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Abstract 
Immigration is one of the most familiar notions in the contemporary world, 
which has changed the lives and narratives of many people. The quality of this 
experience is quite different for young adults in comparison with the adults. 
This study examines the representations of immigration and diaspora, and 
issues related to them, in Iranian young adult novels. As the findings show, 
forced immigration due to war and insecurity, refuge, exile and transnational 
immigration are present in Iranian young adult novels. Metaphorically, moving 
to a world of fantasies can also be seen as a form of immigration. The presence 
of immigration is sometimes shown through the absence of immigrants; 
moreover, the effects of immigration on their relatives should be noticed. The 
Iranian young adult novel has only recently begun to pay attention to diaspora 
and the multicultural literature. In most of these narratives, the experience of 
diaspora is tied to war. Immigration inside Iran is more reflected rather than 
emigration to other countries and turning to multicultural challenges. In these 
novels, the host society mostly accepts immigrants as an inferior other if they 
accept the host culture. Young adult diasporic narratives attach particular 
importance to creating and redefining identity, and show the efforts of 
immigrants in finding the borders of the self in a new condition. Violence, 
abandonment, displacement and the challenges of young adult immigrants are 
represented as well. 
 
Keywords: Diaspora, Liminality, Multicultural Literature, Otherness, Young 
Adult Novel 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
This study examines the representations of diaspora and issues related to it in 
Iranian young adult novels. Different kinds of diaspora have been investigated in 
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these novels as well. Diaspora is not a single word or just an event. It includes 
diverse basic notions. Immigrants not only travel from one place to another, but 
also travel across cultures, and all material and mental relations of their lives are 
redefined due to this departure. They need to tie their identity to new things, find 
a rational relation between homeland and the host country and fix their place in a 
new land. Clarifying the borders of the self and the other and making an effort to 
deal with a new culture in the absence of the former identical elements lead to 
many challenges for immigrants. 
 
2. Theoretical Framework 
Youth is a strong metaphor for moving through cultures and places. In contrast to 
adults, young adults react in a different way when facing diaspora as they might 
have different feelings and experiences. On the one hand, their challenges and 
difficulties seem greater, and on the other, their flexibility, acceptance of the 
other, being on a border line and having less experience and nostalgia, enable 
them contact more efficiently with other cultures. The process of adaptation to a 
new place is associated with constructing a new life and identity. Confusion and 
the concern with an unconstructed new identity put the immigrant in a threshold 
situation. In a world in which migration, asylum and displacement due to 
geographical, political and economic urgencies, as well as the search of a better 
life, are on the rise, teens need a literature that can oscillate between different 
cultures, similar to the fluctuation of immigrants between homeland and the host 
country and the ambivalence of young adults in relation to multiple identities. 
Young adult literature is of use to diaspora in different aspects. By reflecting the 
situation, difficulties and possibilities of immigration, diaspora literature, which 
can be included in the category of multicultural literature, helps young adult 
immigrants to know their new situation better, to deal with it more appropriately 
and to know that they are not alone in this experience. In addition, it portrays the 
feelings, thoughts and difficult condition of immigrants and can arouse the 
empathy of the host-society’s members and change their views about 
immigration. This type of literature familiarizes young readers with a new range of 
experiences and teaches them intercultural dialogue, or at least being tolerant in 
their encounter with the other. 
 
3. Methodology 
Using a descriptive analytical approach, this article has categorized the types of 
diaspora in Iranian young adult novels by analyzing all available young adult 
diasporic narratives. Through classifying the types, the paper discusses the 
distinction between the approaches of young adult and adult narratives to 
diaspora. 
 
4. Discussion and Analysis 
Most Iranian diasporic narratives are tied to the Iran-Iraq war and can be put in 
the category of internal migrations. Displacement, loss of home, belongingness 
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and being isolated in the host country due to ethnicity and race are the most 
dominant themes of these novels. The analysis and interpretations of the novels 
have been arranged through subtitles like forced immigration due to war and 
insecurity, refuge, exile, transnational immigration, presence of immigration in the 
absence of immigrants, gypsies’ diaspora and emigration to a world of fantasies. 
Migration is a threshold situation and many people may experience it by force or 
choice. Adolescence is also a threshold situation and trying to stabilize one’s 
identity and status happens for both teenagers and immigrants similarly. The 
immigration of adolescents doubles the threshold situation, even though the 
fluidity of identity facilitates living in a new place for adolescents. Young adult 
novels reflect identity challenges in the confrontation with the other, and 
introduce the experiences of immigrants, and the difficulties and possibilities of 
immigration to young readers. One of the most prominent challenges is how to 
deal with love. Adolescent relationships usually involve romantic love and sexual 
attraction. Emotional relationship with someone in a similar condition seems like a 
haven for teenagers to survive mental health crises and traumas caused by 
diaspora. 
 
5. Conclusion 
Although multicultural narratives and different types of diaspora, including 
displacement, transnational diaspora, and refuge have become a common theme 
in European and American young adult literature in the twenty first century, 
Iranian young adult novels have only recently begun to pay attention to diaspora 
and multicultural literature. Immigration inside Iran is more reflected rather than 
migration to other countries which represent multicultural challenges and the gap 
between homeland and the host country more deeply and clearly. Translated 
literature in Persian compensates for the deficiency of diaspora narratives to some 
extent, but the most common type of diaspora in Iranian young adult literature is 
internal forced migration due to the Iran-Iraq war. The more recent migrations to 
Iran from Afghanistan and Pakistan and the increasing emigration of Iranians to 
other countries have been missed as a trend. In some of the few novels which 
reflect migration out of Iran, a negative image of leaving the homeland has been 
presented, and the narratives of several million Iranian emigrants have been 
ignored in a discursive silence. Representing internal migration during the war has 
also ideological justification. In this type of migration, displacement, ethnic and 
racial inequalities, and estrangement make the migrants suffer, so their main 
concern is to return to the home they have been forced to leave. Iranian young 
adult literature has reluctantly accepted immigrants to Iran, including Afghans and 
members of other nationalities. Gypsy travelers, migrants forever, have been 
marginalized totally and their different life-style has not drawn the attention of 
writers for young readers. Diaspora studies are new in Iranian children and young 
adult literature and the present can be a point of departure for broader and even 
comparative studies in this field. As diaspora narratives form in fluctuation and 
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fusion of the self/other cultures, studies on migration inevitably fluctuate between 
cultures. 
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 ایمهاجرت، درآستانگی و موقعیت حاشیه هبازنمایی مهاجرت در رمان نوجوان ایران: تجرب
 

 *1 فرزانه آقاپور
 

 چکیده
آندان را هدای ها و روایتهای آشنا در جهان امروز است و زندگیی سیدراری از انیدانمهاجرت یکی از مفهوم

سدانن ساشدگ. هدگی ایدن توانگ متفداوت از سرر ای سرای نوجوانان میکنگ. کرفرت چنرن تجرسهدیریون می

اسدا  آن در رمان نوجوان ایران اسدت. سرهای واسیته سه پژوهش واکاوی وضعرت سازنمایی مهاجرت و مفهوم

و مهاجرت تراملی در رمان نوجوان ایران ها، مهاجرت اجباری ناشی از جنگ و ناامنی، پناهنگیی، تبعرگ یافته

های تدوان یکدی از یوندهحضور دارنگ. سه شکلی استعاری مهاجرت از دنرای واقعی سه جهان فانتری را نرر می

شود و تأثرر مهاجرت سر سازماندگیان مهاجرت توصرف کرد. حضور مهاجرت یاه سا غراب مهاجر سازنمایانگه می

یران هنوز در استگای میرر پرداختن سه مهاجرت و ادسرات چنگفرهنگی قدرار محل توجه است. رمان نوجوان ا

هدای است. مهاجرت داخلی نمود سرشدتری در رمانها مهاجرت سا جنگ یره خوردهدارد. در اغلب این روایت

هدا انگ. در این روایتهای سرنافرهنگی مهاجران کمتر مطرح شگهنوجوان دارد و مهاجرت خارجی و کشمکش

مقصدگ در جایگداه دیگدری  همررسان اغلب مهاجران را تنها سه شرط پذیرفتن نشانگان فرهنگی جامعد هعجام

ای دارندگ و تد   های نوجوان مهاجرت سده سداختن و سدازتعریف هویدت توجده ویدژهپذیرد. رمانفروتر می

واریدی و دهندگ. خشدونت، رهاشدگیی، آمهاجران را سرای یدافتن مرزهدای خدود در مدوقعرتی ندو نشدان می

  انگ.ها سازتاب یافتههای مهاجران نوجوان در این دست روایتدغگغه
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 مقدمه -1

هدای سنردادین سیدراری را در مهاجرت تنها یک واژه یا رویگاد نریت، مفهومی است کده مفهوم
کندگ، او از فرهنگدی سده فرهندگ دیگدر است. مهاجر تنها در مکان سفر نمیدل خود جای داده

جایی سدازتعریف ا  سدا ایدن جاسدهییهای مدادی و فکدری زندگمناسدبت هشود و همدوارد می
ای یره سرنگ و سازسازی کنگ، ارتباطی منطقدی های تازهشونگ. او نراز دارد هویتش را سا مفهوممی

مررسان کنونی ایجاد کندگ و جایگداه خدود را در ایدن جامعده  هپرشرن خود و جامع همران جامع
آمدگن سدا سرقراری ارتباط و کندار  عامل وپرگا کنگ. تعریف مرزهای خود و دیگری، ت   سرای ت

هدای ا  رقد  زده سودندگ، دریرریهای فرهنگی که هویت فرد را در طول زندگییفقگان مؤلفه
 آورد.سیراری را سرای مهاجران سه وجود می

هدایی نشدان جایی را سدر آنریکی و عاطفی جاسههای مهاجر، پناهنگه و مهاجرت تأثرر فرواژه
مهداجر سده  هانگ. در قدرن هفدگه  واژشگه «دیگری»رایی و فرهنگی دهنگ که از نظر جغرافمی

پرنگیان مهاجر اشاره داشت. در قرن نوزده  کارسرد آن سرای انیان، مدردم مهداجر را کمتدر از 
مهاجرت را مشاسه سدا  ه(. نجومران تجرسNel, 2018: 358سه نقدل از  Galvezداد )نشان می 1انیان
در سفر زنگیی، انیان سا مهاجرت از دوران کودکی و قلمدرو »او  هدانگ. سه یفتکودک می هتجرس

