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 چکیده
نوگرايی از  ست.قديمیهای های نو و کنار گذاشتن سنتمدرنیته گرايش فکری و رفتاری به پديده

ها که بر شکل زندگی انسانچرا های متعددی را به همراه داشتواکنش ی پیدايش در جوامع انسانیابتدا

جمله جوامع ايرانی و عربی، گذاشت، ورود مدرنیته و مظاهر آن به کشورهای در حال توسعه، ازمیثیر تأ

ايجاد کرد و سبب شد تا نوگرايی تقابلی آشکار با ساکنان اين جوامع  هایتغییراتی در نگرش و کنش

ن سندی از تحوالت عنوابه اثر ادبی به که شناشی ادبیات. جامعههای حاکم بر اين جوامع پیدا کندسنت

رنیته را در آثار ادبی شرح وناگون رويارويی سنت و مددوسويه و ابعاد گ رابطة سعی دارد نگرد،جوامع می

از احالم مستغانمی را از  الجسد ةذاکراز سیمین دانشور و  سرگردانی جزيرةپژوهش حاضر دو رمان دهد. 

ثیرات متقابل ، تا تعامل و تأتحلیل نمودهدر چارچوب مکتب اروپای شرقی شناسی انتقادی ديد جامعه

د که اگرچه وشمیدر پايان روشن نشان دهد.  ايرانی و عربی جامعةبیات دو سنت و مدرنیته را در اد

تقابل بیشتری را میان ، سرگردانی جزيرةزمان بوده است، اما در رمان ورود مدرنیته به هر دو جامعه هم

، الجسد ةذاکرکه در ن پیروزی با مدرنیته است؛ حال آنبینیم و در پاياهای سنتی و مدرن میارزش
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 مقدمه .0

تر کرده را سادهای تحقیقات بینارشته های تلفیقی دانش انجامامروز شاخه دنیایر د

و اجتماع را  ادبیاتمتقابل  رابطةکه شناسی ادبیات دانش کاربردی و پويای جامعه است.

توانیم اثر ادبی را ها میعددی دارد که به ياری هريک از آنهای متشاخه ،کندبررسی می

ای از نقد ادبی است خهشناسی ادبیات شاجامعهاز ديدگاهی جداگانه و نو بررسی کنیم. 

های اجتماعی ر ادبی با زمینهشناخت و تبیین پیوند پیچیده و پويای آثاو هدف آن 

  .استآفرينش و تکوين آنه

نگری های بیان يک جهانای مختلف، شیوههادبیات و فلسفه در عرصه»ا که از آنج

)گلدمن،  «ای اجتماعی استای فردی، بلکه پديدهنگری نیز نه پديدههستند و هر جهان

شوند که ی و سیاسی آفريده میآثار ادبی متأثر از شرايط اجتماع ،بنابراين ؛(219: 9331

 ،به دلیل حقیقت مانندی رمانکند. ادبیات و به ويژه نويسنده در آن زندگی می

های وی در ترسیم حوادث و دگرگونی شیوةديدگاه نويسنده و نشانگر  دربردارندة

شود که جوامع درگیر تحوالت سیاسی اجتماع است و اهمیت آن زمانی بیشتر آشکار می

شوند؛ بايد گفت که رمان بیش از هر نوع ادبی ديگری توانايی ترسیم اين می و اجتماعی

ادبیات داستانی و رمان را بازآفرينی  ،تحوالت را دارد و از اين رو بسیاری از منتقدان

 اند.واقعیت دانسته

 ، هر دو، حوادث اجتماعی راالجسد ةذاکرو  سرگردانی جزيرةهای ا که رماناز آنج

و  ناپذير با حوادث سیاسیا به شکلی اجتنابهای آنهند و شخصیتدهبازتاب می

نخست نگاهی به اوضاع سیاسی و  ،اين پژوهشاجتماعی کشورشان ارتباط دارند 

هايی از ايرانی و عربی در زمان زندگی نويسندگان کرده، سپس جلوه جامعةاجتماعی 

های مختلف رمان از ديدگاهنمايد و به تحلیل دو تحوالت اجتماعی و فرهنگی را باز می

 پردازد.می

ايرانی  جامعةموضوع مورد بحث در اين نقد جامعه شناختی، اثرات ورود مدرنیته به 

تر توسعه يافته، تقابلی آشکار با و عربی است؛ مدرنیته به محض ورود به جوامع کم

ار ادبی شناختی آثکند و از اين رهگذار تحلیل جامعههای پیشین جوامع پیدا میسنت

 نماياند.در اين جوامع، ابعاد اين تقابل را می

سنتی  گستردةهای که ريشه ورود مدرنیته و مظاهر آن به کشورهای درحال توسعه 

ثابت نبوده،  ةا که سنت خود نیز يک پديداز آنجفرايندی بسیار دشوار بود؛  ،داشتند
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سنت به روشنی توصیف  انیز بگرگونی است، تقابل مدرنیته مدام در حال پويايی و د

 هرار گیرد، ديالکتیک سنت و مدرنیتبايد در اين زمینه مورد بررسی ق چهآن نخواهد شد.

شود که نبايد سنت را است. در بحث از سنت و مدرنیته همواره اين سخن مطرح می

رها کرد بلکه  يابی به مدرنیته نبايد سنت را کامالًروی مدرنیته قرار داد. برای دستهروب

گفتمانی دوطرفه میان سنت و مدرنیته است. جامعه برای نوگرايی بايد  ،بهترين شیوه

يابی به مدرنیته دستخود فاصله بگیرد و آن را رها کند و اندکی از هويت فرهنگی قديم 

: ذيل 9333المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ةداير )ر.ک:پذير نیست امکانجز با اين شیوه، 

  .مدرنیته(

ای از رويدادها، تحوالت، تغییرات و روندهايی است که از حدود مجموعه مدرنیته

چهارصد سال پیش در اروپا آغاز شد و نسبت به ادوار پیشین تاريخی و تمدنی در 

هايی چون سیاست، اجتماع، علم و صنعت، فرهنگ، دين و اقتصاد، به دستاوردها، عرصه

به امری منحصر  ن رويدادها مدرنیته رااي مجموعةهايی منتهی شد و بستها و بنحرکت

اين امر از چالش برانگیزترين موضوعاتی است که تاکنون انسان را به  به فرد تبديل کرد.

