دسته تقسیم میشوند: 

 این مقصد در مهاجر»ی 6های اجتماعی و عمدتاً ناپایدار است )همانجا(؛ ورند از پایینترین ردهآرا كه بدست می

 تا دبیازمای را شغل چندین باید او باشد ... نداشته موفقیت شغل یک در است ممکن كه میاورد بدست را احساس
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ی شناس)جامعه «وامیدارد شغلی تحرک یک به را مهاجر ناخودآداه بطور امر همین. شود موفق آنها از یکی در باألخره

 (.453زاده و عبداللهی: ی جهان سوم، لهسایی

پردازان جدیدتر و كاملتر است و با شخصیتهای جامعج آماری زاده دربارۀ مهاجرت از دیگر نظریهمطالعات لهسایی

این پژوهش در نظر درفته  تحقیق پیشِ رو انطباق بیشتری دارد. از این روی دیدداههای او بعنوان چارچوب نظری

زاده در سه رمان مهاجرت شده است. آنچه در این پژوهش بررسی شده، ابعاد پدیدۀ مهاجرت براساس نظرات لهسایی

 به مهاجرت و تفاوت دیدداه آنها مشخص شود.است؛ تا از این طریق طرز تفکر نویسنددان رمانها نسبت

با آن، عواملی چون مدت زنددی در سرزمین مقصد، توانایی در پذیرش فرهنگ جدید توسط مهاجر و سازداری 

و  ، رستگارخالدپذیری و سازداری در میان جوانان كردفرهنگ) زبان، تعداد تعامالت و فاصلج فرهنگی دخیل است

شده، سن مهاجر هم عامل مؤثری است كه هرچه پایینتر باشد، مهاجر جز موارد دفته (.449سلیمانی بیددلی: ی 

یگانگی هم مشکالت روانی . (691-679مبانی انسانشناسی، فربد: ی )عناصر فرهنگی موفقتر است  در جذب

حاصل از مهاجرت و دودانگی هویتی را بیشتر متعلق به نسل اول مهاجران میداند و معتقد است افرادی كه در 

 (.399، یگانگی: ی سرزمین میزبان متولد میشوند، از این مشکل به دور هستند )مهاجرت بزرگ ایرانیان

 

 بحث و بررسی
برای دستیابی به طرز تفکر نویسنددان مهاجر، ابعاد مهاجرت در جامعج آماری  ،چارچوب نظری مذكوربا توجه به 

این پژوهش بررسی شده كه بترتیب كمیت شواهد در داستانها عبارتند از: بُعد اجتماعی ی فرهنگی، روانشناسی و 

 اقتصادی.

 
 « دال»معرفی رمان 

رفتار مردم  دخترانش راهی سوئد شد. و همسر از دوری سال پنج از پس ایرانی، معروف نویسندۀ بی شمیرانی،ن

 مهاجران ربیشت كه مانند سوئد و زن و فرزندان وی كه به رنگ فرنگیها درآمده بودند، او را سخت برآشفته كرد. نبی

 با عواد و بحث بدنبال روزی اینکه تا میشد ناامیدتر و ترحوصلهبی روز هر بود، شده روبرو كار یافتن مشکل با

 لیسپ با سوئد، مقررات طبق هم او بزرگ دختر نازی. كرد خانه وسایل شکستن و كردن پرتاب به شروع همسرش

 برف و وزس در و كرد فرار بیمارستان از وی سرانجام. شد منتقل روانی بیمارستان به بدنبال آن، نبی و درفت تماس

 .زد یخ

 

 بُعد اجتماعی ـ فرهنگی
در این رمان ناهمگونیهای فرهنگی در عناصر آداب و رسوم، اخالق، قوانین، باورها، زبان و وسایل مورداستفاده یافت 

 سوز و شد كه در همج موارد منجر به آشفتگی روحی مهاجر میشود. بعنوان نمونه در داستان میخوانیم كه بخاطر

سوئد، خانم اینگرید، معلم زبان سوئدی، از نبی دعوت میکند سوار بر ماشینش شود كه او را تا مقصد سرمای كشور 

 بکش رو یشهش یکمی. میگیره سیگار بوی ماشین": دفت اینگرید. كرد روشن سیگاری نبی افتادند كه راه»برساند: 

 سیگار. زاندسو را صورتش سرما و سوز سوزندۀ و تند و تیز شالق. كشید پایین كمی را شیشه شرمزده . نبی"پایین

 چرا. یگارتوس ته اینجا انداختیمی": دفت و كشید را جاسیگاری اینگرید. كشید باال را شیشه. بیرون كرد پرت را
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ای: دال، دالبدره) «میکرد سرزنش را خود هی و... شد مچاله. شد زنده و مُرد نبی "برفا؟ توی بیرون كردی پرت

 .(95 ی

به كشور سوئد مهاجرت كرده ولی دویا هنوز الگوی رفتاری خود را با فرهنگ جامعج میزبان تطبیق نداده است. نبی 

