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 مقدمه
تبـار، چهـرة    ییقـا ی آفريسـندة معاصـر فرانسـو   ی، نو Tahar Ben Jellounطاهر بن جلون

و Les yeux baissées  نیبـا چشـمان شـرمگ    ه دو رمان او،ک است ات جهانیخ ادبیبرجستۀ تار
 كفرزنـد خـا  توان به یگر آثار او میاز د. ور شدکزة گنی برندة جاLa nuit sacrée  شب مقدس

L'Enfant de sableیبخت  نگونيهاخوشه  و  Les raisins de la galère ردک اشاره. 
، یخی تار يهاتیه واقع کم  یابییم، در م  ی او داشته باش   ی آثار ادب  ي به محتوا  یقیاگر نگاه عم  

 يان هنـر  ک از ار  ين برخوردار ی در ع  ازتابن ب یه ا ک دارند   ی در آثارش تجل   ی و فرهنگ  یاجتماع
 و فرهنـگ ادوار  ی اجتماعيها  از مشخصهياریه بار بسک است ی محتوا و مضمونيدارا ،یو ادب
رامـونش، او را  ینگرش بن جلون بـه مسـائل پ   . شدکی را به دوش م    ییقای آفر يشورهاک یخیتار

 را بـر آن داشـت تـا    ي وخـت و یانگ بـر  نیچشـمان شـرمگ  با  اش آثار بر جسته  ازیکیبه خلق 
 .قابل تأمل است  همگان،يگر همواره برایدیکبا  آنان ه تقابلکند یرا برگز یمقوالت

ه پـس از مهـاجرت بـه        کـ هموطنـانش اسـت      ی برگرفته از زنـدگ    يموضوع غالب آثار و   
ن اثر، بن جلون با استفاده از  ی در ا  .شوند یمتفاوت روبرو م   ییای، با دن  یشرفتۀ صنعت ی پ يشورهاک
ر یبـه تصـو   ش و فرانسه را     کمرا يدو فضا  يها فاوتت،  یشک خانوادة مرا  یک ی زندگ يخدادهار
 .شدکیم

 در آثـار خـود،   ی و فرهنگـ  یانکـ  م ي از تضـادها   يا ردن مجموعـه  کـ بن جلون با برجسته     
ن یگـذارد و بـه واسـطۀ همـ         یش م ی را به نما   سنتته و   ی اسارت، مدرن  /يآزاد یی معنا يتضادها

، یتی جنسـ ي هـا  يز، نـابرابر  یآم ضی تبع يه بر باورها  کش  ک را از جامعۀ مرا    تضادها، انزجار خود  
 .ندک یان میبار استوار است، ب  اسارتيایگر دنی دیالمک و به ی خرافینگرش

 آن انجـام نشـده      ی اصل يه ها ین اثر و درونما   ی دربارة ا  ینون پژوهش که تا کن  یبا توجه به ا   
ه کـ  نشـان دهـد   م دوگانـه،    ین مجموعـه مفـاه    ی ا ل  ی به موازات تحل   ن مقاله برآن است   یااست،  

ح یل و تقبـ   یـ شـور، بـه تحل    کدو  ن  یـ  ا هـا در   اس آن یم و ق  ین اثر،  با ترس    یبن جلون در ا   چگونه  
 و  یپردازد و گاه با نشان دادن فقر فرهنگ        یم) شکمرا( ن خود یع سرزم یها و وقا   ، سنت اعتقادات
 .ندک یقاد من جامعه به شدت از آن انتی موجود در ايها ینابسامان

 یبحث و بررس
ـ        يالدیستم م یقرن ب  بـه  . قـا بـود   یخ آفر ی در تـار   ی، قرن حوادث و تشنجات بزرگ و فراوان

 از يدیـ ، از جمله فرانسـه، نسـل جد  یی اروپايشورهاکها به  ییقای ازآفرياریدنبال مهاجرت بس 
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 كرسـندگان، د  ین نو یـ  آثـار ا   یموضـوع اصـل   .  شـدند  ییات اروپـا  یـ سندگان وارد عرصۀ ادب   ینو
تـوان آثـار   یگـر، مـ  ی دیالمکبه . قا و اروپاستی در آفریوة زندگیاس شی و قی از زندگ يدیجد
ن دوره بـه طـور عمـده        یـ آثـار ا  .  گنجاند »ات مهاجرت یادب«  به نام  ین دوره را در جنبش    ی ا یباد

وة ی شـ يها ا به تفاوتی است و ين آبا و اجدادی در سرزمی زندگی مثبت و منف يهادربارة جلوه 
 .پردازد یگر می ديهانی در زادگاه با سرزمیزندگ

 ی بسـتۀ فرهنگـ    يه از فضـا   کـ ش اسـت    ک مـرا  یت مردم سـنت   یاکجلون، ح  بن يها داستان
 همچون خـود او،     ،ي و يها تیشخص. آورندی پناه م  يگرین د یزند و به سرزم   یگر یشورشان م ک
ـ  نندکقد علم    غلط جامعۀ خود     ی فرهنگ يها ه نظام یوسته در تالشند تا عل    یپ  ين واد یـ  در ا  ی، ول
رامـون  ی پي بسـته و حصـارها  يهـا  ر خسـته از فضـا  یشـوند و نـاگز   یست مواجه م ک با ش  شتریب

