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  چكيده
ن اثـر، بـن جلـون بـا     يـ در ا .است يتبار فرانسو ييقايآفر ةسنديجلون، نو، اثر طاهر بنكفرزند خا

خته از هر يآم يايند و دنيآفر يم يال، رمانيت و خيقعن وايخاطرات زادگاه خود و با حذف مرز ب يتداع
آن  يـك شـود، مضـمون تراژ   ين رمان ميت ايموجود يةچه ما آن .دارد يدو عنصر را به خواننده عرضه م

ن اثـر، بـن جلـون بـه طـرح      يـ در ا. است ياز مردمان جوامع سنت يبرخ ينيع يه مصداق زندگكاست 
بـه هموطنـانش و جوامـع     ياريه شـباهت بسـ  كش يت داستان خويت در شخصيهو يموضوع جستجو

تفـا  كرامـونش در خـالل داسـتان ا   يپ ةان جامعيعر يها تيواقع يةاو تنها به واگو. پردازد يدارد، م يشرق
ن پـژوهش، بـه مـوازات    يـ در ا. دهـد  يآنان را مورد انتقاد قرار مـ  يت باختگيه آگاهانه هوكد، بلنك ينم

و  يت پـرداز ي، شخصـ يث موضوع داستانين اثر از حيل ايا تحلشده است تا ب ين مقوله، سعيا يبررس
 يرد نامناسـب برخـ  يكو رو »يليت تحميهو«ج يم و نتاينك ياش را بررسسنده به جامعهينو ينگاه انتقاد

 .ميداشتن فرزند دختر را در خالل اثر مورد مطالعه قرار ده را به ياز جوامع سنت
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  مقدمه
 از نـام آوران  يكي يتبار فرانسو ييقايآفر ةسندي، نوTahar Ben Jelloun)( جلون بن طاهر

ران، يعرب زبان با ا يشورهاك يات فرهنگكل مشتريبه دل .ات مدرن استيادب ةران عرصكو مبت
 چون ياو خالق آثار .ه شده استان شناختيرانيب نزد ما ايتوانمند و آثارش به تقر ةسندين نويا

نگـون   يهـا  خوشـه  ،(Les yeux baissées) نيچشـمان شـرمگ   (L’Homme rompu)مرد خسته
ز يجـوا ه كـ اسـت   )( L’Enfant de sable كفرزنـد خـا  و  (Les raisins de la galère) يبختـ 
سـنده در  ينو يـك جاودانـه شـدن نـام و آثـار      كش يب .را به خود اختصاص داده است يمتعدد
نش مضمون و هنـر  ين آنان، گزيتر از مهم يكيه كاست  يات، در گرو عوامل متعدديادب ةگستر
بـه   يت فرديفرد و هو ةن مقوالت، مسالياز ا يكي. است يم بشريان مفاهيدر پردازش و ب يو
 يجسـتجو «ز يـ بن جلون ن اغلب آثار در. است يغرب يشورهاكسندگان مهاجر در يژه نزد نويو
شـتن  يخو يت و جسـتجو يـ بحـران هو «. او قرار گرفته اسـت  يات داستانيدبا يةدستما» تيهو
ت يـ سـم، انسـان را از ماه  يه اومانكـ  يدوران يعني ،ه از قرن شانزدهمكاست  يش، موضوعيخو
 يهـا  پـژوهش زبـان  ( ».بوده است يسندگان فرانسويش آگاه ساخت، مورد توجه نويخو يفرد

پرداختن به شرح حال گذشتگان، به  يبه جا ،نمدر يات داستانيدر ادب) 26 ، ش 1384،يخارج
ت يـ هو يختگيت و از هـم گسـ  يشود و بحران شخصـ  يامروز توجه م ةاز جامع يقشر يزندگ
ـ ا ردهكـ جلون را انتخـاب   ، اثر بنكفرزند خان رو ياز ا. ابدي يت مينيع  م تـا ضـمن برشـمردن   ي

ـ  ةن اثر برجسـت يا. ميپردازاش ب سندهينو يردانتقاديك، به روييمحتوا يها ياز نوآور يا پاره  يادب
د يـ ت در عصـر جد يبحران هو ةبه مقول ين نگرش وييش در تبيها دگاهياو به عنوان شاخص د

ش بـا آن آشـنا بـود،    يها پ ه از سالك ييقايعرب زبان آفر يايع دنير از وقايبن جلون با تاث. است
 ين اجتمـاع يبـه مضـام  او . رده استكن اثر ابراز يخاص در ا يلكرات خود را به شكحاصل تف

 يتيافراد جامعه با شخص ييارويپردازد و رو يم يان، دور از تعصبات قوميعر يشورش در قالبك
سـخن   يا از فاجعه كفرزند خا .شود يداستان او مبدل م يق اصليبه مصاد ،يتيدوگانه و دو هو

  . تنگاتنگ دارد يارتباط ،و روح و روان يخانوادگ ي، زندگياجتماع يها تيه با واقعكد يگو يم
ل گرفـت و  كات مهـاجرت در فرانسـه شـ   يبه نام ادب ياتيهشتاد، ادب ةتوان گفت در ده يم
ت در زنـان،  يـ هو ة، با پرداختن به مسـال )جلون مانند بن( شوركن يسندگان مهاجر به اينو يبرخ

  .زادگاه خود اشاره دارند يبه معضالت فرهنگ
رد به فرهنگ زن، يكه روكت است ين واقعيگر اانيب ،جلون بن يگذرا به آثار داستان ينگاه

او  ةن اثر برجسـت يدر ا »زن« .شود يمحسوب م يت ويدوران فعال ينياز جهان ب يبه عنوان بخش
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زن را  ةه چهـر كاست  يا نهين اثر همچون آيگر ايد يالمكشود، به  يمتفاوت ظاهر م يا با چهره
نه ين زميدر ا ي، پژوهش قابل توجهينقد ادب ةدر گستره كاز آنجا . دينما يباز م يدر جوامع سنت

  .ن مقوله بپردازديرد تا به اكجاد ين مقاله ايا ةدر نگارند يا زهيانجام نشده است، انگ
ن يهـا و مضـام   يژگـ يث ويـ بن جلون را از ح ياجتماع -يم تا اثر ادبيحاضر برآن ةدر مقال