توجهی او به فرهنگ كشور میزبان دارد. اینگرید از بوی سیگار در ماشین سیگار كشیدن داخل ماشین، نشان از كم

ن بار اندازد. ایكردن آن، سیگار را به بیرون می ناخرسند است و آن را به نبی دوشزد میکند. نبی هم برای برطرف

تعجب اینگرید بیشتر میشود. این رفتار، میان مردم اروپا رایج نیست. باز به او یادآور میشود كه سیگار را باید در 

جاسیگاری دذاشت. نبی از بروز چنین رفتارهایی شرمنده میشود و از اینکه نتوانسته با فرهنگ كشور میزبان 

ر شود، خودش را سرزنش میکند. او مدت كوتاهی است كه در سوئد زنددی میکند و ارتباطات وی با مردم سازدا

بومی بسیار كم است. همچنین نبی در سنی اقدام به مهاجرت كرده كه جذب فرهنگی در او بسختی شکل میگیرد. 

 تماعی دور كرده است.بخصوی كه ندانستن زبان سوئدی و مشغول نبودن به كار، او را از تعامالت اج

وسه در این رمان بیشترین مشکلی كه نویسنده به آن پرداخته، تفاوتهای فرهنگی است. به این صورت كه بیست

 یمهاجرتها یدر ط ایدالبدره نیهمچن شده برای مهاجر، از این نوع است.مورد برابر با نیمی از مشکالت مطرح

رده؛ تا را تجربه ك یفرهنگ یگانگیو ب یرانیح ،یسردشتگ ییاروپا یكشورها گریهند، سوئد و د کا،یخود به آمر

این داستان، روایتی از یک ماجرای واقعی است  ازآنجاكه كه بارها در خاطرات خود به آن اشاره كرده است. ییجا

انوشت ر پها دبه مشکالت مهاجرت پی برد. سایر نمونهای نسبتكه بصورت رمان درآمده، میتوان به دیدداه دالبدره

  4ارجاع داده شده است.

 

 بُعد روانشناسی

ادر مهاجر نتواند با مشکالت جامعج مقصد سازداری پیدا كند، ممکن است به رفتارهای ناهنجار كه نشان از بحران  

آورد. در این داستان میخوانیم ناصر پس از مشاهدۀ رفتارهای همسرش كه به دونج سوئدیها روانی دارد، روی 

 بود، هرجوری دریاچه، آب توی از یخ، دل از متر، دو عمق از را ناصر نعش»دید:  فرساطاقت ود، زنددی رادرآمده ب

 (.417 ای: یدال، دالبدره) «بود زده یخ تنش. بود شده كبود و سیاه ناصر. كشیدند بیرون

مند به عناصر را عالقهناصر در پذیرش فرهنگ مقصد، دچار دودانگی و ناامیدی شده بود و از اینکه همسر خود 

ین ا حل را در خودكشی یافت. در بخشی دیگر ازفرهنگی جدید میدید، تا حدی پریشان و درمانده شد، كه تنها راه

 رد زیرسبیلی هی و درآوردن ادا سال شش. نبی میکرد جوییچاره ناصر داشت اده چاره» :میخوانیم رمان، چنین

 و حرف هزاران و چیزهمهبی بیرگ، پفیوز، دیوث، بیغیرت، شوهر، هایواهه. درآره خواست را سوئدیها ادای كردن

 .(453 همان: ی) «شد كباب آخرش تا كرد كبابش كلمه و واهه

 زا پس اما مییابد، بیشتری وحدت محیط با كه میکند احساس مرور به مهاجر ادرچه»زاده معتقد است: لهسایی

 در د...میگیر باال بیگانه ارزشهای با او ستیز درجج بعد به آن از و بازمیگردد خود واقعی ارزشهای به مدتی دذشت

زاده: نظریات مهاجرت، لهسایی) «میشود كشیده هنجارشکنی به باشد نداشته بردشت راه مهاجر ادر مرحله این

                                                      
(، 44(، )همان: ی 41و  46(، )همان: ی 94(، )همان: ی 47(، )همان: ی 7(، )همان: ی 7ای: ی ها: )دال، دالبدرهی دیگر نمونه1

(، )همان: 456ی453)همان: ی (، 464(، )همان: ی 444ی447(، )همان: ی 445ی444(، )همان: ی 451(، )همان: ی 453)همان: ی 

(، )همان: ی 651(، )همان: ی 636(، )همان: ی 641(، )همان: ی 654(، )همان: ی 446(، )همان: ی 445(، )همان: ی 477ی479

 (.341( و )همان: ی 646ی641(، )همان: ی 677
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خانمانی و آواردی موقعیت ریزی و دوراندیشی به آمریکا مهاجرت كرد. او كه با بیای بدون برنامهدالبدره (41 ی

خود را متزلزل میدید، بناچار نوچج فردی به نام رضا كاردی شد. این خروج از هنجار، اخراج وی از دفتر مجله را 

