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 رةیجزو  ذاکرة الجسدعشق در دو رمان  ی شناسمفهوم یقيتطب یبررس
 یسرگردان

 مهران نجفی حاجيور
 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران

 وند عبدهابراهيم ظاهری 
 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران

 (   4194، تاريخ چاپ: بهار و تابستان 82/92/00، تاريخ تصويب: 84/98/00: دريافت خ)تاري
 چکيده

-هاي مدرن به ويژه در جوامع شرقي، تقابلي بین انديشهدر دورۀ معاصر، به سبب رواج انديشه

-هاي مختلف، به ويژه رمانشناسي عشق شکل گرفت و گروه هاي سن تي و مدرن دربارۀ مفهوم

هاي اره، رويکردهاي گوناگوني در پیش گرفتند  که بازتاب رويکردها و نگرشبنويسان، در اين
شناسي مفهومبررسي به  ،ستارج شان بازيافت. بر اين اساس در اين هايتوان در رمانآنان را مي

 جزيرۀ سرگردانياز احالم مستغانمي و  ذاکرۀ الجسد  هايدر رمانهاي گوناگون عشق، و جنبه
شود تا بر مبناي مکتب ادبی ات تطبیقي آمريکايي و روش اسنادي پرداخته مير از سیمین دانشو

ها و هاي عشق در آثار آنان بازنمايي شده است؟ چه تفاوتنشان داده شود که کدام جلوه
اند؟ نگرش آنان به عشق چه بوده است؟ نتايج پژوهش هايي در اين زمینه با هم داشتهشباهت

يرۀ سرگرداني بیشتر به عشق مدرن به عنوان معیاري براي ازدواج، دهد در رمان جزنشان مي
، بیشتر به مسألۀ عشق به وطن و ذاکرۀ الجسدعشق سطحي و عشق عرفاني و در رمان 

چنین دانشور سعي در ترکیب رويکرد سن تي با مدرن ناسیونالیسم عاشقانه توجه شده است. هم
اي بايد متناسب با اين باور است که در هر جامعهدربارۀ موضوع عشق دارد؛ ام ا مستغانمي بر 

توان گفت رويکردي موازي دربارۀ عشق فرهنگ همان جامعه، به عشق پرداخته شود و مي
 سن تي و مدرن دارد.

 ذاکرۀ الجسد، جزيرۀ سرگرداني، عشق، مدرنیته، عرفان.کليدی:  گانواژ

 __________________________________________________________________________  
 najafimehran@sku.ac.ir ( مسئول نويسنده ) 

 zaheri@sku.ac.ir 

mailto:najafimehran@sku.ac.ir%20(
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 . مقدمه1
و دربارۀ ضرورت و  به شرح آن پرداختههاي مختلف عشق از جمله مفاهیمي است که گروه

خوبي و بدي و زشتي و زيبايي ن یاي میزعشق را چ که افالطوناند؛ چنانکارکرد آن نظر داده
موجودي است روحاني بین اين دو)ضیاءالديني  ؛ بلکه داند که نه خداست و نه موجود فانيمي

یاست که انسان خود را بدان مبتال عشق نوعي بیماري مالیخول»سینا (. از نظر ابن42 و بصیري
ها بر انديشه و فکر او ها و سیرتکه نیکويي و شايستگي برخي صورتسازد؛ بدين طريقمي

(. در دوران معاصر نیز برخي عشق را اشتیاق 24 سیناابن«)شودمسل ط و غالب مي
کنند و دو يا حساس مياند که افراد به يکديگر ااي دانسته( يا آن را عاطفه80 اند)سینگر دانسته

(. حت ي آن را در حد نیروي غريزي و جنسي نیز 884 دهد)بايرچند نفر را به هم پیوند مي
اند. در قرون وسطي، عشق موضوعي کامال  شخصي، وابسته به سن و نیمه اشرافي تعريف کرده
يي در دورۀ گیري انديشۀ فردگرااي بین عشق و ازدواج وجود نداشت؛ اما با شکلبود و رابطه

مدرن، عشق مبناي تشکیل خانواده شد. از نظر گیدنز در اروپا، عشق سه مرحله را پشت 
سرگذاشته است: عشق شورانگیز قرون وسطايي و عشق رمانتیك که در اين مرحله، عشق  
اشرافي و استعاليي شورانگیز، به عشق زمیني، اين جهاني و فردي تبديل شد. در نوع سوم، 

گیرانۀ رمانتیك، نقض و ضرورت پايداري و روابط ال، تعه د عمرانه و سختيعني عشق سی 
(. در اين مرحله، شکنندگي، ناپايداري، تعد د عاشق شدن و 1-4 صمیمانه، منکر شد)وکیلي