های فراوانی به همراه آورد ها و پاسخخود مشغول داشته است. مدرنیته با خود پرسش

برای انسان امروز،  ؛ رهاورد نوگرايیا در معرض چالش قرار دارندز آنهکه هنوز بسیاری ا

يعنی تکیه و باور به  ،های زندگی بود. خردباوریاو در تمامی صحنه ةجانبحضور همه

صورت عقلی و بر اساس يعنی نگريستن به جهان به ،ردگرايیخ ؛انسان ةقدرت انديش

بدين معنا که برآوردن نیازهای مادی انسان بر نیازهای  ،گرايیخرد و استدالل و نیز ماده

: 9311فرهادی، ) در زندگی انسان امروز استنی او پیشی گرفتند، از نتايج مدرنیته روحا

زندگی انسان امروز را  ،«عدم قطعیت»يعنی  ،مدرنیته ترين ويژگیو نیز برجسته (11

عملی و انديشگانی نوينی را پیش روی انسان  گسترة ها،دگرگونیکرد. اين  متحول

رخ داده  اجتماعی حوزةدر  که هايی از اين تحوالت راهش نمونهمدرن قرار داد و اين پژو

  دهد. ، شرح میاندنمود يافته رماندر  و 
میالدی بر  9100شناسی ادبیات، در غرب به سال ها در جامعهاگرچه نخستین گام

دراز نقد ادبی سرانجام در های دورويران پس از پیمودن راهگردد، اما اين شاخه در امی

جمشید ايرانیان پا به  نوشتة واقعیت اجتماعی و جهان داستانکتاب  با 9311سال 

های مختلف به نقد و تحلیل وجود گذاشت و از آن روز تاکنون به شیوه عرصة

هايی که برای نقد یان تالششناختی آثار ادبی پرداخته شده است. از مجامعه
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وه بر کتاب ايرانیان، شناختی آثار ادبی و به ويژه رمان، انجام شده است، عالجامعه

های نادر ايران از منظر قصه جامعةدکتری محمد همايون سپهر با عنوان  ةنامپايان
است که البته به زبان  9313انقالب اسالمی  تا آستانة 9332مرداد  21اهیمی از ابر

چشم اندازی بر »ای با عنوان فرانسه نوشته شده است و همايون سپهر در مقاله
 شناسیجامعهتخصصی  ةبه آن پرداخته که در فصلنام «ادبیات در ايران شناسیجامعه

ديگری که  ةکتاب برجست ،ابه جز اينه .، به چاپ رسیده است2 ةسال دوم شمار

 چهآن ادبیات نوشته باشد وجود ندارد و  شناسیجامعه ةفارسی زبان در حوز ةنويسند

های ارزشمند محمد است، ترجمه گشای ما در شناخت بیشتر اين شاخه از نقد ادبیراه

که شامل مجموعه شناسی ادبیاتجامعهدرآمدی بر از آن جمله  ؛جعفر پوينده است

توان را می جامعه، فرهنگ و ادبیات کتابنیز  شناسی ادبیات است.ة جامعهمقاالتی دربار

د شادرو که محمرا از لئو لوونتال  شناسی ادبیاترد انتقادی در جامعهرويککتاب  .نام برد

انتقادی آثار ادبی است. عالوه بر اين مقاالتی  شناسیجامعهترجمه کرده، کتابی نو در 

شته شناسی ادبیات و هنر و نقد آثار ادبی به ويژه رمان فارسی نوجامعه حوزةمتعدد در 

از  «ادبیات شناسیجامعه»از میان اين مقاالت  .ايما بهره بردهکه در اين مقاله از آنه شده

نیز وندی  پردازد.اسی ادبیات به طور کلی میشن، به معرفی جامعه(9311) ئولوونتالل

ثیر تحوالت أشناسی ادبیات اشاره دارد و تهای نو در جامعهبه جنبش (9313) گريس ولد

دهد. کبری روشنفکر و نگارش و نقد آثار ادبی شرح می شیوةاجتماعی را بر تولید، 

هايی از نقد شناسی ادبیات را معرفی کرده، نمونه، جامعه(9311) معصومه نعمتی قزوينی

پور به مبانی و نسرين کريم (9311) و نیز فیروز فاضلی دادهمتون ادبی را ارائه 

 .اندپرداختههای تلفیقی ادبیات و ضرورت انجام پژوهش شناسیجامعه

های وهشپژ حوزةشناسی ارتباط دارد، در با جامعه هآنک پژوهش حاضر عالوه بر

 دورةهای نقد ادبی است. هر دو رمان مربوط به گیرد که آن نیز از شاخهتطبیقی قرار می

ا بايد بر اساس يکی از آنه مقايسةتطبیق و  ،بنابراين معاصر در ايران و الجزاير هستند؛

 است. جديد پديد آمده دورةهای پژوهش تطبیقی باشد که در مکتب

هايی است که در حرکت جوامع در حال ده، چالشدر اين پژوهش بررسی ش هآنچ 

ا که گیرد. از آنجنسان معاصر قرار میتوسعه از سنت به سوی مدرنیته پیش روی ا

اند که تحوالت عصر هستند و در جوامعی زندگی کردههم ها تقريباًنويسندگان اين رمان
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نظر گرفتن فرهنگی يکسانی را از سر گذارنده، الزم است پژوهشی تطبیقی با در 

 ايرانی و عربی انجام شود. جامعةزيرساخت فرهنگی دو 

های مختلف پژوهش تطبیقی در بر اساس تعريفی که از ادبیات تطبیقی و مکتب

 شود.می انجام )مکتب اسالوی( دست داريم پژوهش ما با توجه به  مکتب اروپای شرقی

روساخت تشکیل شده  جامعه از يک زيرساخت و يک ،در نگاه پژوهشگران اين مکتب»