 کا،یآمر یلس)ده سال هومای باز بیکار شد بدرهبدنبال داشت. پس از مدتی رضا مورد سوء قصد قرار درفت و دال

خانمانهای دیگر بر سر سیگار یا مقدار اندكی خوراک از مشکالتی دردیر شدن با بی .(14ی11ی  4: جیادالبدره

(. او از جملج مهاجرانی بود كه 41: ی 6است كه نویسنده در خاطرات خود به آنها اشاره كرده است )همان، ج

ور از وطن را تاب نیاورد، به سرزمین مادری خود بازدشت. روی آوردن به كارهای خالف در رمان وقتی مشکالت د

وشتم، قاچاق انسان حتی بچه، خریدوفروش مواد مخدر، و خودكشی در دوازده مورد دیده بشکل ضرب« دال»

  4میشود.

 

 بُعد اقتصادی
د، از نوع اقتصادی و یافتن شغل است. برای مثال بر سر راه مهاجر قرار میگیر« دال»مشکل دیگری كه در رمان  

یشنهاد پ اینگونه او به است، بیکار سوئد در است مدتی ایرانی معروف نویسندۀ این میشود متوجه كه نبی دوست

 میاد وغهشل هتل كه شباشنبه كه دارم سوئدی پیشخدمت یه كنی قبول و باشی مایل اده... نبی آقا: »میدهد كار

 خدمت در ام كنی كار جاش بیایی تو بکشم، شالشو میخوای. میکنه تمیز رو پیزا میز میکنه، جمع رو میوانا لیوان

 (.493ای: یدال، دالبدره) «باشیم؟ بیشتر هم با باشیم شما

نبی پس از خروج از ایران و تحمل بیکاری در كشوری بیگانه، با پیشنهاد پیشخدمتی رستوران مواجه میشود، كه 

ای میان ارزش و احترام ویژه اوست و نه عزت و احترام سابق او را نگه میدارد. نویسندۀ معروفی كه نه درخور شأن

ای مواجه میشود. زیرا براساس آنچه در جامعج مهاجران پایهدوستان و خویشانش داشته، اكنون با چنین شغل دون

ت نظریا) میشود پایهدون جذب كارهای از،موردنی مهارتهای نیاز مالی و نداشتن اتفاق میفتد، داهی مهاجر بعلت

 .(47 زاده: یمهاجرت، لهسایی

خانمانی و تالشهای زیاد برای كسب درآمد بوده است. او با وجود آنکه ای در این زمینه بیکاری، بیتجربج دالبدره

 محتاج دیگران بوده وای توانا بوده، بدلیل پیدا نکردن شغل درخور توجه و دائم، برای خوراک روزانج خود نویسنده

( یا برای كسب درآمدی 59: ی 4ای، جلسی آمریکا، دالبدرهحتی مدتی مجبور شده زیر پل بخوابد )ده سال هوم

(. وی با توجه به تجربج خود، مشکل 437: ی 6ناچیز دستشویی و سطل زبالج فروشگاه را تمیز كند )همان، ج

 .   6مطرح كرده است« دال»ان اقتصادی ایرانیان مهاجر را یازده بار در داست

 

 «كاج عطر سنبل، عطر»معرفی رمان 
 اشخانواده همراه سالگیهفت در كه ایرانی دختری فیروزه، خاطرات طنزدونه از است اینامهسردذشت داستان این

پایه لهای دونشغ بناچار تحصیلیش هزینج برای تأمین فیروزه خانواده، مالی آشفتگی بدلیل. آمریکا رفت به آبادان از

همچنین وی در آمریکا شاهد تفاوتهای زیاد فرهنگی میان خود و همساالن و پس از آن با  .كرد تجربه را و موقت

                                                      
(، )همان: ی 349(، )همان: ی 347مان: ی (، )ه644ی646(، )همان: ی 654(، )همان: ی 459ای: ی ها: )دال، دالبدرهی دیگر نمونه4

 (.315( و )همان: ی 335(، )همان: ی 366(، )همان: ی 344ی365(، )همان: ی 344(، )همان: ی 349ی344

(، )همان: ی 465ی473(، )همان: ی 444(، )همان، 457ی459(، )همان: 97(، )همان: ی 97ای: ی ها: )دال، دالبدرهدیگر نمونهی 6

 (.633( و )همان: ی 445( ، )همان: ی 443ی449(، )همان: ی 475ن، ی (، )هما435ی414



 37-54، صص 4155 تیر ،46شماره پیاپی  ،سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 11

هایش اینگونه برداشت میشود كه تا حد زیادی فرهنگ آمریکایی بر وی غلبه همسر فرانسویش بود. ولی از نوشته

نیست، حتی داهی از پدر و مادر خود برای داشتن بعضی عناصر پذیری دچار تردید تنها در فرهنگدارد و نه

 فرهنگی ایرانی انتقاد میکند.