ـ  م ويمورد مطالعه قرار ده يت پردازيبرجسته، عناصر آن و شخص ش يش از پـ يخوانندگان را ب
  .ميمدرن آشنا ساز ةسندين نويا يداستان يايدن در يانتقاد نشيبا ب

  يبحث و بررس
 يبـه سـو   يريات، آثار بـن جلـون همـواره سـ    يادب ةدر گستر: ن اثريها و مضاميژگيو-1
، فقـر و فسـاد از جملـه    يير، تنهـا ي، تحقيض جنسي، تبعيض نژاديتبع. دارد ين اجتماعيمضام
هـا   يشـ كخـاص مرا  يايـ ف دنياو بـه توصـ   يها غالب رمان. اند يآثار و ةبرجست يها هينمادرو
 ييايـ مردمانش را به دن يايرد و دنيگ ياوج م ير انسانيت و امور غيه در آن، گاه سبعكپردازد  يم

 يزنـدگ  يهـا  لذت بـردن از لحظـه   يبرا يه در آن، نه راهك ييايدن. ندك يمعنا بدل م يپوچ و ب
م ير مستقيغ يا وهيغالب آثار بن جلون به ش. ن منجالبينجات از ا يبرا يزيه راه گراست، و ن
ر يهموطنـانش را بـه تصـو    يند زنـدگ يق نـه چنـدان خوشـا   ين، در خالل داستان، حقـا يو نماد

همچـون   يفرهنگـ  ةديـ الت عدكانـد و بـا مشـ    شـور خـود بازمانـده   كه در كچه آنان . شدك يم
انـد، بـه    ردهكـ گر مهـاجرت  يد يشورهاكه به كنند، چه آنان ك يم پنجه نرم دست و يمردساالر

  . تشان رنگ باخته استيو انزوا دچار شده و هو ييتنها
او . شـود  يت مـ يـ اكه توسـط هفـت نقـال ح   كـ است  يدختر ي، داستان زندگكفرزند خا

، شيبـرا » احمـد «نـام  نش يبا گزدختر بودن او، شرمسار از  ،ن دختر خانواده است و پدريهشتم
ـ . ه فرزندش پسر اسـت كدهد  ين جلوه ميچن  ».دخترانـه اسـت   ةبـا چهـر   يپسـر « احمـد  يول
شود و تـا قبـل از مـرگ     يروبرو م يا دهيالت عدكبا مش يدر زندگ او ن روياز ا) 31جلون  بن(

شـب  «گـر بـن جلـون    يدر رمـان د . جنگد يت دوگانه و متناقض خود ميت و شخصيپدر با هو
 يرا بـرا  »زهـرا «نام  »احمد« ن داستان است، با مرگ پدر،يا ةاله دنبك (La nuit sacrée) »مقدس

  .ندك يخود را فاش م يت واقعيند و هويگز يخود بر م
ـ يگ يصورت م كودكبا نام نهادن بر  ،تيهو يريل گكش ةن مرحلياول ت يشخصـ  يرد، ول

. شه دار شـده اسـت  او خد يانسان »من«محروم است و  يواقع يتياز هو يخوردارداستان در بر
ش درون كشـم ك يـك مانند  ييزا ط تنشيتحت شرا) ego( »من«ه ك يهنگام«د يفرو يةبنا بر نظر
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ت خـود در  يـ ر اسـت از موجود يناگز» من»  ر شود،يناپذرد، چنان چه درد تحمل يقرار گ يروان
فـرار از   يبرا داحم يسم دفاعيانكم) 27 يصنعت( ».ندكدفاع  يگريد ديا هر تهدين درد يبرابر ا

ز از خانـه و  يگر -1: شود مي انيل نماكردن خود به دو شكو مطرح  »يتيهو يب« يروان ن درديا
خانه،  كو تر) 111 جلون نب. (»دهم يح ميط خانه ترجيمرگ را به ماندن در مح«: خانواده كتر
  )همان( ».گر استيد يتولد« ةاو به منزل يرنگ براينده از دروغ و نكط آيمح

 يزنـدان  يها لهيوشد تا مك ياست و م يتيا دچار بحران هوزهر -احمد: بيل به تخريم -2
د و حس انتقـام  يآ يمهم برنم نياز پس ا يول ،ندكش ساخته، در هم شيه پدر مستبدش براك را

 همـان ( ».دهد يشنهاد ازدواج ميپ  لنگ خود، يزهرا به دختر عمو -احمد« :شود يجاد ميدر او ا

71(  
شود؛ به طور مثـال   ياد ميعام از آنان  يومند و با اسمغالب زنان داستان از داشتن نام محر

مونـث داسـتان،    ياحتماالً نام راو .شود يخطاب م »يحمام«به فراخور شغلش  (Assise)» زياس«
 :ندا داستان يةدارند، در حاش يو نقش محور  ه جسورندك يزنان. مستعار است يز اسمين »فاطمه«

مردان از  ةه همكگذارد و نه تنها پسرش، بل ير پا مين را زيه قوانكاست  يرزنيام عباس، پ«
دن فرمـان  يشـن  ةآمـاد رده و كار يوت اختكگر داستان سيزنان د)131همان (» .برند ياو حساب م
ها  پدر از آن. شوند يم يگر خانواده منزويزهرا، هفت دختر د -با تولد احمد« .دان شيمردان خو

دختران « ».ل باشنديز قاين »احمد« برادرشان يلند، براياو قا يه براك را يخواهد همان احترام يم
  )30همان ( ».اوردنديبه زبان ن يا لمهكن دوختند و ينگاهشان را به زم
فصـل  . انـد  يمتفـاوت زنـدگ   ةويانگر دو شـ يـ ان، نميز شهرنشـ ين و اسيه نشيام عباس باد

تـوان   يم. بخشد يها م به آن يتيت و اعتبار شخصيه قاطعكاست  بودنشان جردآن دو، م كمشتر
ـ ا. نـد ا شكمـرا  ةجامعمختلف  ي، نماد قشرهايكن اثر سمبليگفت زنان در ا ادآور يـ ن دو زن، ي

