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Abstract  
“Migration Literature” is the product of the years after the first and second world wars, it refers to 

the works that have been devoted to the experience of living in the different places of their 

culture and the social identity problems that caused by this life. A migrant, with confusion in the 

new culture, suffers from a disorder of identity and as if he is not distracted from his culture and 

he does not belong to the culture of the host nation; therefore, in order to find his true identity, he 

is constantly struggling and wandering. The present study is a comparative study of the novel 

Dahl by Mahmoud Golabdarrei and A Sparrow from the East by Tawfiq al-Hakim; among the 

works in migration literature, in which the eastern characters conflict with Western culture. By 

explaining the fundamental concepts of immigration literature, the study seek to point out the 

identity based on the theories of Baba that includes threshold of being and the link of being. By 

using a content analysis method and a comparative approach, this research deals with the 

comparison of these two works and concluded that the attachment of identity has occurred in 

some cases such as the religious identity, hijab, language, race, family and pleasure and 

entertainment in migration literature.  

Keywords: Comparative Literature, Migration Literature, Identity, Dahl Novel, A Sparrow from the 

East. 
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 پضيَطٓممالّ 

ّات تطبٕمٓ )مطالؼات تطبٕمٓ ػزبٓ کايش  فارسٓ( -وامّ ادٕب

 79-69، صص. 9399(، پإٔش 39)پٕاپٓ  3داوطگاٌ راسْ، ديرِ دَم، ضمارِ 

  ػصفًر مه الطّزقي  (اْدرٌّگالبمحمًد ) الد رمان ي مُاجزت در تًَّٔ

 (مالحکٕ كٕتًف)

 1کطم ٖجبؾٖاهلل
كجَٕ زکتطٕ ظثبى  ّبتٍ زًا كگبُ آظاز اؾالهٖ، ًجففبضؾٖ، ٍاحس ًجف از٘ث  آثبز، اٗطاىآثبز، زًا

 2هحجَِث ذطاؾبًٖ
ك٘بض گطٍُ ظثبى ٍ  كگبُ آظاز اؾالهٖ، ًجففبضؾٖ، ٍاحس ًجف ازثّ٘بتزًا  آثبز، اٗطاىآثبز، زًا

 3هحوَز ح٘سضٕ
ك٘بض گطٍُ ظثبى ٍ  كگبُ ٗبؾَج،  ازثّ٘بتزًا ، زًا  اٗطاىٗبؾَج، ٖطٖث

  26/6/1398 پذٔزش:  9/2/1398 درٔافت:

 ذٌٕچک
ّبت» اال  ها   ٕل ٍ زٍم اؾا  ٍ ثاِ آرابض   اٍّ ٖجْابً  ّبٕپؽ اظ جٌگ ّبٕهحهَل ؾبل ،«هْبجطت از٘ث زض  ٖظًاسگ  ٔکاِ ثاِ رجطثا    قاَز َٖا

 ٗاس جسزض فطٌّاگ   ٖ. هْبجط، ثب ؾاطزضگو پطزاذتِ اؾ  ٖظًسگاٗي اظ  ًٖبق ٖاجتوبٖ ٖتّٗهتفبٍت اظ فطٌّگ ذَز ٍ هكکالت َّ ٖٗفًبّب

ابثطا   رٗلّا   عثابى ٍ٘ ثاِ فطٌّاگ کكاَض ه    رتِ٘گؿا  فٗاظ فطٌّگ ذَ ٍٖٗ گَ زقَهٖ  ّٗزچبض اذتالل َّ   ّٗا َّ بفتيٗا  ٕثاطا  ،يًٗاساضز  ٌث

 ٖهافَض هاي اّكّاط    ٍ  إزضُّگاالة هحواَز   زال ضهابى  ٖق٘رُج ٖحبيط، ثطضؾ پػٍّف اؾ . ٖزض رکبپَ ٍ ؾطگطزًا ّوَاضُذَز،  ٖق٘حق

ّبتااظ آربض   ن٘اّحک  ٘رَف ٖ   غاطة  فطٌّاگ  زض رٗبضو ٍ رقبثل ثاب  ّبضهبى ٖقطق ّبٕ قرهّ٘ آى زض کِ اؾ  هْبجطت ز٘ث . گ٘طًاس قاطاض ها

ٗ ّبت يٗبزٌ٘ث ن٘هفبّ بى٘ثب ث ؿٌسگبىًَ طّٗا      َّّٗا  زازىًكبى ٖپضز ،هْبجطت از٘ث زگٖ اظ ًٓ ًَاسَث ب ْا بثْبت ّاَهٖ ث   هجتٌاٖ ثاط آؾاتبًٔ ثاَزى ٍ پ٘

قتبض پ٘ف ضٍؿتٌس. ّ ُ اؾا  کاِ   ضؾا٘س ثاِ هقبٗؿأ اٗاي زٍ اراط پطزاذتاِ ٍ ثاِ اٗاي ًت٘جاِ          ٖقا ٘رُج کاطز ٍٗ ثب ضٍ ٖٗهحتَا - ل٘رحل َِٓ٘ث ق ،ًَ

ًَسذَضزگٖ َّّٗ ازگٖ،  زٌٖٗ، پَقجولِ َّّٗ  زض هَاضزٕ اظپ٘ فاب  افتابزُ   قطٗحِ ٍ ؾطگطهٖ زض اٗاي آرابض ارّ   ف، ظثبى، ًػاز، اضرجبٌ ذبًَ

 اؾ .

ّبت: ْذٕکل گانياص ّبتٖ، ق٘رُج از٘ث  .ٖهفَض هي اّكّط ، زالضهبى  ، َّّٗ ْبجطت،ه از٘ث
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 پیشگفتار. 1

 تعریف موضوع .1-1

ها و یافتن ها،روایت همین رفتن ،بهتر بوده است. راریخ« جایی»به سرشت خود همواره در جستجوی انسان بنا

آنجالا  »وژی آن ایالدوول  هاست که در پسِمایهسفر یکی از پربسامدررین بنه نیز یانعام ادبیّاتهاست. در ماندن

شالهر غربالی   د و اینکاله آرمالان  یابال   میا اینکه را چه حد این ایدوولوژی رحقّامّ  نهفته است« ستجای بهتری ا

نقالدهای  های مألوف آن را دارد یالا ناله، بح الی اسالت کاله امالروزه در حالوزة علالوم اجتمالاعی و          فهلّؤواقع مدر

شالده   ای ادبینهگوموجب پیدایش  ،زگاروراین ادب داستانی له در این مسئداغ است. بازراب  یپسااستعمار

 شهرت یافته است.« مهاجرت ادبیّات»عنوان که با

دیده از جنگ شد. کسانی که به موجب سیل عریم مهاجرت مردم آسیب ،ل و دومهای جهانی اوّجنگ 

مهالاجرت   اتادبیّال ریزی نمودند که بعدها ی را پایهادبیّارسرزمین دیگری رفته بودند و نوشتن را آغاز کردند، 

 یتیّمتفالاوت از فرهنالگ خالود و مشالکالت هالو      ییدر فضالاها  یزنالدگ  ۀبه رجربال ها نوع نوشتهیننام گرفت. ا

 یپسااسالتعمار  ادبیّالات مربالوط باله    اصطالحات از ،مهاجرت ادبیّات .پردازدمی یزندگاین از  یناش یاجتماع

کالار بالرده   در جهالان باله   انیال هودیو  انیال ونانی یآوارگال  یبراآغاز در و دارد یونانیدر فرهنگ  شهیرکه  است

 (5: 1389مطل ،  ی)رفرش« .شد می

اطالال    یاسالت و باله آثالار    یل و دوم جهالان اوّ هالای  پالس از جنالگ   هالای محصول سال ،مهاجرت ادبیّات 

ایالن  از  یناش یاجتماع یتیّمتفاوت از فرهنگ خود و مشکالت هو ییدر فضاها یزندگ ۀکه به رجرب شود یم

از  ییگو د شومی تیّدچار اختالل هو زبانیگ کشور مفرهندر  یبا سردرگم اجر،. مهپرداخته است یزندگ

 تیّهو افتنی یبرا ،نیندارد  بنابرا یرعلّقنیز هنوز  زبانیبه فرهنگ کشور م اامّ ،است ختهیگس شیفرهنگ خو

ار دچال ، گالررد مالی  زبالان یآنچه در کشالور م  دنیو شن دنیمهاجر، با د فرد در رکاپوست. هموارهخود،  یقیحق

 د.شوتی و دوگانگی اندیشگانی میلزل شخصیّشوک فرهنگی، رز

مهالاجرت   رالوان یمال  ،قالت یحقوجود آمد. دربه (1357اسالمی )پس از انقالب  رانیمهاجرت در ا ادبیّات 

حاصالل   ادبالی  و نقالد  ادبیّالات از  طاله یح نیال ا»  اخیر دانسالت  های فراوان سدةایرانیان را نیز بخشی از مهاجرت

: 1392 ،زاهالدی  و یبهبهالان فشالاری  ا« )دوران اسالت  نیال در ا یت جهانالوّرحو  ستمیوه قرن بنبا هایمهاجرت

و اغلالب   انالد  قرار داده شیخو روجّهمساول و معضالت مهاجرت را مرکز  ،یادب ۀشاخ نیا سندگانی(. نو150

 اند. بنا کرده شاننکایاز نزد یکی ای شیخو «یواقع»اساس سرگرشت را بر تشانیروا

 یاصل هایتیّآن با شخص یاز فرهنگ غرب و ناهمخوان یناش یعاطف هایان، بحرادبیّات زنوع ااین  در 



 63 (الحکیم قیتوف) عصفور من الشّرق و (ایدرّهمحمود گالب) الد رمانهویّت و مهاجرت در 
 

ر نالوعی ربلالو  باله  قالت درحقی که - این آثار یاصل هایتیّشخصی طور کلّبه. شودیم دهیکش ررصویبه هارمان

د و و رردیالد دربالاب مفهالوم خالو     شال   ،یرعالارض فرهنگال  چالار  د - اسالت  هسندینو ت خودشخصیّ چندگانۀ

و  احسالاس زیالان  و قالرار گرفتاله    جانباله های هماله فشالار نتیجه رحت درو  یتفرهنگ سنّ بهطر خا رعلّ دیگری، 

 ند.کنمی یروح گیشکستدرهم

ررین مسالاول  یکی از مهم ،تدهندة مساول مختلف مهاجر است و هویّمهاجرت بازراب ادبیّاتهر حال، به 

 یغربال  یو مصالر کاله باله کشالورها     رانیال ا ژهیال وباله  – یرقشال  جوامالع  در سندگانیاز نو برخیهر مهاجر است. 