 

 بُعد اجتماعی ـ فرهنگی
ناهمگونی فرهنگی از نوع آداب و رسوم، باورها، زبان، تفریحات، خوراک،  برای 4وچهار مثالبیستدر این رمان 

ورد خود را با عناصر فرهنگی مقصد تطبیق میدهد و یا مراسم و معاشرت وجود دارد؛ كه مهاجر داستان بجز یک م

ود وقتهایی كه قرار ب» در كنار ارزشهای بیگانه، فرهنگ خود را پیاده میکند. برای مثال در این داستان میخوانیم:

باشگاه خوراكی ببرم، مادر هر بار میخواست ساندوی  پنیر تبریزی و ریحان الی نان لواش درست كند،  جبرای جلس

ت كشمشی درس جوِ جو آرزو میکردم كاش یاد میگرفت كلوچ "فراموشش كن"زرد. همیشه به او میگفتم: یا شله و

 (.414)عطر سنبل، عطر كاج، جزایری: ی  «ا، حسابی از مرحله پرت بودهكند. مادر به اصطالح نوجوان

رهنگی ف تهایرمان بعنوان یکی از تفاواین ، ساندوی  نان و پنیر است كه در ایرانیان ای سنتیهاز جملج خوراك    

فیروزه چنان جذب فرهنگ  .داستان را فراهم آورده از آن صحبت شده است مهاجر كه موجبات ناراحتی شخصیت

خره اش با كشور میزبان از طرف او به سای فرهنگی خانوادههمیزبان شده و به یگانگی با آن رسیده كه بیشتر، تفاوت

اش با سرزمین میزبان هماهنگی بیشتری دارد. تا جایی كه دعا میکند كاش مادر بجای درفته میشود. حتی ذائقه

غذای سنتی، غذای فرنگی درست كند. درحالیکه خوراک بردرفته از فرهنگ هر ملیتی است، او این خوراک سنتی 

ا رخصوی نوع تغذیه ترا نمی ذیرد و ازآنجاكه براحتی با فرهنگ مقصد ارتباط برقرار كرده، ترجیح میدهد آن را د

زرد خوراكی است مخصوی ایرانیان و فیروزه كه از كودكی به حد زیادی جایگزین فرهنگ قدیم خود كند. شله

ا هاز غربی ،آمریکا مهاجرت كرده، خود را عضوی از جامعج میزبان میبیند؛ ازاینروی در رفتارهای رایج میان مردم

 زرد ترجیح میدهد تا تفاوتی میان اولوچه را به نان و پنیر و سبزی و شلهای مانند كوعدهالگوبرداری میکند و میان

جدید  ایهای قرار میدهد كه تمایل به پذیرش ارزشابی به ارزشهای غربی، او را در دستهیو دیگران دیده نشود. دست

و عبداللهی: ی  زادهشناسی جهان سوم، لهسایی)جامعه ورندآداشته و میان مهاجران، بخش نوین را بوجود می

 (.456و  454

به مادرش، سالگی به آمریکا مهاجرت كرده و در آن كشور به مدرسه رفته است. درنتیجه نسبتفیروزه از هفت

پذیری در او بیشتر و سریعتر از مادر شکل درفته تری با محیط برقرار كرده است. ازاینروی فرهنگروابط دسترده

 (.94ایجاد كند )همان: ی  بومیان و خود میان صر فرهنگی میزبان، تشابهیاست. او سعی میکند با پذیرش عنا

 

 بُعد اقتصادی

ن اش نیز مانند دیگر مهاجرابُعد دیگر مهاجرت در این داستان مشکل اقتصادی و یافتن شغل است. فیروزه و خانواده

 محل سینمای كه شدم باخبر مریلین دوستم ازطریق»با این مشکل روبرو میشوند. برای مثال در رمان میخوانیم: 

                                                      
(، )همان: ی 56(، )همان: ی 34ی36(، )همان: ی 35ی34(، )همان: ی 43ی45ها: )عطر سنبل، عطر كاج، جزایری: ی ی دیگر نمونه4

(، 455(، )همان: ی 454)همان: ی  (،94ی96(، )همان: 95(، )همان: ی 49ی44(، )همان: ی 45(، )همان: ی 41ی45(، )همان: ی 57

(، 414(، )همان: ی 411(، )همان: ی 413(، )همان: ی 413(، )همان: ی 454(، )همان: ی 457(، )همان: ی 454ی457)همان: ی 

 (.451و  417( و )همان: ی 456(، )همان: ی 456(، )همان: ی 419و  414)همان: ی 
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 تابستان نآ نوشیدنیِ رایجترین... شدم استخدام سینما بوفج توی كار برای. میگردد فروشنده دنبال تابستان برای

 بعد ممرد اكثر. نداشتیم هم دیگری رهیمی نوشابج و بود خراب همیشه ما تاب دستگاه متأسفانه ...داشت نام تاب