های اجتماعی و فرهنگی زيرساخت جامعه و ادبیات و هنر روساخت آن است؛ واقعیت

گیر در چگونگی ناپذير و چشمهای جامعه تأثیری انکاربنابراين زيرساختد؛ هستن

در اين رويکرد ادبیات و جامعه  گیری ادبیات و هنر جامعه دارد.کلپیدايش و ش

و به همین دلیل اگر شرايط اجتماعی در چند کشور يکسان  پیوندی ناگسستنی دارند

 «شودمی های اجتماعی سبب پیدايش انواع ادبی مشترکباشد، اين شباهت

  .(22: 9311الدين، جمال)

های تطبیقی قومیت و زبان در پژوهش ،های مکتب اروپای شرقیبر اساس يافته

های اين است که تاريخ در يافتهتاثیری ندارند و تفاوت اين مکتب با مکتب فرانسه 

اما در مکتب اروپای شرقی،  ،ثر استأثیر و تأمکتب فرانسه نقشی پر رنگ دارد و معیار ت

شود. بر اين اساس از می از تاريخ برای اثبات نقش جامعه در پیدايش آثار ادبی استفاده

گذر زمان های فرهنگی مشترکی دارند و در ايرانی و عربی زيرساخت جامعةا که آنج

های فرهنگی های مشترک و شباهتاند، زير ساختتحوالتی يکسان را از سر گذرانده

پژوهش حاضر در نقد دو  ،از اين رو ؛مقايسة دو اثر ادبی باشدتواند عامل تطبیق و می

که محصول دو کشور ايران و الجزاير هستند، بر  الجسد ةذاکرو  سرگردانی جزيرةرمان 

 ام شده است.اين مکتب انج ةپاي
 

 معرفی و تحلیل دو رمان .2

 سرگردانی جزیرة ةخالص .0-2

ی، در راه مصدق مادربزرگ هست ،تی دختری است دانشجو، پدرش به گفتة تورانجانهس

پس از مرگ پدر، هستی و برادرش شاهین را  )مامان عشی(،عشرت  ،شهید شده و مادرش

. مامان ازدواج کرده استمد گنجور ده و با مردی به نام احبه مادر حسین نوريان سپر

وجود غربی  ةکند با همست، سعی میهااعتنا به سنتبی بند و بار وبی عشی زنی تقريبا

 ها رفتار کند. را بشکند و مطابق با آداب فرنگی «سد جنسیت»شود و به اصطالح 

است، در جريان  «مراد پاکدل»هايش به نام يکی از همکالسی ةهستی که دلباخت

که مامان عشی ترتیب داده است، با سلیم، پسر افسرالملوک فرخی،  ک خواستگاریي
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يابد، اهل ، اما آن طورکه هستی در مید. سلیم تحصیل کرده و مذهبیشوآشنا می

شود. عشق به مراد تنها های جادويی سلیم میخرافات نیست. او از نگاه اول اسیر چشم

دارد. مراد بدون اطالع هستی درگیر میم بازکه او را از ازدواج با سلی عاملی است

 شود. های سیاسی است و هر روز بیشتر در سیاست و مبارزه غرق میفعالیت

 سرگردانی جزیرةنقد و تحلیل  .2-2

عنی خانم بزرگ ياست؛ نسل مادر دختری میان دو نسل سرگردانی جزيرةهستی در 

در اين میان  ها هستندهمه گروهاز  رمانهای درواقع زن نوريان و نسل مامان عشی.

کدام از اين دو دسته متعلق نباشد. او که مدام کند تا به هیچهستی تمام تالشش را می

زند دست و پا می مرداد 21ريشگی بعد از کودتای بی های سنتی و نیز دورانمیان ارزش

راه  نای خود بسازد که الگوی او در ايبه دنبال اين است که يک شخصیت مستقل بر

ديگری چون استاد مانی، جالل آل ة های برجستاستادش سیمین دانشور و شخصیت

دانشور و همسرش جالل آل احمد  احمد و خلیل ملکی هستند. حضور شخص سیمین

رسد دانشور است که به نظر می رمانجالبی در  ةنکت رمانهای عنوان يکی از شخصیتبه

 شد که در موردش رواج دارد. سعی دارد خط بطالن بر تصورهای غلطی بک

در واقع جايگاه روشنفکران سرخورده و سرگردانی است که میان سرگردانی  جزيرة

اند. فضای های انقالب و مهدويت انقالبی سرگردان ماندههای کمونیستی، آرمانديدگاه

ای آشفته میان جوانان پرستان به گونههای وطنباتی که پس از شکست تالشثبی فکری

 ها و مبارزات سیاسیبه شکل از اين شاخه به آن شاخه پريدن رماناج يافته، در اين رو

 شود.ثمر نشان داده میبی

روايت ساده و خطی است. راوی دانای کل است و در عین حال گاه  شیوة

گشايند، اما به طور کلی حضور نیز زير نظر راوی لب به سخن می رمانهای شخصیت

آشکار است؛ اين حضور گاه به شکل توصیفات اضافی و عبارت  انرمنويسنده در سراسر 

 زند.کند و به سالست نگارش آسیب میرا مخدوش می رمان ةهای رمانتیک چهرپردازی

  الجسد ةذاکر ةخالص .9-2

زندگی و عشق مبارزی الجزايری به نام خالد و عشق او به احالم دختر  شرح ،اين رمان

نگ استقالل الجزاير است. خالد که يک بازويش را در جنگ ج مشهور يکی از فرماندهان

از دست داده، به هنر روی آورده و نقاش ماهری است که تابلوهايش شهرت جهانی 

اش شود تا به خانهمور میأاند. هنگام تولد احالم خالد از طرف پدر او، سی طاهر، ميافته

کند و به فرانسه مهاجرت میبرود و برای احالم شناسنامه بگیرد، پس از اين خالد 
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بیند. دهد تا اين که در نمايشگاه آثارش به طور اتفاقی احالم را مینقاشی را ادامه می