شر  و  انیاز استعمار غرب، است مار شر  و رضاد و رقابل م یاستعمار یدر کشورها - مهاجرت کرده بودند

عصفور  و دالرمان حاضر پژوهش  مهاجرت دارد، ادبیّاتت نقش شاخصی در آنجاکه هویّاز غرب نوشتند.
 د.کنمی لیرحل 1ت هومی بهابهاهویّ نرریّۀ اساسبررا  مصرو  رانیمهاجرت ا اتادبیّ آثار ۀاز نمون من الشّر 

 و هدف اهمّیّت ضرورت،. 2-1

 نرریّالۀ داستانی ایران و مصر و کاربست  ادبیّاتکدام از دو داستان مورد مطالعه، مطالعات رطبیقی درمورد هر

از ایالن   رخالی باله ب  زیالر اسالت کاله در    هالایی صالورت گرفتاله   داسالتانی پالژوهش   ادبیّاتهویّت هومی بهابها در 

دید پژوهشالگران مففالول مانالده اسالت و     کنون ازا مطالعۀ رطبیقی این دو اثر راامّ ها اشاره خواهد شد  پژوهش

رطبیقی، انتخاب این دو اثر  ی مطالعۀبراحاضر پژوهش نماید. یکی از نقاط قوّت می بدیع بُعدموضوع از این 

ت هالویّتی  رحالواّل ری، پسالامهاجرت و  سالتعما پساا ادبیّالات خصالو   درهالای مشالترکی   مایاله درون زیرا  است

رطبیقی  ایمطالعه عرصۀ مناسبی برای انجام ،نرر پژوهشگرانکشند و دررصویر میهای مهاجر را بهشخصیّت

پردازان این عرصه بالر  نرریّهررین هویّت هومی بهابها از معروف نرریّۀاست. نقطۀ قوّت دیگر مقاله، کاربست 

 همخوانی دارد. نرریّههای مورد مطالعه با این رمامی مؤلّفه بیشاکمو داستان بوده که این د

 های پژوهشپرسش. 3-1

 فا  افتاده است؟در چه مواردی ارّ عصفور من الشّر و  دالت در رمان پیوندخوردگی هویّ -

 ت چگونه بوده است؟مهاجران با دوگانگی هویّ نحوة رویارویی -

 شپیشینة پژوه. 4-1

ا امّال  بهابهالا رالاکنون انجالام نگرفتاله اسالت       هومی نرریّۀاساس این دو اثر برهویّت در بیقی بررسی و مقایسۀ رط

رمالان   ی،عربال  هالای رمان نرریبا اشاره به برجسته ،(1390) انناظمی :از نداعبارتمرربط  هایاز پژوهش یبرخ

باورهالا و   ییارورویال  و نمالود  هکالرد  لیال رحللحاظ مضمون و ساختار باله  ازرا  یحق ییحاثر ی «هاشم امّ لیقند»

                                                                                                                                                              
1. H. Bhabha  
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(، معتقدنالد  1393)ی نرالر  نالژاد و یادیص. را نشان داده استغرب  هایاوریو فنّ هایدبا آزا یشرق هایسنّت

داری را هالای ناشالی از سالرمایه   نویسالی روانسالته اسالت بحالران    کارگیری عناصر رمالان با به (1)الحکیم روفی  که

 .نمایدفی ت اصیل شرقی معرّه هویّت از آن را بازگشت بفرده و راه برونکربینی  پیش

در بستر رالاریخی و بالا مالرور    « من شرقی»درمقابل « دیگری غربی»(، به رحواّلت شخصیّتی 2015شارف ) 

های صلیبی را کنون، پرداخته است. او در پایان به این نتیجه دست یافته که رصویر دیگری قابل رفییر و جنگ

 یعالامل پس نقد دیگری پرداخته اسالت.  ابتدا به رمجید خویشتن و س  الحکیم در این اثر، رعدیل است و روفی

 هالای از رمان یکی دالرمان  رأکید کرده است. یگریرعامل و رقابل مهاجران با خود و دبر  ،(1393) رضایی 

پرداخته اسالت.  « دیگری»ایرانیان با مقولۀ  رویاروییچگونگی که نویسنده درمورد آن به  مورد پژوهش بوده

ر ادبیّات نرری پژوهش است که نوشتار پیش رو برپایالۀ نرریّالۀ هویّالت    له، دژوهش حاضر با این مقارفاوت پ

 .انجام شده است

در روایت  مهاجرتمهاجر با انتخاب موضوع  ةنویسنداند که به این نتیجه رسیده (1394) برامکیح و فال 

ا، هال کالردن خواسالت   ، مطالرح مهالاجر  ةشدرانده حاشیهرا برای به مرکزآوردن فرد بهیش رالش خو ۀخود، هم

 .بنددکار میاو به ةوایت ویژعالی  و ر

هالای هالومی بهابهالا و نرریاّلۀ پسااسالتعماری پرداختاله اسالت.        (، به رحلیل موردی اندیشاله 1394فرهمندفر ) 

(، راریخچۀ پیوندخوردگی و اشکال آن را از دیدگاه پسااستعماری هومی بهابها در 1391دهداری و جعفری )

 د.ان. نایپل بررسی کردهور آزاد، اثر وی. اسداستان در کش

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 5-1

، با رویکردی رطبیقی و با اسالتفاده  نوشتار پیش رواساس رحلیل محتوا صورت گرفته است. روش پژوهش بر

مبالانی   پالردازد کاله پالس از اراوالۀ    هویّت به ربیین موضوع می ۀزمینابها و مفاهیم اصلی آن درهومی به نرریّۀاز 

جملاله  از دیالدگاه هالومی بهابهالا از    های هویّالت آثار و نویسندگان مورد پژوهش، برخی مؤلّفه معرّفینرری و 

 کاود.می گفتهپیشهویّت دینی، پوشش، زبان، پیوندخوردگی نژادی و قریحه و سرگرمی را در آثار 

 پردازش تحلیلی موضوع .2

 (2)ایدرّهگالبمحمود  دالرمان  ةخالص. 2-1

اسالت   یرانال یبحران روشنفکران ا گرتیحکا حقیقت،و در سوود میمق یرانیامهاجران سرگرشت ، دالن رما

 .شودیمروایت « یرانیشم ینب» با محوریت تیّاز زبان چند شخصکه 

 نیا از آغالاز امّال  اسالت،  رفتهرمان، پنج سال پس از مهاجرت همسر و فرزندانش به سوود  یاصل تیّشخص 

https://www.magiran.com/author/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c%20%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%20%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%a9%db%8c
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 یدچار دوگانگ، مانیو پش نیدر سوود غمگ ،ی. نبودشمی ری، از مهاجررش دلگاآنجلحرات حضور خود در 

و  شیرسالاند و رشالو  مالی دوستانش را به سرانجام ن یشنهادیپ یزبان و کارها فراگیری بنابراین،  است تیّهو

 د.نکمیغوغا او را رها ن

 یباله نبال   ۀ قبلالی نقشال  کاله بالا   اسالت  یرگالرار یرأث تیّرمان، شخص یغرب تیّشخص  تینگریا در این رمان، 

های رمان  شهرام، تدیگر شخصیّ. شود  نمیا موفّ، امّدهد ریینفع غرب رفرا به وی دیرا عقا شودیم  ینزد

خان و همسرش، ناصر و همسالرش مهالری، اغلالب پریشالان و     طاهر و همسرش، مهندس قمی، هوشنگ دکتر

ار سالوودی و  هری، با زنجانی و ورزشکبرخالف ظاهری آراسته، دلی پررشویش دارند. مآشوب هستند و دل

خودکشی کرد. همسالر سالوودی    ،اشزدهبندوباری همسر غربخاطر بیباخت. ناصر بهدیگران نرد عش  می

ت شخصالیّ ت و خالواری  حقیقت خفّا درهای ایرانی در اررباط است، امّت، با شخصیّنیز ایدرّهگالبمحمود 

ت سالوودی دیگالر، ماننالد دیگالر     عنالوان شخصالیّ  الج نبی، باله کشد. پزش  معشرقی را با خوشحالی انترار می

هالا را فرورالر   نگالرد. ایرانالی  ها به دیدة رحقیر میها ندارد و به آنهای غربی احساس خوبی به شرقیتشخصیّ

هالا دارد و رضالاد   فرهنگالی شالرقی  بی داند و مانند ورزشکار سوودی که با زن ناصر دوست است، اعتقاد بهمی

 عقاید وی آشکار است.  میان شر  و غرب در

 توفیق الحکیم عصفور من الشّرقخالصة . 2-2

 لیرحصال  ۀادام یکه برا یجوانمحسن،  تیّبه فرانسه در شخصرا   یمهاجرت روف ی، ماجراعصفور من الشّر 