یدذارد و سدرای شدگه قدگم میمادر سه جهانی سرگانه سا قراردادهای اجتماعی و فرهنگدی ساخته
 (.151: 1331)نجومران، « شودهمرشه مهاجر می

 هدای جغرافردایی اسدت.هدا و مکانجایی سدرن فرهنگای قدوی از جاسدهنوجوانی استعاره
کندگ سودن مفهدوم ملدت فدراه  میسودیی نوجدوان سرنشدی یگانده سدرای سرسداختهدرآستانه

(Baxter, 2011: 482نوجوانان در سرخورد سا رخ .)هایی متمدایر ها و تجرسهداد مهاجرت، حس
هاسدت و از سدوی ها و خطرهای سرشتری در انتظدار آناز سررییانن دارنگ. از سویی دشواری

زییته و نوستالژی کمتدر،  هانعطای، دیگرپذیری سرشتر، درمرزسودیی و تجرسدیگر سا توجه سه 
های ها همچنان کده در معدرآ آسدربکننگ. آنهای دیگر سرقرار میهنگارتباط سهتری سا فر

شدونگ و سده های ندو میو فرهنگ سانن سرای ارتباط سا دنراهاسرر  هسرشتر قرار دارنگ، واسط
 ایط ناشناخته کنار سراینگ.کننگ که سا شرها کمک میآن

شگن زندگیی و هویدت ندو همدراه اسدت. سدردریمی و فراینگ انطباق سا سرزمرن نو سا ساخته
آورد ای سرای مهاجر پگیدگ مدیاست، موقعرتی آستانهنگرانی از هویت نویی که هنوز انتخاب نشگه

وان فضای سوم یدا فضدای عنفضایی که مران دو جهان و دو فرهنگ قرار دارد و هومی ساسا از آن سه

                                                           
1. Less human 
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یردرد کده تقریبدام همدان اسدت، امدا کنگ. در فضای مرزی هویتی نامتعرن شکل میمرزی یاد می
(. در جهانی که مهاجرت و پناهنگیی و آواریدی سندا Kartiningsih, 2017: 88دقرقام همان نریت )

روزافدرون دارد،  وجوی زنگیی سهتر روندگیسه جبر جغرافرایی، سراسی و اقتصادی و نرر در جیت
یونده کده های یونایون در نوسان ساشدگ  آنگنوجوانان سه ادسراتی نراز دارنگ که ستوانگ مران فرهن

کنندگ و های مررسدان زندگیی مینمهاجران در نوسان مران سرزمرن مادری و سرزمرن یا سدرزمر
 کنگ.های چنگیانه نوسان مییونه که نوجوان مران هویتآن

 هز چنگ وجه در سحث مهاجرت کارآمگ است. این نوع ادسردات کده در دسدتادسرات نوجوان ا
های مهاجرت سه نوجواندان ها و امکانینجگ، سا سازتاب وضعرت، دشواریادسرات چنگفرهنگی می

تری سدا آن داشدته خود را سهتر سشناسنگ، سرخورد مناسب هکنگ که موقعرت تازمهاجر کمک می
مقاسدل، احیدا ، پندگار و شدرایط دشدوار سده تنهدا نریدتنگ. دردر ایدن تجرساشنگ و سگاننگ که 

گلی آندان را سرانگردرد و در توانگ همکنگ و میرسان ترسر  میمر همهاجران را سرای اعضای جامع
یونده از ادسردات،  مجمدوع ایدنشان سا مهاجران اثریذار ساشگ. درنگاهشان سه مهاجرت و سرخورد

ک  مدگارا را وشدنود و دسدتکنگ و فرهنگ یفتها آشنا میسهای از تجرنوجوانان را سا طرف تازه
های مهاجرت خشونت و سرخوردهای نامناسب سدا کنگ. حتی زمانی که روایتها نهادینه میدر آن

شدود و تلخدی آن یونده سرخوردهدا جلدب میدهگ، توجه جامعه سده ایدنمهاجران را سازتاب می
ای ترجمدانی اسدت و مهاجرت تجرسه هگ. تجرسمانای سنگرن در کام مخاطب میهمچون تجرسه

ها مدگام در حدال است و درون جهان نشدانه« ای در ترجمهیمشگه»سه تعبرر نجومران، مهاجر 
 (.133: 1331)نجومران، هاست تجرسه هترجم

 رمدان در آن سده واسیدته یرهایتصو و مهاجرت ییسازنما تروضع یواکاو پژوهش نیا هگی
 گخواهد هدارمان نیدامدرتبط سدا آن در  یهدامفهوم و مهداجرت اندواع سه و است رانیا واننوج

 ییهدارمان هشگه شدامل همدانتخاب یهانمونهو  است یلرتحلیفرتوص پژوهش. رو  پرداخت
 .افت یمهاجرت  انواع هدرسار رانینوجوان ا یهارمان انراست که از م

 
 پژوهش هپیشین -1-1

سال مرسوط سه مهاجرت از منظرهای یوندایون سرر های متعگدی در ادسرات در ایران، پژوهش
شناسی ادسرات مهاجرت، تحلرل آثار داستانی سا موضدوع مهداجرت، مهداجرت و همچون جریان

اسدت، امدا میدرر مطالعات پیااستعماری و ارتباط هویت و مهاجرت در آثار ادسی منتشدر شدگه
 طدرح سدا (1331) یمعتمدگ های مهاجرت در ادسرات کودک و نوجوان نداپرموده اسدت.پژوهش
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 هدرسدار ،کدودک اترددر ادس یشدهر یهاداسدتان شیو افدرا شدهر سده روستا از مهاجرت سحث
 یکرمدان یهوشدنگ مدراد هنوشت مامان مهماندرآمگ در کتاب متوسط و ک  هطبق ینرشهرنش
تصدویری از  هدر همایش ادسرات کودک دانشدگاه شدرراز سدا ارا د( 1211)آقاپور  .استکرده سحث
آثدار تدألرفی و ترجمده  هکودک و نوجوان، سه مقایید هضعرت ادسرات مهاجرت تألرفی و ترجمو

پرداختن سده  ههای تصویری و رمان نوجوان را در شروهای کتاباست. همچنرن تفاوتپرداخته
 یهداو جلوه یرند  و نوسدتالژاسدت. سراسدا  ایدن پدژوهش، مهاجرت تبررن کرده همایدرون

سه نیبت رمان و داسدتان نوجدوان کمتدر سده  یریتصو یهادر کتاب یژادو ن یقوم یگرسودیید
خدانواده و یدروه  یکودکدان سده افدراد، اعضدا یکودک واسیتگ یها. در داستانخورنگیچش  م
مکدان  هواسدطخدود سده تیدهو فیداست، اما در رمان نوجوان، نوجوانان سه تعر شترردوستان س

 .دهنگیم یشتررس تراهم

های فرهنگدی ای مروری سا الگوی ادغام قدومی سدری و اسدتراتژیمقالهدر  (1211)صگیق 

و  طعد  سدرب زرد، یردیتدو یدک جهدانیرگنر، سده داسدتان تدألرفی کدودک و نوجدوان، 

را  وزن آبو  خود شدجاع تدوهای و دو اثر ترجمه سا عنوان های یونس در شک  ماهیعاشقانه

هایی اسدت تهی از مؤلفده یردیک جهانتو ییرری پژوهشگر، است. طبق نترجهمعرفی کرده

صدورت انتخداب ایدن اثدر سری و یرگنر آنها را سررسی کرد که دراین هکه ستوان سراسا  نظری

رسدگ و هگفمندگ درسدت سده نظدر نمیهای سرای تحلرل در رویکرد قراسی سا انتخداب نمونده

های یونس در شدک  در عاشقانهوی  هاست. سه یفتها پرشی یرفتهمجموع نظریه سر داستاندر
طعد  سدرب اسدت و ، ادغام درون یروه مهاجران که تفاوت فرهنگی نگارنگ اتفاق افتادهماهی
پارچگی است. در این مقالده سدا اشداره سده های فرهنگی جگایی و یکسازتاسی از استراتژی زرد

و فهرست شورای کتاب کدودک سدا موضدوع مهداجرت  کودک تألرفیهای تعگاد انگک کتاب

 است.هایی سرای تحلرل آثار ارا ه شگهسرنخ(، 1331)

پانرده رمدان نوجدوان سدا  (4111) 1های خارجی مرسوط سه مهاجرت، سراوناز مران پژوهش

ایدن پدژوهش را شدکل  هاست. پن  پرسدش شداکلموضوع مهاجرت سه آمریکا را سررسی کرده

هدا، چگونده آمدگن آنمدگن سده آمریکدا، مهاجران از ترک سرزمرن مادری و آ هدهگ: انگررمی

ویژه کودکدان و های پس از آمگن سه آمریکا، تأثرر مهاجرت سدر اعضدای خدانواده سدهدشواری

دانگ  زیرا تر میسرآمگه از ادسرات نوجوان مهاجرت آمریکا. سراون ازمرزیذشتگان را قوی هنترج

                                                           
1 . Brown 
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سراسندگ. رمدان تعلدق  هدادن سه حلقهایی سرای سقا و شکلنایریرنگ در جایگاه یک خارجی، راه

دهگ، امدا نوجواندان های پرش روی مهاجران را نشان مینوجوان مهاجرت فرازوفرودها و مانع

 کننگ. آوردن شهرونگی و کیب هویت آمریکایی ارا ه میدستمهاجر سهترینِ خود را سرای سه

رت های نوجدوان مهداجتصویر مهاجران سه آمریکا را در رمان (4111) 1کلرفورد و کالرانپور

مهاجرت و کنار آمگن سا شدرایط پیدامهاجرت  ههای پرشامهاجرت، دوردر سه وضعرت تجرسه

هدای مهداجرت سحدث نقدش قدگرت، تفداوت و سازنمدایی در روایت هانگ و درسدارواکاوی کرده

افتدگ یدا هایی است که یا در سرزمرن مادری اتفداق میانگ. حالت نخیت شامل داستانکرده

های سدفر مهداجران، یررد. حالت دوم، سدر دشدواریمی سر جا را درنهای شخصرت از آرهخاط

چگونگی انتقدال و همیدفرهای شخصدرت اصدلی تمرکدر دارد و در وضدعرت پیدامهاجرت، 

 انگ.های زسان، دین، غذا، سطح تحصرلی و دیگر سعگهای فرهنگی سرجیته شگهمیئله

هدا را در ان نیدبت سده آنو نگداه نوییدنگی تصویر مهاجران سه آمریکدا (4112) 4سوسالرس