خالد در هنگام حضورش در فرانسه با زنی فرانسوی به نام کاترين ارتباط دارد، اين 

 ارتباط يک دوستی ساده و خالی از عشق است. ديدار احالم در نمايشگاه شروع عشق

 ةهای شهر پاريس و يا در خانخالد به اوست که پس از آن با ديدارهايی ديگر در کافه

طی ديداری احالم با نويسد. م به زبان عربی رمان میگیرد. احالخالد بیشتر شکل می

اندازد که شود و اين ديدار خالد را به اين فکر میزياد الخلیل دوست شاعر خالد آشنا می

زياد اين احتمال  مند شده باشد، اما با مهاجرت و مرگزياد عالقه ممکن است احالم به

 رود.از بین می

 الجسد ةذاکرنقد و تحلیل  .4-2

به نويسنده  الجزاير است. انقالبی که به عقیدة های پس از انقالبرمان بیان سالاين 

و  اش سرگردانی روشنفکرانو نتیجه تاراج رفته، از دست انقالبیون خارج شده است

 های پسهای مادی و انسانی است که برای سالنیروهای انقالبی و به يغما رفتن سرمايه

کند شرح ه در اين رمان توجه منتقد را جلب میاز انقالب ذخیره شده بودند. آنچ

از  های پسجنگ و انقالب و سال ةوضعیت فرهنگ و اوضاع يک کشور عربی در بحبوح

که پس از اين صد نويسنده اين نیست، اما چنانق رسداگرچه به نظر می آن است.

شناختی اثر ادبی تحلیل وضعیت فرهنگی يک جامعه از خالل خواهیم گفت نقد جامعه

 متقابل جامعه و ادبیات است. رابطةآثار ادبی و بررسی 

مبارزی او که  .شودروايت می «خالد»يعنی  رماناز زبان شخصیت اصلی  رمان

است، دست چپش را  پدر احالم و يکی از فرماندهان جنگاهر، رزم سی طانقالبی و هم

اين  نقص عضو پیوند دارند.ای با اين هايش به گونهدر جنگ از دست داده و تمام روايت

 ةکند، خالد از دريچاش میعطفی در زندگی اوست که هنر را وارد زندگی ةحادثه نقط

 ةذاکر»گذاری رمان به کند و نامقرار میبیند و با آن ارتباط برمی ذهن هنرمندش دنیا را

که در بعضی جمالت به روشنی به اين مسئله به اين پیوند اشاره دارد. چنان «الجسد

، اين حافظه بخشی از جنگ و داندخود می ةرا حافظ اششدهقطعکند و بازوی اشاره می

ز سر دم الجزاير اه مرست بر آنچا تالش برای استقالل الجزاير را در خود دارد و سندی

عالوه بر  معلولیتاين  از اشغال نیروهای بیگانه برهانند.اند تا کشورشان را سرگذارنده

 آورد:اش را همواره به يادش میشمار زندگیبی رويدادهایجنگ است،  ةه حافظآنک

مان را روی آن موقع حافظه» و يا: (11 )همان:« ام بزند زير گريه... نزديک بود حافظه»

 .(930)همان:  .«..کرديم یکرمان حمل میپ
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 ويژه جريان سیال ذهن بهره  نويسی مدرن و بههای داستاندر شرح رمان از تکینک

در شود و خواننده جاری می در ذهن خالد مرور و بر زبانش رمانبرده است، تمام 

کوشیده يابد که اين داستان رمانی است که خالد برای فراموش کردن احالم نوشته و می

نقشش تا احالم را از ذهنش به روی کاغذ بیاورد و اين گونه هم او را جاودانه کند و هم 

 .به پايان برساندرا در داستان 

جالب در آن استفاده از بیان ادبی و جمالت زيبا  ةروايتی رئالیستی است و نکت رمان

ه، عالوه بر اين را به واقعیت نزديک کرد رمانو انشاگونه و اشارات تاريخی است که 

 دهد.پردازی و بیان جمالت ادبی نشان میتوانايی نويسنده را در لفظ
 

 شناختی دو رماننقد جامعه .9

پیرامونش  هجهان و آنچ ةبینی نويسنده است و بینش فلسفی او را درباراثر ادبی جهان

دات انسان يک تولید ادبی مانند ديگر تولی .(241: 9331 )گلدمن، دهدگذرد نشان میمی

بنابراين تحلیل اثر افزون بر شناساندن  محصول شرايط اجتماعی و سیاسی است؛

اوضاع اجتماعی، سیاسی است که در آن تولید  ةهای فکری نويسنده، نشان دهندديدگاه

 شده است. 