 (.80-81 هاي عشق شده است)باومنکااليي شدن، از جمله ويژگي
اي شده عشق عرفاني توج ه ويژه در فرهنگ ايراني و اسالمي نیز در کنار عشق زمیني، به   

هاي اين دوره، نگرش به عشق تغییر يافت است؛ اما در پي آشنايي با مدرنیته، به تأثیر از مؤل فه
هاي مختلف جامعه از جمله شاعران و نويسندگان قرار که اين موضوع، مورد توج ه گروه

(. 400 باير«)اندعشق گفته ترين سخنان را دربارۀبخشترين يا بصیرتبیش»گرفت؛ گروهي که 
شود با نگاهي تطبیقي، نگرش دو نويسندۀ الجزائري بر اين اساس در اين پژوهش، کوشیده مي

دربارۀ عشق  جزيرۀ سرگردانيو  ذاکرۀ الجسدهاي و ايراني، احالم مستغانمي و دانشور در رمان
افته است که با مبادلۀ انسان امروز دريبررسي شود. اهمی ت مطالعات تطبیقي در اين است که 

ت ديگري اي که ضعف و نارسايي دارد، دانش مل تواند در زمینهفرهنگي در معناي وسیع آن مي
دست آورد و با تواناشدن در آن زمینۀ خاص، به اهداف سیاسي و اقتصادي و هر آنچه را به

تاکنون، میدانى وسیع ات تطبیقى از زمان ظهور آن قلمرو ادبی (. 02 بدان نیاز دارد، برسد)رادفر
عى را در خود جاى داده هاى متنو ها و گرايشهاى فکرى را پوشش داده و نحلهتاز فعالی 
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طور که فرهنگ ملل مختلف بر ات تطبیقى، نوعى دادوستد فرهنگى است؛ زيرا هماناست. ادبی 
 ؛گذارنديم ات آنها هم که يکى از ارکان فرهنگ است، در هم اثرگذارند، ادبی يهم تأثیر م

کند: يکى، به کشف روابط يات تطبیقى، به چند موضوع کمك مبنابراين، تحقیق در ادبی 
الت ادبى که مربوط به اين نوع روابط ديگر، به درك آن قسمت از تحو  و هاتفرهنگى بین مل 

است. از اين رو، اين رشته از معارف بشرى، در برقرارى دوستى و صلح بین ملل مؤثر 
 (. 41 ايىاست)بق

 پژوهش اهمي ت و هدف. 1-1
هاي گران همۀ رشتهعشق از عناصر اساسي زندگي انسان است که همواره مورد توج ه پژوهش

شناسي يك ضرورت هاي ايجاد شده در دورۀ معاصر، عشقعلوم انساني بوده و به دلیل بحران
عشق در فرهنگ ايراني و عربي (؛ بنابراين با توج ه به اهمی ت مسألۀ 12 بنیادين است)نامورمطلق

کردن اين موضوع در دو جامعه دارند، و جايگاهي که اين دو نويسنده و آثارشان در نهادينه
به خوانندۀ يك اثر در ، پژوهش در اين زمینه ضروري است. از سوي ديگر، مطالعات تطبیقي

بینى همم خودو دهد که با ديدي بازتر به دنیاي اطراف بنگرد هر زباني اين فرصت را مي
هماهنگ با  کنار گذاشته و است را که ضعف دنیاي امروز و به خصوص مشرق زمین فرهنگى

چشم  کمتر به داخليى و ات مل الت فکرى زمان خود حرکت کند؛ حرکتى که در ادبی تحو 
از احالم ذاکرۀ الجسد بر آن است با بررسي تطبیقي متن  دو رمان  پژوهش حاضر. خورد يم

 ها،هاي عاشقانۀ آنها و نگرشاز سیمین دانشور و تحلیل مؤل فه جزيرۀ سرگردانيو  يمستغانم
تا از اين راه بتوان به را بیابد  زبانيهاي آثار دو نويسندۀ فارسي و عربها و تفاوتشباهت
 .هاي فرهنگي اين دو نويسنده دست يافتها و اختالفشباهت

 
 های پژوهشپرسش. 1-7
اين دو نويسنده چه نگرشي به عشق -عشق در آثار آنان بازنمايي شده است؟ هاي کدام جلوه-

 هايي در اين زمینه با هم دارند؟ ها و شباهتچه تفاوت-دارند؟ 
 پيشينة پژوهش. 1-6

نوشته  هايي ملل، تاکنون پژوهش گريد اتیبا ادب يفارس اتیموضوع عشق در ادب قیتطب ۀدربار
عطار در  ریعشق منطق الط يهفت واد ينامتنیب يبررس» ۀقالم سندگاننوي که شده است؛ چنان