ش يگـران بـه نمـا   يد ةش سـلط ريعدم پذه استقالل و قدرت خود را با ك اند همعدود افراد جامع
ه كـ اند  شكت مردم مرايثركنماد ازهرا،  -ژه احمديبه و ،ع داستانيت زنان مطيشخص .گذارند يم

متزلـزل و دوگانـه    يتي، استقالل خـود را از دسـت داده و از هـو   از مردان جامعه يبا فرمانبردار
  . برخوردارند

رسد  ير مبه نظ يگذارد، ول ينم ياز خود بر جا ييچ رد پاين داستان هيخ در ايگر چه تار
 يهـا  نشانه رچهافتاده است، گ اتفاق) بن جلون كيودكدوران (بعد از جنگ  يها داستان در سال

رده اسـت،  كـ آن را محاصـره   يواريه دك يشهر« شود يده نميدر آن به وضوح د يانكم -يزمان
 ياالهـا كهمـان  . فروختنـد  يشان را مياالهاكام يم االيمردم از قد...ندا يكش تنگ و تاريها وچهك
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ـ ا ةهمـ ) 195همـان  ( »...و يشـم يابر ين، فـرش، پتوهـا  ي، نعلـ يرنگـ  يهـا  هي؛ ادويشگيهم ن ي
از  يتـاب، نـام  كالبتـه در  . ندازدا ي، زادگاه بن جلون م (Fès)»فس«اد يها خواننده را به  فيتوص
 كسـنده آن جـا را تـر   يه نوكـ  يروز يول ،ر نشده استكش ذكمرا يخيتار يبا و بناهاير زمناظ
بـا   ييگـو   دان گذاشـتم؛ يمرمر وسط م ةه بر مجسمكدستانم را «: ندك يف مين توصيند، چنك يم

 يشـه خـداحافظ  يهم يو خاطره برا ييبايز  پر از يبا شهر. ردمك يم يخداحافظ ييروشناروز و 
  )همان( ».ردمك يم

ـ   يزمـان  ةخ و نشانيبدون تار ،سدينو يزهرا به خود م -ه احمدك ييها نامه بـه   ياسـت، ول
  . شود مي نوشته) بن جلون يزبان مادر( يزبان عرب
اوست  يزندگ يبرخاستن آن از بستر واقع بخشد، يارزش م بن جلون ن رمانيچه به ا آن

 يقـ يتلف كفرزنـد خـا  گـر؛  يعبـارت د ه ب. خته استيسنده درهم آميات نويالت و ذهنيه با تخك
  .التشيبا تخ ع زادگاه اويوقااست از 

. ز بـر حسـب تصـادف نبـوده اسـت     يـ داستان ن يها تيشخص يخاص برا يانتخاب اسام
سـنده بـا   ينو. ديـ آ ين مسلمانان به شمار ميب يجينام راامبراسالم است و يپ يها هينك، از »احمد«
ن بعـد از آ  يول. سازدب يواال و دوست داشتن يت، فردياز شخص ن نام در صدد استينش ايگز
ـ از راو يكـي او توسط  يبرا »زهرا«برد، انتخاب نام  يم يخود پ يت واقعيه به هوك  يان اتفـاق ي

 را بـه ذهـن خواننـده متبـادر     يي، معنـا )انسـه به فر(او  ين اساميحروف آغاز«. رديگ يصورت م
د يـ انگر تمام امياست، ب يين حرف الفبايه نخستك »Ahmed« ةواژ يدر ابتدا »A«حرف . نندك يم

اسـت،   »Zahra« ةه آغـازگر واژ كـ  »Z«حرف . است يدر طول زندگ ت داستانيشخص يو آرزو
قهرمـان از او   يابـر  »-Zahra Ahmed« ب دو نـام كيـ ن حـرف از حـروف الفباسـت و تر   يآخر
 دامنكـ پا يزن يبه معنا در لغت Zahra ةواژ«) 13رو ين پك( ».سازد يمنحصر به فرد م يتيشخص

ب اعمـال دون شـان   كـ ، گاه مرتيو جنس يتيالت هوكل مشيت داستان به دليشخص ياست، ول
برگرفتـه از فعـل    يدر زبان تـاز  Zahra ةواژ ».شود ياس و حرمان ميشده و دستخوش  يانسان
عـرب   يا سـنده يت توسـط نو يشخصـ  ين نام بـرا ينش ايگز. دار شدنيپد ياست، به معنا رظه

  )14 روين پك( ».دهد يم دينو نو ييها روشن و افق يتيد با هويجد يزبان، از زندگ
نـه نمـاد شـناخت    يآ. شـود  يده مـ يدر رمان د ه بارهاكن است ياز واژگان نماد يكي »نهيآ«

نـه  يه بـه آ يانسان شب يو روحان يدو بعد جسمان. يت آدمياقعو ةنندكار كآش يا است و به گونه
  .نه است و روح، همانند بخش روشن آنيهمانند پشت آ ،يكيجسم انسان در تار: است

ـ ا« :فروشد يزهرا م -به احمد ييجادو يانهياد، مصرانه آيش يدوره گرد  يينـه جـادو  ين آي
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گران قـادر  يه دكآن چه را  يتوان يم. ينيرتت را ببيبا آن هم صورت و هم س يتوان يتو م. است
ه كن بوده يمتعلق به پادشاه مشرق زم يهند است و زمان ةقينه عتين آيا. ينيستند، ببيدنش نيبه د
سـنده بـه   يرسـد نو  يبه نظر م) 150-151 جلون نب(» ...ردهك يحل معماها از آن استفاده م يبرا

ات يـ در ادب »ييجـادو  ةنيآ«. دهد ينشان م را كه راز هفت فلكجام جهان نما اشاره دارد  ةافسان
سـم  يبـزرگ بود  ةنيمت آكن رمان به حيدر ا »هند ةنيآ« يهن وجود داشته است، ولك يا افسانه

ن يجهان را بازتاباند، از ا يها دهيپد يت واقعين، ماهينماد يا توانست به گونه مي هكاشاره دارد 
خـود   يد، از تنـاقض وجـود  يـ د يخود را مـ  ةزنان ةرد و چهرك ينه نگاه مياحمد در آ يوقت«رو 