ار، نگـاه و  کـ اف م،ی پس از مهـاجرت، بـا مفـاه      یول. نندک ی مهاجرت م  يگریشور د کش، به   یخو
 .شوند ینشان است، مواجه میشی پيها ه در تضاد با آموختهک متفاوت ییایدن

 یـک  ین اثر، بن جلون، زندگ    یرد؛ در ا  یگ ین آثار قرار م   یز در زمرة ا   ی ن نیبا چشمان شرمگ  
 هکـ ن روسـت   یـ از ا . شدک یر م یبه تصو ) قبل و بعد از مهاجرت    ( را در دو بخش      یشکدختر مرا 

سنده ینو.  مدرن فرانسه  يایش و دن  ک مرا ی سنت يایدن: دهد ی متضاد گزارش م   يایداستان از دو دن   
ش و بخش دوم را در وصـف  کم بر مراک حای سنتيف فضایوصه بخش اول را در تکوشد  کیم

 .سدیجهان مدرن غرب بنو
 ان،کـ عنصـر م . گـذرد  یش مـ ک در مـرا یی روستايا  اثر، در خانه ییع ابتدا یبخش اعظم وقا  

ند و  کیفا م ی در ساختار رمان ا    یی نقش بسزا  ن داستان یدر ا ) شک در مرا  ییاروستا و خانۀ روست   (
 يبا مهاجرت خـانواده بـه فرانسـه، فضـا         . شودیمر بر خواننده محرز م    ن ا ی داستان، ا  يشرویبا پ 
 .ابدی ی ميگریها رنگ د تینش شخصکم بر داستان و کحا

 يآزاد/ م اسارتی، همخوان با مفاهیانک ميها تیموقع ییارویرو
 ي بر محورهـا ریناگزها،  تیها و شخص نشک، ش دهندة حوادثی به عنوان نما   یهر اثر ادب  «

 در ياژهیـ  نقـش و  نه تنهان محورهاین رو، ایاز ا .)311 مارچسه (»شود ی واقع مانکزمان و م
. ردیـ گ یل مـ کز حول محور آن ها شی اثر ن  یم اساس یه مفاه ک، بل  دارند ی ساختار داستان  یچگونگ

ـ  ،ز اسـت  یوتـاه و نـاچ    ک یر محـور زمـان    ییتغ،  نیبا چشمان شرمگ  در   از ( انکـ  م یی جابجـا  ی ول
ت رمـان بـا دو   ی شخصییاروی رو امد آن، یو پ ) سی مانند پار  ، مدرن يرقا به شه  ی در آفر  ییروستا

 و تحـول     اثـر  يشـرفت رخـدادها   ی در پ  یرقابـل اجتنـاب   یغت    یـ  متفـاوت، اهم   یلـ ک به   يــایدن
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 .ابدیی م آنيها تیشخص
ش و فرانسه  کن مرا ی سرزم ياندازها اس مناظر و چشم   یف و ق  ی، تنها به توص   ی داستان يفضا
ار و اعتقادات، آداب و رسـوم  کشور، افک هر دو یح فرهنگ بومیبه تشره کشود، بل ینم محدود

 خـاص، تضـاد دوگانـۀ       یبـن جلـون بـا مهـارت       . ابـد ی ی مردم گسترش م   یوة متداول زندگ  یو ش 
ن اثـر  یـ ن؛ در ایبنـابرا . ندک یمم یشور در خالل داستان ترسکو ن دی را در ایانک ميها تیموقع

 و ي شـهر يش و فضـا ک مـرا یی روسـتا يفضـا : ردکز یما متفاوت را از هم متيتوان دو فضا  یم
شـان، حضـور    ک تنهـا فصـل مشتر     هکـ  متفاوتنـد    يایـ انگر دو دن  یـ ن دو فضا نما   یا. سیمدرن پار 
م ک مرگبار حـا   يف فضا ی رمان به توص   يم شدة ابتدا  ی ترس يفضا.  داستان است  یاصلت  یشخص

 داسـتان نـه تنهـا    يفضـا . شـود  یش محدود مـ کپرست جامعۀ مرا بر خانه و جهان پلشت خرافه     
سنده را به مخاطـب  یز حس نویا نیق اشیه از طرکرد، بلیگ یدادها را در برم   یف مناظر و رو   یتوص

توانـد بـه عنـوان نشـانه،         ی، م ی ش یکا فقدان   یحضور و   «شل بوتور   یطبق نظر م  . دهد یانتقال م 
ز همـان   ا) 9، حـق روسـتا      ی خـارج  يپژوهش زبان هـا   به نقل از    ،  548بوتور  (» ارزشمند باشد 

ر ی خـود را بـه تصـو       ییر خانۀ روسـتا   ــ بسته و محق   يفضا يه راو ک داستان   ییصفحــات ابتدا 
 يرو«: نـد کت را  به خواننده منتقـل        ی، بر آن است تا احساس اسارت و حقارت شخص         شدک یم

ـ یچسـب  ین میه به زمک بود كآن قدر ناز  . میدیخواب یر م یاه و حص  ک و بالشت پر از      کتش  ید، ول
م مثـل  یاهایرؤ. تاباندم ی م یاه گل کوار  یم را بر د   یاهایر رؤ یتمام شب تصو  . می نداشت حق اعتراض 

. دــــ  بفرست شـتارگاه کش را بـه     یهـا  وانیخواهد همۀ ح   یه دلش م  ک بود   ی دختر چوپان  ياــیرؤ
از ... نم و بـروم کـ ن خانۀ شـوم را رهـا   یها خالص شوم تا بتوانم ا   وانین ح یخواستم از شر ا    یم