جامعه در گذر از سنت و رسیدن به مدرنیته بايد اندکی از هويت فرهنگی قديم خود 

پذير يابی به مدرنیته امکانرا رها کند، در غیر اين صورت دست فاصله بگیرد و آن

نیست. اما در آثار ادبی اين رهايی از گذشته و رويارويی با مظاهر دنیای مدرن، 

 شود.هايی را در انديشه و عمل به دنبال داشته است که بدان پرداخته میتناقض

 شخصیت زنان در دو رمان .0-9

های مدرنیته برای جوامع، ثره کرديم، يکی از میراکه پیش از اين اشاچنان

عنوان عنصر برتر عالم و موجودی که قدرت الزم بود، انسان به (humanism)گرايیانسان

اما  گیرد،مورد توجه قرار می درا برای تعیین سرنوشت خود و تغییر محیط پیرامونش دار

از نیروهای موجود در پیگیری اين تحوالت در دنیای جديد فقط به دست يک بخش 

عنوان عضو شاهد حضور بسیار پر رنگ مردان بهجامعه نبود، اگر در دنیای پیشامدرن 

مدرن بخشی ديگر  دورةگرايی فعال اجتماع در تغییر مناسبات اجتماعی هستیم، انسان

زنان دنیای مدرن برای دست يافتن به سهم خود از  .دهدمی از جامعه را نیز مجال ظهور

ه سبب شده است به بحث زنان به شکل مستقل آيند. آنچاجتماعی به صحنه می گیزند

و جداگانه پرداخته شود، اين است که در حرکت از سنت به مدرنیته، تالشی مستمر 



117 / 1930 و تابستان بهار ،0 شمارة ،01 سال عربی، ادب   

گیرد و يکی از می برای ايجاد توازن و هماهنگی میان نیروهای موجود در جامعه صورت

رو هستند، هاز سنت به مدرنیته با آن روب هايی که جوامع در حال توسعه در گذرچالش

هنگامی که بپذيريم زنان دوشادوش مردان در جامعه  .زن و مرد از حقوق برابر است ةبهر

رنگ ايفا اجتماعی نقشی پر  های صنعتی و تحوالت سیاسی واند و در انقالبحضور يافته

ن نیز آشکار خواهد آنا اند، ضرورت پرداختن به تحوالت زندگی شخصی و اجتماعیکرده

هر دو زن هستند  الجسد ةذاکرو سرگردانی  جزيرةهای جا که نويسندگان رمانشد. از آن

چرخد، می رمانهای حول زندگی و شخصیت زن رمانچنین رويدادهای اين دو و هم

ای را از زندگی زنان مدرن در اين دو رمان، ابعاد تازه ةهای زنانوجو و کشف ويژگیجست

 کند.می سنتی بر ما آشکار کشورهای

 ةبا زنانی ديگر ارتباط دارد که هريک نمايندسرگردانی  جزيرةقهرمان  «هستی»

جنگد و هرچند نظرات اطرافیان ايران هستند. هستی برای استقالل می جامعةطیفی از 

کشد و عامل ی میيجمله تورانجان، مامان عشی و سیمین، هر لحظه او را به سواز

هد که هستی تصمیم گیرنده شود، اما نويسنده سعی دارد نشان بداش میسرگردانی

های و فعالیتدانشگاهی است، وقتش را بیشتر با مطالعه  ةيک دختر فرهیخت است، او

سیر حرکت رسد برخالف مبه نظر می هآنک گذراند، با وجودسیاسی و اجتماعی می

ی نیز شخصیتی قابل تحسین دارد، حتی در نظر مردان سنتسنتی گام بر می جامعة

توان برداشت کرد. هستی می ـ همسر مادرش. است و اين را از رفتار و گفتار گنجور

اش برای انتخاب شود که خانوادههمسرش آزاد است، شخصیت او سبب میبرای انتخاب 

 ديدار سلیمرود و با می خانم فرخی ةهمسر به او اعتماد کنند. هستی به راحتی به خان

گاهی دانشساکن است، مراد را که دوست و هم مادربزرگش ةکند. هنگامی که در خانمی

زند و اوست که در مراد حرف می ةبه راحتی درباربرد و تورانجان می ةاوست به خان

کند و برای نجات مراد میسیاسی تبديل  رابطةاش را با مراد به يک عاشقانه رابطةنهايت 

گیرد تا بتواند مراد را مداوا کند و با وجود دکتر بهاری تماس میرود و با آباد میبه حلبی

 کند.هايش برای مراد، در نهايت سلیم را انتخاب میفداکاری ةهم

کند. زنانی که اطراف او می ها و افکار خود با خانواده صحبتايده ةهستی دربار

شگاه و فضای کالس اند. نويسنده هنگامی که دانکرده و اجتماعیهستند، بیشتر تحصیل

کنند به می لکند از دانشجويان دختر و پسر که در دانشگاه تحصیدرس را توصیف می

عنوان يک زن که راهنمای تعداد استاد هستی نیز به ،سیمینزند. می يک شکل حرف
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ل است ی بیش از دانشجويان پسر اهمیت قائزيادی از دانشجويان است، گاهی برای هست

 کند.می های او را تحسینو افکار و انديشه

رود با ن است و انتظار میبا وجود اين که نويسنده ز الجسد ةذاکراما در رمان 

، غیر از مردی به نام خالد است. عالوه بر اين رمانرو باشیم، قهرمان هی زنانه روبنوشتار

 حضور ندارد. رمانکه معشوقه و مورد توجه خالد است، در عمل زن ديگری در  احالم

کند، جز کاترين که يک از زنان موجود در زندگی خالد را توصیف نمینويسنده هیچ

دار را دارد و تنها نقشش يک زن سنتی خانهر برادرش که نقش اوست و همس ةمعشوق

شود. خالد اگرچه های جامعه توصیف میدر ارتباط با فرزندان و صحبت از سنت رماندر 

یوندش با نقاشی شخصیتی رمانتیک از او ساخته است، احساساتی لطیف دارد و به ويژه پ

توان از تواند فرهنگ اروپايی را بپذيرد و اين را میيک مرد عربی است که نمیباز 

است تنها  هنگامی که از کاترين که يک مدل برهنه ،رفتارش در کارگاه نقاشی فهمید

او را ديده  ةا تنها چهرخالد در جواب اعتراض کاترين که چر .کندصورتش را نقاشی می

کند که در وجود مردان عربی شرمی وجود دارد و همین شرم مانع از می است، اعتراف

خالد اين لی است که در جوامع غربی پذيرفته شده است. با وجود ئديدن بسیاری از مسا

د عنوان يک مررود بهمی هايی از فرهنگ فرانسه را پذيرفته است، اگرچه انتظاربخش

ريزد. کاترين می ی دوستانه را پیا، اما با کاترين رابطهسنتی ازدواج کند شیوةبه عرب 

دوستانه است و  رابطةکند، هرچند که معتقد است اين يک می آمدورفت اشبه خانه

 هرگز عاشق کاترين نبوده است.