واکداوی  4111-1311و  1311-1331 ههای تجاری کودک و نوجوان آمریکدا در دو دورکتاب

اول موقعرتی فروتدر در  هاست که مهاجران دورکتاب دریافته 31است. او پس از سررسی کرده

 هدای دیگدرمقاسل شهرونگان آمریکایی و حتی در نگاه مهداجران پرشدرن سرآمدگه از فرهنگ

انگ. های هر دو دوره، سگرفتاری نیبت سه مهاجران نیل اول را سازتاب دادهانگ و داستانداشته

هدای ک سدرک دارای اط عدات کندگ ایدن دسدته از کتابها پرشدنهاد میپژوهشگر سه معل 

درسدی  ههدا و سدا نگداه انتقدادی در سرنامدتاریخی ارزشمنگ را سا هشدگار نیدبت سده ناسراسری

های فرهنگدی را روا  اندگ و اغلدب کلرشدهاول کمتر تصویری سوده ههای دورتابسگنجاننگ. ک

انگ، اما از ادسردات چندگفرهنگی دوم سه تنوع فرهنگی پرداخته ههای دورانگ. یرچه کتابداده

هایی همچدون اندگ. مؤلفدههدای قدومی ار  ننهادهسیرار فاصله دارندگ و سده تفداوت و فرهنگ

های خددا ، زمرندده، شددرایط ی و فرعددی، رهبددران، شخصددرتهای اصددلهددا، شخصددرتلبا 

اجتمداعی،  هاقتصادی، حمایت فرهنگی، دین، سبک زنگیی، اعضای خدانواده، طبقداجتماعی

 انگ.ها در نظر یرفته شگهشغل، مرران سواد، قگرت و جنیرت در تحلرل

داوطلبانه،  مهاجرت و ادسرات کودک سه مهاجرت های درسارنامهویژه هدر مقگم (4111) 3نل

اسدت. او سده ها سدر کودکدان پرداختدهفی و جغرافرایی از منظر تأثرر آناجباری، فرهنگی، عاط

                                                           
1 . Clifford and  Kalyanpur 
2 . Bousalis 
3 . Nel 
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کودکان مهاجر و کمک سه پدذیر   سخشی سهنقش ادسرات کودک در درنوردیگن مرزها، الترام

را انگ. دسدنامه چاپ شدگهدیگر در این ویژه هاست. شش مقالمررسان تأکرگ کرده هها در جامعآن

های ضدگمهاجر اسدترالرایی را سده هشت کتاب تصویری اسدترالرایی را کده سراسدت 1دودک

های هویدت سا اشاره سه پرچرگیی 4آدهرامبواست. کارمن نولتانگ، معرفی کردهپرسش کشرگه

هدای یرری تعلدق در جمعرتهاوایرایی کارسردهای ایگ ولوژیک مفهوم خانه و چگونگی شکل

نگاشته سر و  3اَن یاماناکااز لو رس سریرهای وحشی و سولییوشت حروان مهاجر را در دو رمان
، سده رمدان مهداجرت 5سدوم، لدر  سَوسدار هدهگ. در مقالدنشان می 2از مترو کا وپرو آسمان

ها نوجوانان سه یاری نوسدتالژی است که در آنآمریکایی و یک رمان فلیطرنی را سررسی کرده

اییتنگ و هویت خدود ی ادغام و فراموشی میساننههای سرر سرزمرن مادری درسراسر روایت

سدا  1دن ساسدشو سدارا ون 2، ماریا ترایلرو2دیگر آناستازیا اوننوویچ هسازنگ. در سه مقالرا می

سدازی و ادغدام و اسدتعمار، سده ترجمده، شبره ههای مهاجر اروپدا و میدئلتمرکر سر جمعرت

 انگ.مت فرهنگی پرداختههای مقاوکنش

 هسدده رمددان نوجددوان مهدداجرت آفریقددایی را از منظددر نظریدد (4111) 3سددروکس و کروتددو

هدای نوجدوان را های جنیدرتی نهفتده در رمانها ایگ ولوژیانگ. آنپیااستعماری تحلرل کرده

مرددران مطاسقددت یددا تفدداوت آن  هانگ و درسددارپوسددت سرددرون کشددرگهدختددران سراه هدرسددار

آموزان و پژوهشگران سایدگ ها، دانشانگ. سه ساور آنای سحث کردهرشهها سا ساورهای کلایگ ولوژی

هدا سده های قومی و نژادی را در ادسردات کدودک و نوجدوان و دیگدر متنمگام سازنمایی یروه

، مهاجر، سومی سا 11نوجوانی امروز نوجوانان چنگفرهنگی، تراملی هزمرنپرسش سکشنگ. در پس

اندگ و ادسردات سایدگ ایدن آمرخته و ناهمگون قرار یرفتههای ساورهای فرهنگی، دانش و تجرسه

 تنوع را سازتاب دهگ.
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های اصلی یا فرعی مهاجر ودو رمان نوجوان سا شخصرتسا تحلرل سریت( 4111) 1ورسروین

یرایانده از هدا سازتداسی واقعهای رماناست که شخصدرتدریافته 4112تا  4113زمانی  هدر ساز

اندگ و سدا ت و شکنجه در سدرزمرن مدادری سده آمریکدا یریختهمهاجران هیتنگ که از خشون

رو هیتنگ. ورسروین سده مرسردان هایی همچون حفظ فرهنگ خودی و نژادپرستی روسهمیئله

دیگ متن و پرشرنه و پرغام نویینگیان را در نظر سگررنگ و معتقگ است کنگ زاویهپرشنهاد می

یذاشتن اشتراکوان راهی مناسب سرای سههای کودک و نوجتشویق مهاجران سه نوشتن کتاب

 توانگ ساشگ.یرایانه میتجرسه و تحقق ادسرات مهاجرت واقع

سرویراستار کتاسی اسدت کده در آن نوییدنگیان یوندایون سده  (4111) 4مصطفوی مبشر

سررسی وضعرت مهاجران ایرانی از منظرهای متفداوت در کشدورهای آمریکدا، آلمدان، هلندگ، 

اندگ. نیدل دوم مهداجران، عرسدی پرداخته همدارات متحدگاسترالرا، فرانیه و ا س، ایتالرا،انگلر

های مررسددان، تولرددگهای فرهنگددی، یییددت هاحیددا  تعلددق و واسیددتگی، سرخددورد جامعدد

هایی هیدتنگ کده در های ساخت هویدت ملدی و قدومی از میدئلهفرهنگی و سحراناجتماعی

هدایی اسدت. پژوهشپرداختده شگه هدایدت مهداجران ایراندی سده آنپژوهش یادشگه سدا محور

زسان مهداجر ادسردات نوجدوان در خدار  از ایدران دست سرای شناخت مخاطدب فارسدیازاین

 توانگ مفرگ ساشگ.می

ها که اغلب سه سازیاسی تصدویر سا رویکردی متفاوت نیبت سه دیگر پژوهش (4113) 3اریرپ

درسدی  هات سرای آمدوز  و سرنامدیرری از این ادسرمهاجر در ادسرات کودک و نوجوان و سهره

محور سه ادسرات کودک و نوجوان مهداجرت دارد تأکرگ داشتنگ، رویکردی شناختی و مخاطب

اندگ دردی مخاطبدانی کده مهداجرت را تجرسده نکردههای سرانگرختن حس ه و سه استراتژی

سدا مهداجرت  پردازد. او فرم و محتوا را توأمان مگ نظدر دارد و چندگ اسدتعاره را در راسطدهمی

سهدره  2خترناو کرونوتدوپ سد 5سدرین 2سدازی تجیدمیشبره هکنگ. اریرپ از نظریتشریح می

کنگ که چگونه مدتن و تصدویر سدا سریریدگن کفدش مناسدب، درد و است و سررسی مییرفته

کنندگ. ناراحتی سگنی و کرونوتوپ مهاجرت اجباری سرن روایدت و مخاطدب پروندگ سرقدرار می
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سازی تجیمی اسدت کده مخاطدب را از راه یک استراتژی در ایجاد شبره توجه سه این پرونگ

انگردرد. تر سرمیدنندهرفتن سا کفش دیگری و یرفتن موضدعی ه دریرر کردن عاطفه، سه راه

سدانن هدای دنردای سرر یذارندگ و سدا چالشسدانن میمهاجران نوجوان پا در کفش سرر 

های مشداسه را سده دادن در موقعرتواکنش نشان هوشونگ و شایگ سه این شکل، شررودررو می

 آموزنگ.مخاطبان می

 زسدانییرانگل یهاپژوهش هدغگغ یذشته هده در مهاجرت گ،یآیسرم نهرشرپ از کهچنان

کدودک و نوجدوان  اتررشگ در ادسروسه هگیپگ نیسازتاب ا سر یرانیا یهااست، اما پژوهشسوده

 اتردادس یمرزهدا و تردادن وضدعنشان یسرا کوشش نرنخیتپژوهش  نیانگ. انکرده تمرکر

در  مهاجرت یهاپژوهش ررمی هادام یسرا ییمبنا توانگیمو  است رانیا در مهاجرت نوجوان

 ساشگ. رانینوجوان ا اترادس

 

 بازنمایی مهاجرت در رمان نوجوان -3

ندو  مهاجرت رویگادی نریت که یک سار اتفاق سرفتگ و سا مهر رسدمی ورود سده کشدوری

یاسدگ پایان است و یاه تدا پایدان زندگیی فدرد ادامده میپایان یاسگ. مهاجرت فراینگی سی

(Clifford & Kalyanpur, 2011: 15 .)مهداجرت را در  یهایونده امگهرسخش کوشد نیا در

. در دهد  نشدانمهداجرت را  یهاتیروا یهایگیرچرپکن  و  یسنگدسته رانیرمان نوجوان ا

 نوجدوان تیدروا ریتمداها سده مطرح در رمان یهامیئله فراخورسه  ها،هیون یسنگضمن طبقه

سدا  یرانیمهاجرت ا یهاتیروا ه. سخش عمگپرداخت خواه  سالسرر  یهاتیروا سا مهاجرت

 ،ییجدای. سدینجدگیمد یداخلد یهامهاجرت هاست و در دستو عراق یره خورده رانیجنگ ا

و  ترقوم هواسطمقصگ سه یدر شهرها یگرشگیید دادن خانه و تعلق خاطر سه مکان وازدست

 گ،ردتبع ،یاز جندگ، پناهندگی یناشد یهاسدت. آواریدرمان نیدا یهاهیمادرونجمله نژاد از