 )24 بن جلون ("...ن شده بودین خانه نفری رفت، اه پدرمک یوقت
ه تمام  ک، نه تنها خانه،     یاعتقادات خراف ه  کم  ی روبروا ك غمنا ين فضا یتا اواسط داستان با ا    

. ن رفـت  یید از چاه پا   یامل است، نبا  کص ماه   ه قر ک یند وقت یگو یم«: روستا را در بر گرفته است     
فروخت  ی به مردم م   ییمت باال ی را با ق   يا لهی، وس ام مهع«) 54 همان (.»شود یچون آدم بدبخت م   

ه قـدم  کـ اه یم سـ  یرو «)57 همان( .»بخش است  جهی نت يبند  طلسم و زبان   يه برا کرد  ک یو ادعا م  
 )همان( .»افتدین خانه دعوا راه بی اينحسم باعث شده تو

گـان  واژ«چه،   گر.  است  شهی و ب   ، جنگل ییمۀ نخست داستان؛ خانۀ روستا    ی ن یانکت م یموقع
ن یـ  در ای، ول)66 برن (»ندک ی را به ذهن القا م     کیوسته آرامش و طراوت و پا     ی پ جنگل و روستا  

شـتر هـراس و گـاه احسـاس اسـارت در            یسط بن جلون، ب   ده شده تو  یشکر  یداستان، ده به تصو   
 بستۀ  ي و فضا  یت اجتماع ی محروم ز،یل آن ن  یند و دل  ک ی را به ذهن خواننده متبادر م       بسته ییایدن
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توانسـت از جانـب      یفقـط مـرگ مـ     . ده ما دور از شهر بـود      «: ن روستاست یم بر ا  ک حا یگفرهن
 ده همه حقـه  يها مکی وجود نداشت و ح    کیمرد؛ چون پزش   یمار م ی ب كودک. خداوند نازل شود  

نم، چـون   کـ ه  یـ  گر اما حق نداشتم جلو چشم مـردم      . ده است ه برادرم مر  کرفتم  یپذ... باز بودند   
 )18 ونجل بن. (»ب بودی دختر عيۀ بلند برایگر

ه کـ  ییروسـتا ... آمدند ین ده میهمه فقط با قاطر به ا     .  داشت یس نح يایده ما جغراف  «
 )24 همان (»... بودن ده متوقفیزمان در ا. ده بودی ندیانگار، رنگ زندگ

ش خـارج   ک مرا ییجامعۀ روستا بار   و اسارت تلخ   يم داستان، خواننده از فضا    در بخش دو  
 .دشـو  ی وارد مـ يز شهریانگ  شگفت يای دن س، به ی داستان به پار   تیجرت شخص شود و با مها    یم
ت داسـتان  ی شخصـ  ي خاص، احساس آزاد   یس با ظرافت  یم بر پار  ک حا يم فضا یسنده در ترس  ینو

ر ییـ غ رفـتم، از ت    یدم زنـان مـ    ــق. نور و رنگ آسمان فوق العاده بود      «: ندک یرا به خواننده القا م    
ه چطـور   کـ دادم   ی نمـ  یتیاهم... وجد آمدم   به ی آب يها اف با رنگ   شف ي ابرها يها هکها و ت   رنگ

 )84همان ( .»رندیگ یام از دلشوره سرسام م ه خانوادهکگر نگران نبودم ید. دمد به خانه برگریبا
آور و   گر دلهـره  ی د يا گونه ز به یاهو ن ی پر ه  ي شهر يه از نظر بن جلون فضا     کتوان گفت   یم
 و تضـاد بـا      ییاروی را در رو   ن شهر ی ا  و آزاد   مدرن يتان فضا  داس يدر واقع؛ راو  .  است كهولنا
ه ک -س  یشرفتۀ پار ی پ ياو با مشاهدة فناور   . دهد ی خود قرار م   ي روستا بار  بسته و اسارت   يفضا
ر یـ از آژ «: نـد ک ی مـ  يوجد آمـده و اظهـار شـاد         سو به  یک از   -ها از آن محروم بوده است      سال

ر قابل تحمـل قلمـداد      یها را غ   گر نه تنها آن   ی د ي سو و از ) 74همان  . (»آمد ی خوشم م  آمبوالنس
ـ «: دیـ آ یش برمـ ی خـو يعت روستایها با آرامش طب اس آن یه در مقام ق   کند، بل ک یم  ي، صـدا یول

 يگـر ی دي رنـگ و بـو    ،ن درو یآمدند، آهنگ ماش   یالس قرآن م  که از   ک ییها اد بچه یها، فر  پرنده
اس دو  یـ ف و ق  یتوصـ   بـه  يهـا، راو   ثـال ن شاهد م  یه در ا  کپر واضح است    ) 74همان   (».داشت

همچنان فرانسه،    به غم مهاجرت ری عل  او هکشود  ین استنباط م  یچن ی پردازد، ول  ی متضاد م  يایدن
 یوعـــ  و ن  یـــ  ذهن يهـا  یدانـد و بـا تـداع       یش م کش را متعلق به زادگاهش، مرا     ا یخود واقع 