اما  .تر استاست؛ دختری که بیش از بیست سال از او کوچکاحالم  ةخالد دلبست

که از توصیفات نويسنده در نیست و حتی چنان ناپسندعشقی در فرهنگ عربی  چنین

در  .(341 :2000انمی، غ)مست واج به اين شکل سنتی پسنديده استآيد، ازدکتاب بر می

نويسنده به  .بینیمهای درونی خالد هرگز نشانی از شرم يا غافلگیری نمیگويیمیان تک

همراه  هآنک با نیز احالم .تفاوت سنی خالد و احالم استکند، ای که اشاره نمیتنها نکته

روشنفکر و  ةيک نويسند هآنک کند و با وجودعمويش در پاريس زندگی می ةخانواد

. احالم عربی حفظ کرده است جامعةهای چنان پیوندش را با سنتامروزی است، اما هم

ا رد و گاه عاشقانه میان آنهدوستانه و  گوهايیوکند و گفتمی آمدوبه خانة خالد رفت

با اين حال احالم از  .زنده با او در خیابان قدم بزند، سرباز میشود، اما از اينکمی بدل

در زندگی  ةدر نتیج واو غربی است،  شپوش شیوةنظر ظاهری يک دختر مدرن است، 
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نوين ساالنش بیشتر در فرهنگ ه به نسبت هماو با آنک .شناسدفرانسه، هنر مدرن را می

 .شودالجزاير می جامعةهای شده است اما در نهايت تسلیم سنت عجینفرانسه 

 تنهایی و  سرگردانی .2-9

به آن توجه شده، سرگردانی و عدم ثبات است. اين  رمانای که در هر دو نخستین پديده

که پیش چنان .سرگردانی در هر دو رمان يأس، عدم اطمینان و ناامیدی را به همراه دارد

از اين گفتیم، خردگرايی از نتايج مدرنیته است؛ انسان مدرن با تکیه بر خرد پويای خود، 

ها و رسیدن به نتايج قطعی دارد. در اين مسیر مدام در حال سعی در تحلیل پديده

 س است.أخردگرايی او، اغلب سرگردانی و ي ةآزمون و خطاست و از اين روست که نتیج

و هم با شرح حال و  «هستی»هم با توصیف زندگی سرگردانی  جزيرةدانشور در 

 دهد.اين مفهوم را نشان می ،های خودها و توصیفهوای جامعه او و هم با جمله

سرگردانی او را با ديدن سرزمین  ،نويسنده ،در اولین خواب هستی در ابتدای رمان

ها و گربه ها شباهت دارند وناشناس و درختان ناشناخته و زنانی که بیشتر به رمال

نظمی و سد و به طور کلی يک بیدست و پا که کسی نیست به دادشان بربی هایسگ

و بعد برای معرفی هستی از زبان خودش  .(3-1: 9333)دانشور،  سامانی نشان داده استبی

 گويد: اش میدر توصیف مشی سیاسی
لیل ملکی و کنم چپ انسان دوستم و هوادار خمن قاطی پاتی هستم، گاهی فکر می»

احمد و به قول شما کنم به قدرت تحرک مذهب معتقدم و پیرو جالل آلگاهی فکر می

کنم تنها به هنر روی بیاورم. با برداشت درست دينامیزم مذهبی. گاهی فکر می

 .(13 )همان: «دانماجتماعی، اما چه برداشتی درست است؟ نمی-سیاسی
 او ةرگردان است. اين سرگردانی تنها ويژهای گوناگون سهستی میان افکار و انديشه

های ها و ايدئولوژیحال تمامی جوانانی است که در هجوم انديشه نیست، بلکه شرح

 توانند راه درست را بشناسند.اند و نمیگوناگون، سرگردان

عالوه بر اين در معرفی سلیم فرخی هم يک شخصیت جالب و سرگردان میان 

دهد. سلیم که در انگلستان تاريخ اديان خوانده، بايد شرح می ها و عقايد متفاوتانديشه

کدام اين دختر اگرچه هیچ .از مادرش اجازه بگیرد ،برای مالقات با دختری بیرون از خانه

از معیارهای مورد نظر سلیم را ندارد، اما توجه او را جلب کرده است و سلیم گمان 

ح اجلنان، يمفاتگشته. سلیم میان می کند هستی، همان دختری است که به دنبالشمی
و روحیات انقالبی سرگردان  اءياالول ةتذکر شريعتی، عرفان هندی،  آراء ، ااااملااا،نياملتق يةحل

خواهد به کدام سمت برود. از رسد که خودش هم بداند دلش میاست و به نظر نمی
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رده و در حجرة اب کتکمه را در بازار انتخ جارتها، سلیم تمشغولیاين دل ةمیان هم

 کند.پدرش کار می

در توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی و حضور  ،هادر ترسیم شخصیت افزون بر اين

بالتکلیفی را میان شرقی و غربی  ،ساله 2100های مستشاران خارجی و شرح جشن

 کشد.بودن به تصوير می

سرگردانی است، هويتی و بیگنجور مصداق برتر  ةها، خانواددر میان خانواده و 

های خواهد اشراف زاده جلوه کند و اين اشرافیت را فقط در جلوهای که میخانواده

رويه را بی تواند به دست بیاورد و از اشرافیت تنها بريز و بپاش و مصرفظاهری می

 فهمیده است.

 ویهای دادن به نقشهسرگردانی هستی در عالقه به مادر و به قول خودش تن

 پیداست:
 چرا دانستنمی دهد؟می تن مادرش یهانقشه وها هوس به چرا دانستنمی هستی»

 او جذابیت آيا است؟ حصر و حد عشی بی مامان به شاهین برادرش و او وابستگی

 داد؟می ترجیح زيستمی او در مادرش که را جهانی دل، ته در هستی فريفتشان؟آيامی

 امکان مادربزرگ با او که در زندگی گشودمی او روی به را درهايی مادرش دنیای آيا

 .(91: 9333)دانشور،  «نبود؟ درهايی چنان گشايش و دسترسی
هايشان دل بکنند و در دنیای مدرنی که مراد و هستی هر دو سعی دارند از خانواده

و ه اين دل کندن راحت نیست بینیم کمی اند شخصیتی تازه به دست آورند، اماساخته

 ست.ا زندگی شیوةيک از دو دن به هیچماندن میان راه و وابسته نبو ،هاشاين تال ةنتیج

هايی پیداست. الجزايری شرايط بهبود از ناامیدی و سرگردانی اين نیز الجسد ةذاکر در

اند که روزی فرار کرده اند و در واقع از وطنیکه بعد از انقالب به فرانسه مهاجرت کرده