ر يـ ه زكـ  يا زنـده  يها شهيرد تا با رك يموقت حفر م يقبر. ردك يمرگ م يشد و آرزو يمتنفر م
) 44همـان  ( ».نـد كنه نگاه يد خود را در آياو نبا...ده شوديشكزند، به داخل آن  يها موج م سنگ
ت احمـد  يـ و هو »خـود «ه كاز آن جا  د خود است وييو تا يبررس ينه به معنايردن در آكنگاه 
احمـد نمـاد مـردم    . نـد ك ياش زنـدگ  ت پنهـان شـده  يدار شده است، ناچار است با واقع خدشه
عـرب،  : ننـد يب يمتفـاوت مـ   يهـا  با چهره ينگرند، افراد ينه ميدر آ يز وقتيش است؛ آنان نكمرا
ماننـد احمـد از    يد برخـ يمختلف و شا يها تياز مل يبكيا تريو  يياي، اسپاني، فرانسوييقايآفر
 .زان باشندينما گر واقع ةنيآستن در ينگر

: دارد تئـاتر  ةبـه صـحن   ياريشـباهت بسـ   ،نـد ك يم مين رمان ترسيسنده در ايه نوك ييايدن
پـدر  . آورنـد  يصحنه م يانه رويعام يشيخود، نما يها تياكداستان با نقل ح يان در ابتدايراو

ت يها شخصـ  صحنه يدر برخ. ندك يم يارگردانكرا  ياليخ يشيت سال نماسيخانواده به مدت ب
ل كه در حمـام شـ  ك ييها شود؛ به عنوان نمونه در صحنه يظاهر م يز در نقش تماشاچيداستان ن

 يجير خـاص خـود بـه نتـا    يـ ند و بـا تعب ينش يند، به دقت به تماشا مك يفا نميا يرند، نقشيگ يم
ز در ياسـ « :رديـ گ يجـه مـ  ين نتيام است، چنحم كه دالكز يدن خانم اسيبا د مثال يبرا. رسد يم

ن امـر بـه   يـ ند و اك يم يمرد را باز يكاست و نقش  يار قويدر حمام بس يزن است ول  ،خانه
، شين نمـا يـ ا يصـل گر ايه بـاز كـ روشن است ) 72همان ( ».است ينگيت او از نريل محروميدل
ردم كـ  ياحساس م يشينما ياصل ةخود را هست«: ديگو ين ميز چنيه خود نكست »زهرا -احمد«
ش ينمـا  ياجـرا  ةآن بـودم و صـحن   يت اصـل يمن شخص. ديها به طول انجام آن سال يه اجراك
. ل شـده بـود  يتبـد  كيمضـح  يش به تـراژد يه نماكبه صحنه آمده بودم  يمن زمان. بود »خانه«

 )114همان ( »...حه دار شده بوديخته شده بود و احساسات من جريه خون با خنده آمك يزمان
تـا   دهد يبه خواننده م ين فرصتيه اكهاست  ها و سمبول م بر داستان، زبان نشانهكبان حاز
نگـارش رمـان توجـه هـر      ةويدر ش ين نوآوريا. سنده شودينو ةشياند ةنو وارد گستر يبا نگاه
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او بـا  . ن رمـان اسـت  يا يها يژگيگر وياو از د يزبان داستان يسادگ .ندك يرا جلب م يا خواننده
ر ياش را بـه تصـو   از جامعـه  يقشـر  يو روانـ  ي، روحيركف يها يدگيچيالفاظ ساده، پ تفا بهكا
. ت داشته باشديخواننده جذاب ين رمان برايشود تا ا يواژگان سبب م ييايت و پوكحر. شدك يم

  . به فرد برخوردار است ارزشمند يتيداستان از قابل ياختار زبانفرم و س
ه از كـ را  يدختـر  يهـا  زجه يصدا سو يكوشد از ك يخود م يار داستانبن جلون با نوشت

گذراند، بـه   يروزگار م يجعل يو نام يليتحم يتيش دور مانده است و با هويخو يت اصليوه
چـون فقـر    يلـ يه بـه دال كرا   يسانكن غم ينماد يلكگر به شيد يمخاطبان انتقال دهد و از سو

انـد،   مانـده  و از زادگـاه خـود دور   اند ردهكگر مهاجرت يد يها نيموطن خود، به سرزم يفرهنگ
  .ديجو يخود بهره م ةافانكن هدف، از نگرش خاص و موشيبه ا يابيدست ياو برا. ندكم يترس

  ييذاك يها ارزش
. گـذارد  يش ميبه نما ييقايآفر يا ها را در خانواده ستن ارزشكن اثر، بحران و در هم شيا

، بـا  يض جنسـ يتبعـ  كموضوع دردنـا  يورا ش و ازكمرا ةاما فراتر از ارجاعات متعدد به جامع
  .ميا در ذهن افراد آن جامعه روبرو ييذاك يها ارزش يافشا

ه كن نقاب ي، ايبر چهره دارد و به گمان پدر و يداستان از بدو تولد نقاب يت اصليشخص
 هكـ ن باور است ياو بر ا. برد يرا در جامعه باال م يو ست، ارزشاو يت جنسير هوييموجب تغ

اند و مرد بودن هم، تـوهم و   ردهكزنان به آن عادت  ةه همكاست  يعيضعف طب يكن، زن بود«
  )94همان ( ».ديآ يبه شمار م ياركانجام هر  يبرا يل موجهيه دلكاست  يخشونت

ـ باً در تمـام دن يه تقرك »ينيد يباورها«و  »ازدواج«، »خانواده« لياز قب يم اجتماعيمفاه ا از ي
و استبداد پـدر خـانواده فاقـد     يفه پرستها، خرا يركج فك ةواسط برخوردارند، به يارزش خاص

 خـواهران . نـد ك يا اداره مـ يـ خود را با دروغ و ر ين اعضاايخانواده، روابط م. ت و ارزشندياهم
. ننـد كچون و چرا از او اطاعـت   يرند و بيناچارند او را به عنوان برادر خود بپذ »زهرا -احمد«

تـوان   يمـ . ن استيو دروغ ييذاكز يش نيمرد با دختر عمو يكت ايدر ه »زهرا -احمد« ازدواج
او،  ةت داسـتان و خـانواد  يخته است و نه تنهـا شخصـ  يگفت؛ اساس خانه و خانواده از هم گس