 مۀمجسّال  باله ل و شاعرمسالل   وی  عاشال  رخیّال  تی احساسالی و  کند. شخصالیّ است، روایت می رفته سیبه پار

 نبالی را نشان دهد کاله بالا مالردم واقالع     داردیمبه باران قدم بر روجّهو آرام و بدون  شودیم رهخی «عروس شعر»

 یدختالر جالوان غربال    «سالوزی » باله  وی لوحانالۀ بودن که در عش  سادهیبر احساس افزون  غرب متفاوت است

ی نشان ررحیم مرد فرانسومراسم حضور در و  سایکل رفتن بهو معتقد است که  یروحان یاست، انسان مشخّص

 یافتنین و دست ییایرؤ یمحسن، معشوق یبرا کند،یرئارر کار م فروشیطیبل ۀشیکه در گ یزسو. رداز این دا

 . دیابیاو را م یزندگ لّحم سوزی بیبا رعق ،اندره و همسرشبه راهنمایی ا امّاست، 

کاله   روزی یولال  شالود، یبرقالرار مال   ،هیهد عنوانای به «یطوط» و محسن پس از دادن یسوز انیم یدوست 

ارربالاط  ، شناسالد یمحسن را نم کندیوانمود م ،شودیوارد رستوران مکه  با همکارش رویارویی در «یسوز»

و در  سالد نویینامه مال  ،یسوز یشود. برایافسرده م، شدنشریاز رحق ریّمتحمحسن  .دگراییم یها به سردآن

محسالن   شالدن باعث روشن ،یسوز ۀنانبیواقع ۀنام هنکیرا ا شودینم موف ا امّ ،اررباط دوباره است یبرقرار یپ

هتالل را   گیافسالرد با ناچار، به ،د. محسنبه وقایع داشته باش ایبینانهنگاه واقع، پردازیاز خیال دور که شودمی
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دل و بالاهم درد  کنالد یاقامالت مال   اشیهمالراه بالا دوسالت روسال     مت،قیارزان ییسرامهمانو در  کندیررک م

او بفروشد و  یرا برا شهایکه محسن کتاب خواهدیب ماز غر زانیخسته و گر و،ا ی. دوست روسندکن یم

 یشالرق  انیال اد معتقالد اسالت کاله   ، ستایکه کارگر ساده وانیا  محسن یاو را به شر  برگرداند. دوست روس

باله   ن غالرب رو رمالدّ  اینکاله  و کنالد یو سرگردان م ریّخود انسان را متح ییدارا ۀغرب با هم .دهندیم آرامش

 ت،یّال و معنو تیال باله روحان  لیال و با رما شودیم پردازالیدوباره خ ،یشکستگدلت. محسن هم پس از ول اساف

محسالن   از یو ضالعف جسالم   یمالار یب طیدر شالرا  وان،یال رود. ایمال  وانیال ا دنیال به د یرگیگوشه یپس از مدر

ه و دد شال م نالابو شالر  هال   کاله گوید میا محسن برسد  امّ یقیرا به سعادت حق ببردکه او را به شر   خواهد یم

 لیال و م وانیال داستان بالا مالرا ا   .ستندنی دهندهآرامش گرید را نیز متزلزل کرده است و یشرق یرهاباوغرب، 

 .ردپرییم انیبازگشت به شر  پا یبرا نمحس

  عصفور من الشّرق و دالبررسی تطبیقی هویّت در رمان  .2-3

 یگالاه . ابدییمفهوم مو با آن  ردگییشکل م «یگرید»و  «خود»رقابل  درت ملّی و فرهنگی یا شخصیّ تیّهو

و مالا از پیرامالون   در فهالم   بنیالادین  یعنصرصورت بهو  یابدمینمود  ذهندر  یخاصّ هاییژگیبا و «یگرید»

 . دکنیمعمل  نماتیّهو ت وساخت شخصیّ

ویژه به مبحث ر طوبه – است نفوذ نقد پسااستعماریبا که یکی از اندیشمندان-ا هابههای اخیر هومی بدر دهه

بالاور   «دیگالری »بالر   «خود»ن این حوزه، به بررری عقیده راو جالب اینکه برخالف دیگر متفکّ ختهردات پهویّ

، هویّت را در رابطه با ضمیر ناخودآگاه 1. زیگموند فرویدکندمیت را مطرح بلکه پیوندخوردگی هویّ ندارد 

: 1376، 3دریفالوس .ک: ر) ددانش و گفتمان می، دانقدرت با آن را در پیوند 2کند و میشل فوکومی رعریف

پیوندخوردگی، رابطۀ بین استعمارگر و استعمارشالده را   نرریّۀا با بیان هابه. برخالف این باورها، هومی ب(392

وجهی دو گروه حکایت دارد کاله فرهنالگ و   ت دوگانه و فرهنگ دو، از هویّنرریّهده است. این کربررسی 

 د.ندانامری ثابت نمیهویّت خود و دیگری را 

کاله در  چنالان  شالود  دیالده مالی   آثاربیش از دیگر های آثار مهاجرت تبودن هویّت، در شخصیّوجهیدو 

 ها شدههای شرقی باعث دوگانگی هویّت آنترأثیر فرهنگ غرب بر شخصیّ ر من الشّر عصفوو  دالرمان 

هالایی  شخصالیتی ، نالد زاریب یو فرودسالت  یتهالویّ یو از بهستند در رعارض  های، با غرباثردو  گانسندینواست. 

و نیز محسن و ایوان )کارگر روسی( در رمالان   دالمهندس قمی، ناصر، مرجان، نبی و نازی در رمان  نهمچو
                                                                                                                                                              
1. S. S. Freud 

2. P. M. Foucault 

3. H. Dreyfus 
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ای مفهالومی اسالت   مقولاله  ،اهابههومی ب نرریّۀسو با در این آثار، هم هویّت. انداز آن جمله ر عصفور من الشّ

شالود  پیوندبودگی باعث می» اهابهدیدگاه برد. از گیها ساخته و قوّت میاوتکه در کشاکش اختالفات و رف

ر خالود اوسالت کاله ایالن امالر      پایۀ حقیقت نبوده، بلکه ساختۀ رصالوّ رگر بفهمد که قدرت و هویّت او براستعما

 (16: 1994ا، هابه)ب «.شودباعث رشویش او می

زیالرا    آیدمیپیش  اشفال شدهه سرزمینش یا فردی ک مهاجر برایپیوندبودگی، نوعی مقاومت است که  

در  .شالود تعمارزده دیده مالی رقابل میان استعمارگر و اس در شرایط مهاجرت و حضور بیگانه در سرزمین فرد،

چطور فرد در شرایط در »بررسی این است که  ،ستا اهابهاصطالحات برساختۀ هومی بکه از نیز بودن آستانه

حقیقالی   خالود حقیقالی و غیالر    گوناله کاله  ایالن  (5: )همان «.واقف شود اشقیقیرواند به خود حبودن میآستانه

 داند و نه شرقی.نه خود را غربی می د اندیشیمهاجر، در رالطم است و به گرشتۀ خود می

 رمانهای اصلی دو ت. بحران هویّت شخصی2-3-1ّ

زبالان، مالرهب،    شوند ری میبین جوامع بشتی درگیری مقولۀ هویّساز، باعث شکلابزارهای فرهنگی هویّت»

موارد فرهنگی هستند که برای زندگی  ...شناسی، رفریحات و سرگرمی، ورزش، رفریه وزیباپوشاک، عالی  

 «.شالود گالروه مالی  رفالاوت از بالرون  گروهالی و  هالای درون کننالد و باعالث شالباهت   ا مالی هر گروهی ایجاد معنال 

 ،مشالابه  یبالا نگرشال   ،سالاز هالای هویّالت  فهمؤلّبر این  با رکیه نیز ایدرّهگالبو  میالحک(. 97: 1386شهر، )اختر

باله   یآزاد آوردندسالت به از اسارت و ییرها برای هردو. اندکرده میو ررس فیروصدر غرب را خود  ۀرجرب

و  ریّال بالا رح  ،اسالاررگاه  ی صورت با دیدن غرب بها امّ ،بهره ببرند آن امکاناتو  ثروتغرب پناه بردند را از 

چشالم   به مهالاجران باله   زبان،یم  یعنی کشور گانهیکشور ب ردم، ماثردو هردند. در شت کربازگ لیم یسرگردان

او  یانمالدام بالر سالرگرد    ،است شیدچار رشو ی،. مهاجر شرقدانندیو آنان را فرودست م نگرندیم «یگرید»

 - ینبال  ،دالدر رمالان   در عالراب اسالت.  مسالتقل   یتهالویّ نداشالتن  و  یخودبالاختگ  خالاطر هبال و  شالود یافزوده م
رمالان را در سالوود    نیاست که حوادث ا ایدرّهگالبمحمود  - سندهیخود نو قتیحقو در یاصل تیّشخص

باله سالنّت    رالوان برگشالتن  که نه  دهدیرا نشان م یتیّو دوهو شانیپر یروشنفکر تیّ. او، شخصکندیم میررس

، ایالن آثالار  حالاکم بالر     یال کتالدی و رضالاد و رقابالل   کاله چنالان  .ردیپالر یغرب را م ۀتیو نه مدرن را دارد یرانیا

زدن در گرشالته  با دست و پا است.و پیوند هویّتی مهاجران  هایبا غرب یرضاد و رقابل محسن و نب گرتیاکح

آنان را به مقایسالۀ  یابد  شان نمود میگیدر روزمرّاین نکته و  بیشتری دارد اهمّیّتها حال، گرشته برای آنو 