 یارددنو مهداجرت از  هدایکدول مهاجرت، مهاجر ابرحضور مهاجرت در غ ی،ترامل مهاجرت

سه هدر  مرسوط نوجوان یهارمان هاآن لیذ در که هیتنگ ییهاسرفصل یالرخ یارسه دن یواقع

 خواه  کرد. لرو تحل ییونه را معرف

های فرهنگی و تد   سدرای های مواجهه سا دیگری، لروم تعررن هویت نو، تنشدشواری

آیدگ  مهداجران پدرش می ههای یوندایون سدرای همدمررسان سه شکل هشگن در جامعپذیرفته

صدادی، اجتمداعی و فرهنگدی هرچنگ سیته سه نوع مهاجرت، سرزمرن مررسان و موقعردت اقت
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هدای نوجدوان جاسدت کده روایتکنندگ، امدا پرسدش اینرا تجرسه می مهاجر شرایط متفاوتی

دادن سال مهاجرت دارنگ و چگونه مهاجرت در شدکلهای سرر مهاجرت چه تفاوتی سا روایت

های شک سن یکی از عاملکنگ؟ سیسه هویت نوجوان و ساختن مفهوم نوجوانی نقش ایفا می

تر مؤثر در مهاجرت و مرران موفقرت آن است. از سویی نوجوانان سا یشودیی سرشتر و راحدت

سانن دشوارتر سا شدرایط متفداوت کندار که سرر شونگ، درحالیسا فرهنگی نو وارد تعامل می

مررسدان کدارایی سرشدتری دارندگ و از اقبدال سرشدتر سدرای  هحال سرای جامعآینگ و درعرنمی

 سانن تفاوت دارد.های نوجوان مهاجر نرر سا سرر دارنگ. جنس دغگغهموفقرت سرخور

 

 آوارگی ناشی از جنگ -3-1

ایدن  و (1313) هیدتیهدای های نوجوان مرتبط سا جندگ ایدران و عدراق، رماناز مران رمان
 هنوشدت کدن گارمردس شدگ تمدام که جنگزاده، اثر فرهاد حین شودمی (1331) وس   وایذار

، (1313)از جمشدرگ خانردان  های یونس در شک  مداهیعاشقانهو ( 1331)ریان عبا  جهانگر

یداسی خدانوادیی و دوسدتانه و هویت هوضعرت نوجوان مهاجر و تأثرر جنگ سر زندگیی، راسطد

نرر سه مهاجرت اجبداری  (1333) زادهجواد ماهاز  ریحانه، دختر نریس دهنگ.نوجوان نشان می

پدردازد. سداواک می هو دوری از پگر مبارز  پدس از حملد دختر نوجوان سه روستایی مرزی

های ریحانه سه پگر  است و درد و رن  و تنهایی او را در غراب پگر در قالدب رمان شرح نامه

 دهگ.نگاری نشان مینامه

یرفتن جندگ ندایریر از تدرک هیتی، دختر نوجوان آسادانی سا شگت ه، خانوادهیتیدر رمان 

های مکانی سده  پررنگدی در سرخدورد شخصدرت شونگ. خاطرهشهر میماهخانه و رفتن سه کمپ 

وجوی اسدتق ل و مهاجرت دارنگ. هیدتی حاضدر اسدت در جیدت هنوجوان رمان، هیتی سا پگیگ

ا  را تدرک کندگ و سده جدایی خواهش هنجارها را سشکنگ، خانوادهرسرگن سه هویت جنیرتی دل

تدوان در ایدن سازیشدت جیدورانه های اخ قدی را نمینامگ  سازیردد  هرچنگ انگررهکه خانه می

نادیگه یرفت. او در مقام نوجوان سا سایگ و نبایگهای اخ قی دریرر است و تعهدگ اخ قدی در قبدال 

قدگر ها آنکنگ و این کشدشیشتگی و اقتگاریرایی پگر  را دوچنگان میا ، رن  ی امانت دایی

دهدگ. لدق سده آن ندگارد، سده مکدانی آشدنا سدوق مینررومنگنگ که هیتی را از جایی که حس تع

یداسی و سناسراین سازیشت هیتی سه آسادان سا موتور و در لباسی مردانده ترکربدی از مردل سده هویت

های اخ قی و هنجارشکنی و اعتراآ سه نظام مردسانر اسدت. هیدتی رفدتن سده تعلق، کشاکش
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ها سدر ماندگن در فضدای امدن کمدپ ار یلولدها  را در زیر ریبشهر و سازیردانگن موتور داییخرم

دهدگ. در ایدن رمدان ورزد تدرجرح میشهر، در نردیکی خانواده و پیری کده سده او عشدق مدیماه

دهدگ. ای کریده میقگر پررنگ است کده سده سدرزمرن مررسدان چهدرهسرزمرن مادری و وطن آن

 یویگ:گارد. هیتی میشهر سرای نوجوان داستان جر سگسختی، سرگانگی و ناتوانی هرچ نماه
 خوامیم ه؟رفرار چ: »یفت « ؟یفرار کن یخوایم یعنیخگا!  ای: »ا یشانرجاشکول زد سه پ

 .«مونسرم خونه

: یفدت.« ندگه جاشدکول رردی: »یفت .« فهم یمو که نم»کرد.  یلرو یول نگاه من و ل  ری

خونه هد   هیا. ما آق یول گرسبخش: »یفت .« هر. چقگر سگ  اسم  ولیتراس  مو جاشکول ن»

موتدوره سرسدون  دسدت صداحاسش.  خوامیاونجا. سعگش  م رمی. دارم میترن نجایکه ا  یدار

زاده، )حیدن «آسدادان! یسدر یخدوای! مدگعبا رس ای»ا : سوخته یشانرسه پ زد« ؟یگرفهم

1313 :413). 

اجبدار ه سدهروشنی نگاه او را نیبت سه کمپی کیررد، سههایی که هیتی سه کار میاستعاره

پدرواز نمدودار  هدهندگ. سازیشدت سده خانده در قالدب اسدتعاراست نشان میدر آن قرار یرفته

تواندایی و جیدارت اسدت.  هدهنگرود و نشدانهای سلنگ را نشانه مدیشود  پروازی که افقمی

طراوت و نشاط است و ساران حس درون هیتی را هنگام  هسرای او جگایی از شهر مررسان، مای

 دهگ:شهر سازتاب میماهترک 
سپدرد و  خواهدگیکه م ی. مثل ینجشکگیدور صلوات سلنگ شگ. تن  لرز یاز طری کمپ صگا

 خواسدت ی. نمدتوانیدت ینه. آب دهان  را قورت دادم و هنگل زدم. مدن مد ای توانگینگانگ م

 اندگ، امداکرده هیدسدود. فکدر کدردم یر سرینجشک ساش . سه صورت آن دو نگاه کردم که خ

فدس فس گید... نبا سدود سرها ه  خدرخت یخوردهخاک یها سود و سر سره  خ اسانرخ

 .(415 :)همان و خگاحافظ قفس قرنفس عم کی. کردمیم

در ژانر ادسرات ضگجنگ و یا ادسرات پایگاری اغلب سازیشت سه وطن در زیدر آتدش و سمدب، 

سدال های سرر صدرتسرای جنگرگن و حفاظت از حری  خودی اسدت. یداهی نردر سرخدی شخ

کنندگ. هیدتی نوجدوان حاضر سه ترک خانه نریتنگ و تا آخرین حگ در سراسر رفتن مقاومدت می

زنگ. سازیشت هیتی سه آسادان نه سرای جنگرگن و یا یافتن فدردی این الگوهای رای  را سره  می

ن سه سدرزمرن آوردن نمادیتعهگ اخ قی و در اصل عصران علره پگر سا روی هشگه که سه سهانی 

خردالی زعد  او سیهیتی در مقاسل رفتارهای قهری پگر  و سه همادری است. سازیشت جیوران

ی کمدپ را افتگ که او سا پگر دریرر شگه و خانهجای آوردن قول زمانی اتفاق میپگر در قبال سه
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توانیدت گلی سررییال سا نوجدوان و توجرده شدرایط مهداجرت اجبداری میاست. همترک کرده

سدمت امدر حس سرگانگی هیتی را در مکان ناآشنا کمتر کنگ، اما ایدن سرخدورد تقداسلی او را سه

دهدگ. آَشنا و در پارادوکیی غریب، ترک مدادر سدرای رسدرگن سده سدرزمرن مدادری سدوق می

ویوی پایانی پگر و هیتی در آسادان امنردت نزم سدرای سریشدت سده کمدپ را سده هیدتی یفت

شهر یا پرش از آن صورت یررد، اما یدویی هنجداری توانیت در ماهمیویویی که دهگ  یفتمی

 شگ تا پگر متوجه شکای مران خود و فرزنگ  و موقعرت سغرن  هیتی شود.سایگ شکیته می

اسدت. در های تنانه یره خدوردهعاطفی و کشش هنوجوانی سا یرایش سه داشتن راسط هدور

ویژه سدا کیدانی در شدرایط مشداسه، همچدون سهعاشقانه  ههای ناشی از مهاجرت، راسطسحران

پناهگاهی سرای نوجوان است تا رن  یییت و کنار آمگن سدا شدرایط تدازه را همدوارتر کندگ. 