ن در قالـب  يات خـود را دروغـ  يـ ل و ذهنيـ ان گـاه تخ يـ گر داستان از جملـه راو يه عناصر دكبل
ات و نقش يت و در هيه از رنگ باختن هوكبن جلون . دهند يارائه م »زهرا -احمد« سرگذشت

ن يدروغـ  ةم بر جامعكحا يها ارها و ارزشيزار است، در صدد است تا معيگران ظاهر شدن بيد
ن اثـر  ين رو اياز ا. خود را در خالل داستان به خواننده بشناساند يآرمان ةند و جامعكرا اصالح 
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 .شـوند  ين ظـاهر مـ  يل نمـاد كبـه شـ  ه كاست  ييذاكهاي  ن ارزشيان اعتراض به اي، بيو يادب
ه يـ را عل »زهرا -احمد«ان يشاند و طغك ير ميرا تصو يو پلشت ياز زشت كيط هولنايمحسنده ينو

ن اثـر را از  يـ تـوان ا  يمـ ، ع داسـتان يفج يها از صحنه يبا خوانش برخ. گذارد يش ميآن به نما
ه در مقابـل  كـ ات يـ ن ادبيا« .دانست) (dystopian literature يد شهريات پليق ادبيجمله مصاد

مارگونـه  يند، شـوم و ب ك مي رياش تصو جامعه يه براك يا ندهيآ رد،يگ يقرار م يات آرمانشهريادب
خـود   يد و جايگرا يم يبه پست يانسان كپا يها ن آثار خصلتيدر ا...است يديو سرشار از پل
ن يـ ا يرد پـا ) 7-8 يدقرصايم(» .شود يم مكبر جامعه حا يديدهد و شر و پل يها م  را به رذالت

  . ردكاش جستجو  بن جلون به جامعه يتوان در نگاه انتقاد يات را مينوع ادب
اش،  يواقعـ  ةبرداشـتن نقـاب از چهـر   . رسد يان ميبا مرگ پدر به پا »زهرا -احمد«انتظار 

 هكاوست  ةنيريد ينشانگر خواسته و آرزو يا است و به گونه يبه آزاد يابيو دست ييانگر رهايب
 .برد ير سوال ميرا زن شده توسط جامعه و خانواده يتدو ير منطقيغ يها مام نظامت

  داستان يها تيعناصر و شخص يبررس
نـد، آن  ك يه عمل مـ كد، آن گونه يگو يه مكآن چه «ق يت از طريشخص يها يژگيو ةمطالع

در ) 251س يپـاو ( ».رديپـذ  يصـورت مـ   ،ه بـا او دارنـد  ك يند و رفتاريگو ياش م ه ه درباركچه 
 ةه نشـانگر نفـرت او از جامعـ   كـ م يشـنو  يمـ  يت داسـتان عبـارات  ياز زبان شخصـ  كفرزند خا

 يقربـان  تـوان او را  يه مـ كـ اسـت   »زهـرا  -احمـد «داسـتان   يمحور تيشخص. رامونش استيپ
وسـته اصـرار   يخـود پ  يه بر باورهاكگر، پدر اوست يت ديشخص. غلط جامعه دانست يباورها

 قبـل از تولـد فرزنـدش اعـالم    . ل اسـت يـ ت قايان و نگاه مردم اهميفنظر اطرا يورزد و برا يم
ن ياز ا) 21بن جلون ( ».اگر دختر باشد، پسر خواهد بود يد، حتيآ يا ميه به دنك يا بچه«ند ك يم

ت مردانـه  يـ نش نـام و هو ي، با گزدارد يشه در نگاه سنتيه ركغلط خود  يه بر باورهاكيرو با ت
هـا   از خانواده ياري، بسيدر جوامع سنت .زند ياو رقم م يبرا را يشوم يدخترش، سرنوشت يبرا

و نسـل آنـان    ياسم خـانوادگ  يبه اعتقاد آنان پسر موجب ماندگار. ش دارنديبه فرزند پسر گرا
 يهـا  شهين رفتن ري، موجب از بيپدر ةه فرزند دختر با ازدواج و رفتن از خانك ياست، در حال

  .و نام آنان است يوراثت
رنـج   يت باختگين هويه او نه تنها از اكم ينيب يم »زهرا -احمد« يط داستان زندگدر اواس

ان تسلط داشته باشـد، بـه   يمرد بودنش بر اطراف ةتواند به واسط يه مكن بابت يه از اكبرد، بل ينم
را از آن  يگـر يمـن د « يرو، منتقـد فرانسـو  ين پك ةديرده است و به عقكخو  يت جعلين هويا



  69 ... ،فرزند خاك بررسي مضمون هويت تحميلي در
 

ده يـ الت عدكبلوغ و ظهـور مشـ   ةدن به مرحليبه محض رس يول) 49رويپ نك(» .سازد مي خود
او و  ةشود و رابطـ  يم ده خاطرياو سخت رنج ةمات احمقانيرامونش، از پدر و تصميپ ةبا جامع
  .شود يبر تنفر م يپدر مبتن
ـ   يليرفتن دروغ و استبداد تحميتوان گفت پذ يم از دروغ و  يپدر، او را به سـمت منجالب

وشـد  ك يم برد،  يم يخود، زن بودن پ يت واقعيه او به هوك يزمان«. دهد يجامعه سوق م ا درير
  ) 50 جلون نب( ».ندكها برخوردار باشد، حفظ  تواند از آن يگر نميه دكرا  يازاتيامت

ا بـه  يـ مردسـاالر   يا ه در جامعـه كـ او . اسـت  »زهرا -احمد«گر داستان، مادر يت ديشخص
ر يتصـو . نـد ك يحس م يزندگ يةند، خود را در حاشك يم يزندگ ،حورر مكمذ ةدر جامع  يعبارت
ار كـ ش را انيخـو  يعـ يبـودن طب  »خود«بودن و  »شخص«ه كگانه است، چرا يخواننده ب ياو برا

ابد و تحـت نفـوذ زبـان و مغلـوب     ي يت او تنها در مقابل همسرش معنا ميوجود و هو. ندك يم
هفـت   ي، وليع و فرمانبرداري، چون مطيهست يتو زن خوب«: است همسر يها ارها و ارزشيمع