 کند.ان را برای مخاطب روشن میهای مهاجرن مقایسه دغدغهدارد که ایوضع کنونی با گرشته وامی

اثالر نیالز داللالت     مایۀرواند بر درونواقع افشاکنندة نگاه نویسنده که میو درگر های روشنیکی از بزنگاه 
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بالودن،  نالوعی ضالعیف  گنجشکی از شر  یا گنجش  شالرقی باله  ادبی و داستانی است.  اثرداشته باشد، عنوان 

صعوه در جانورشناسالی نمالاد خالردی و     دهد.بازراب می رندگانمیان پرا درون این پرنده چکی و مرربۀ دکو

طالور  باله کنالد،  نی که رقابل شر  و غرب را نماینالدگی مالی  گراری آن بر رماسستی اندام و ضعف است و نام

 ای را در خالود ابهالام و معمالاگونگی   ،دالپریرش این امر است که غرب عقاب است! همچنین عنوان ضمنی 

ل یال  نالام    تی نارمالام  رنهالا اوّ  نماید  یکی از حروف الفبا، هویّرمان همخوان می یۀماه با دروننهفته است ک

معنالای   ،سالوی دیگالر  انالد  از ل نام او را نوشتهتش فقط اوّنشدن هویّمجرمی است که برای فاشهم یا گویی متّ

در  بد حضور بودن رمان به سرنوشتنمونچشمی به رهرواند گوشهبرابر مدلول که میگر و راهنما درداللت

معنای عقاب )دهخدا، ذیل دال( شاید مشابه رمان مصری، پریرفتن عقاب غرب غربت اشاره کند و نیز دال به

  باشد. 

 یدوولوژیا موضوع و اامّ ،اندمتفاوت نیاز دو سرزم سندگانیمهاجرت، اگرچه نو ادبیّاتاز  اثردو  نیدر ا 

در ایالن   .دهالد نشالان مالی  فرهنالگ غالرب و شالر  را     نیل بال که رقابال  ییدوولوژی. اکنندیم تیرا روا یمشترک

 تعلّال  ماست. این آثار  مؤثّراستعماری  مبانی دادنکردن و پیوندایدوولوژی، چهرة بومی استعمارزده در آلوده

ص اخشال  هالای چهالره  گالر یآغاز شالد و د  یطبا منفلو سمیروال ادبیّات رب،در ادب ع .هستند سمیمکتب روال به

هستند که به  نویسندگان دیگریو  یان کنفانغسّ م،الحکی  یمحفوظ، روف بینج یعنی  عرب زبان آن ادبیّات

چون پیوندخوردگی دو فرهنالگ اسالتعمارگر و   همی ا، مبانیدر آثار روالیستیمکتب باور داشتند.  نیاصول ا

دی، هّال عررهاجم فرهنگی، بالی ی چون استعمارزده در بین مهاجران و سرزمین مهاجرپریر که برگرفته از مباح 

 نمالود دارد.  روشالنی ، زبان و قریحه و سرگرمی است، بهدوری از هویّت دینی، پریرفتن پوشش کشور میزبان

ا در رمالامی آثالارش باله    جزو نخستین پیروان مکتب روالیسالم نیسالت، امّال    ایدرّهگالباینکه در زبان فارسی با 

 ،آقاجالل، حکومت نرامی، ۀ شمرونبچّسرنوشت های لی به رمانمااجبا نگاهی اصول آن وفادار بوده است. 

بسالتر  باله  رالوان  مالی  اسماعیل اسالماعیل و  صحرای سرد، لسی آمریکاده سال هوم، مادر، منیر، م قال سنگ سه

  هایش پی برد.گرایانۀ داستان واقع

 ت دینی. هوی2-3-1-1ّ

، سالت ا دگرگالونی  لاحال مدام در و ایپو ا هابههومی ب باورنی است که بههای گوناگوفههویّت، متشکل از مؤلّ

نادیالده گرفتاله   « دیگالری »و « خالود »تی میالان  کهنه و سالنّ  پیوندخوردگی هویّت، مرزبا که در اررباط طوری  به

 .شود می

و فروریزی فزایندة مرزها، فضای  نفوذپریری» دهد کههای مهاجر در غرب، نشان میهویّت دینی شرقی 
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هالای مختلالف   ر فراخ زندگی اجتماعی، عقایالد و مکتالب  برد و در فضای بسیاازبین می امن و خلوت ادیان را

 همان ناخانگی( باله ) نقل مکان خانه و دنیا» اهابه(. در باور ب106: 1384)راجی ، « .یابندگسترش و جریان می

در  (265: 1393بوربالور،  ) «.دشالو فرهنگی رعبیر میوضعیّت آغازهای فراوطنی و بینبه برای رسیدن  ،روایتی

چون خود را که نقالل   یی، هویّت گروهی افراداصل تیّشخص، ت مهاجرت نیزبا محوریّی های اجتماعرمان

دچار « ررکیبیهویّت »که به  عصفور من الشّر و  دالاصلی رمان  تدهد. دو شخصیّاند، نشان میمکان کرده

که چنان ،دنمود دار هاتیّشخص نیحول ا یگوناگون ری. رصاوپی یافتن هویّت حقیقی خود هستنداند، درشده

او را بالا دیالن کشالور میزبالان پیونالدزده اسالت، رفالتن او بالرای          ،کاله هویّالت دینالی    محسالن  ریرصو نرریبیغر

واقالع  در» هم معتقد است که 1ماررینو. ستپرارفتن او به اُ مرد فرانسوی و ةجاآوردن مناس  در رشییع جناز هب

برخوردار  ی[، حضور در اُپرایطور کلّبه] از شر  در قرن هجدهم ریرصو نرریگرایو اجنب نرریبیغر دیشا

 گونه که:این(. 101: 1381) «.باشد یقیموس ةجلو وی زآمیرنگ هایاز جربه

 (11: ات )احلکیم، يب...«  اُنوار؟ي  أو  وار؟ابلد   یشعران ثراء  أي  و  عظمتهة ی  أرا، فما متالک أن وقف ُمشدوهاً: دخل حمسن االوب»
است که انسالان را دچالار    یچه عرمت و ثرور نیرا شد. نتوانست خودش را کنترل کند. اپاُ وارد سالنمحسن : ررجمه)

 .(است؟! ییچه نورها هانی! اکند؟یم جهیسرگ

و وحشالت و رلقالین نالاروانی بالرای      ررسشود، جاآوردن مناس  مسیحیان وارد کلیسا میههنگامی که برای ب

بینالد و از  میان مسالیحیان مالی  سو، خود را درارد. از ی ت دینی او داز دوگانگی هویّ انجام آن مناس  نشان

 د:رانپیش میهای مرهبی مصر ال ذهن، وی را به مکانحرکت سیّ سودیگر

 اخلشیو  ! ... هنا أیضاً عیننوره، وله عبریهآخر، له  ارتقی إلی جو  قد ترک األرض و  ةه ابجتیازه العتب، وخیل إلیه أن  ةبرهب فأحس  »
یی ةالقییاهر  مییا دخییل ينفسییه ک    کییان ی یی     يذعور، ال ییعیین الش ییو  یی زینیی ! ةدی  مسیی د الس   الم يعیین الظ ییکون و ... هنییا أیضییاً عیین الس 

 (4 )مهان:...!« زمان  کل  مکان و  کل    بیت هللا هو بیت هللا ي ... إن   املکان! جو   ئیل اهلائم کاألرواح يور الض  عن الن  األرکان و 
 کاله عطالر و نالور خالا ّ     شده استعالم دیگری انگار با عبور از در کلیسا وارد رس و دلهرة عجیبی داشت. ه: رررجم)

. اینجا هم آن کردمی حسّدر مصر  (س)مسجد حضرت زینب  همان خشوعی که درو  احساسهمان  .را داشت خود

جا و هرخورد. انگار خانۀ خدا در میچشم کنند بهفضای راری  و نور سرگردان مانند ارواحی که در فضا حرکت می

 (.انی که باشد، باز هم خانۀ خداست!زم

رود و نمای شر  است که به کلیسا مالی فردی سرشار از معنویت و آیینۀ رمام ،الحکیم، محسندر اندیشۀ  

قالرار   را هالدف  هالا بحران ارزش که انتقادیاین اثر  آورد.جا میت بسیار مناس  را بهبر خالف دیگران با دقّ

 ، رعالارض دهالد ینشالان مال   دیال او را مجبور به رقل کند،یهمراه م کنندهعییبا مردم رش هرظابه را ، محسندهدیم
                                                                                                                                                              
1. P. Martino 
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که خود را در حالت  یمحسن هنگام ،نیبنابرا  ستدایو نوع پوشش او هو یدر همراه یو شرق یغرب ۀجامع

 وگالردد  یازمذهن به شر  ب الیّسجریان  ۀلیوسبه کند،یبودن خود را احساس مهیو در حاش ندبییم یتهویّیب

در » اسالت:  گونه آمالده اینا هابهب هومی این بیگانگی در اندیشۀ .کوشدمی یغرب ۀبا جامع شیخو  یرطب برای

شالود و خانالۀ دیگالر، بسالتر     اصلی و زادگاه شود، دنیای دیگری آشکار مالی  رواند خانۀتی که مکان نمیوضعیّ

ا، هال ابه)ب «کنالد مالاعی خالود را القالا نمالی    جود دیگر معانی رالاریخی و اجت زندگی خصوصی نیست و دنیای مو

1994 :141.) 