اش در بخـش دوم      کیودک دوران   يها ادمانی یی و بازگو  ين پدر یف سرزم یتوص ، به ينگر درون
 ين اجـداد  ی و چهـرة سـرزم     کیودک دوران   يدادهایه رو کجالب توجه است    . پردازد یداستان م 

 mental یوارة ذهنـ   خوشـه یتمـام «د یـ ن فروایـ بـه ب در واقع، . شوند یرار مکبارها در داستان ت

constellation سـت و   نقش بسته، هنـوز فعـال ا     يرده و در ناخودآگاه و    ک تجربه   کیودکه در   ک
ر اسـت   کـ ان ذ یشا) 36 الگش( .»شوند یرار م کا در نوشتار او ت    ی روزمره و    یال، در زندگ  یدر خ 
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د و  یـ  فرو ی روانشـناخت  يهـا  هیـ م برجستۀ اثر بر اساس نظر     ی مفاه ياوک و نقد روان   یه با بررس  ک
ـ  یـ  از نگـارش ا يز هدف و یسنده و ن  یر ناخودآگاه نو  یتوان به ضم   یشارل مورون، م    ین رمـان پ

 . گنجد ین مقال نمیگسترده است و در ا یبسن مبحث ی ارچهبرد، گ

 يآزاد/  از دو مفهوم اسارتيمرد، نماد/ زن
نـد،  ک ی را به خود جلب م     يا ه توجه هر خواننده   ک ين مورد یبا خوانش آثار بن جلون، اول     

 يمقداد. (»هی است و در حاش    »گرید«ات، معموالً   یزن در ادب  «.  اوست یت داستان یت شخص یجنس
آنـان نمـاد طبقـۀ    .  داستان، همواره زناننديت محوری آثار بن جلون، شخصی در تمام یول) 305

ماننـد  (رنـد   یپذ یسهولت استبداد جامعـه را مـ       ر شده و به   یه گاه تحق  کاند   شکمظلوم جامعۀ مرا  
ننـد و در برابـر      ک یمـه شـورش مـ     که استبداد حا  یو گاه عل  ) كفرزند خا ت داستان   یزهرا، شخص 

ش یاـنمـ   جسـارت خـود را بـه       يا گونه زند و به  یخ یپا م   درون جامعه به   يها یتعدال یفساد و ب  
. انـد  يرکـ  جامعه در برابر اسـتبداد و ارتجـاع ف  کیشرفت و خود ادرایآنان خواهان پ  . گذارند یم
زنـان در   ). نیبا چشمان شـرمگ    و   یبخت  نگون يها خوشه يها انگر داستان یت عص یمانند شخص (

 نش زنان به عنوان نماد آحاد جامعه      یل گز یتوان دل  یاند و م   مردان بوده  سلطۀ   یخ، قربان یطول تار 
 . نسبت دادسنده را به آنیش توسط نوکمرا

ـ       ی مانند د  ،نیبا چشمان شرمگ   زنان داستان  هـا و   ان سـنت یـ ن قربان یگر آثار بـن جلـون، اول
 .ندیآ یبه شمار مان نکش ن سنتی هم نخستیاند و به نوع ی غلط جامعه سنتيباورها
گذراننـد   یم، تحت سلطۀ مردان مستبد، روزگار       شک مرا یی بستۀ روستا  ين زنان در فضا   یا
ه کـ  یبارهـا عبـارات  . شـود  یده گرفته مـ یز نادی ن»تیم و تربیتعل « آنان ین حق انسان  یتر ییو ابتدا 

 ما، دختران اجـازة درس      يدر روستا «: شود یان م ی ب تی شخص -ين امر است، توسط راو    ین ا یمب
بـن   (.»رنـد یاد بگ یـ الس قرآن بروند و خواندن و نوشـتن         کتوانستند به    یتند و نم  خواندن نداش 

دانـد و    یر نم یت خود را با حضور در بطن جامعه مغا        ی، جنس یت داستان یشخص یول) 76 جلون
: دهد ی م يرده و خود را در صف مردان جا       ک ینکان، سنت ش  یز اطراف یرآمی تحق يها رغم نگاه  به
ن لوح او را برداشـتم  ها را به صحرا برد و م وانیبرادرم، ح . نداشتنددخترها حق درس خواندن     «

 .)25همان (» ...الس درس حاضر شدمک پسرها در هیو همراه بق
گذرد، زن در مقابل مـرد اسـت       یش م که در مرا  که در بخش اول داستان      کپر واضح است    

 یـی  بـه رو در رو     حـاً یتلوسنده  ینو. شود یسته م ی نگر »يگرید«ابد و به او به چشم       ی یه معنا م  ک
سـف  أ تنها در انحصار مردان اسـت، اظهـار ت         يه آزاد کن  یند و از ا   ک یمرد اشاره م   / زن یتیجنس
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ن؛ یبنـابرا .  دارد یتی جنسـ  ي هـا  يش نـابرابر  ی نمـا  ي به سو  يریآثار بن جلون همواره س     .ندک یم
 آثـار   یدر تمـام   بیـ ه بـه تقر   کـ ن اثر، بل  ینه تنها در ا   ه  ک است   یمرد، مجموعۀ مهم  / م زن یمفاه
وسـته  ی، پنیبا چشمان شـرمگ زنان . شود ی همخوان ميآزاد/  بن جلون با مفهوم اسارت    یداستان
مـا    از خانـه بـه     ها نامۀ سمبل  فرهنگه  ک یفیرغم تعر یعل«.ندا ط بستۀ خانه  یر از ماندن در مح    یناگز
، 36باشـالر    (»يا آغوش مادر  ی یدر، حام نث با مفهوم پناهگاه، ما    ؤ است م  ی، خانه سمبل  دهد یم