. فرزند پسـر باشـد   يك يرايتواند پذ يوجودت نم. يدار ي، مطمئناً نقصيا آورده ايدختر به دن
  )21-22همان ( ».ستياز دست تو ساخته ن يارك

البتـه اگـر   ...شاهزاده يكبود،  يخواه ي، مادر واقعياوريا بيبه دن يفرزند پسر ياگر بتوان«
دهـم تـا    يبه او م يردم، مبلغكبا قابله هم صحبت . دختر باشد، باز هم پسر خواهد بود مان بچه

  )22همان ( ».ندكراز ما را فاش ن
م يهمسـرش، نـه تنهـا تسـل     ةم خودسرانه و مسـتبدان يرفتن تصميبا پذ »زهرا -احمد« مادر

ها  برداشته، ارگان درون خود راز تواند پرده از يه نمكشود، بل يم يو ييذاك يها باورها و ارزش
جامعـه   متزلـزل  يبر الگوها يبتنر او مكرا تفيز. خود را مطرح سازد يتيشخص يو عناصر واقع

  .است
و  »زن«به  ياز جوامع شرق ياريو بس شكمرا ةز جامعيرآمين اثر، نگاه تحقيتوان گفت ا يم

 ريانـه بـه تصـو   آن را نقاد يهـا  يژكـ دهـد و   يرا از بدو تولد تا مادر شدن نشان مـ » زن بودن«
نـد و بـا   ك يمردان مسـتبد مـ   ةان حمالت خود را متوجيكگر چه بن جلون در ظاهر، پ. شدك يم
س كرا مـنع  يب جامعـه بـه و  يالت و نگاه غركقهرمان داستان به مرد، مش يت جنسير هوييتغ
ن، نقـش  ين داسـتان نمـاد  يـ در ا. نـد ك يتر جلـوه مـ   قين اثر او عميق، ايدق يبا تامل يول ،ندك يم
ـ او بـه غا . يت باختگيو هو يليت تحميه هويلاست ع يتكحر يسنده رهبرينو ـ ي م و كـ  يت و ب
ت باختـه در  يـ الت فـرد هو كبرد تـا مشـ   يان بهره ميالم و اصناف بك يها انكاست از تمام امك

ار كآشـ  يهـا  تيـ واقع يـة ن اثر بـه واگو ين ايبنابرا. ندكم يرا ترس يت باختگيج هويجامعه و نتا
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  .ديآرا يال ميسنده آن را با رنگ خيه گاه نوكازد پرد يم ياجتماع
گر عناصر ياز د نند،ك يرا نقل م »زهرا -احمد«ه در طول داستان، سرگذشت ك يهفت نقال

 ت را بـه عهـده دارنـد،   يشخصـ  يت داسـتان زنـدگ  يه نقاالن، رواكاز آن جا . ندا داستان ةسازند
ـ از راو يكهر  .ردكقلمداد  يتوان آنان را راو يم ـ بـا ت ان ي سرگذشـت  خـود،   يه بـر باورهـا  كي
را بـه   يمتفـاوت  يهـا  ان متعدد، نگاهيراو يريارگكبا ب سندهينو. نندك يت ميرا روا »زهرا -احمد«

 يت، شـگردها يروا يها هيتنوع در زاو«. دهد ينشان م يت جعليبا هو ت داستانيشخص يزندگ
هـر  . نـد ك ين مـ يـي با مخاطبان تعارتباطش را  يةها، زاو اربرد آنكسنده با يه نوكاست  يگوناگون

ـ  ةاز رابطـ يـ ن اصـل، ن يـ ا يبـر مبنـا  . سنده و مخاطبان اوين نوياست ب ييگو و داستان، گفت ن يب
 يبه عنوان عنصـر  يراو. ردين صورت انجام پذياراتركن و يتر يعيسنده و مخاطبانش در طبينو

  )249 يمحمد( ».ار داردين هدف در اختيدن به ايرس يبرا ي، شگردها و ابزاريداستان
ر اول يخـود، ضـم   ياو بـرا  .ديـ گو يه مبهم سخن مـ كاست  يجنوب ي، مردين راوينخست
ن يژرار ژنت، ا يةنظرطبق . پردازد يم »مرد« يكف ظاهر يبرد و فقط به توص يار نمكشخص به 

ـ ) 206ژنـت  . (رديـ گ يت داستان را بر عهـده مـ  ياك، حيد درونيه ديبا استفاده از زاو يراو  يول
ت را بـا  يموارد مربوط بـه شخصـ   ةگر هميد يماجراست و از سو ينيسو شاهد ع يك از يراو

 د هـم در يشـا . شـده اسـت   ياحتمـاالً بـا او بـدرفتار   . دارد يبيعج ةچهر«: ندك يان مياحتمال ب
ت و يـ اكح ييدر بـازگو  يد راويـ ترد) 7همـان  (  »...ديق را دياش بتوان آثار جراحت عم چهره

نـوع  . بـرد  يم توسط او، خواننـده را در ابهـام فـرو مـ    يمستق يها ولومه در نقل قيعدم وجود گ
 »تيـ اكح« يلـ كن بخـش از اثـر، طـرح    يسنده در ايداستان توسط نو ييبازگو ةوينگارش و ش

(Conte) پـرپ    يـة بـر اسـاس نظر  . دهـد  يرا نشان م(Propp) »ت يـ ت از خـال و محروم يـ اكح
  .ت محروم استين از داشتن هوز قهرماين اثر نيدر ا) 32پرپ ( ».رديگ يسرچشمه م
او . شـود  يگـر مـ   جلوه ياليه تمام اظهاراتش خكاست  يي، مرد جوان خوشروين راويدوم

  .ندك يخواننده بازگو م يدر فرانسه را برا يمهاجر ةداستان خانواد
ه اعراب جاهل دختران كش از اسالم يپ ةاو به دور. باروستيجوان و ز ي، زنين راويسوم

 ادآوريـ ن امـر توسـط اسـالم را    يـ رش ايند و عدم پذك يردند، اشاره مك يگور م خود را زنده به
ت يت سرگذشـت شخصـ  يـ اكز در حياو ن يول ،وسته استيالمش منسجم و پكگر چه . شود يم