گويند و کسانی که حتی ديگر به زبان عربی نیز سخن نمی ؛اندکردنش را داشتهقصد آباد

گويد وطن برای میآن گونه که خالد  کردن هويتشان دارند.سعی در پنهانبه سرعت 

 کنند: ای است که از کشوری به کشور ديگر با خود حمل میا تنها اسباب و اثاثیهآنه
کنیم که بريم؛ فراموش میمی ت اسبابی برای تسکین در غربت با خودئدر هیوطن را »

که درهای قلبش را به روی  ]کنیمفراموش می[اش نگاه داشت؛ او ما را گريان بر دروازه

ای او هايمان لحظهکه گريههايمان بیاندازد؛ بی آنکه نگاهی به چمدانما بست، بی آن

به سويش کنیم بعد از ما چه کسی برای سکونت در او ر به درنگ وادارد. فراموش می

  .(212-213: 2000مستغانمی، ) «رود؟می
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های سرزمین مادری و به يغما اندوه خالد از تغییر شرايط، فراموش شدن میراث

هايی که سبب پیروزی در جنگ و استقالل الجزاير بودند، در تمام سطور رفتن ارزش

 ةنمايندخالد  د و احالم تفاوت میان دو نسل است.کتاب هويداست. تفاوت میان خال

های بسیاری داده است و با نسل جنگ است، نسلی که برای استقالل کوشیده و هزينه

هرگز به حقش نرسیده و حتی مجبور به ترک وطن شده، باز هم با تمام  هآنک وجود

 .خوردمی هايش حسرتحرمت ست و مدام بر فراموشیاوجود عاشق سرزمین مادری 

اوت نسبت به وطن و ی متفاوت با احساساتی متفشخصیت ،نسل دوم است ةاحالم نمايند

 سرزمین مادری.

 ةدختر مورد عالق هآنک خالد مدام در عشق به احالم سرگردان است، احالم پیش از

خالد باشد، نمادی از وطن عربی است و تا پايان داستان هم عشق به احالم نخست عشق 

 به سرزمینش الجزاير و شهر قسنطینه است. 
بودی که حمل هرچیزی برايش مشکل بود. به همین خاطر است که تو از نسلی »

اند، های مد روز يک تکه و دو تکه عوض شدهبا لباس اتهای سنتی عربیلباس

اند که خیلی سريع چنین آويزها و جواهرات قديمی تبديل به چیزهای سبکی شدههم

ن به يکی دو صفحه تاريخ و خاطراتما ةشوند. همین طور که همدرآورده و پوشیده می

 های درسی و يکی دو اسم شاعر، خالصه شده است.در کتاب

های ها و يا در میان گزارشهايی هستیم که جز در مناسبت... ما وابسته به وطن

ها را روند، آنکنند و خیلی سريع وقتی خبرنگاران میشان را به تن نمیخبری، حافظه

و بعد بیرون  آويزدبه خود میرا  هراتشآورند مثل زنی که جوااز تن بیرون می

 .(303 :2000مستغانمی، ) «آوردمی

ها و فرهنگ آن ندارد ای به وطن و ارزشنسلی است که دلبستگی ةاما احالم نمايند

ا را به نمايش شود که گاه آنهظواهری خالصه می و فرهنگ عربی برای او تنها در

دوست  ،«زياد» به نوان يک هنرمند و عالقهعبه ،لدبه خا و احالم میان عشقگذارد می

  و با وجود ا را انتخاب کندک از آنهيتواند هیچسرگردان است و در نهايت هم نمی ،خالد

 دهد. سیاسی می یمخالفت برادرش، ناصر، تن به ازدواج

 های نمادینشخصیت .9-9

انسان مدرن  .کندمدرنیته نیازهای روحانی انسان مدرن را به نیازهای عاطفی تبديل می

کند، در وجو میای از آسمان رهايی يافته و نیازهای خود را در زمین جستتا اندازه

های مورد بررسی هريک از زنان چند نقش دارند و برای نويسنده هريک نمادی از رمان

 يک شخص يا يک انديشه هستند.
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های رگردانیهای او بیانگر سهستی نماد قشر روشنفکر جامعه است و سرگردانی

های متعدد است. ها و مکتبجوانان ايرانی پیش از انقالب و در رويارويی با ايدئولوژی

ثر از يک ايده و روش، رنگی به خود اش متأن نماد وطنی است که هر تکهعالوه بر اي

ها و انقالب و در هجوم انديشه ةگرفته است. هستی همان ايران است، در بحبوح

 ها متنوع! مکتب

داند و حالم نماد وطن عربی و شهر قسنطینه است. خالد او را وطن عربی میا

آورد. حضور احالم در زندگی خالد همواره پیوسته نام او را همراه با نام قسنطینه می

در، يک دختر و هايی ديگر احالم تبديل به يک مايادآور شهر قسنطینه است و در بخش

يک زن... هر وقت که قسنطینه را نقاشی تو يک شهری نه »شود: يک معشوقه می

 .(914: همان) «ها تو اين را خواهی دانستزنم و تنکنم، تو را نقش میمی

تنها ا نام احالم همراه است، احالم نهجا بهمه گفتن از شهرهای عربی تقريباًسخن

شهرهای عربی است و عشق او به اين شهرها موازی با  ةخالد، بلکه نماد هم ةقسنطین

هستند و نامشان،  شهرهايی وجود دارند که شبیه زنان» عشقش به احالم است:

کنند تا هايت تهی میبرنامه ةتو را از همن شادهد؛ ... و حافظهت میپیشاپیش، شکست

 .(291: 2000مستغانمی، ) «ات شود....!زندگی ةبرنام ةعشق بدل به هم

ش به احالم میان اين دو مفهوم اهای عربی و عالقهو عشق خالد به وطن و سرزمین

 ةکه او را ثمر (دختر فرمانده سی طاهر) کند و در نتیجه هنگامی که احالمپیوندی برقرار می