 ين اثر مفهوم اسارتگاه را بـرا ی، خانه در ا)25 ی خارج يپژوهش زبان ها  به نقل از    حق روستا،   
 بسـته و    ي از فضـا   يا هر بهانه  او همواره در تالش است تا به      . ندک ی م یت داستان تداع  یشخص
ر آو  خفقـان  ي از فضـا   ياحسـاس انزجـار و    . ابـد ی ییست عمه رها  ی خانه و رفتار ناشاسا    پلشت

 شـوم و محلـه را     ن خانـه  یخواستم ا  یم «:شود یان م ی ب ي با عبارات متعدد   یی رها يخانه و آرزو  
هـا    خرسنگ ي ال ی دنج يجا«) 24 بن جلون . (»نمکته فرار   ین عفر ینم و بروم و از دست ا      کرها  

 ي برا یپناهگاه.  دور از خانه به حساب آوردم      یآن را مامن  . کوچک ي مثل غار  ییجا. ردمکدا  یپ
، يدن بـه آزاد   یآور خانه و رس    ط مالل ی از مح  یی رها ياز نگاه او، تنها راه برا     ) 28 همان.(»خودم

 يهـا  ه تمـام نظـام  یها و شورش عل تیا فرار از محدودی است ییدن تنهایا فرار از خانه و برگز     ی
ضور در جامعه، شورش خـود  با ح ن،  یبنابرا. ن شده توسط جامعه   ی تدو یمنطقریز و غ  یآم ضیتبع

مانـدن در   «میخواه است، مفـاه یش و آزاد ی آزاداند يه دختر کاز نگاه او    . دارد یابراز م را  اکرا آش 
ه در  کـ ن باور اسـت     یاو بر ا  . شود یم همسو   يآزاد/  اسارت می، با مفاه  »حضور در جامعه  / خانه
اند و مرد بودن هـم،      ردهکه همۀ زنان به آن عادت       ک است   یعی ضعف طب  یکزن بودن،   «ش  کمرا

 .)94رو ین پک (»دیآ ی به شمار ميارک انجام هر ي برایل موجهیه دلک است یتتوهم و خشون
م یگـر مفـاه    ی، تـداع  ییه به لحاظ معنا   کش  ک مرا يمرد در روستا   /م زن ی مفاه ییرو در رو  

 یت خود را مـانع    یت داستان، جنس  یه شخص کرسد   ی به اوج خود م    ی است، زمان  يآزاد /اسارت
ـ  یص می ماندن و حبس شدن در خانه تشخيبرا یخانه و عامل تبک حضور در م  يبرا  یدهد، ول

: ابـد ی ی در جامعـه حضـور مـ       یآسـان  شود و به   ی مدرسه م  یفرانسه، راه  او پس از مهاجرت به    
) 80 بن جلـون   (»ی بر اسارت و عقب ماندگ     يروزین پ ی اول  خواندن و نوشتن به منزلۀ     يریادگی«
 . اوستيبرا

مـرد نـه    /م زنیآورد و مفاه ی او به ارمغان مي را براي مفهوم آزاد  كحضور در جامعه، در   
ه دخترهـا از    کـ بر خـالف ده مـا       «: رندیگ یگر قرار م  یدیکنار  که در   ک باهم، بل  يهماوردتنها در   
 پسرها و دخترها با هم بودند و معلم هـم           ،ي فرانسو ن مدرسه یه رفتن محروم بودند، در ا     مدرس

همـان  . (»ام ردم از قفـس آزاد شـده  کـ  یجان زده بودم و احساس مـ    یه...چوب در دست نداشت   
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78(. 
ت در  ی شخصـ  يو احساس فـرد   ) فرانسه/ شکمرا( در دو بخش داستان      شتر رخدادها یاز ب 

 /شکه مجموعـۀ تضـاد مـرا      کرد  کن استنباط   یچنتوان   ی م ين و تجربۀ مفهوم اسارت و آزاد      ییتب
 گـاه   ینظر معناشناخت ه از   ک است، بل  تیشخص ي برا يآزاد /انگر مفهوم اسارت  ی نه تنها ب   ،فرانسه

ن گـام  یه نخسـت کـ ت یم و ترب یش، آموزش، تعل  کدر مرا . شود ی مترادف م  یزندگ /با مفهوم مرگ  
 يرکـ جمود ف.  دختران ممنوع استي برایت در مجامع عموم  ک پرورش انسان است و شر     يبرا

 يایـ ش، دن ک در مـرا   تیشخصـ  يایـ  دن ن رو، یـ  سـازد؛ از ا    ی آنان م  ي مرگبار برا  ییایدختران، دن 
.  است»یستیمرگ و ن«نندة مفهوم  ک ی همراه است و تداع    يت و یه با عدم موجود   ک است   یاهیس
دن مجـدد   یـ  در فرانسـه، بـه محـض د        ی پس از تجربـۀ زنـدگ      یت داستان یشخصه  ک يا گونه به

ا یـ م  یخانـه آمـده بـود      وانـه یبه د «: شدک یر م ی خود، مفهوم مرگ را به صراحت به تصو        يروستا
 تند اتفاق   ضهه بدون تب و عار    ک یجی مرگ تدر  - مرگ بود  يد بو یشا. آمد ی نا م  يقبرستان؟ بو 