ر فرهنـگ و  يثأالمشان تحت تكند و گريد يناتر از سه راودا ين سه راويا. داستان ناموفق است
  .رديگ يل مكآنان ش يباور مذهب
آورنـد و   يم يرو ييه به بداهه سراكد ان گر داستانيد يسه راو» سالم، عمر، فاطمه«روه گ
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 يا سالم، پسر بـرده . ت داستان ندارديشخص يبا زندگ يند، ارتباطنك يمه نقل كرا  يعيغالب وقا
نـد، بـه   كرا نقـل   »زهـرا  -احمـد «ه سرگذشـت  كش از آن ياو ب. ه از سنگال آمده استكاست 
نـد،  ك يت مـ يـ اكه او حكـ  يدر داسـتان . پـردازد  يخود مـ  يها و رنج يات شخصيتجرب ييبازگو

در  ييامجوكـ ماند و از آن پس در صدد  يام مكنا يول ،ش استيخو ةت زنانيهو يقهرمان در پ
 كيريوان سـ ياو به ح« :ابدي يت او تنزل ميدر روا» زهرا -احمد« يتيگاه شخصيجا. است يزندگ
ـ او تنهـا راه گر ) 142همان ( ».ش گذاشته شده استينماقفس به  يكه در كشود  يمبدل م ز از ي
  .داند يم» زهرا -احمد«ت و فساد را مرگ كفال

نـده از دروغ  كآ ةد و جامعيجو يبهره م »زهرا -احمد«از سرگذشت  »عمر«، ين راويپنجم
 يسـت يوم بـه ن كـ ، قهرمـان را مح يقبلـ  يز همچـون راو ياو ن. دهد يم ل قراريا را مورد تحليو ر
  .ندكپنهان  د خود را از انظاريه باكداند  يم

ـ يرات و بكه با تفكداستان است  ين راويششم »فاطمه«  يداسـتان زنـدگ   ،خـود  ةنش زنان
. نـد ك يمـ  يت داستان همذات پنداريوسته با شخصياو پ. ندك يخاص نقل م يقهرمان را با ظرافت

 »ن داسـتان بـودم  يـ من محور ا د االنيداشتم، شا »احمد« مانند پدر يم، اگر پدرزن يكمن هم «
زن . ات نـدارد يـ ه زن در آن حـق ح كـ شد ك ير ميپدرساالر را به تصو يا او جامعه) 170همان (

فاطمـه  . نـد كان نقـل  يـ گر راويمتفاوت از د يتياكند تا حك يفراهم م يو ينه را برايبودنش زم
بـاهوش   يول ،استمار يب ياو گرفتار جسم. بن جلون است ةمورد عالق ياز عناصر داستان يكي

ـ  ييچـون فاطمـه، جـدا    يسنده با به صحنه آوردن زنينو. و خردمند است ن جسـم و روح را  يب
ند تـا  ك يفراهم م ياو فرصت يدارد و برا ياحمد بر م ة، نقاب را از چهرين راويا. دهد ينشان م

را  يون رايا، شيبه دختر عمو» زهرا-احمد« يها گفته. شديانديم بر سرنوشتش بكبر اوضاع حا
ل آمدم ين دليخواهرم، به هم. يتو مثل من. يستكيدانستم تو  يشه ميمن هم«: دارد ير وا مكبه تف
پر از عشـق و محبـت بـه     يها دور از نگاه ،كخش يما هر دو در اعماق چاه. رمينار تو بمكدر 
 كما مشتررنج ...ميم، چون زنيناقصد هم يشا. ميم، زنيه ناقص باشكش از آن يپما . ميا ا آمدهيدن

  )80همان ( »...است
 كل مشـتر يـ انگر تمايـ ن رو بياز ا. و عدم است يستياز ن ينماد »چاه«در شاهد مثال باال، 

  .داستان به مرگ است ين راويششم ش ويت، دختر عمويشخص
 ةاو دربـار . است ين راويشود، آخر يدار مين فصل داستان پديه در آخرك يمرد عمامه آب
مـرگ را   ةخنـد  يصدا«: رديگ مي يند و معماگونه داستان را پك يازگو نمب يقهرمان داستان مطلب

داسـتان   يگـر راو يد. نت گرفته بـودم كل. گفتم مي من پرت و پال. ردك يمرا مسخره م. دميشن يم
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 داسـتان  يها تياز شخص يكيات يشب، مرگ در ه يك...در دستان مرگ بودم يا چهينبودم، باز
 يراز. ردمك يم ياحساس بدبخت. ردكمتهم  يانت در رازداريخ ظاهر شد و مرا به »زهرا-احمد«

ن يالم اك ياز فحوا) 202همان ( »اهر شومتوانم در مقابل مردم ظ يگر نميه دكام  ردهكرا عنوان 
اشـاره بـه   . رده اسـت كـ نقـش   يفـا يا ،ين راويآخر يسنده به جاينوه كد يآ ين بر ميچن يراو

 ياو باورهـا . اسـت  تهكن نين ايز مبيفصل، ن نيآخر ان داستان دريها و راو تيسرنوشت شخص
پـس از   يايرا در دن يمثبت و منف يها تيشخص ةنديبخشد و آ يت مينيخود را در تصوراتش ع

گـر  يد. ظهر جمعـه بـود  . دميداستان را د يفاطمه، راو. ا بودميدر آن دن«. ندك يم يمرگ بازساز
ه لباس عروس بـود  يفنش شبك. باران بودگل وجودش ةهم. سالم و شاد بود. دمار و رنجور نبويب

  )205همان ( »...شد يده ميآن د يها نيچ يرو كخا يمكو سالم بود، فقط 
او مـرا  . دميـ پدر احمـد را د . سپرده بودند كه مردگان را برهنه به خاكبودم  يدر قبرستان«
. نداشـت  يت خوبيوضع. نمكف يگر تعريد يا رد و از من خواست تا داستان را به گونهكحبس 

همسرش هم پشت سرش بود و مـدام آب دهـانش را   . جهنم بود يدر ورود ةاحتماالً در آستان
  )204همان ( »...انداخت ين ميبر زم