اند که هرچند دو اثر عطار و اندره  دهیرس جهینت نيبه ا «ديتنه و مسافرش از آندره شد میمرد ن
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هفت  ۀنیدر زم ژهيآثار آنان به و هاي هيبا هم متفاوت هستند، درونما انیاز نظر فرم ب د،يشد
در  يمشترك بشر هاي دغدغه انگریامر ب نيهم دارند که ا با ياديز اریعشق شباهت بس يواد

در  تیقصد و ن» ۀدر مقال اي و (180 ياصفهان يو قاسم يکوچ يمیراه و روش سلوك است)سل
حاصل شده است که مولوي نیز  جهینت نيا «يدر مثنو يمولو يآن با آرا قیو تطب ريدا ۀشياند

ي هستي میداند. از ديد او جـوهر و مالط پیوند همانند داير، عشق را سبب پیوند و اتحاد اجزا
. در حوزۀ ادبی ات (22 يکندکل يدهندۀ کل کاينات و جهان هستي عشق است)بهنام فر و اصفهان

هاي درخور توج هي در رابطه با نويسندگان زن فارسي و عربي زبان مورد تطبیقي، پژوهش
من منظار  ۀیلیلکرونوتوب التحلدراسۀ ا»که  موضوع مقالۀ بررسي انجام شده است؛ چنان

يا همان پیوستار ح کرونوتوپ الاصطبررسي ، «ذاکرۀ الجسد و ایدو دن ۀيروا يف نیباخت لیخائیم
البولیفونیۀ في الروايۀ »است. پژوهشي ديگر با عنوان دو رمان فارسي و عربي زمان و مکان در 

با تلفیق « مکن ها را من خاموش مي چراغوروايۀ  ذاکرۀ الجسدالنسويۀ دراسۀ مقارنۀ بین روايۀ 
وگومندي رمان در چهارچوب سیاق  میان نقد فمینیستي و نقد باختیني، سبك و روابط گفت

بررسي شده است. در  ،کنم ها را من خاموش مي چراغو رمان  ذاکرۀ الجسدداخلي متن دو رمان 
و  ياحالم مستغانم سدذاکرۀ الجدر رمان  يپسااستعمار يهاشهياند يقیتطب يررسب»اي مقاله
اند. در مقالۀ آثار نام برده تحلیل شدهپسااستعماري  ۀنظري بر اساس ،«احمد محمود هاهيهمسا

تعامل و تقابل سن ت « ذاکرۀ الجسدو  جزيرۀ سرگردانيهاي نت و مدرنیته در رماديالکتیك سن »
ده است. گفتني است و مدرنیته در دو جامعۀ عربي و فارسي بر اساس اين دو رمان بررسي ش

هايي شده است که از ها، در برخي آثار به صورت جداگانه اشارهبه مسألۀ عشق در اين رمان
از گلشیري، کتاب  جدال نقش با نقاشچون کتاب هايي توان به  کتابمیان آثار فارسي مي

از  سينقد اجتماعي رمان معاصر فاراز سرشار،  هايي از ادبی ات سیاسي امروز ايرانجلوه
اي در اين از میرعابديني اشاره کرد؛ اما بررسي تطبیقي نويسيصدسال داستانعسکري و  کتاب 

 زمینه تاکنون نوشته نشده است.
 
 روش پژوهش و چارچوب نظری. 0-1

هاي مرتبط روش تحلیل در اين پژوهش اسنادي، با هدف توصیف و تحلیل است. ابتدا موضوع
هاي بندي و سپس با هم مقايسه و ويژگياج، کدگذاري و مقولهبا عشق در هر دو رمان، استخر

ها بیان شده است. در اين پژوهش، مبناي تطبیق، بر اساس مکتب مشترك و متفاوت آن
متن  اصالت را به نقد مدرن است که بر مکتب آمريکايي ناظر»آمريکايي ادبی ات تطبیقي است. 
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 موجب شد که تشابه لهمین اص هم شبیه هستند و ها بهمتنۀ هم در آنچه فرامتن. دهد، نهمي
 نگارگري، معماري، لزيبا مث هنرهاي از جمله معارف بشري ديگر اين مکتب، ادبی ات با در

به  ،81 )سی دي« قرار گیرد نقدي بررسي ادبي و تجربي، مورد علوم رقص، موسیقي و حت ي با
 هاينژاد، مل ی ت، تفاوت لۀأمس در مکتب آمريکايي به سپ. ( 10 علوش و 84 خطیبنقل از 

اين  به هاي معرفت بشري است. با توج هحوزه مهم، شود، بلکهنمي تاريخي توج ه زباني، روابط
 در هاي معرفتي چهتطبیق مفاهیم، معاني و حوزه بررسي و ادبی ات تطبیقي به توان درمي مباني،

 ت)همان(.يا چند ادبی ات پرداخ دو در ادبی ات و چه كي زبان، چه در كدر ي زبان و چه دو
 . معرفی نویسندگان7