 و مـرگ بـرادر   يمـار ی، ب)24ص ( سـنده از آزار عمـه     یه نو ک ییرهایتصو) 20 همان (». افتد یم
ص ( اهـان یهـا و گ    ردن گـل  کـ ، له   )60 ص( ، زلزله )16ص  ( بیوفان مه ، ت )48ص  ( تیشخص

رها در بخـش اول     ین تصو یا. ابندی ین م ی نماد يا ند، جنبه ک یم م یز ترس ی روستا ن  یو خاموش  )66
پـس از مهـاجرت بـه       . گذارند ید م کیأ ت یستیم زوال و ن   یشوند و بر مفاه    یداستان، نماد مرگ م   

ن یشـود و چنـ    ی مواجـه مـ    ی، زبان ی، فرهنگ یتیالت هو ک با مش  تیشخص -يفرانسه، گرچه راو  
 یول) 105 همان(» ...ور من باشد  شکتواند   یست و فرانسه نم   یس شهر من ن   یپار«: ردیگ یجه م ینت

 علـوم بـر جهـل    يریادگیحضور داشته باشد و با همانند مردان   تواند در جامعه     یه م کاز آن جا    
 را بـه ذهـن خواننـده القـا     ی مفهوم زندگ،ن امریه اکند ک یت مید، احساس موجود یق آ یخود فا 

 ییروشـنا : شوند، ماننـد   یم م یسنده ترس ین بخش از داستان توسط نو     یه در ا  ک يریتصاو. ندک یم
ـ      ) 99ص  ( ایـ  امواج در  ي، صدا )85ص  (شهر ات و  یـ نمـاد ح  ) 100ص  ( یآسـمان صـاف و آب
ات و طرز   ین نمادها تابع ذهن   یا. نندک ی را به ذهن متبادر م     یند و مفهوم زندگ   ا ییای و پو  یفتگکش
 . استی و هستیزندگ/ یستیز زوال و نسنده ای نویتلق

 تیمهاجرت و بحران هو
ـ    ه از سال  ک است   یت، موضوع یهوبحران   سـندگان  ی از نو  ياریش مـورد توجـه بسـ      یهـا پ

ـ یـ ن درونمایـ ز ا ه ا ک است   یسندگانیز از جمله نو   یبن جلون ن   . بوده است  يفرانسو  سـود  یۀ ادب
 .ن مضمون ساخته و پرداخته استی خود را بر محور ای آثار داستانی و تمامجسته
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اش را در بر     و خانواده  داستان   یاصل تیشخص  مهاجرت يه ماجرا کدر فصل شش داستان     
 بـه نوبـۀ   یـک  هـر  هکم یشو ین موضوع مواجه میرامون ای آنان پی شخصيها لیرد، با تحل  یگ یم

بـن  ( .»شـۀ خـود   یفرار از ر  . فرار است . ستین سفر، سفر ن   یردم ا ک یحس م «: اند خود قابل تأمل  
 )70جلون 

ه کاند    آورده ي مادرم مرا به شهر    پدر و . ام ر و الل شده   ک شبه   یکه  کآمد   یبه نظرم م  «
د چون  یشا... زنند ینند و با من حرف نم     ک یدن مرا ندارند، به من پشت م      یمردمش چشم د  

. »نمکـ  ی مـ ي از روز را سـپر یو چه زمـان ؟میجاکم؟  کی دانستم   ینم... آنان نبودم   از جنس   
 )72 همان(

ن امـر   ین هم یز مب ی ن ،ندک ی به ذهن خواننده متبادر م     نیبا چشمان شرمگ  آن چه عنوان اثر،     
ختـه و بـه     یشـور خـود گر    که از   کـ ن  ی پس از مهاجرت به فرانسه، از ا       یت داستان یشخص: است
ز از  یمۀ نخست داستان ن   یالبته در ن  . ن است یل شده است، شرمگ   یگر تحم ی د ینی در سرزم  یمردم
رش، شـو ک یگر چه، در فرهنگ سـنت     . ندک یاش، احساس شرم م     غلط جامعه  يها و باورها   سنت

ن ی او از ای از نجابت است، ولکیژه در زنان، حا ین، به و  ین دوخته شده و شرمگ    یزم چشمان به 
 .برد یامر رنج م

 ناچـار   ت داسـتان  یشخصـ  متفاوت،   ی با زبان، فرهنگ و مردم     يشورکپس از مهاجرت به     
اننـد  نـد، م کها و رسوم آنان رفتـار   ند و مطابق ارزشکشور را اعالم    کن  یت خود به ا   یاست تابع 

تش دچـار   یه هـو  کـ شـود    ین استنباط م  ین رو چن  یاز ا . دیشد و با زبانشان سخن بگو     یاندیآنان ب 
 يهـا   از صـحنه ياریاز بسـ  . شـود  ی دوگانه مواجه م   یتی با هو  ي، و ینوع ا به یخدشه شده است    

 بـه   ی شـباهت  يچ رو یاش بـه هـ     یشـ ی سو، به واسـطۀ نواند     یک از   ه او کد  یآ ین برم یداستان، چن 
ـ      یگر؛ نمـ  ی د ي ندارد و از سو    ها یشکمرا  از  یۀ نژادپرسـت برخـ    یـ  و روح  یتوانـد فرهنـگ غرب