یرری عشق مردان نوجواندان شود. شکلدیگه می هیتییونه سرخورد در رمان ای از ایننمونه

هدای است. هیدتی سحرانوطن در کمپ ت   سرای سازیاسی امنرت و پناه در محرطی آشنه 

 کنگ.جنگ و آواریی تجرسه می هتنانه و روانی سلوغ را در سحبوح

تر از عبا  جهانگرریان عشق تنانه سیدرار پررندگ جنگ که تمام شگ سرگارم کندر رمان 

ا  را در جندگ شود. حامی پیر نوجوان عرب خوزستانی است که پگرومادر و خانهدیگه می

سرپرسدتی فرصدت است. جندگ، آواریدی و سیدرسرریش سه ق  آمگهاز دست داده و همراه ما

نایریر یکبداره زیدر سدار یررندگ و حدامی سدهپدروای نوجدوانی را از او میهای رهدا و سیتجرسه

 هلهجدآورد. ها روی مدیا  سده اندواع شدغلرود و سرای تأمرن حگاقلی زندگییمیئولرت می

است. سده ی ق  سه حاشره رانگهدر فضای سیته زده او راو لقب جنگ ا پوست ترره متفاوت و

یکدی از »است. پدارک معتقدگ اسدت کده « ایانیان حاشره»، حامی یک 1تعبرر راسرت پارک

کوشدگ در دو یدروه فرهنگدی پرامگهای مهاجرت پرگایش وضعرتی است که یدک انیدان می

 ههندوز در جامعدخواهگ پرونگ  را سا یذشته قطع کنگ و نه متفاوت زنگیی کنگ  زیرا نه می

در تعریدف  (.13: 1333مگرسی، سه نقل از )است مررسان جای محکمی دارد و کام م پذیرفته شگه

زمان در دو یا چنگ یدروه عضدویت طور ه ای فردی است که سهشرمرهورن نرر انیان حاشره

 (.31 :)هماندیگر متمایر هیتنگ دارد که از نظر تعاریف اجتماعی و هنجارهای فرهنگی از یک

های قومی و نژادی دارد و سگن متمایر در کندار شگیی حامی افرون سر آواریی ریشهگرید

 هراندگ. یرچده او در همدان حاشدره سدا تجرسدفرهنگ متفاوت او را چنگجانبه سه حاشدره می

                                                           

1. Robert Park 
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 ییدانن نگداههم مررسان منطبق کنگ. هکوشگ خود را سا جامعای متنوع میهای حاشرهشغل

تفداوت  .کنندگیتدرح  پنهدان مد هپدرد سنگاه را در پ نیدارنگ و سرریترها ا سه او رررآمرتحق

یداسی حدامی تدأثرر نژادی و مهاجرت اجباری سه شهری سا فرهنگ متفداوت در فرایندگ هویت

آورد، یوینگ، آن را توهرن سه حیاب نمیزده میمنفی دارد. نخیترن سار که سه او عرب جنگ

 امیک سدافرا از حدری هم یاولش متوجه نشگم چرا آقا» دهگ.اما معلمش واکنش نشان می

مثدل  یرراست. چ ررتحق جورکیزده جنگ هکه پشت کلم گمرسعگ  فهم یناراحت شگ  ول

 (.1: 1331جهانگرریان، ) «چارهرآواره، سگسخت، س

 یو یذشدته از فضدا یدذاردیاثر مد یحام یمختلف در زنگی یهاتردر موقع یگرسودیید نیا

شدان، ی عاشدق دختدر همیایه. حدامگهداکینفس او ماعتمادسده از رردن یعاطف هسطمگرسه، در را

خدود سده  عشدقسده  یاسگ. حامیشان ادامه میزیرزمرن خانه هها از دریچآن هشود و راسطحوری می

و  ترسدانگینامطلوسش، او را مد گرانیزع  ددارد  اما احیا  ضعف از جانب ظاهر سه مانیا یحور

زشدت  یرا در چش  حدور گرید یکه خگا پیرها کنگیو دعا م رودیم کرانمسه ج یحت ییدر جا

حامی هنرمنگی خ ق و توانمنگ است، اما از سگن خود و رندگ پوسدتش شدرم دارد و  جلوه دهگ.

خود را سا ت   سرای یافتن کار و ییتردن چتر حمایت مدالی سدر سدر  هکنگ هویت مردانسعی می

و  گفدرار از جند یایوندهسه یحام پنهانی عشقآیگ. امش سرمیکه از نحوری شکل دهگ  همچنان

رمدان  یجدایجا است. درهای جنیی او را سرگار کردهیرچه سلوغ سگنی نرر تمایلتبعات آن است. 

 یو فضدا یسده حدور رونردس یو فضدا ییهدول جندگ، تنهدا ،یکییاز س یمشهود است که حام

ای سدا حدامی نگارندگ و موقعردت لغدران و حترماندهخانواده حوری سرخورد م. سردیپناه مزیرزمرن 

سده »کندگ. خواهش سرشدتر میدادن دختر دلکیی سر  او را از طردشگن و ازدستای و سیحاشره

کده تدو را  گیدنرنگ و نگو شخنگرن  یمن که سه رو یرا خگا از سهشت فرستاده سرا یحور  یسگو یک

 (.41 همان:) «سرداشته پیر! الرخ

 کیدنامطلوب، تنگ، تار ییجا نررزمیرو سه صلح و آرامش است. ز یاهچیدر یحور گنید

پرتناقض  یفضا یو فشارها رونرس یهایناآرامهای سنتی، محگودیتاز عقرب است  اما  و پر

انفجاری در محدل زندگیی  انی. در پادهگیم حرجا را ترجاست که نوجوان آن یقگرسه یجنگ

فتگ و سه احتمال زیاد آقدای افدرا جدانش را از دسدت اتنها دوست و حمایتگر حامی اتفاق می

 یسده حدور ،افدرا هخاند ترفتن سه سم یجاسه دهگ، اما حامی سرای فرار از واقعرت سررون،می
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 گارمردجنگ که تمدام شدگ، س خواس ،یتو م یهادست انرم جانرهم: »گییویو م سردیپناه م

 .(444 همان:)« کن

هاجرت اجباری از خرمشهر و زنگیی در مکدانی موقدت م های یونس در شک  ماهیعاشقانه

ای است که ماجرای ترک خانده سالهدختر نوجوان سررده ،کنگ. سارا، راوی داستانرا روایت می

ا  سا پرانوا  کوکو و پیدری سده ندام عاشقانه ههای پرش رویش را سا تمرکر سر راسطو دشواری

اسدت و سدارا در روایتدی یت داستان یونس مردهکنگ. در زمان رواها سران مییونس پس از سال

ترین احیاسش شوک مر  او را هض  کنگ. سارا در کوشگ سا سازیو کردن شخصیوار میسونات

یردد و ا  و نخیترن عشدقش سدازمیهای تروماترک نوجوانیا  سه خاطرهسریت زنگیی هده

ا  را یداسیه فرایندگ سلدوغ و هویتندوازد کدکنگ. او سوناتی را میاین تروما را تبگیل سه هنر می

ای شما امشب در اولرن اجدرای رسدمی پردانوی مدن، در حدال شدنرگن قصده»کنگ. روایت می

 (.12: 1313)خانران، « هیترگ که کام م شخصی است و فرم موسرقایی آن سونات است

جدا و آواره ا  سدیدادن و انتخاب استوار است. سارا و خانوادهاین رمان سه ازدست همایدرون

کندگ. در میدرر زیدر دود و شونگ و سارا همچون عضوی از خانواده کوکو را سا خود همراه میمی

یذرد و کوکدو را آتش و خمپاره، او سرای نجات یونس و مادرسرریش از سخشی از وجود خود می

وقدت مدن هرچ»یویدگ: کنگ. مادرسرر  یونس پس از سوارشگن سده واندت میدر سراسان رها می

وقت. ما چرری رو از این سچه یرفتر  که یه ترکده از وجدود  سدود. مدا سخش . هرچخودمو نمی

زور یرفتر . زور. زور. زور. ما دشدمنر  نده همون کاری رو سا اون کردی  که دشمن سا ما کرد. سه

راز و شاعرمیدلک اسدت، سده ه سارا یونس را که نوجدوانی پررمدرودر ادام (.111 همان:)« دوست

ناپذیر اسدت. در مدوقعرتی دهگ. جگال عشق و فقگان در این اثر پایانمرموز از دست میشکلی 

 کنگ.دیگر سارا مران رفتن سه آلمان و خانواده، دومی را انتخاب می

شدود. دیگیان از جنگ سه تصویر کشدرگه مییونس و سارا وضعرت آسرب هدر خ ل راسط

شدان را از دسدت یدتنگ و کدل زنگییشدهری هزسدان و ه زدیدان ه جالب است که جنگ

مختصر دارنگ، اما سدر سدر تصدری  هاییتنگ و چنگ وسرلروزی در صف نفت میانگ، شبانهداده

ه  دریردر  ها سا حلب خالی و ساک و سقچه ساچنگ وجب جای موقت سرشتر و تعررن مرز اتاق

هدای کوچدک و ککوشنگ احیا  تعلق سه مکان و مفهدوم خانده را در اتاقها میشونگ. آنمی

 کاره سازیاسی کننگ.حفاظ ساختمانی نرمهسی
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 پناهندگی -3-3

مهاجران افغانیتانی و پاکیتانی و وضعرت پرچرگه و دشوار نوجوانان این کشورها در ایران کده 

ن در رمدان نوجدوان جداهای کاذب دارنگ و یا مشغول کاریری هیتنگ، حضوری ک اغلب شغل

یدرفتن اقامدت موقدت  شدونگ و سیدراری موفدق سدهی وارد ایدران میها غررقدانوندارنگ. اغلب آن

 خورشدرگسی هآوارآیندگ. رمدان کگام شهرونگ ایرانی سه حیاب نمینهایت نرر هرچشونگ و درنمی

شددرایط ، (1211)اثددر ناصدر یوسدفی  طعد  سدرب زردو  (1333)محمدگهادی محمددگی  هنوشدت

 ،(1314) سده قلد  داوود امرریدان جام جهانی در جوادیهانگ. نوجوانان مهاجر افغان را سازتاب داده

هدا دارد. پناهندگیان ایراندی قانونی افغان و شرایط نامیاعگ آنچشمی سه مهاجران غرر هنرر یوش

 انگ.دار اخرا  شگههای نوجوان نرر سه شکلی معنیانگ، از رمانکه سه کشورهای دیگر رفته

شرایط ناامن نوجوانان کدرد روسدتایی مدرزی در ، (1332)از انوشه منادی  شگهسازیردانگه

سدوی ها را سده فدرار سهکنگ و همرن ناامنی آنق توصرف میجنگ ایران و عرا هعراق را در دور

دیگه از خشدونت سده ایدران خدورده و آسدربدهگ. نوجوانان تر جویی سوق میایران و پناه

ها سا مهداجر را وشگ رفتار ایرانیکشونگ. هرچنگ رمان میرسنگ و وارد کمپ پناهنگیان میمی

هدایی هیتنگ. در اغلدب موقعرت« دیگری»ها انه توصرف کنگ، اما پرگاست که آنیرم و دوست

مررسدان  هوارد جامعد« دیگدری»عنوان های نوجوان ایران شخصرت داستان سدهکه در داستان

سوم خود را کندار شود، سایگ از نظام نشانگانی آن جامعه پرروی کنگ و فرهنگ و آداب و رمی