 ناجور اوضاع كه بود اینجا. میدادند سفارش هم بزرگ تاب یک اضافه، كرۀ با خانواده بودادۀ ذرت یک خرید از

 ابستانت دذراندن ببینند... را سینما مدیر میخواستند بعد و "شده؟ خراب چی؟": میکشیدند جیغ من سرِ. میشد

 هولهلهه فروش با كه چیزی ترجیحاً. میگشتم پردرآمدتری شغل دنبال باید: آموخت من به را چیز یک سینما توی

 هایمتالش. نداشت خوبی درآمد وقتهی  كدام،هی  اما آمد، پیش هم دیگر كار چند آن از بعد. باشد نداشته سروكار

 (.469ی  435)عطر سنبل، عطر كاج، جزایری: صص « نبود آمیزموفقیت اندوزی،مال برای

سینما مشغول به كار میشود. هرچند این كار مدت زمان روزه، این بار در بوفج فیروزه پس از آزمودن شغلهای یک

های پیشین او بطول انجامید، ولی همانند مشاغلی قبلی برایش مانددار نیست؛ چراكه این به تجربهبیشتری نسبت

كار هم در عین ساده بودن، با مشکالتی همراه است كه فیروزه از آن بیخبر است. انتظار میرفت در بوفج سینما 

ین نوشیدنی موجود باشد؛ درحالیکه دستگاه تولید این نوشیدنی خراب بود و مشتریان بر سر فیروزه فریاد رایجتر

آموزد افزود. فیروزه از كار كردن در بوفج سینما یک مطلب را میاعتراض میزدند. این اتفاق بر ناامیدی فیروزه می

آید و باید بدنبال شغلی با درآمد ی به كارش نمیدرآمد و موقتپایه، كمو آن این است كه اینگونه مشاغل دون

باالتری میبود. پس از كار در بوفج سینما چند شغل دیگر مشابه آن به فیروزه پیشنهاد شد كه آنها هم درآمد باالیی 

افزود. چون مهاجری كه تخصص و مهارت موردنیاز جامعه را ندارد، بجز نداشتند و این روزبروز بر ناامیدی او می

 جریان این بینانهخوش نگاهی درآمد و ناپایدار فرصت دیگری در اختیار نخواهد داشت. باتیابی به شغلهای كمدس

 امتم با كه رسیده باور این به مهاجران دنیای به ورود با زادهلهسایی كرد؛ تعبیر دیگر شکلی به میتوان را

 مییابند دست اجتماعی تحركهای به مختلف، شغلهای آزمودن بدلیل دوم نسل آنها، برای موجود محدودیتهای

 این كافی، مهارت و تجربه نداشتن و كم سن وجود نیز با نوجوان فیروزۀ .(64زاده: ی نظریات مهاجرت، لهسایی)

 .كند كسب ایتجربه تا بیازماید را آمدهپیش شغلیِ فرصتهای كه میبیند خود در را جسارت و جرئت

جزایری  4در این رمان یازده مثال برای مشکل اقتصادی مهاجر یافت شد كه در پانوشت ارجاع داده شده است.    

فقط »اند؛ تا جایی كه به دفتج خودش دوما به همراه خانواده ترک وطن كرده و پس از آن اقوام نیز به آنان پیوسته

)عطر سنبل، عطر كاج، جزایری: ی « نفر هستند 49ایشان هها و همسران و فرزندان و نوهها و عموها و خالهعمه

(. از این روی غم غربت و بحرانهای روانی در این داستان بچشم نمیخورد. این رمان، با سخن پدر فیروزه به 417

 این كه (446)همان: ی « ندارم زیادی پول فقط هستم، ثروتمند هم آمریکا توی ببین» :پایان میرسد كه میگوید

 به آن است.مهاجرت و نگرشی مثبت نسبت از خانواده رضایت شانجن جمله

 

 اثر گلی ترقی« اتفاق»معرفی رمان 
 داد. خاطرات ادامه را رفت و تحصیالتش آمریکا خود، به عشق اولین از دوری درد تحمل در آستانج جوانی برای نادر

 یمناسب شغل نتوانست آمریکا در اقامتش مدت در نمیکرد. از سویی رها را او غربت در نوجوانی و كودكی زیبای

دلیل كرد. این ازدواج ب ازدواج جونز شیال نام به آمریکایی دختری او علیرغم ن ذیرفتن فرهنگ مقصد، با .كند پیدا

                                                      
(، 465ی464(، )همان: ی 465(، )همان: ی 447(، )همان: ی 447(، )همان: ی 444ی: ی ها: )عطر سنبل، عطر كاج، جزایری دیگر نمونه4

 (.467ی469( و )همان: ی 467(، )همان: ی 461ی464(، )همان: ی 461(، )همان: ی 466)همان: ی 
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 خواهرش دیدار برای سال وهشتسی از نادر پس سرانجام .به جدایی انجامید سال سه از تعارضات فرهنگی، پس

 .بازدشت ایران به

 