بـن   ز بـه یـ  ني فرانسـو یـک  با  ك مشتر یه در زندگ  کل است   ین دل یهم به. ردیها را بپذ   يفرانسو
بـاد   ز بـه  یـ  او توسط همسرش ن    یتی و چند هو   ین تضاد، دوگانگ  یت، ا یو در نها  . رسد یبست م 

، امـا در عمــل      يا ا قـرار گرفتـه    ین دو فرهنگ و دو دن     یردم تو ب  ک یر م کف«: شود یانتقاد گرفته م  
ه کـ  يشـور ک و نـه     ي زادگاهـت را قبـول دار      كه نه خا  ک يا ستادهی ا ی سوم يه در جا  کنم  یب یم

 )318همان  (»...يا رفتهیت آن را پذیتابع
 به ان امر، خواننده ریشود و ا   ی مستبد ظاهر م   يا در بخش دوم داستان، فرانسه گاه با چهره       

ه عمـه، در خانـۀ      کـ همـان گونـه     . اندازد یم) در بخش اول داستان   (ه و ظالم عمه     یرکاد چهرة   ی



 1390  زمستان،4شمارة ، 16 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  66

پندارد و تـاب و تحمـل        یخوانده م  مهمان نا   خود را  يها ش، برادرزاده کش در مرا  ی خو ییروستا
مهـاجران خـود،    ز بـه یـ شود، فرانسـه ن  یۀ آزار آنان میش مای خوییمفرماکها را ندارد و با ح    آن
در . ش اسـت یها به درون فرهنگ و جامعۀ خو نگرد و نگران نفوذ آن   یگانه م ی ب يانند عناصر هم
 از  یکـی تن  ـــ شک  خـود، بـه    يهـا   از دغدغـه   یی رهـا  يش؛ عمه، بـرا   ک مرا ییاــ روست ياــفض

 یز، فرانسـه هـر از چنـد گـاه         یس ن ی پار ي مدرن شهر  يورزد، در فضا   یش اقدام م  یها برادرزاده
عبـارات  . ز بود ی غم انگ  1973تابستان  «: سازد ی م یستی ن یاندة خود را راه    از مهاجران ناخو   یکی
 سـاله، بـه دسـت       21عبـدالوهاب،   . اد گـرفتم  ی را   »یشکمهاجر« و   »یشکعرب  «،  »ار انسان کش«

 ساله، بـا هشـت گلولـه در    37اهللا،  د عونیسع... دیقتل رس  بهی در سواحل مارس   يجوان فرانسو 
 )122همان  (»...م و جمجمه کش

 ییارویـ نـد، رو  ک یخود جلب م   ه در بخش دوم اثر توجه خواننده را به        ک یمی از مفاه  یکی
، در  ییارویـ ن رو یا. شود یگانه هم معنا م   یب /يه با مفهوم خود   ک است   یشکمرا /ي فرانسو مفهوم

 مهـاجر؛ خـود را   يهـا  یشکه به واسطۀ آن مرا    ک ی مشهود است؛ احساس   یبخش دوم اثر به خوب    
 ماننـد فرانسـه،     يا شـرفته یشـور پ  کگر چه مهاجرت بـه      . دانند ینا همگون م  ان  یدر جمع فرانسو  

 ییتنهـا  اند؛ به  ه از زادگاه خود دور مانده     ک از آن جا     ی ول آورد، یان م غ آنان به ارم   ي را برا  يآزاد
 .شوند یمت مواجه یو انزوا دچار شده و با بحران هو

 يا ژهیـ  و ي از معنـا   »وطـن «و   »اهزادگـ  « ماننـد  یه واژگـان  کـ ت، بل یـ ن اثر، نه تنها هو    یدر ا 
وطن، باد و گرما، گرد     . ستیوه ن کوطن فقط چهار تا دار و درخت، مرتع و          «. شوند یبرخودار م 
توان گفت   یم. )250 همان (»ستیهنۀ شهر، عطر مطبخ و زبان و لهجه هم ن         ک يز، بو ییو غبار پا  

شـود و   ی و وجود او متولد مه انسان در بطنکمثابۀ مادر است     به ،وطن در غالب آثار بن جلون     
ن مـادر   یگزیتواند جـا   یه هرگز نم  ک است   ي به منزلۀ نامادر   یتین عار ی سرزم یرد، ول یگ یل م کش

 و  یرده و به رفاه نسـب     کشرفت  ی مانند فرانسه پ   يشورک، گرچه در    یشکمهاجران مرا شتر  یب. شود
وت کترجمـۀ سـ     بـه  ،ي نامادر ی روح ي فرار از آزارها   ي برا یاند، ول  افتهی دست   ی فرهنگ يآزاد
 آوردن بن جلون به نوشتن خـاطرات        ين امر، رو  ینمونۀ بارز ا  . پردازند ی خود م  ی زندگ كدردنا
 .ش در قالب رمان استیخو

س ی صاحب نام در پاريا سندهیبا نوگو  و گفت به   ت داستان ی از داستان، شخص   يا در صحنه 
ن بـر   ی آن دو چن   يگو  نوع گفت و   الم و ک ياز فحوا .  است یشکز مهاجر مرا  یه او ن  ک پردازد    یم
 درون  يتوان گفت؛ او از عنصر گفتگو      یدر واقع م  . سنده، خود بن جلون است    یه آن نو  کد  یآ یم
ار کـ هـا و اف  نشک ةات خود را درباری، ذهن متفاوت يایاز تجربۀ دو دن   د تا پس    یجو ی مدد م  یمتن
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باز )  مدرن يشورک( یتین عار یسرزم) ی سنت يشورک( در موطن خود     ین زندگ رامویامثال خود پ  
 .دیگو