شدگن سده دیگدری رنگدی و تبدگیلدوم سه شدرط ه سگذارد. پذیر  در جایگاه دیگری دست

رد سارز این وضعرت است. نوجوانان ک د هنمونشگه سازیردانگهافتگ. خطر اتفاق میخطر یا سیک 

هدا پذیرفتده عراقی سا پذیرفتن ایگ ولوژی مدذهبی متفداوت از مدذهب خدود در جمدع ایرانی

 هاست.های فرهنگی آنها تهی از مؤلفهتها حضور قومرشونگ. در اغلب رمانمی

روایتدی تلدخ و ، (1332)از محمگرضا یوسفی  یرردجرک یاد میوقتی ینجشکی جرکرمان 

جغرافردایی ایدن رمدان، ایدران  هخشن از آواریی پیری تاجرک سه ندام جمردل اسدت. محدگود

جا در مثلدث تاجرکیدتان، افغانیدتان و ایدران جاسدهیررد. جمرل فرهنگی و تاریخی را درسرمی

آورد سردن سه فرهنگ و موسرقی فارسی تداب مدیهای تاریخی خاورمرانه را سا پناهشود و رن می

ا  سدازیردد. او در تا سرانجام سخت سا او یدار شدود و سدا یریدر از خطرهدای هولنداک سده خانده

است و مدادر  او را در جنگ از دست داده سرزمرن خود نوجوانی رهاشگه و آواره است. پگر 

است. او که جدر کانکیدی سدوخته سدرپناهی را رها کرده و سا معشوق پرشرنش سه روسره رفته
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دانگ و سا خواننگیی و نواختن دوتار در کدوی نواهای سنتی( می هنگارد، خود را حافظی )خواننگ

سرندگ ر سرادر ، او را سه افغانیدتان مییذرانگ. سانگ قاچاق کودک سا فریب دیگاو سرزن روزیار می

کندگ. پنجه ندرم میوشود و سا مر  دستدست میسهو او مگام از یروهی سه یروهی دیگر دست

خواهنگ و قاچاقچردان سده جاسدازی مدواد در سدگن وادار  مجاهگان از او عملرات انتحاری می

تار را که یادیار پدگرسرریش شود دویاه حاضر نمیکننگ. جمرل از جنگ یریران است و هرچمی

او سه تاریخ و تبار  است، زمرن سگذارد. او سدا همدان دوتدار شکیدته در فضدای  هو پرونگدهنگ

کنگ. در این اثر ایران سهشدت موعدود اسدت. افغانیتان پرونگ خود را سا زنگیی حفظ می هپردلهر

سدا سرخدوردی همگننده  کنگ،وقتی جمرل خود را سا شک  پر از مواد سه پاسگاه مرزی معرفی می

ماندگ و سدرانجام سدا تد   مدگدکار آنجدا، شود. مگتی در کانون اص ح و ترسردت میمواجه می

همدا سده او و دیگدر نوجواندان یردد. خان شود و همراه او سه افغانیتان سدازمیهما تبر ه میخان 

پوشدانگ. ل میعمد هآموزد و جمرل سه آرزوی یادیرری خط نراکان جامدنوییی میکانون خو 

 شود.این پایان خو  سا سازیشت مادر جمرل سه خانه کامل می

جرک یداد وقتی ینجشکی جرکقاچاق انیان و آواریی کودکان و نوجوانان در  همایدرون
تاجردک، افغدان و ایراندی فدراه   هدیگهای نوجوانان آسدربمجالی سرای روایت رن  یرردمی

شدونگ و نگداه اسدراری حداک  سدر زندگیی پول معاملده می است. نوجوانان مگام در ازایآورده

ها سایگ مرد شونگ و سرپرسدتی خدود و نشگه است. آننوجوانی تعریف هها دورهاست. سرای آنآن

دشدمنان خدانواده سدر دو  جویی از دیگران را سه عهگه یررندگ. حتدی سدار شدرافت و انتقدام

س و اعگام مواجه هیدتر  کده قلدگری و هاست. در ایران نرر تنها سا نوجوانان زیر حک  حبآن

ان و تاجرکیددتان هاسددت. در افغانیددتناپددذیر زنددگیی آنریرددری سخددش جگاییخشددونت و زو

 کردن است نه مانگن.نوجوانی سرای یذر

پدذیر  از سدوی دیگدری  همهاجران یذشته از رویارویی سا خطرهای یونایون اغلب سا دلهر

شدود. در افغانیدتان و ایدران ن میئله دریرر نمیکننگ. جمرل چنگان سا ایوپنجه نرم میدست

سرانگرر است. نه لبا  او سرای دیگران متفاوت سه نظدر نگانیتن خط فارسی سرای دیگران تعجب

هدا در دو دسدته یارکشدی ا . در کدانون اصد ح و ترسردت نوجوانرسگ نده چهدره و لهجدهمی

هدا او را هر دو یروه محبدوب اسدت. آن   مرانشررین و نوای دوتار هانگ، اما جمرل سا لهجکرده

تصویری چنرن پالوده و آرمانی  هیررنگ. ارا انگ و از شوق او سه نوشتن الهام میراحتی پذیرفتهسه

سرانگرر است. حتی فضدای سدرزمرن مدادری سده ایدن اندگازه سدا از دیگرپذیری در ایران پرسش
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شناسدگ و او را یدگایی درخدور نوجوان دوست نریت. آنجا کیی هنر جمرل را سه رسمرت نمی

داننگ. سا این توصرف مه  است که روایت مهاجرت سده قلد  کدگام نوییدنگه از کدگام ترح  می

نوییدنگه سدا  شود و قرار است چه تصویری از سرزمرن مررسان ارا ه شدود.سرزمرن سازنمایی می

 هداستان را سه نقطد کنگ وخرر میسهسرداشتی ک سرک از رمان نوجوان مهاجرتی پرخطر را خت 

واقع چه تعگاد از نوجوانان پناهنگه و آواره سا احترام و همراهدی اما در یردانگ،ش از آغاز سازمیپر

 شونگ؟سه خانه سازیردانگه می

 

 تبعید -3-3

هدایی کده کنندگ، یدافتن روایتاجبار در تبعرگ عاطفی یا فرریکی زندگیی میسرای آنان که سه

یویدگ کده شدما شدنرگه هدا میشان ساشگ، سیرار مه  است و سه آنانگاز زنگیی شخصیطنرن

دهندگه از روایتدی تکان، (1312)اثر جمشرگ خانران  ناهی (. رمانNel, 2018: 358شویگ )می

های ایدگ ولوژی هحاکمرت خرافات و جهل در یکی از روستاهای جنوب ایدران اسدت و سدلط

سمباسی، پررزنی از نژاد سراهان دهگ. ددهمی سنتی نشان هسترر و نژادپرستانه را در جامعزن

پدذیرد. مدردم ده آن ندوزاد دختدر را است که سرپرستی نوزادی رهاشگه در کنار دریدا را می

ی آنها دامنشان را نگررد کننگ تا شومسمباسی و نوزاد را از ده سررون میداننگ و ددهسگقگم می

 یالی طوننی ساران سبارد.و پس از خشک

نرر سر تبعرگ زنگانران سراسی در زمدان ، (1332)از عبا  عبگی  هاپشتام نکهنگرمان 

هنگام تمرکر دارد. در این رمان نوجوان واسط مران زنگانران و پاسدگاه  هپهلوی دوم سه جریر

هدا از داندش زندگانران کده افدرادی فرهرختده و اسدت و ضدمن کمدک سده سهبدود شدرایط آن

های پشدتنوجوانان دیگر سرای حفاظدت از نکو سا کمک یررد کرده هیتنگ سهره میتحصرل

خاطر جایگاه اجتماعی و سطح سدواد و ها سهدهنگ. تبعرگیهایی انجام میهنگام اقگام هجریر

شدت  و وآیاهی سان مران مردم جریره محتدرم هیدتنگ، امدا شدرایط ندایواری دارندگ و ضرب

پوشداک و سدرپناه مناسدب و راک و های زنگیی همچدون خدودسترسی نگاشتن سه ضرورت

 است.ثبات کردهها را سیگیاهی سه تبعرگیاه دیگر وضعرت آننهایت آواریی از تبعردر
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 یمهاجرت تراملّ -3-1

شدب مهاجرت سه کشورهای دیگر سازتاب چنگانی در ادسرات نوجوان ایران ندگارد. سده رمدان 
وقدت و  (1333)فریبا کلهدر  هنوشت یویگوندیمر می، (1335) الگین اکرمیاز جمال خرر ترناسه

کنندگ یونه از مهاجرت را نماینگیی میاین ،(1313) از محمگرضا یوسفی قصه من را صگا کن

یذرندگ و و در هر سه اثر کشور مقصگ کانادا است. رویگادهای دو رمان نخیدت در کاندادا می

دارد و تصدویری دهگ، رویکردی ضگمهاجرت پرشامهاجرت را نشان می هرمان یوسفی که دور

از زسدان پیدری نوجدوان  یویدگوندیمدر میکنگ. رمان منفی از مهاجرت سه خار  ترسر  می

 ههای دوراسدت. او مشدکلشود که همراه پگر و مادر  سه کاندادا مهداجرت کدردهروایت می

کنگ. شرایط دشدوار مدالی و موقعردت غریدب و پیامهاجرت را پرش روی مخاطب ترسر  می

کوشدنگ است و در طول روایدت اعضدای خدانواده میاده را دچار فروپاشی کردهمتفاوت، خانو

 یییته را از نو ترمر  کننگ. هراسط

سهراب، شخصرت نوجوان داستان قدرار اسدت همدراه  وقت قصه من را صگا کندر رمان 

ی دهدگ. راوپگر و مادرسرریش سه کانادا سرود، اما او مانگن در ایران کنار مادر  را ترجرح می

دانای کل پگر سهراب را پس از اصرار سه یرفتن حضانت فرزنگ در دادیاه از نگاه پیدر  سده 

فریبا سا صگای سدهراب سده »خواهگ سچه را سا خود سه کانادا سبرد. کنگ که میدیوی تشبره می

سرد. سهراب ه  دیدگ کده هو  آمگ و دیگ که سهراد، سهراب را سه دوردورها، خرلی دورها می