و حکم بر آن براساس شناخت و  ریو رفس واقعیّتکردن نمود مبا مجسّ بیاد»که این فرضشیپمحسن، با  

و  شاله ی(، بالا اند 110: 1999)أعالرج،   «کنالد یرا به مخاطب منعکس م واقعیّت ،اشیروان ۀبر رجرب یمبتن ریرفس

در وسط شالهر در روز   ایمجسمه که از آغاز، بانمودچنان را ساخته است. ریرصاو نیا ،خود یعاطف شواکن

 کند. یم میررس تیّهو یدر رکاپو و در جستجو هموارهرا  او تیّشخص، رمان یشرق تیّشخص ریّرحی و باران

اننالد  یال  گالروه م    شالوند دیده میروه دو گدر مهاجران هم، هویّتی بینابین دارند و  دالهای رمان تشخصیّ

ا گروهالی دیگالر سالنّتی    امّال  ،کننالد بودن خالود افتخالار مالی   دانند و به غربیدختر نبی، خود را ایرانی نمی نازی 

 ،هسالتند پایبند ای به دین خود گونهخوانند و بهمی اندیشند و میل به شر  دارند. این گروه هم اگرچه نماز می

های مقالیم سالوود اسالت    م ایرانیاز گروه دودس قمی، اند. مهنشدهت گی هویّدوگان ل دچارا مانند گروه اوّامّ

ک: ر.بیشتری به فرهنالگ خالود دارد )   روجّهخواند و میرخالف شمیرانی فرزندش را به نمازخواندن فراکه ب

از لالی  رنالد و باله روز قیامالت اعتقالاد دارنالد، و     آوجا مالی هواجبات دین اسالم را ب (.104: 1380، ایدرّهگالب

 اند را در فرهنگ آنان ذوب شوند!ناه برداهبه کشور غربی پ سودیگر

پنالاه  هرآنچه در اسالم حرام اسالت و ناشایسالت،   در غرب، مهاجران ایرانی از سر سرگردانی و ناچاری به  

 مار، پایبندی به احکام و دسالتورهای عاستگرفتن این سیاست ازسوی مهاجران و رأثیرات سوءدرپیش برند.می

های شرقی تاست. در این دو اثر، رشخیص دین شخصیّیر را سست کرده ر کشورهای مهاجرپراسالم د یند

باله زنالدگی    ،اندیشالیدن باله دیالن و مناسالبات آن     بالاوجود ت مستقلی در دیالن ندارنالد و   ا هویّامّ  مشکل نیست

 اند.متناقض با دین مشفول

کاله  نشینند. چنانمییکدیگر را به رماشا آغوشی مکنند و هآزادانه با نامحرمان معاشرت میزنان و مردان  

محسن، بوسۀ دختر و پسر فرانسوی را نرارگر است و نبی در مجالس رقص، رقص همسر ناصر را با زنجالانی  

 کند.و ورزشکار سوودی رماشا می

گ رهنگالی در مالرز میالان فرهنال    ففرا هالای خل  پدیدهت ررکیبی به هویّ» رعبیرییا به تاین دوگانگی هویّ 
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مراربالی  و طرد سلسالله  ستهابه رفاوتگراشتن مبتنی بر ارج ،نرریّهاین  اره دارد.شده و استعمارگر اشاستعمار

ت وارگی هویّبر این اساس، رفییرناپریری و بت .کندهم رعریف مین یا در رضاد باها را از باال به پاییکه رابطه

هالا و  امکالان آمیالزش فرهنالگ    ،عالوض درو  شالود شالد، رد مالی  مرربط مالی  مشخّصکه در گرشته به فرهنگ 

 (266-265: 1393)بوربور، « .آیدمی ها فراهم تهویّ

 . پوشش2-3-1-2

رفاوت میان مردم  ،صورت نمادینی فرهنگی و مرهبی مطرح است که بههافهعنوان مؤلّپوشش و حجاب، به

بالودن و  آستانهیت از در حکا ،دهد. نوع پوشش مهاجراننشان می زمین را که فرهنگی متفاوت دارند،دو سر

ها در سرزمین حضور زنان شرقی با پوششی متفاوت از پوشش آن دارد. یسرزمین دیگر بهآنان  وند هویّتپی

هالا متفالاوت از آن چیالزی هسالتند کاله در کشالور خالود        تشخصالیّ زند. خود، این رالطم فرهنگی را فریاد می

 خند. زنان شرقی، خود راچرلخت لخت در خانه می پدرشان،به رعبیر  ند، مانند دختران نبی شمیرانی کها بوده

اند را بالین شالرقی و   آن پدرشان نیستند  یعنی به استقالل سطحی رسیده دانند و دختران در غرب ازشرقی نمی

در جامعاله   هالای مالدرن  بندباررر از غربیبی ت شرقی آنان نمود یافته، گاهالن باشند. گاه معصومیّسیّغربی در 

فرهنالگ   «رفالاوری بی»و نژادی است که به  فرهنگی« هایرفاوریبی» یانگ، حاصل نرریّۀدر  یابند.حضور می

هویّت ررکیبی » نرریّۀا در امّ ،(268: 1393بوربور، ک: ر.) ی موجب این رضاد رفتاری شده استبومی و محلّ

  .ر میهماندارد و نه به کشو رعلّ ، پریرش هویّتی است که به کشور میزبان «اهابههومی ب

کننالد و بالا نافرمالانی و زنالدگی مسالتقل      شدن خود را با نوع پوشش آغاز می، غربیشرقیدر غرب، زنان  

ها زندگی جدا از شوهر را برگزیده که به خودکشی سوودیرر از همسر ناصر، غربیکه دهند. چنانخارمه می

نگی خوابیالدن و پوشالش شالرقی را    گوت شرقی زندگی خود در شر  و چانجامد  بنابراین، شخصیّشوهر می

نرر دختران او و زنان کند  موضوعی که ازر ذهن مرور میپوشیدن زنان در غرب دمقابل چگونگی لباسدر

 شود.عبیر میماندگی ردیگر رمان، به عقب

حالی در ،بخشدرصویری اسالمی و سنتّی می ،، پوشش زنان شرقی را در سرزمین خودعصفور من الشّر  

دارد لباس خود را نگه میهای چنان دکمه ،محسنکند. می رّفیمعشرقی را با داشتن پوشش غربی مردان  که

یرش و طالرد فرهنالگ   عالقاله و نفالرت و پالر   بودن وی آشکار نشود. رویکردی که احساس دوگانۀ که شرقی

 د.سازنمایان میحاکم را در وجودش 
 . زبان2-3-1-3

آن است که با کاربرد مناسالب زبالان   جویی گری و مراکرهعد مداخلهبُ  اهابههومی ب نرریّۀۀ مشخّصررین مهم

عادات و حاالت مردم غرب و شر   ،یجامعه، آدم از یدیرقل که دال رمانه، در مشخّصشود. این ممکن می
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در  ینال اریمالردم رحالت اسالت مار ا    یفرسالا سخت و طاقت یزندگ ، حکایتدال. رمان فا  افتاده استاست، ارّ

 ،زبالان یفرهنگ غالرب م  با یجوان مصر یسازگارنا ،شّر من ال عصفور مایۀگونه که درونغرب است، همان

جهت که برآینالد رعامالل ازطریال  زبالان و     مفهوم هویّت از آن» در اررباط میان شر  و غرب. دهدرا نشان می

ردی کند  زیرا زبان یکی از قالوای شالناختی ذهالن، مکانیسالم عملکال     است، این موضوع مهم جلوه می ادبیّات

 (479: 1386ر، مؤخّ)حیاری و حسینی  «.ها داردزمان ها وهمگنی را در همۀ زبان

بالر ایالن    1ت است. فرانتس فالانون ی برای اررباط با کشور میزبان و ابراز هویّمؤثّردر مهاجرت، زبان عامل  

 «.کنالیم مالی ط بر دنیا و فرهنگی کاله بالا آن زبالان صالحبت     یعنی رسلّ  گفتگوکردن با ی  زبان»باور است که 

خود و دیگری و پریرفتن دیگری در ر غرب هم فراگیری زبان غربی باعث اررباط میان د (38: 1986)فانون، 

 کنالد و رفالتن مهالاجران جلالوگیری مالی    حاشالیه راگیری زبان سالرزمین میزبالان از باله   جامعۀ میزبان است  زیرا ف

گی دیگالری  ابراز وجالود از سرسالپرد  (. این 17)همان:  «داشتن برای دیگری استگفتن، درواقع وجود سخن»

کنالد رالا بالا اسالتعمارگر     عمارگر به استعمارزده کم  مالی مقابل، آموختن زبان استکند، بلکه درحکایت نمی

 برابر او مقاومت کند.مقابله و در

اجبار، باید زبان کشور میزبان را بیاموزند و جالایگزین زبالان خالود کننالد.     مهاجران در کشورهای غربی به 

دهالد.  مورد نشان مالی ور میزبان برخورد متفاوت آنان را با این های فراگیری زبان کشا در کالسهحضور آن

رالن   ،گیرانه به آموختن زبان غربیبا نگاهی سخت ،افرادی که پایبندی بیشتری به فرهنگ و ملّیت خود دارند

دهد، د اختصا  میهای مختلف به خوکه محسن بیشترین سهم را در بخش من الشّر  عصفور دردهند. می

 ۀکه از جامع یریرصو زبان در این اثر کمتر مطرح است.است و بینانه با این موضوع کنار آمدهعبا نگاهی واق

 چیشالر  را باله هال   در زبالان و گفتالار    کاله غالرب   دهالد ینشان م ،شوداراوه میرمان  نیدر ا هایو غرب یفرانسو

  :ندارد دنیشیفتن و اندگسخن رب باور دارد که شر  ح ّچون غاست،  ریّمتح هایو از رفتار شرق انگارد یم