 بُعد اجتماعی ـ فرهنگی
در این رمان مهاجر داستان با تفاوتهای فرهنگی در عناصر مختلف باورها، آداب و رسوم، اخالق، خوراک و زبان 

اده دختر بود، اسمشو میذاریم شادی... »روبرو میشود. برای مثال زمانی كه صحبت از بارداری شیال بود، نادر دفت: 

اش بگذارند، نداشت... آقای جونز دوست داشت اسم پدرش یا اسم خودش را روی نوهشیال مخالف بود. شادی معنی 

(. حفظ سنتها و ارزش نهادن به زبان 435)اتفاق، ترقی: ی « و ادر دختر بود، اسم مادرش را: ماری ی ویکتوریا

آنان در حداقل قرار  ای از فرهنگ اقوام و ملل است. افرادی كه مغلوب جامعج میزبان هستند یا ملیتمادری، شاخه

درفته، نمیتوانند آزادانه نام دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب كنند. زبان مادری میتواند در تحکیم هویت، 

قومیت و ملیت فرد مؤثر باشد و تحمل غم دوری از وطن را آسانتر كند و نادر از این موضوع آداه است. همچنین 

بود؛ چراكه این نام یادآور خواهرش، عزیزترین فرد در زنددی شخصی و موجب « دیشا»برای او زیباترین نام دختر، 

داند معنی میزنده شدن خاطرات شیرین روزهای دذشتج اوست. درحالیکه شیال با نام ایرانی مخالف است و آن را بی

 اد انتخاب كنند.و خانوادۀ جونز هم طبق فرهنگ سنتی خود قصد دارند نام پدربزرگ یا مادربزرگ را برای نوز

ای از مهاجران تمایلی به پذیرش ارزشهای جدید نداشته و سعی میکنند به فرهنگ قدیم خود پایبند باشند دسته

(. نادر در این دروه جای دارد و این خصلت 454ی456زاده و عبداللهی: صص شناسی جهان سوم، لهسایی)جامعه

آمریکاییش میشود. اینگونه برخوردهای مهاجران، بیانگر عدم او در موارد متعدد، موجب تضاد میان وی و همسر 

پذیرش فرهنگ میزبان و تمایل به زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل خود است. ترقی معتقد است تجربج غربت در 

ابعاد دونادون جغرافیایی، انسانی، وجودی و در وطن مطرح میشود )دلی ترقی نقد و بررسی آثار، دهباشی و كریمی: 

 (. تجربج او از مهاجرت موجب شده عنصر جستجوی هویت در بیشتر داستانهایش دیده شود.456ی 

در این رمان درایش به مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه و ن ذیرفتن آن و تمایل به حفظ سنتها بر فضای داستان 

عی وجود دارد كه نتیجج آن برای ناهمگونی فرهنگی و تعارضات اجتما 4سایه افکنده است؛ تا جایی كه دوازده مثال

  مدت و موقت است.آن یا ناسازداری با فرهنگ میزبان یا جذبی كوتاه

 

 بُعد روانشناسی 

وهشت سال كه باجبار ترک وطن كرده، همواره به یاد خانوادۀ خود در ایران است و چون نادر پس از دذشت سی

هنگی با فرهنگ كشور میزبان ناموفق است. های زنددی خود را با خاطرات وطن میگذراند، در همالحظهلحظه

زاده مشکل روانی و ناهنجاری یادآوری خاطرات ایران و غم غربت در بخشهای مختلف داستان دیده میشود. لهسایی

حاصل از مهاجرت را در نابسامانی، كجروی و انحرافات اجتماعی تعریف میکند. در این رمان مثالی برای كجروی 

یافت نشد. اما ادر بتوان نابسامانی روانی را در انزوای اجتماعی، ترس از تنهایی، ناامیدی،  یا انحرافات اجتماعی

دلتنگی افراطی، بیگانگی با خود، حس غم غربت و حسرت روزهای رفته تعبیر كرد، نوزده نمونه برای آن یافت 

                                                      
( ، )همان: 467ن: ی (، )هما464(، )همان: ی 444ی464(، )همان: ی 445(، )همان: ی 441ی445)اتفاق، ترقی: ی  :های دیگر نمونه4

 (.695( و )همان: ی 411(، )همان: ی 414ی416(، )همان: ی 439(، )همان: ی 435(، )همان: ی 469ی 
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دام پشیمان است. در تنهایی با خود بعنوان مثال در این رمان نادر به آمریکا مهاجرت كرده ولی از این اق 4میشود.