 ههایش دراز و کثرف مثل دست دیوها سود  مثل دیدو قصدد سراه و پشمالو و ناخندست سهرا

 (.21: 1313)یوسفی، « نمکی

ای و های افیدانهدر پایان و پس از اجبار پگر سه رفتن، سهراب در فرودیاه سدا یداری شخصدرت

سدب پرشونی، نمکی، نخودی، سدرمرغ، اجمله حینی، ینجشکک، ماهنمادهای اساطرری ایرانی از

مانگ. در منطق این رمدان انتخداب کشدوری دیگدر کرخیرو و روح پگرسرریش، رست  در ایران می

آیدگ و نمادهدای آن سه حیداب می هکردن سه فرهنگ سالنگیویی در حک  خرانت سه ایران و پشت

ها از خدار  از یررنگ. تصدویری کده ایدن شخصدرتفرهنگی سا تمام توان جلو رفتن نوجوان را می

دهنگ تا ستواندگ ای سه سهراب میتوشهکننگ، سیرار ترره و هولناک است و هرکگام رهرا ه میایران ا

است. سایگ هفت در را سبنگی تدا تقصرر دیوه»یویگ: این ترریی را تاب سراورد. نمکی سه سهراب می

و  (134 ن:همدا) «ها توی خانه نراینگ و آدم را نگزدنگ. آی سهراب! تو کگام در را ساز یذاشتی، هدا؟آن

ا  اسر است و هوایش تاریک، این مداه را سدا یوینگ آن سرزمرن دور همهمی»یویگ: پرشونی میماه
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دهدگ تدا در . حیدنی شدالش را سده سدهراب می)همدان(« خودت سبر، روشنایی خرلی خوب است

سرزمرن سرد و یخی سرما نخورد و ینجشکک مرواریدگی را کده در آن سدرزمرن سدرد و یخدی 

پیدر  او را سده  های و یریدهای افیدانهگشگن نگارد. پگر سهراب سدا دیدگن شخصدرتامکان صر

 رود.سپارد و خود سه کانادا میمادر  می

واقدع از کشدور دیگدر سدعی در های هرجدانی و تخریبدی دورازتوصدرف هاین رمان سا ارا 

و  کردن فرهنگ خودی دارد. مادرسرر  دیوصفت است و پیدر  را وادار سده طد قسرجیته

ها. در سردن سده قصدهکنگ و نوجوان در این مران هرچ کنشی نگارد جر پناهرفتن سه کانادا می

کندگ. سدهراب در شود و رأی را سه نفع پگر  صدادر میدادیاه نرر قاضی نظر او را جویا نمی

طول داستان منفعل و هراسان است. پررنگ این رمان سیرار ضدعرف اسدت و سدا درآمرخدتن 

ی، دعدوای خدانوادیی و فرهندگ جرخدودی تصدویری محدگود و مخدگو  از مرراث فرهنگد

دهدگ کده سده ها را الگوی خود قدرار میکنگ. سهراب سه قگری افیانهفرهنگ خودی ارا ه می

های دیگدران خو  تصدمر آورد. هویدت سدهراب دسدتکنشی و فرار از واقعرت روی میسی

 است و او دخالتی در ساختن هویتش نگارد.

ها سه خار  از ایدران اسدت کده های مهاجرت ایرانیاز معگود روایت خرر ترناسه شبرمان 

است. ترنا و سرنا خواهر و افیردیی و پریشانی مهاجر را در محرط دور از خانه سرجیته کرده

است که سده انگ و پگر قول دادهسرادر نوجوان شررازی هیتنگ که همراه پگرشان سه کانادا رفته

کار سه شدهر دیگدری رفتده و زندگیی  هیط مادر را سه آنجا سراورد، اما سه سهانمحض سهبود شرا

جگایی پگر از مادر، شدرایط  هاست. دلتنگی سرای مادر و ضرسای سا زنی دیگر تشکرل دادهتازه

یذارد، ترنا را دشوار اقتصادی و حس سرسار سودن و دریرری عاطفی سا پیری که تنهایش می

کوشدگ سدا شدود. سدرنا مینگ و مگتی در سرمارستان روانی سیتری میکپریشی میدچار روان

نهایت او را سدرای دیدگار مدادر سده تر کنگ، اما درط را سرای او امنحمایت مالی و عاطفی شرای

تحصدرل در  هخواهگ سه ایران سازیردد و سدرنا ماندگن و ادامدآورد. ترنا مییالووا در ترکره می

 دهگ.کانادا را ترجرح می

ها در خگمت احدوال دروندی انگ و فضاسازیپای ه  پرش رفتهم و محتوا در این اثر همفر

قدرار و ملتهدب ترندا را انگ. ت ط  دریا و فریاد مرغان دریایی، درون سیها قرار یرفتهشخصرت

سدرنا »شدود. دهنگ و مگام تصویرهای مشترک انیان و طبرعت در رمان تکرار میسازتاب می

(. 3: 1335)اکرمدی،  «قدراردار و سیشدنود. خدشترندا را از تده دریدا می احیا  کدرد صدگای
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خداک سدرای سرهایی همچون مرغ مهاجر، درخت، یراه پاپرتال یا عشقه و ماهی افتادهاستعاره

دهانش مثل ماهی افتاده روی خاک، چنگ سار ساز و سیته شدگ. »انگ. مهاجر سه کار یرفته شگه

مامان را تشدخر   هشگ، تنها توانیت کلمز دهان ترنا خار  میهایی که اسرنا از مران حری

 (.12 همان:)« سگهگ

سه ( 31 همان:)« مران خواب و سرگاری، ثبات و سریردانی، آرامش و فریاد»سرنا در نوسان 

 هوسریشت مگام سرن تصویرهای سرزمرن مادری همچون درخدت ندارن  خاندسرد. رفتسر می

ردی سا پگر  در شرراز در ذهنش جریان دارد، امدا مردل او سده نوهای کوهپگرسرر  و خاطره

ها در کمدک سده ایدن فرایندگ و جاافتدادن در سدرزمرن وطنمانگن و ساختن است. نقش ه 

شود که در عرن اذعان سه یرر است. سرنا جذب دختری کانادایی سه نام مونا میمررسان چش 

هدا را سده هد  فرهنگدی آن هو ایدن رشدت متفاوت سودن سرنا، سه فرهنگ ایران ع قمنگ اسدت

آد. از مهداجرا خوشد  مدی»یویدگ: کنگ. موندا در نخیدترن سرخدورد سده سدرنا مینردیک می

اسا  تفاوت و شدباهت توامدان آن دو سر همبنای راسط (.21 همان:)« انشون یه جور دیگههمه

 ها و شباهت در تعلق خاطر.یررد  تفاوت در ریشهشکل می

هدای مهداجرت و پیااسدتعماری مطدرح که در سحثیتی آمرخته است. چنانهویت مهاجر هو

یردرد، فرهنگ مررسدان را میهایی از شود، مهاجرت فراینگ آمرر  فرهنگی است. مهاجر جنبهمی

هدای کندگ و در تولردگ فرهنگدی آمرختده یدا هویتها را سازسازی میکنگ، آنروی آنها از نو کار می

ها منیج  هیتنگ یا نده، سهتدر کنگ. صری نظر از اینکه این هویتن میشاآمرخته از نو پرکرسنگی

 (.Kalra & Kaur & Hutnyk, 2005: 71عنوان فراینگ و نه توصرف تصور شود )است آمرختگی سه

نوجدوانی نریدت. شخصدرت  هشگن هویت فراینگی میتمر است و محگود سه دورساخته

تاکیدی ایراندی، احمدگآقا را نیبت سه رانندگهثباتی سحران هویتی کمتری نوجوان در عرن سی

یدال ندایریر از نهگ، امدا سرریر وضعرت نو سنا میکنگ  زیرا نوجوان هویت خود را دتجرسه می

تدرازوی دسدتاوردها در سدرزمرن مدادری  هکده کفد سازتعریف هویت خویش اسدت و زمدانی

مهندگ  تأسریدات »رد. یرهویتی یریبان فرد را میتعلقی و سیتر ساشگ، احیا  سیسنگرن

جا من یدک نوسدادی وی تورنتو کجا! یوشت سا منه؟ اینتاکیی تآسانیور تو تهران کجا، راننگه

یکدی، کس، اما تو کشور خودم هدرار جدور شناسدنامه دارم. دایدی اینهیت . یعنی یک هرچ

 (.21 :1335 ،یاکرم) «این، رفرق اون هیکی. همیایعموی اون
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کردن کنگ و نایریر از استق ل و کیب درآمگ و تکردهسپری می سرنا نوجوانی دشواری را

دهگ که هاست. این میئله شخصرت او را متفاوت از نوجوانی شکل میزمرنه هسه خود در هم

تدر از سرناسدت، کننگ. ترنا که چنگ سالی سرر همراه خانواده و در محرطی آشنا زنگیی می

ت سکشگ و سه سرزمرنی دیگر احیا  تعلق کندگ. است از مادر و سرزمرن مادری دسنتوانیته

سدرسار سدودن یداهی از اصدل سدودن »سرندگ. او خود را در کانادا شبره پاپرتدال و واسیدته می

 (.144 همان:)« آدخاطر تو از پا درمیسرنی یکی داره سهخصو  وقتی میتره. سهسخت

 

 مهاجرحضور مهاجرت در غیاب  -3-5

پردازندگ، امدا یداه ها سا دنرای پرش رو میآن هه مهاجران و مواجههای مهاجرت سسرشتر روایت

جای خالی مهاجر محل توجده اسدت. درواقدع روایدت همدراه تأثرر مهاجرت سر سازمانگیان و 

اثر فرهداد  شوداین وس   وایذار می .هایی است که سایگ سا جای خالی مهاجران کنار سراینگآن

کلرگی را روایدت زسان دختری نوجدوان داسدتان دسدته در فرم وس یی از، (1331)زاده حین

ماندگ. ذال خاطر جندگ سدر جدای میای از آسدادان سدهکنگ که از مهاجرت اجباری خانوادهمی

کلرگ را سده امردگ ها در تنهایی، دستهشود و تا سالعاشق فریبا، دختر نوجوان آن خانواده می

فروشدی کدار یردد. ذال که در پرنگهیاه سازنمیدارد، اما او هرچسازیشت فریبا سه خانه نگه می

کندگ و اما در راه ماشرن چپ میرود، فروشی از آسادان سررون میکرد، همراه صاحب پرنگهمی