 (.31: اتيباحلکیم، ) « ... ت ک عبقریتنا...هذا ما حیری   نتم حکماءأم أنتم ب  اء، أ... ون رقی  الش   ا ی  آه أ»
 نشالان نبالوغ   نیکرده است و ا زدهشگفتمرا  نیدانا؟ ا ای دیکه شما احمق میدی! باالخره ما نفهمهایشرق یآه ا ررجمه:)

 (.ماست

 سالوی دانسالتن ایالن مفالاهیم از   زبان میزبان و دانسالتن آن بالرای مهالاجران دارد.     اهمّیّتاز ان نش این موارد، 

دهد را از خود دفاع کند و غرب را بیشتر بفهمد. محسن کاله زبالان غربالی را    ت شرقی به او فرصت میشخصیّ

عشالوقۀ خالود   هالا بالرای مقابلاله، از م   اختگی شالرقی بردن به خودبال ها و پیاست، پس از فهمیدن غربی فراگرفته

                                                                                                                                                              
1. Frantz Fanon 
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گفتن مالا در  نحوة سخن» عا کرد کهروان ادّبنابراین میکند و میل برگشتن به شر  را دارد  سوزی دوری می

ر، مالؤخّ ری و حسینی )حیا «است مؤثّرگیری هویّت فردی بسیار رعیین جایگاه اجتماعی ما و از مسیر آن شکل

 (480)همان:  «.زادة زبان اوستراً هویّت فردی و اجتماعی انسان، عمدواقع، در»( و 480 :1386

نشالان  ت شالرقی  باله هویّال  را وابسالتگی خالود    ،ی به آموختن زبالان غربالی  روجّه، شمیرانی با بیدالدر رمان  

فالانون،  ر.ک: ) کشیدن فرهنگ و دنیالای آن اسالت  دوش، پریرفتن و بهگفتن به ی  زباندهد  زیرا سخن می

مقابالالل، رالالأثیر بسالالیاری نالالدارد. در گیالالری وی ر فراهالالم دو م زبالالان اپادرمیالالانی اینگریالالت، معلّالال (. 38: 1986

ر زبالان، آنالان را باله    گیرنالد و پیونالدبودگی د  های شرقی با شو  و ذو  و نرم، آموختن را پیش می زده غرب

د ایالن  ایالن رمالان، شالواه    سراسالر کاله در  کند. چنانکشیدن فرهنگ کشور سوود وادار میدوش پریرفتن و به

 خورد.چشم میموضوع به

 . وابستگی نژادی و خانوادگی2-3-1-4

شود  بنالابراین،  دچار پیوندخوردگی می تیّملّ یعنیهویّت،  هایعاملررین با پدیدة مهاجرت، یکی از اصلی 

هالا، اصالل و   هالا، همچالون روایالت   ملّالت »ا اصالرار دارد:  هال ابهب ندارنالد. هالومی   رعلّال  به ی  ملّیالت  دیگر افراد 

« .یابالد   مالی رمامی رحقّال هایشان فقط در خیال بهدهند و اف دست میززمان اهای شان را در اسطوره اهگخاست

هالای  میالان روایالت  ثابت نیست، بلکاله روایتالی اسالت در   ملّت مفهومی واجد ذات و اصالتی  (1: 1990 ا،هابهب)

رواننالد باله   مانالده، مالی  ان درحاشالیه مردم» ا،هابهب« بودنآستانهدر»و  «پیوندبودگی» نرریّۀدیگری چون نژاد. در 

در  ایدرّهگالالب ت محمالود  کاله، شخصالیّ  چنان (6همان: ) «.شان بازگردند و راریخ را بازنویسی کنندایگاهج

ت اسالیّ حسّ ،رفالاوت بالا شالر  اسالت و خالود و خالواهرش      تی بالی دلیل داشتن زنی سوودی، شخصیّبه دالرمان 

در غرب رشد و نمو  خانوادگی، مهاجرانی کهاین پیوند  سو باباب فرهنگ شرقی دارند. همرری دررنگ کم

هماننالد   هسالتند،  بالودن بیگاناله  داننالد و از ایرانالی  مانند دختران نبی، کشور سوود را سرزمین خود مالی  ،اندیافته

ایالن پیونالدخوردگی    داننالد. ت خالود را غربالی مالی   پوشند، رفتاری غربی دارند و زبان و ملّیّال ها لباس میغربی

کاله همسالر دکتالر طالاهر و دیگالر      طالوری  باله دارد وامالی  های رمالان را هالم باله واکالنش    ت، شخصیّهویّت ملّی

. او این بیگالانگی را از چشالم نبالی و دیگالر روشالنفکران      شوندمیهای رمان از این موضوع گریزان تشخصیّ

و در  انالد رفتهفاصله گخود  تیّاز هو زیرا کنند یهم به خطا مرا متّ گریهمد ،یمانیپس از پشبیند و ایرانی می

 ند.هست گرفتاری هویّتو بی یدوگانگ

مهاجران ایرانی، با یادآورشدن مباحث ملّی و مقایسۀ فرهنگ خود با کشور حاکم و میزبالان، بالرای مبالارزه و    

  کنند که:گونه مقایسه میاند و اینایستادگی استعماری آماده
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رانی بوده و شون ایشون ریشهدرضاشاه همهمحمّ سرراسر راریخ ایران از داریوش و کورش بگیر را رضاشاه و»

ولالی همالین    بالودن  شدن، هرچی بالودن بالازهم ایرانالی   خته. واسه ایران یا کشتن یا کشتهدلشون واسه ایران سو

ش بابالابزرگش  جالدّ  ،ها، همین شاه سوود که شاه سووده، سوودی نیست. فرانسوی بالوده سوود، همین سوودی

ولی شاه ایالران ایرانالی بالود. ایالن      ون هم همینه شاه واسه اینا فرستادن بقیۀ چیزاشرانسه بودن. ینی از ففرانسوی

 (237: 1379 ،ایدرّهگالب« )افتخار نداره نبی؟

 هالا باله پیونالد   خالواهی و گرفتالاری آن  مقایسۀ شاه ایران با شاه کشور میزبان، از رمایل مهاجران باله هویّالت   

 هویّتی، حکایت دارد.

ای بازگشالت باله شالر  را    بیزار است و رمنّال بودن غرب در ، اگرچه ازالشّر  من عصفورت روسی شخصیّ 

طالرف دیگالر، اگرچاله    ت خود سالخن بگویالد. از  ا رزلزل هویّتی او موجب شده است که از نژاد و ملّیّامّ ،دارد

گرفتالار   ،«یغربال » یگالر ید، فالا  افتالاده  ناچالار ارّ باله « دیگری»و « من»پیوندخوردگی نژادی و خانوادگی میان 

طۀ پیوند و اررباط هویّت واست شرقی سرشار از معنویت گاه بهشخصیّ شده است و گرایییو مادّ اخالقی یب

 دهد.یرا نشان م «یغرب» یگریبحران د ،گرایییو مادّ یکه خودخواهچنان ،ها رمایل داردسوی آنملّی به

گرچاله غالرب دارای نالژادی    ا. کندیم تیغرب و شر  را در رعارض روا ،جامع یدیبا د ،روفی  الحکیم 

بالا   اامّال  ،است تیو معنو گرایییو راه شر ، احساس گرایییو مادّ تیّبر عقالن یراه غرب، مبتن دیگر است و

  (49ات: احلکییم، يب« )ک...!ک... أحب یک ... أحب یأحب ی»گفالتن   ،من الشّالر   عصفوردر رمان به پیوند هویّتی  روجّه
بالر قلالب    یریرالأث  گالاه  اسالت، گرفتالار ظالواهر غالرب     ینماد مرد شرق در قفس که پرندة «دارم دوستت» یعنی

 رد.گرامی یمعشو  غرب

از بیگالانگی نالژاد    ،در سوود ینب تیّوضع فیزمان و مکان و برخورد او و روص محسن در آن تیّموقع میررس

 مقابالل در یرانیشالم  یشکسالتگ حکایالت دارد.   ،هالا پیوندخوردگی نژادی و ارربالاط آن  باوجود ،غرب و شر 

 یبالا حالالت   ی که از ایالن شالدن و پیونالدخوردگی آگالاه اسالت،     وودو پزش  س شودیم ریرصو یپزش  غرب

 : دگوییم یبه نب زیرآمیرحق

 ما نیکن ریروش گ نکهیایب مکنییم یکارهر نشییما حل م ۀمث خودمان رو جامع نجایا نیایم نشییبلند م»

 (331: 1379 ،ایدرّهگالب« ).نکنییاضافه م هامونیگرفتار هایگره به گره هی ندییم ریرا هم گ

دارد که فرهنگ مهالاجران  از آن پریرد و حکایت را نمیغرب سویۀ شر  از این جمله، رأثیرپریری ی  

های زندگی و اندیشه را ماندگارررین درس » اهابهباور ببهکه گرارند. چنانپریرند و هم رأثیر میهم رأثیر می

 (28: 1394فرهمندفر، ) «... .، ربعید، سلطه، سرکوب وند دیاسپورااکه رنج راریخ برده آموزیماز کسانی می
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 . قریحه و سرگرمی2-3-1-5

خالوش  را دسالت چالون قریحاله و ذو    همکند و مفاهیمی جفرافیای فرهنگی جهان، هویّت فردی را ذوب می

ط بالا محالیط، فرهنالگ و    کند. مهاجرت از سرزمین مالادری موجالب دگرگالونی بنیالادی در ارربالا     رفییرات می

 شود.ین دست در سرزمین میزبان مهاجران میمواردی از ا

را رحت رأثیر  کند، قریحه و ذوقشانایجاد می آنانرا در  رعلّ حاصل از این دگرگونی که عدم  پریشانی 