ای از خودم ندارم... سرنوشتم آمدنم به آمریکا اشتباه بود و ماندنم هم اشتباه است... هی  اراده»زمزمه میکند كه 

(. این نارضایتی موجب شد كه او در آمریکا دچار بحران روانی شود؛ تا 649)اتفاق، ترقی: ی « دست خودم نیست

 (.96)همان: ی « تعدادی قری ضدافسرددی برای او تجویز كرد»انی جایی كه پزشکی ایر

 رفتاریهاید با رفتن كلنجار به تحقیق در زنددی نویسندۀ رمان نشان میدهد كه چند سال اول مهاجرت او به پاریس،

 شدید، یافسردد بدلیل تا جایی كه مدتی شده طی آینده و دذشته میان سردردانی و بیماردونه دلتنگی و غربت

 (.437 كریمی: ی و دلی ترقی نقد و بررسی آثار، دهباشی) میشود بستری روانی كلینیک در

نادر مدت زیادی است كه در آمریکا حضور دارد؛ اما میان آمریکاییها بویژه خانوادۀ همسرش، خود را بیگانه میبیند. 

گانه، و در شهری بیگانه، میان مردمی بی نمیتوانست و نمیفهمید چرا نمیتواند تصمیم بگیرد. خودش را نمیشناخت»

(. نادر، 463)اتفاق، ترقی: ی « آویزان به زبانی كه زبان مادریش نبود، تبدیل به كسی دیگر شده بود. كسی ناتمام

  .ودخ دیرینج فرهنگ و اصلی هویت به بازدشت میگیرد؛ آرام وطن به بازدشت با تنها سردردم شخصیت این

برداشت ترقی از مهاجرت، تحمل غم غربت و منطبق نبودن با محیط جدید است كه بوضوح در شخصیت داستان 

 دیده میشود. « اتفاق»

 

 بُعد اقتصادی
ایه و پمشکل دیگر نادر در آمریکا بُعد اقتصادی مهاجرت است. او برای دست یافتن به درآمدی ناچیز شغلهای دون

 پس از سالها زنددی وهشت سال با دست خالی به وطن بازمیگردد. ویاً پس از سیموقت را تجربه میکند و نهایت

 در شبنیمه تا صبح از. امآورده دیر هندی رستورانی در موقتی كاری: »مینویسد خواهرش به اینامه در در آمریکا

 از بعد و میشویم را ظرفها. میدهد هندی هایادویه و كاری بوی پایم سرتا برمیگردم، كه شب و هستم آش زخانه

 .(654اتفاق، ترقی: ی ) «میسابم را رستوران چرب زمین و میزنم جارو را صندلیها و میز زیر مشتریها رفتن
ودو سال سن و مدرک فوق لیسانس فلسفه، هنوز نتوانسته از پایگاه اجتماعی واالیی برخوردار نادر با داشتن سی

 چهارده حدود كه پذیرفته را پایهدون شغل این حالی در پیدا كرده و شود. او در آمریکا كاری در رستوران هندی

 غلتحصیلی، ش باالی مدرک دریافت و سال اینهمه از پس میرود انتظار میکند. اكنون زنددی آمریکا در است سال

 اینامه در د وبا وجود سختیهایی كه این كار داشته، نادر بدلیل نیاز مالی آن را می ذیر .پیدا كند خود برای بهتری

  .میدهد خبر ایران در خواهرش به را موفقیت این

 نپایینتری از آورندمی بدست كه را مشاغلی»زاده معتقد است دروهی از مهاجران جذب مقصد نمیشوند و لهسایی

نادر از  شده باعث مالی . نیاز(43 زاده: ینظریات مهاجرت، لهسایی) «میباشد ناپایدار عمدتاً و اجتماعی هایرده

 این شغل استقبال كند و درآمد كم آن را ب ذیرد. چون دست یافتن به شغلی باالتر و دائم را ناممکن می ندارد.

ای توانگر پرورش یافته و طعم فقر را در كودكی نچشیده است؛ از این روی در داستانهای خود ترقی در خانواده

ده؛ ای مرفه بزرگ شه دارند. در این داستان نادر در خانوادهشخصیتهایی را انتخاب میکند كه از طبقات فقیر فاصل

پایه رضایت دهد و حتی داهی از پیدا كردن آن نیز ولی در غربت برای دذران زنددی حاضر شده به شغلهای دون

                                                      
(، )همان: ی 41(، )همان: ی 46(، )همان: ی 95(، )همان: ی 95(، همان: ی 74(، )همان: ی 74ها: )اتفاق، ترقی: ی ی دیگر نمونه4

(، 454(، )همان: 413(، )همان: ی 413(، )همان: ی 434(، )همان: ی 439(، )همان: ی 457(، )همان: ی 454(، )همان: ی 45

 (.674( و )همان: ی 676)همان: ی 
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 ایابی شود، شاید بتوان ناسازداری فرهنگی رخوشنود است. ادر موفق نبودن نادر در دستیابی به شغلی باال ریشه

مهمترین عامل دانست. زیرا نادر به زبان انگلیسی مسلط است و مدرک تحصیلی باالیی دارد؛ اما در طی داستان 

پایه و موقت او بارها تکرار میشود. در این رمان پنج مثال برای مشکل اقتصادی مهاجر عوض كردن شغلهای دون