کند، خالد انقالب را از ج میداند با يک سیاستمداری نااليق و بدنام ازدواانقالب می

 بیند.رفته و شهرش را مورد هجوم و ستم میدست

تواند زنی که هم می ؛زنان ديگری نیز هست ةبردارندت احالم درعالوه بر اين، شخصی

عشق  . و اصالًاش و هم ديگر زنان سرزمینشدختر خالد باشد، هم مادرش و هم معشوقه

زنانی است که در زندگی خالد حضور  ةاو به احالم به دلیل همین شباهتش به هم

 ةچهر ا کهکردم تا آنجخورد میرونت برهر بار به طور ناگهانی با يک زن د» :اندداشته

زنان را داشتی و من با چندين زن محاصره شده بودم که به تناوب در حضور و  ةهم

   .(949)همان:  «افتادمشان مینماياندند و من در دام عشق همهغیابت، خود را بر من می

که در زنانی  ةکند، او را به شکل هماحالم در نگاه خالد هر لحظه به شکلی ظهور می

شود که بیشتر مطمئن می ،شناسدبیند و هرچه بیشتر او را میشناخته میاش میزندگی

 احالم تجسم قسنطینه و تمام زنانی است که اين شهر از ابتدا به خود ديده است:
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قسنطینه را به خود  ةديدم، تو را که روز به روز بیشتر چهرتغییر ناگهانی تو را می»

کردی و در غارها و خاطرات پنهانش اقامت ه تن میگرفتی، خطوطش را بمی

کردم، صدا می ارزشمندو را با کلمات يافتم... تام را باز میقديمی ةبا تو لهجکردی، می

ز اهل قريش به میراث برده صدايی که تنها قسنطینه است که آن را از روزگاران دور، ا

 .(942همان: ) «..بود.
 

 نتیجه .4

 ة سطرهايش پیداست.لطافت و زنانگی از هم که رمان زنانه است يکسرگردانی  جزيرة

هايی که در روايت و پرداخت داستانی دارد يک کوشش برای قدرت ضعفبه رغم 

ی زن يک دهد که براهستی نشان می با آفرينشاست. نويسنده  رمانبخشیدن به زنان 

ان عشی تا از مام رمانهای ل است. ديگر شخصیتشخصیت مستقل و امروزی قاي

شان را توان شخصیتمی های بسیار متغیر کهی هست با ويژگیهايسیمین که شخصیت

شوند. ، از نگاه هستی تحلیل و در ارتباط با او تعريف میبندی کرددرجهاز صفر تا صد 

کرده است و اگرچه میان سنت و مدرنیته و باورهای هستی دختری روشنفکر و تحصیل

شود و سعی ، اما تسلیم اين امواج نمیرداتی سرگردان استسنتی و فرهنگ مدرن وا

اش تواند میان دو مردی که در زندگیکند راه درست و حقیقی را بیابد. هستی میمی

 نوشتة کهآن با الجسد ةذاکرحضور دارند قرار بگیرد و در نهايت سلیم را برگزيند. اما رمان 

شود، ای که در آن توصیف میامعهشود و جاز زبان يک مرد روايت می ،يک زن است

شوند. رمان شکل فرهنگ مدرن و مظاهر غیر عربی در آن نقد می و سنتی است کامالً

گردد به ظاهر امروزی است مردانه دارد و احالم دختری که ماجراهای رمان حول او می

اجش و در نهايت به شکلی پر رنگ در انتهای رمان با ازدو رمانهای اما در تمام صحنه

چنان عاشق خالد احالم هم .عربی است جامعةهای دهد که مقهور سنتنشان می

 کند.اگرچه در نهايت با يک مرد با نفوذ الجزايری ازدواج می ،ماندمی

جامعه و  ةفضای آشفت .مختص يک نسل نیست سرگردانی جزيرةها در سرگردانی

ثیر گذاشته ها تأتمام نسل ن هستند، بر زندگیشدهايی که مدام در حال دگرگونارزش

دهند و سعی است. فرهیختگانی چون سیمین، استاد هستی، تن به امواج سرگردانی نمی

ند بر اين احساسات ابرخی چون هستی در تالش .دارند خود را و ديگران را نجات دهند

ون مامان عشی همراه موج کی توفیق بیابند و بعضی ديگر همچحتی اگر اند ،چیره شوند

کردن حقیقت و ظاهرسازی دارند تا بر کنند و مدام سعی در پنهانرت حرکت میحی

ها روشن ، تکلیف خالد با ارزش الجسد ةذاکردر اما  .گشتگی سرپوش بگذارنداحساس گم
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 د.کنمی ها گاليههاست و مدام از فراموشی سنتدلواپس تغییر ارزش او کامالً .است

همسرش و  ،حسام برادر خالد حضور دارند.داستان  در فراوان ون خالد نیزافرادی همچ

های اصیل را پاسدار ارزشاند و خود مانده گراديگر از مردم الجزاير کامال سنت بسیاری

است و وطن را جز در ظواهر ذوب شده احالم در فرهنگ غربی  ،در مقابل دانند.ی میمل

ای نشان اش، ارادهزندگی ترين تصمیماين در هنگام گرفتن مهموجود بیند و با نمی

 شود و اين عین سرگردانی است. می های قهری جامعهدهد و تسلیم سنتنمی

 ةتالش بیشتری برای ترسیم چهر سرگردانی جزيرةتوان گفت در به طور کلی می

ها میان های آنالش روشنفکران و سرگردانیصورت گرفته است، ت مدرن جامعه

ی از تالش برای گذر از سنت و رسیدن به مدرنیته است؛ هايهای مختلف، نمونهانديشه

، حسرت بر از دست رفتن مظاهر زندگی سنتی بیشتر نمود الجسد ةذاکردر  هآنک حال

 يافته است. 

به از مدرنیته  ،د مدرنیته هستندوکه سمبل و نماد وطن در برابر ور رمانزنان دو  

شدن را کند اين نوهستی سعی می دانیسرگر جزيرةپذيرند. در ثیر میأتای متفاوت گونه

اما احالم همراه با مسیر حرکت و در برابر  ،خردبپذيرد و اين سرگردانی را به جان می

 کند. ها سکوت میسنت
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