ارگران هایی چون نماد و نشانه است، انکار اسالتعم جایی ارزشهپیوندبودگی که نامی برای جاب»دهد، قرار می

مقابالل، فرهنالگ   ا درامّال   (162: 1994ا، هابهب) «دآورهم میهای اقتدار او را فراایهپکند و افول را معکوس می

ذهن  الیّس جریانمحسن به  یدرون یگفتگو که،ماند. چنانمیفروشرقی و انکارشده گاهی هم در آن انکار 

از  رالر انیال نما یبالروز  یرانیشم ینب یدرون یو گفتگو انجامدیبازگشت به مصر و مسجد و مادرش م یاو برا

 .دهدیاو را نشان م یسرگشتگ

های شرقی تها همراه با شخصیّا همچون غربیامّ ،غرب سردرگم و بیزار استکه از باوجودی نبی شمیرانی، 

هایی در فرهنالگ شالرقی ناپسالند    رود که چنین سرگرمیبرای سرگرمی به مجالس رقص سوود می زدهغرب

قریحه و ذو  او و لی واندیشد، خود در شر  می گرشتۀ و قریحۀها چه خواه و ناخواه به سرگرمیاست. اگر

پالی ایالن   کنالد. در پیالدا مالی  میالل  هالا    غربالی یۀ غربی پیوند دارد و باله عالیال  های شرقی با روحتدیگر شخصیّ

ازه را ناسالازگاری بالا فرهنالگ رال     سالو یگردحفال  آداب و فرهنالگ بالومی و از     سوپیوندخوردگی که از ی 

باشالند. ایالن    گالردش در گرشالته و حالال در    گیرند را همالواره کار میهل ذهن را باسیّ جریانشود، موجب می

روانالد  خطالری کاله مالی    دهد معرض خطر هم قرار مین را درشود، آت میبودن که موجب پویایی هویّ السیّ

 به فرهنگ ررکیبی منجر شود. روان رعابیر مختلفی از آن داشت و د. بحرانی که میوشت باعث بحران هویّ

  یعنالی  دانالد فرهنگ مالی  رازه در عرصۀ تیقیّا به این فرهنگ ررکیبی اعتقاد دارد و آن را خالّهابهب هومی 

رفریحالات و   سالو که محسن از یال   استی هنگامنمونۀ آن نیز نمود دارد.  الشّر عصفور من موردی که در 

 و هالا دارد غربالی بالا سالوزی و انالدره در برگالزاری رسالوم      های فرانساله و همراهالی   سرگرمی خود را در سالن

عنالوان  بهآنچه را  نیزا هابه. هومی بکندفرهنگ شر  را در ذهن مرور میچگونگی عش  عمویش به زینب و 

 هالای مفهالومی نرالری و برخاسالته از نگرشالی ایدوالیسالتی دارد  زیالرا نموناله        رنهالا شناسد، فرهنگ ررکیبی می

 واقعیّالت ی و مچنالان امالری جالدّ   طالرف مهالاجران شالرقی، ه   فرهنگ غربالی از چگونگی ذو  و قریحۀ مطاب  

 اجتماعی انکارناپریر در کشورهای غربی است. 

 دهد که هویّت ذاراً ثابت ونشان می حول محور محسن،حوادث  میدر ررس روفی  الحکیم پردازیصحنه   
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  هویّت به م ابۀ ی»گفته شده است:  ست. به همین دلیلمنفرد نیست، بلکه پریرای رفییرات بیرونی و درونی ا

اختالف دو نسل (. 222: 1990، 1ردوفرورر) «گاه کامل نیست، همواره در فرایند شدن استهیچمحصول که 

 ،نالازی دهالد.  شرقی و فرهنگ کشور میزبان، فرزندان را به دوری هر چه بیشتر از فرهنالگ شالرقی سالو  مالی    

کنار ر سوود داشته، و حیایی که هنوز د حجب کند کهمی هم به صراحت به این موضوع اعتراف ،دختر نبی

کنالد و ایرانالی بالودن را نالادانی و     گرارد و مقابل مادرش که جوانیش را در ایران گررانالده، مقاومالت مالی   می

خیال کردی اینجا ایرانه و منم ی  دختر ایرانی هستم بنشینیم بخالورم الل  »داند. کر و الل بودن میمساوی با 

، ایدرّهگالالب « )نه رشخیص بدم. ... نه من دیگه ایرانی نیسالتم  نم نه بگم نه بشنفمکور بشم نه ببیبشم کر بشم 

ها شرقی بالودن خالود را انکالار کننالد و     (  بنابراین، زندگی در سرزمین دیگر، موجب شده شرقی286: 1379

 نوا و پیوندخورده با سرزمین میزبان برای خود برگزینند.ای همذو  و قریحه

 یرگیجهیتن .3

شالوند،  واقع مالی  انسانط با مرربکه حوادثی  اسو بو همواره هم پویاستبلکه متفیّر و   نیستتا و ایسثابت  امریت، هویّ

 ۀو منجر باله مقایسال   کرد نزدی هم به شتریرا ب ر عصفور من الشّو  دال دو داستان . آنچهپریردشکل یا رفییر شکل می

. ایالن آثالار،   بالود  هاآن یردانو سرگ رتیدر غرب و ح یجران شرقمها ت متفیّرهویّ، رطبیقی شد ادبیّات ةها در حوزآن

را باله خواننالده    تیّبه هو دنیرس تینهادر غرب مطابقت دارند و در یمهاجران شرق ۀشیاجتماع غرب و اند تیّبا وضع

 یاد کرده« یّتهو پیوندبودگی»نوان عا از آن بههابهباند و هومی هویّتی که با فرهنگ ررکیبی به آن رسیده .کنندمیالقا 

چون هویّت دینی، زبان، پوشش، نژاد همدر مواردی بودن آن، یا دووجهیاست. در این دو اثر، پیوندخوردگی هویّت 

و از هسالتند  در رعالارض   هالا ی، بالا غربال  اثالر دو های تشخصیّ ی قریحه و سرگرمی نمود دارد و اررباط خانوادگی و حتّ

 «یگالر ید»باله مهالاجران باله چشالم      زبالان، یم  یعنی کشور گانهی، مردم کشور باثردو هردر  .زارندیب یو فرودست یتهویّ یب

در عالراب  مسالتقل   یتهویّنداشتن و  یخودباختگ خاطربهی مهاجر شرق نتیجه، دردانندیو آنان را فرودست م نگرند یم

  است.

گنجشالکی از   رالام دارد  ت غربی مطابقالت  با هویّت آنان با این فرودستی و پیوندبودگی هویّ ،ی دو اثر نیزهاعنوان 

 ۀم اب غربیان که شاید در چشم نویسنده بهمیان کوچکی این پرنده را در بودن ونوعی ضعیفیا گنجش  شرقی بهشر  

ا ای راگونگیابهام و معمّال یکی از حروف الفبا،  منزلۀبه ( نیزدال) ایدرّهگالبکند و عنوان رمان القا می ،عقابی هستند

 ت خالود را فالاش کنالد.   د هویّال خواهگویی نویسنده نمی  دهدنویسنده را نشان می نارمام تویّهدر خود نهفته است که 

ت مسالتقلی در دیالن ندارنالد و    هالا هویّال  . آنت دینی و پوشش مهاجران نیز رخ داده استدر هویّت هویّپیوندخوردگی 

 اند. قض با دین مشفولغم اندیشیدن به دین و مناسبات آن، به زندگی متناباوجود 

                                                                                                                                                              
1. J. Rutherford 
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پیوند هویّت آنان به سرزمین دیگری دارد. با پدیدة بودن و ویژه زنان، حکایت از در آستانههوشش مهاجران بنوع پ 

شود  بنابراین، افراد دیگر به یال   یّت دچار پیوندخوردگی مییعنی ملّ  های هویّت ررین عاملمهاجرت، یکی از اصلی

ستان، های داتشخصیّدانند. ت جدید مییّبه ملّ تعلّ ن خود را مویژه جواناهها بتسیاری از شخصیّندارند و ب رعلّ ت ملّیّ

ذهالن   لایّسجریان  ۀلیوسبه د،بکنیبودن خود را احساس مهیو در حاش دننبییم یتهویّیبکه خود را در حالت  یهنگام

  .هستنددر رالش و رکاپو « شرقی» و برای رسیدن به خود گردندبازمی  سرزمین مألوف خود به شر 

 هانوشتیپ .4
از  یکال ی»پسااسالتعماری در مصالر اسالت. او     ادبیّالات یکالی از مشالهورررین نویسالندگان حالوزة      (،1987–1898) روفی  الحکیم (1)

 ۀاعتراضالات طبقال   انیال ل و ماوّ یخالود را در زمالان جنالگ جهالان     یاز زندگ یمصر است که بخش ادبیّاتدر  یسنویرمان شگامانیپ

اش در یدانشالگاه  التیرحصال  افتنیال انیال بعالد از پا »  ،یال روف (175: 1987 ،یتحال ف) «.استعمار گرراند هینه علو مردم گرس یکارگر

ۀ نال یزمچنالد او در آنجالا در  . هرشالود یفرانساله مال   یراهال  یل در رشالتۀ حقالو   رحصال  ۀادام یبرامیالدی  1925حقو ، سال  ةدانشکد

 زخود را ا ۀروح رشن یو ادب یاز متون هنر یرگیوجود با بهره ۀا همرا ب ابدییم یا فرصتامّ آورد،یمدست نی بهتیّقموفّ اشرحصیلی

ملالل   ادبیّالات از فرهنگ و  شهایاز اندوخته باریبا کوله ،1928او سال » (109 :1997عبدالصبور، « ).گرداند رابیسرچشمه س نیا