 4ها در پانوشت ارجاع داده شده است.یافت شد كه سایر نمونه

 

 گیرینتیجه

پرداز دربارۀ مهاجرت خوانده و مشخص شد كه این پدیده از سه بُعد در این پژوهش دیدداههای چند نظریه

، «الد»اجتماعی ی فرهنگی، روانشناسی و اقتصادی بر زنددی مهاجر تأثیردذار است. س س این ابعاد در رمانهای 

کر نویسنده درمورد مهاجرت پی برده شود. پس از بررسی شد تا به طرز تف« اتفاق»و « عطر سنبل، عطر كاج»

 به پدیدۀ مهاجرت یکسانای، جزایری و ترقی راجعبررسیهای الزم این نتیجه بدست آمد كه سطح فکری دالبدره

 نیست و این تفاوت در آثار آنها بروشنی منعکس شده است.

برای مشکل اقتصادی و دوازده مثال برای وسه مورد ناهمگونیهای فرهنگی، یازده مثال بیست« دال»در رمان 

مشکالت روانشناسی مهاجر یافت شد؛ كه درنهایت این مشکالت منجر به مرگ شخصیت مهاجر داستان میشود. 

 فضای حاكم بر داستان انعکاسی است از زنددی نویسنده و نارضایتی او از مهاجرت و بازدشت به مبدأ.

وچهار مورد مشکل اجتماعی ی فرهنگی در عناصر دونادون، جود بیستبا و« عطر سنبل، عطر كاج»در رمان     

سازداری با فرهنگ جدید كامالً مشهود است. همچنین یازده مورد مشکل اقتصادی بچشم میخورد كه مهاجر 

 داستان از آنها بعنوان تجربه یاد میکند. 

همج موارد ناسازداری با فرهنگ جدید دوازده مورد مشکل اجتماعی ی فرهنگی یافت شد كه در « اتفاق»در رمان 

و ستیز با ارزشهای بیگانه از سوی مهاجر دیده میشود و پنج مورد مشکل اقتصادی؛ كه برآیند این مشکالت منجر 

به آشفتگی روانی از جمله افسرددی و احساس غم غربت و بطور كلی نوزده مورد نابسامانی روانی و نهایتاً بازدشت 

 به مبدأ میشود.

 مهاجرت نویسنددان سن به مربوط رمانها، شخصیتهای اصلی این میان رفتاری تفاوت عمدۀ دلیل میرسد بنظر

ای در بزردسالی اقدام به مهاجرت كرده و با جامعج میزبان ارتباطی برقرار نکرده است. شخصیت دالبدره باشد؛

گی یسندۀ رمان، دچار بیگانگی و سردشتاصلی داستان او نیز مشکالت دونادون مهاجرت را تجربه میکند و مانند نو

و ادر در داستان  پذیرفته را محیط جدید فرهنگ براحتی و كرده ترک را ایران سالگیهفت در میشود. جزایری

تفاوتهایی میان فرهنگ او و سرزمین میزبان مشاهده میشود، یا در حد اختالف سلیقه است و یا آنها را با انعطاف 

 توسطهم تحصیالت اتمام از پس با مشکلی درخصوی بحران هویت روبرو نمیشود. ترقیس ری میکند؛ درنتیجه 

همچنان كه شخصیت مهاجر  .است برده بسر نوستالژی و رفته روزهای حسرت در اوقات بیشتر و كرده مهاجرت

ده، از جهت ش داستانش نیز پس از درفتن مدرک دی لم، ایران را ترک كرده و بدلیل اینکه نظام ارزشی در او تثبیت

پذیری، حاالتی شبیه خودِ نویسنده دارد. نادر با احساس تعلق نداشتن به جامعج میزبان، تا پایان مقابله با فرهنگ

تصمیم و بالتکلیف باقی میماند و كوششهای او برای سازدار كردن خود با محیط جدید به داستان نامطمئن، بی

و « عطر سنبل، عطر كاج»، «دال»الت مهاجران در سه رمان انجامد. جدول زیر دویای كمیت مشکشکست می

 است.« اتفاق»

                                                      
 (.645ی644( و )همان: ی 645(، )همان: ی 414ی455(، )همان: ی 93ها: )اتفاق، ترقی: ی ی دیگر نمونه4
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 رمان                          

 ابعاد   

 

 اقتصادی روانشناسی اجتماعی ـ فرهنگی

 %61 44 %64 46 %55 63 دال

 %5/34 44 ی ی %5/49 61 عطر سنبل، عطر كاج

 %41 5 %53 44 %33 46 اتفاق

 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 را هنام پایان این راهنمایی سركار خانم دكتر مریم صادقی دیوی. است شده استخراج اسالمی واحد تهران مركزی

 در الهرس این پژوهشگر عنوان به سركار خانم بیتا روحی بروجنی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر

 ره مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری

 .است بوده پژوهشگر دو

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 یفیك ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد تهران مركزی  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هی  و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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