 جهینت
نگارنـدگان بـا    . شـود  ین اثر شمرده م   ین ا یادی بن يها هیاسارت از درونما  / يدو مفهوم آزاد  

 است يارک آشيها م تفاوتیسنده، ترس ی نو یه دغدغۀ اصل  کده اند   یجه رس ین نت یخوانش اثر به ا   
 ياسـطۀ سـنت هـا      بو ين مـادر  یدر واقـع، سـرزم    . ش و پس از مهـاجرت رخ داده اسـت         یه پ ک

ه کـ  ی، نماد اسارت است، در حـال      ی انسان يازهایبه ن   اش ییاعتنا ی و ب  ی خراف ي، باورها یپوشال
 و افق   يرک ف يارهایه مع ک یرا هنگام ی است؛ ز  ي آزاد یابی از باز  يط پس از مهاجرت، نماد    یشرا

 یساسـ  ا یدگرگـون   مدرن و سامانمند، دچـار     يل حضور در جامعه ا    ینگاه قهرمان داستان، به دل    
ابـد تـا    ی ی م یی متحجرانۀ گذشته رها   ياد و الگوها  یبن ی ب يها شهیج از بند اند   یشــده و بــه تدر   

 .تر و سزاوارانه تر باشد ی انسانیتی و موقعي به آزادیابین هجرت، دستیآورد ا ره
 يهـا  دگاهیـ  در د  ی ژرفـ  يرکـ سلسله جنبان تحوالت ف   ش،  یبا نگرش مدرن خو   بن جلون   

ان نظـام   یـ پا:  بـود  اری بسـ  يدها و آرزوهـا   یتبلور ام  ي برا  مناسب يبستره  کنش شد   یمردم سرزم 
گـاه زن در خـانواده   یت شمردن جا یرسم  و به  یز از خرافه پرست   ی، پره ی و نگرش سنت   ياستبداد
 .و جامعه

 یپرسـت   از آنان، خرافه   یار باطل برخ  ک، اف یوة زندگ یشورش، ش ک ی جامعۀ سنت  یاو به خوب  
 در یماننـد زنـدگ  (خلق عناصر متضاد   بان،یبنابرا .شناسد یر آن را مگی ديها  از جنبهياریو بس
ها  رد آن یکل رو یو با تحل  ) مرد /مانند زن (ظاهر متضاد     به ییها ملکو م ) مدرن /یشور سنت کدو  

. گـذارد  یش صـحه مـ    ین خـو  یر مـردم سـرزم    کبر غلط بودن سنت و تف     در دو جامعۀ متفاوت،     
/ ، زن یتیوطـن عـار    /مـوطن  سـنت،  /تهی مدرن  چون یمی مفاه یی معنا يا و تضاده  یانک م تفاوت

ه کـ ن دارنـد  یادیـ  بنيشه در دوگانـه ا ی رهکند ا ییفرانسه جزء مجموعه دوگانه ها    / شکمرد، مرا 
  .اسارت است/ يهمانا دو مفهوم آزاد

ر معاصـر، بـا   ک روشنفیک او در نقش.  استییت گرای بن جلون، واقعيدازپر  داستان انیبن
هـا و تضـادها در       ش گذاشتن تفاوت  ی زادگاه خود و با به نما      یتلخ جامعۀ سنت   يها تیان واقع یب

ـ کـ دارد، بل  ی متفاوت، نه تنها ذهن مخاطب را به چـالش وامـ           يایدو دن  ـ یه ب ش بـر فقـر   یش از پ
  .ردیگ یرا به باد انتقاد م گذارد و آن یش صحه مک جامعۀ مرایفرهنگ
افانه بـه   کن موشـ  یدارد، تـا چنـ     یبر آن م  ه بن جلون را     ک يا زهین انگ یتوان گفت مهمتر   یم
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ازد، اثبـات   یـ دسـت   ) قبـل و بعـد از مهـاجرت       ( خـود و هموطنـانش       یات زندگ یینگارش جز 
اش،  یدر اثر داستان. ردیگ یش در نظر میمثابۀ درد خو  در واقع؛ او درد آنان را به      . شتن است یخو
ه در آن   کـ  ییایـ  دن ینگـ الت فره ک موجود در جامعه، مش    يها تی سو با اشاره به محدود     یکاز  

  دوگانه برخوردارند،  یتیه از هو  کب مهاجران   یمصاه  گر، ب ی د يشمارد و از سو    یافته، بر م  یرشد  
 را بـه  يه وکـ ن دغدغه است یهم. ندک یم فی تعريفۀ مهمتری خود وظي برانیبنابراپردازد؛  یم

 .زدیانگ ی برمكفرزند خاگرش ینگارش اثر د
ات مدرن، با   ی و ادب  ی فرهنگ يها  سنت ةوند دهند یمدرن و پ   يا سندهیعنوان نو  بن جلون به  

صر متضـاد ارائـه    از عنایب هماهنگ کی و مدرن، تر    نمادگرا یهن در قالب داستان   کن  یطرح مضام 
 . مدرن استی از جمله ابداعات او در خلق رماننیه اکدهد  یم
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