خواهدگ حدال میسرندگ و او درهمدانن عراقی ذال را نمیشونگ. سرسازاها میها یرفتار عراقیآن

سایدگ »یویدگ: کندگ و مییار فریباسدت یریده میای که یادمرده هسریردد سه آسادان. سرای پرنگ

یشدتنگ و هایش سرمیخان  و سچهیردانگم. ایر تورانکلرگ را سرمی. سایگ دستهخانهیشت  سرمی

 (.131: 1331زاده، )حین« شگمن نبودم، خرلی سگ می

کندگ و خدار  از آسدادان معندای یویی عشق سه فریبا تنها در خانه است که معنا پردگا می

وجوی اسدت و او در جیدتتوانگ داشته ساشگ. عشق ذال سه مکدان یدره خدوردهسق را نمیسا

کنگ. سه تعبرر لکانی، امر خرالی و در اصط ح کرییدتوا، معشوق سرزمرن مادری را ترک نمی

توانگ همان سدرزمرن مدادری ساشدگ. کرییدتوا امدر خردالی را می 1فضای امن پناهگاه یا کورا

گسدت، متجدانس و غررآمرختده دانگ. قلمرو مادر یکلمرو پگر میادین را ققلمرو مادر و امر نم

ای از مهداجرت تجرسده هکه در قلمرو پگر فقگان و یییدت وجدود دارد. تجرسداست، درحالی

                                                           
1. Chora 
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ذال همدواره در قلمدرو امدر خردالی زندگیی  (.133: 1331)نجومردان، جنس امر نمادین اسدت 

تصویر خود عاشق منتظر  را سدره  سرندگ و سدا چرر کس و هرچکنگ. او مایل نریت هرچمی

یرینی مادر فریبدا سدا مدادر نگاشدته و کنگ. نبود مادر و جایتوه  تصویر سرساخته زنگیی می

دارد. امر خرالی نگه مدی هنحوی این عشق نوجوانانه را همچنان در مرحلواسیتگی سه خانه سه

یالی پرغامی از فریبدا دریافدت ی در مرانانگازد و وقتتعویق می ذال مگام فراینگ سلوغش را سه

ریدرد. آسدرب روحدی کده ذال در اثدر تجداوز کنگ کده دیگدر منتظدر  نباشدگ، فدرو میمی

تأثرر شود، در سحران هویت و فرار  از رویارویی سا واقعرت سیکار  سه او متحمل میصاحب

 کنگ.وجو میسردن سه خرال جیتنریت و او امنرت را در پناه

 
 ها، مهاجران هموارهلیکو -3-6

کده در ادسردات دانندگ، همچنانای کده خاستگاهشدان را هندگ میها، مهاجران همدوارهکولی

هدا دک و نوجدوان نردر جدایی نگارندگ. آنرنگی دارنگ، در ادسرات کدویال ایران حضور ک سرری

 هانگ و کودکانشان از حقوق اجتماعی مانندگ تحصدرل سهدرچرر زییتههمه ههمرشه در حاشر

هدا در کولی حضدوراندگ. انگ و نوجوانانشان در فضاهای پرآسرب اجتمداعی سالرگهکافی نگاشته

سدازی( ی یا سروصدگای آزارندگه )کولیدزدسچه هشرماننگ کل یمنف ریتصو هاغلب سا ارا  ادسرات

هدا کوشدگ سدا معرفدی فرهندگ آنرهنگی میاست و یرچده امدروزه ادسردات چندگفهمراه سوده

رانگه و دیگر افراد جامعده سگشدایگ، باط سرنافرهنگی را مران این قوم سه حاشرههای ارتدریچه

 .انگشگن نرافتههای نوجوانان کولی ایرانی تا کنون مجال شنرگهروایت

، (1335)از ناصدر یوسدفی سداز هد  سدفر  وهای نوجوان فارسی، جدر رمدان در مران رمان

رمان، طبق رسمی قگیمی سرای رسرگن سه سلوغ  ها نرافت . سه نوجوان در اینآن هروایتی درسار

شدود مراه میها هها سا کاروان کولیرونگ. سام، یکی از آن نوجوانهریک سه سویی سه سفر می

شود. او سا نوجوانی کولی سه سرنگ و سا آداب و رسوم دیگریون آشنا میها میو دنرا را از دیگ آن

شود کده مدردم سده ها متوجه میا  نرد کولیشود و در سازیشت دوسارهنام سخاوت آشنا می

داشدت ها روایت یونایونی و یرامیانگ. روایت کولیانگ و سخاوت را کشتهها حمله کردهکولی

ای که مرل سه ها سه مذاق جامعهتعلق آنزنگیی متفاوت، رها و سی هاست  هرچنگ سبکتفاوت

 انگ.حیاب آمگه ها همواره دیگری سهآیگ و کولییکیانی دارد خو  نمی
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 مهاجرت از واقعیت به اقلیم خیال در ژانر فانتزی -3-0

 یالردخ گدرید یاردو دن یواقعد یارددن نروسریشت سدکه در رفت ییهایفانتر یهاداستان ههم

را  گدرید یارددن ترها شخصدداسدتان یسفر هیتنگ، امدا در سرخد ینوع انگررس افتنگ،یاتفاق م

. شدایگ مانگیم یالرخ هریپن که در جر تررماننگ پ کنگ،ینتخاب ما یعنوان خانه و محل زنگیسه

هددای خرددالی توصددرف کددرد. روایت ترددسدده درون و واقع مهدداجرتستددوان چنددرن سددفرهایی را 

وآمگ هیتنگ و مهداجرت در مفهدوم های فانتری همواره مران دنراهای یونایون در رفتداستان

از علدی  جدادوی هرارپرندگهن در قلمدرو خردالی در ای از ماندگنمونه .کننگعام را نماینگیی می

خورد. جادویر که دوست پدگر قهرمدان نوجدوان داسدتان، سه چش  می، (1332)نژاد اکبرکرمانی

کری  است، سا مهاجرت سه دنرای دیگر در آنجا شهری سنا کرده و مناسع آسی را سده تصدری خدود 

کندگ و جنگگ، جادوی جدادویر را ساطدل میاست. کری  سا سفر سه دنرای خرالی سا او میدرآورده

ها را که سه سداکنان سدرزمرن مررسدان یونه مهاجرتیردانگ. اینهایش سرمیآب را سه سرچشمه

 توان از وجه مطالعات پیااستعماری سررسی کرد.جویانه است، میزنگ و سلطهآسرب می

 
 گیرینتیجه -3

ممکن است سه اجبار یا اخترار آن را تجرسده  ای است و سیراری از افرادمهاجرت وضعرتی آستانه

ای است و ت   سرای تثبرت هویت و موقعرت سرای نوجوان کننگ. نوجوانی نرر موقعرتی آستانه

ای را افتگ. مهاجرت در نوجدوانی از سدویی موقعردت آسدتانهصورت مشاسه اتفاق میو مهاجر سه

در وضدعرت تدازه را سدرای نوجدوان  سودن هویدت، اسدتقرارکنگ و از طرفدی سدرالدوچنگان می

های هویتی در سرخورد سا دیگری را سازتاب دهدگ و توانگ چالشکنگ. رمان نوجوان میتیهرل می

 های مهاجرت آشنا کنگ.ها و امکانهای مهاجران و دشوارینوجوانان را سا تجرسه

و  هدای چندگفرهنگی در ادسردات نوجدوان کشدورهای اروپداییهرچنگ مهداجرت و روایت

ادسرات تألرفی نوجوان ایدران هندوز  است،ای عام شگهمایهویک  درونآمریکایی در قرن سریت

هدایی کده اندواع در استگای میرر ادسرات مهداجرت و ادسردات چندگفرهنگی قدرار دارد. روایت

سدر شمارنگ و تمرکر سرشتر های وضعرت مهاجران را سازتاب دهنگ، انگکمهاجرت و پرچرگیی

که عمق دیگرشگیی و شکای سرزمرن مادری و مررسدان در آنداخلی است  حال هایمهاجرت

جملده های مختلف مهداجرت ازمقاسل، یونههای خارجی سرشتر و آَشکارتر است. در مهاجرت

ای عدام در ادسردات مایدهحاضدر درونرت تراملّی، پناهنگیی و جدر آن درحدالآواریی، مهاج
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گ. سناسراین ادسرات ترجمه در زسان فارسی تدا حدگودی آیداستانی نوجوان جهان سه حیاب می

مطرح در انواع مهداجرت در ادسردات نوجدوان  هترین یونکنگ، اما عاماین کمبود را جبران می

تر های تدازهجندگ ایدران و عدراق اسدت و وضدعرت هواسطایران مهاجرت اجباری داخلی سه

افغانیتانی و پاکیتانی یدا مهداجرت  های مهاجرانجمله مشکلرت در ارتباط سا ایران ازمهاج

ها که همچدون رمدان روایتانگ. در سرخی از انگکها سه خار  از کشور کمتر نمود یافتهایرانی

پردازنگ، تصویری منفی از رفتن ارا ده سه مهاجرت خار  از ایران میوقت قصه من را صگا کن 

نی سه خار  از کشور نادیدگه است و در سکوتی یفتمانی وضعرت چنگ مرلرون مهاجر ایراشگه

جنگ نردر توجرده یفتمدانی دارد. در  هاست. پرداختن سه مهاجرت داخلی در دوریرفته شگه

تعلقدی مهداجران را رند  جدایی و سیهای قدومی و ندژادی و سییونه از مهاجرت، ناسراسریاین

 نگ.ااجبار ترکش کردهای است که سهها سازیشت سه خانهاصلی آن هدهگ و دغگغمی

قلمدرو اندگ و ها و دیگر اتبداع خدارجی مهجدور مانگهمهاجران ساکن ایران همچون افغان

ای هیدتنگ کده در هدا مهداجران همدوارهاسدت. کولیها را پذیرفتدهادسرات نوجوان سا اکراه آن

 مطالعداتانگ و زییت متفاوتشان توجه نویینگیان نوجوان را سرنرنگرخته است. حاشره مانگه
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هدای مهداجرت در   زیدرا روایتساشدگحدوزه  نیدا در یقرتطب یحت وتر ییترده یهاپژوهش

های مهاجرت یررنگ و پژوهشنوسان و آمرختگی فرهنگ خودی سا فرهنگ دیگری شکل می

 .ها هیتنگنرر نایریر از نوسان مران فرهنگ
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