 رابال نینخسالت  یرا بالرا  ناماله شیمان ،روفی  الحکیمبود.  یاسیس هایکشمکش رچنان درگیکه هم یمختلف به مصر بازگشت، مصر

هالای  دهاله  هالای . سالال دیبخش ینوع ادب نیبه ا یدیجد ۀشیکرد و فکر و اند معرّفیعرب  ادبیّاتمستقل در  ینوع ادب  یعنوان  به

و  وحرّعود الال ، اهل الکهف :زند اامنتشر شد که عبارت نامهشیمارمان و ن ۀنیزمدر روفی  الحکیم یو ابداع هیّلآثار اوّ چهل،و  سی
 .عصفور من الشّر 

 هالای لحرهکند. یرا گزارش م ۀ شصتده یاجتماع عیمستند خود وقا هایدر داستان»، (1391-1308) ایدرّهگالبمحمود  (2)
]ایالران و   گجنال  ۀیّلاوّ هایدر ماه سندهیحاصل سفر نو ،لیاسماع لیاسماعدرون انقالب است و  یخاطرات او از ماجراها ،انقالب

در آنجا ، به لندن رفت لیرحصادامه یبرا ،پلمیپس از گرراندن د ،ایدرّهگالب (937: 1386 ،ینیعابدری)م «.به اهواز است عرا [

و نوشالتن   رانیال در ا تیّال البازگشالت. پالس از چنالد سالال فعّ     رانیبه اسپس کرد و  لی( رحص1347-1343) یسیانگل ادبیّات ۀدر رشت

هالام قتالل   باله ارّ  1364فالت. سالال   منتقالدان قالرار گر   لیو رحل هروجّآثارش مورد  ،انقالب هایحرهل و پزهسگ کورچون هم یآثار

 د.منجالر شال  سوود مقصد به  نشیسرزم ةدوباربه ررک که کشاند  یروح یاو را به شکست ،این واقعهپدرش سه سال به زندان افتاد. 

 کالا یاصل اقالامتش در آمر ح کایآمر لسیسال هومده  رفت را رمان کایرا نوشت و سپس به آمر ررس ۀدر سوود، قصّ ایدرّهگالب

 .باشد

 و مآخذ منابع
 ،(3) 11، فصلنامۀ مطالعالات معرفتالی دانشالگاه اسالالمی     .دینی دانشجو –ابعاد هویّت اجتماعی  (.1386) اخترشهر، علی
96-124. 

 املنعم. عبد :حلب ألولی،. الط بعة ايجتماعالا ديباأل قدأتویل خطاب الن   يف (.1999) أعرج، خالد
رحلیالل   - یالان سالاکن در اسالترالیا   نمایش مهاجرت ایران ادبیّات (.1392) فریندخت زاهدی و زردشت اری بهبهانی،افش

 .164 -147 (،1) 5 ،ادبیّاتشناسی هنر و جامعه .د عیدانینامه در آیینه، اثر محمّاستعماری نمایشپسا



 1399(، پاییز 39)پیاپی  3، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 78
 

 ،فصاللنامۀ علالوم اجتمالاعی    هالای نرالری.  د: بررسی رهیافتاس ربعیی گرر از احسهامهاجران راه (.1393) وربور، ررانهب

(66،) 254-285. 

 .فرهنگ گفتمانرهران:  .نمیان ایرانیاروایت غیریّت و هویّت در (.1384) راجی ، محمدرضا

-211 (،10) ،یاسال یعلوم س یصرخصّ ۀفصلنام .مهاجرت ادبیّاتدر  یمطالعات پسااستعمار (.1389) الیمطل ، لیرفرش
222. 

 املصر. دار :ةالقاهر  .رقالش   عصفور من (.اتيب) احلکیم، توفیق
 .سورة مهر رهران:. هویّت ایرانیاز  (.1386) رحسینی مؤخّد محسن سیّحیاری، زهرا و 

 نی. :رهران حسین بشریه. ۀررجم .گرایی و هرمنوری میشل فوکو، فراسوی ساخت (.1376) دریفوس، هیوبرت

 .ش ید ن ورإش راف األت تاذ عب د الر   .أمنوذج ا عص فور م ن الش  رق ت وورة اخآخر يف الروایة العريی ة احلدی؛ ة  حتو ال .(2015)شارف، نوال 
 د يوضیاف املسیلة.اجلزایر: جامعة حمم  

، «ی مکتب فرانکفورتشناخت جامعهاز نگاه  عصفور من الشّر نقد رمان » (.1393نرری )و راضیه نژاد، روح اهلل صیادی

 .52-27 ،(11)، عربی اتادبیّۀ لّمج
 1 ،فصلنامۀ دانشگاه گلستان .شصت و هفتاد ۀدر رمان مهاجرت ده یگریرقابل خود و د (.1393) رضایی، مریمیعامل

(3)، 63-77. 
 .انياد، ايراهیم املق  دراتا ت يف أدب طه حسني، توفیق احلكیم، عباس الع : اریخماذا یبقى منهم للت   (.1997) عبدالصبور، والح

 للکتاب. ةالعام   ةاملصری   ةاهلیئ ة:قاهر ال
 لکتاب.ل ةالعام ةاملصری   ئةمطايع اهلی: القاهرة .مع احلکیم ةالف خطو آ ةعشر  (.1987)ي االيیار ، يفتح

 ادبیّالات  ۀ مطالعات انتقالادی مجلّ .استعماریپسا نرریّۀفرهنگ: هومی بهابها و  جایگاه آستانۀ (.1394) فرهمندفر، مسعود
 .34-17 ،(4) 1 .(نامۀ دانشگاه گلستانفصل)

شناسالالی ت متالالون مهالالاجرت فارسالالی بالالا رویکالالرد روایالالترحالالواّلبررسالالی و  (.1394فالالالح، غالمعلالالی و سالالارا برمکالالی )

 . 191-169، (24) 23 ،فارسی ادبیّاتۀ زبان و مجلّ .پسااستعماری

 .کانیپ :رهرانم، وچاپ د .(در سوود یرانیمهاجران ا یدال )زندگ (.1380) ودمحم ،ایدرّهگالب

 . رهران: مرکز.یجالل ستار صیررجمه و رلخ .هم و هجدهمهفد قرون فرانسه ادبیّاتشر  در  (.1381) ریپ نو،یمارر

 .نگاه :رهران .رانیا یسینو صدسال داستان (.1386) حسن ،ینیرعابدیم
 .269-255، (4) 2، مبین نلسافصلنامۀ  .های عربیگریزی در رمانمداری یا شر غرب (.1390ناظمیان، رضا )
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 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمک مةمقالة 

 حبوث ي األدب املقارن )األدبن العريب والفارسي(
 79-61، صص. 1441 خریف(، 39) 3، العدد رةالعاشجامعة رازي، الس نة 

 ()دراسة مقارنة (توفیق احلکیمی )ل رقعصفور من الش  و (ایدر هگالبمود  حمی )ل دالوایة ر اهلوی ة وامل اجرة ي 

  1 يکرم عباساهلل

 آابد، إیرانآابد، جنفوحدة جنف ،جامعة آناد اإلتالمیة ،ة وآداهباغة الفارتی  الل  فرع يف  هتوراکخریج الد  
 2 بوبه خراسايحم

 آابد، إیرانآابد، جنفوحدة جنف ،جامعة آناد اإلتالمیة ،ة وآداهباغة الفارتی  الل   يف قسمأتتاذة مشارکة  
 3يحممود حیدر 

 جامعة ایتوج، ایتوج، إیران ،اهباة وآدغة العريی  الل   يف قسمأتتاذ مشارک  

 17/1/1441 القبول:  23/8/1440 الوصول:

 صامل خ  
ة وکذلک عبی  ویطلق علی آاثر تتطر ق إلی واقع احلیاة يف األجواء املختلفة عن ثقافة املهاجر الش   انیةة األولی وال؛  املی  حصیلة أعوام يعَد احلرب الع« أدب اهلجرة»

ن قافة اجلدیدة ویرتبک فیها کأن ه راغب عل؛  ة عندما یواجه اايعة عن هذه احلیاة اجلدیدة. واملهاجر قد یصاب ابضطراب اهلوی  ة الن  ة للهوی  إلی املشاکل االجتماعی  
إلی دراتة مقارنة يني روایتني من رواای ت  ة. یتطر ق البحث احلايلته احلقیقی  دا للحصول علی هوی  قافة اجلدیدة معا فلهذا یکون جاهدا ومتشر  من ال؛   ثقافته، انفر

ة. یسعی الُکت اُب قافة الغريی  ة مع ال؛  رقی  الش   ا تخصی  تان تتعارض فیهما الش  لتوفیق احلکیم الل   رقالش  عصفور من و  ایدر هگالبحملمود   دالمها روایة أدب اهلجرة و 
حلیلي الت   –وانتهجوا املنهج الووفي « ااهبهومي هب»ة من نظری  « اهلُجنة»و« ةحمدودی  الال  »مبی نا املفاهیم األتاتیة ألدب اهلجرة، إظهاَر اهلویة املبنیة علی 

رت والل  ینی  ة الد  حمدودیة واهلجنة يف اهلوی  ی أن ه قد تبلور الال  . وول البحث يف هنایة املطاف إلالر وایتنيارنة يني مستفیدا نزعة املق ة غة والعنصر والعالئق األتری  ة والس ِّ
 وق واملوهبة واهلواای ت. والذ  

 . قر عصفور من الش  ، روایة دالة، روایة األدب املقارن، أدب اهلجرة، اهلوی   ئیسیة:ات الر  فردامل
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