دهد و با خوانـدن قـرآن بـر سـر مردگـان،       يد داستان را به خواننده ميلكسنده ينو -يراو
پر واضح اسـت   .داستان است يان ظاهريپا يبرا يا وهين شيو ا شود يجنوب م يها ابانيب يراه
 كاسـت و خـا   كيآرامش و پا يابان در جستجويا، در بيدروغ و ر يايه بن جلون خسته از دنك
  .و خلوص است كين پايا ةنندك ياو تداع يابان برايب

  جهينت
نـده اسـت،   كه افيبن جلون سـا  يز بر زندگيه بر تمام آثار و نك يا هيتوان گفت درونما يم
عم خود، داستان بحـران  به ز يكر ه هكان متعدد ياز راو يريگ با بهره يو .است »تيهو« ةمقول
. دهـد  يسوق م يت انسانينند، توجه همگان را به سمت شناخت هوك يرا نقل م يت دختريهو

ان، نـوع نگـاه و   يـ ت داسـتان توسـط راو  يـ روا ياو هنرمندانه نگاه خواننده را به سمت چگونگ
وشـد تـا   ك يسـنده مـ  يگر چـه نو . سازد يرامونش معطوف ميپ يايت باخته به دنيفرد هو ةشياند

ار ساده بـه نگـارش   يبس ياز جامعه با دختران را با زبان يت و رفتار ناهنجار قشرياستبداد، سبع
ه دچار بحـران  كها را  يشكآن دسته از مرا ين، زندگين داستان نماديفراتر از آن، ا يدرآورد، ول

 رفتنيه بـا پـذ  كـ ش اسـت  كنمـاد مـردم مـرا    »زهرا -احمد« .شدك ير مياند، به تصو ت شدهيهو
انـد، امـا    برخوردار شده يبهتر يت و رفاه ماديفرهنگ و آداب و رسوم فرانسه، گر چه از موقع
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گر؛ بن جلـون در  يد يالمكبه  .رديگ يقرار م يآنان در تقابل با فرهنگ فرانسو يگاه فرهنگ بوم
 يهـا  بـه ارزش  ها و باور آنان ييقايآفر يجتماعت سخت ايضع، ويانتقاد يرديكن رمان با رويا
 يبه اوضاع نابسامان اجتمـاع  يتوجه و .ش درآورده استيننده به نماك رهيخ يرا به نحو ييذاك

  .دهد يقرار م يد شهريات پليادب ياو را در واد يز، اثر ادبيانتقادآم يبا لحن
بـه زادگـاهش، بـه     يورامـونش از تعصـب   يپ ةده به اجتمـاع آشـفت  نسينو وار ابوسكنگاه 

ه در آن، كـ اسـت   يبـوم  ي، داسـتان كفرزند خا داستان. رديگ يم نشات »يمن انسان«و  »تيهو«
ـ   يـ ل ايـ شود و تحل يها استادانه وصف م يشكمرا يزندگ ةويط، فرهنگ و شيمح  ةن اثـر، بـه مثاب

گـر چـه اغلـب    . اسـت  شـور بـن جلـون   ك يو فرهنگـ  يخ علوم اجتماعياراز ت يشناخت بخش
 يخيا تـار يـ ن يچ سـرزم يه خود را متعلق به هكاست  يسندگانيآثار نو ةدر زمر يو يها داستان

برد و بـا   ين رمان بهره مينوشتن ا يع زادگاهش براياز وقا ه اوكپر واضح است  يول دانند، ينم
بن جلون به زبان  يابيدست. دهد يرا ارائه م يسينو از داستان ينيل نوكت و افسانه شيق واقعيتلف

ن امـر،  يجهان شمول به ا يرديكن داستان با رويل موجب شده است تا ايت و تخيواقع كمشتر
  .گوناگون داشته باشد يها ق مختلف و فرهنگيبا سال ينيمخاطب

 يپـرداز  داستان ين اساسك، رييت گراينيه عكرد كن استنباط يتوان چن ين اثر ميل ايبا تحل
در جوامع  يرونيب ياو ما به ازا يداستان يها تيغالب شخص يتوان برا يرا ميبن جلون است، ز

و  يخواهانــه، اســتبداد در خــانواده، پــدر ســاالريوب احساســات آزاكاو از ســر. افــتي يســنت
او بـه  . دهد يشورش نشان مك ةاز جامع ياهير سيبرد و رنج خود را در تصو يرنج م يشكدختر
 از ياريو بسـ  يپرسـت  افـه از آنـان، خر  يار باطـل برخـ  كـ ، افيزنـدگ  ةوي، شيسنت ةجامع يخوب
فرد  .رديگ يخود آنان را به باد انتقاد م ين رو در اثر داستانيشناسد، از ا يگر آن را ميد يها جنبه
ن به او يدروغ يتيه در بدو تولد، هوكشود  يزن در داستان ظاهر م يكسوت كت باخته در يهو
ـ از ا ؛شدك يم كديرا به  يگريد »من«گر يدل شده است و به عبارت يتحم الت كن رو بـا مشـ  ي
مضـمون   يبـا بررسـ  . ش دارديخـو  ةه با مردان جامعكگر زنان، بلينه تنها در رفتار با د يمتعدد
ت نشناختن زنان يه به رسمكرد يگ يجه مين نتيمقاله چن ة، نگارندكفرزند خادر  يليت تحميهو

، انفعال، عدم يگنه تنها موجب سرخورد يجوامع سنت يت افراد در برخياز جمع يميبه عنوان ن
ونـد سـالم و   يابـد و پ ي يمـارگون مـ  يب يه جامعه ساختاركگردد، بل يآنان م يتيهو ياستقالل و ب

  .شود يزن و مرد برقرار نم ةن دو مجموعيب يانسان
ات مدرن، با يو ادب يفرهنگ يها سنت ةوند دهنديمدرن و پ يا سندهيبن جلون به عنوان نو

از عناصر متضاد ارائـه   يب هماهنگكيو مدرن، تر يكسمبل يهن در قالب داستانكن يطرح مضام
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  .مدرن است ين امر از جمله ابداعات او در خلق رمانيه اكدهد  يم
ـ  يرد نـو يكـ نثر و رو ييايه پوكاست  ي، از جمله آثاركفرزند خا ت يـ هو« ةن آن بـه مقول

  .رديقرار گ يموجب شده است، مورد توجه جامعه شناسان و منتقدان ادب »يليتحم
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