( در خانوادۀ فرهنگي در شیراز به دنیا آمد. تحصیالت ابتدايي و 4109-4199دانشور )
موفق  4182متوسطۀ خود را در زادگاهش به پايان رساند، سپس به تهران آمد و در سال 

عالوه بر نوشتن مقاالتي به گرفتن دکتراي ادبیات فارسي از دانشگاه تهران شد. وي 
آتش هايي چون هاي کوتاه و رماندربارۀ زنان و ترجمۀ چند اثر، مجموعه داستان

را نیز  ساربان سرگردانو  جزيرۀ سرگرداني سووشون، شهري چون بهشت، خاموش،
، داستان جزيرۀ سرگردانياي نامه(. دانشور، در رمان  زندگي484 نوشته است)میرعابديني

 82کند که پدرش را در جريان کودتاي تي به نام هستي را روايت ميزندگي شخصی 
دهد، مادرش بعد از مرگ پدر، با فردي به نام احمد گنجور ازدواج مرداد از دست مي

شود با مادربزرگش زندگي کند. او بعد از کند؛ بدين سبب، هستي مجبور ميمي
د. از نظر انديشه، بین دنیاي شوتحصیالت، در ادارۀ فرهنگ و هنر مشغول به کار مي

تواند مانند مادر بزرگ مادربزرگ )سن تي( و مادرش )مدرن( سرگردان است؛ نه مي
هاي مدرن، سد هاي سن تي باشد و نه مانند مادرش متأثر از انديشهبستۀ انديشه دل

اش در زمینۀ ازدواج، اين است که با فردي ازدواج ترين دغدغهجنسی تي را بشکند. مهم
هاي کند که او را تحت تمل ك خود درنیاورد. سرانجام وي با سلیم که بیشتر انديشه

 کند.سن تي دارد، ازدواج مي
زاده شد. وي نويسندۀ برجسته  هدر قسنطین م4081احالم مستغانمي در سال 

الجزايري و دختر رهبر انقالبي الجزاير، محمد الشريف مستغانمي و نخستین زن 
هاي او به انگلیسي ترجمه شده است. عربي زبان است که نوشته هايکتاب ۀنويسند

به زندان افتاده بود.  م4018 اعتراضاتپدرش بعد از  ،پیش از به دنیا آمدن مستغانمي
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آغاز شد، خانه پدر مستغانمي در تونس به مرکز  م4081هنگامي که نبرد الجزاير در 
اش مدرك دانش آموختگي م4021. احالم در سال شدديدارهاي حزب مقاومت تبديل 

ات عرب از دانشگاه بن يوسف بن خدۀ الجزاير دريافت و در همان سال را در رشته ادبی 
 ۀو در اواخر دهر کرد. امنتش على مرفأ األيامبا نام  را اشنخستین مجموعه شعري

 ۀتوانست مدرك دکتري خود را در رشت م4028به پاريس رفت و در سال  م4029
نگار لبناني از دانشگاه سوربن دريافت کند. مستغانمي با يك روزنامهشناسي جامعه

را در  ذاکرۀ الجسدخود به نام  رمانجا نخستین ازدواج کرد و به بیروت رفت. در آن
ترين آثار او که به زبان فارسي (. از جمله مهم422 )عدالتي نسبمنتشر کرد م4001سال 

االسود يلیق (، خاطرات تنم)4001الجسد ذاکرۀتوان به است، مي نیز ترجمه شده
 ( اشاره کرد.فراموشيم)8941 نسیان( و سیاه برازندۀ توستم)8948بك 

اي از عشق، الجزائر، قسنطینه و تقابل کشورهاي به توان خالصهرا مي ذاکرۀ الجسد
تاراج رفته با کشورهاي استعمارگر دانست. در اين رمان، با زباني شاعرانه، الجزائر بین 

مبارزي جوان که دست  خالدم به تصوير کشیده شده است. 4009م تا 4019هاي سال
خود را در راه دفاع از وطن در مقابل استعمار فرانسه از دست داده است، اکنون در 

کند، جا زندگي ميسالي و پس از حدود بیست سال، در پاريس، شهري که در آنمیان
، فرماندۀ شهید سي طاهر، دختر احالمکند که با نمايشگاهي از آثار نقاشي خود برپا مي

شود، احالمي که نه تنها شود. شیفته و دلباختۀ او ميخود در انقالب الجزائر روبرو مي
معشوق او بلکه وطن و شهر اوست. احالم نمايندۀ نسلي است که نه از گذشتۀ خود 

که افرادي با پست و دانند و نه هدفي براي آينده دارند؛ قربانیاني هستند چیزي مي
اي در رأس حکومت، آنان را به ورطۀ نابودي هاي سیاسي و با روابط شبکهمنصب
 اند.کشیده

 
 های ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانیشناسی  عشق در رمان. بررسی  مفهوم6
 . عشق مدرن مبنای ازدواج6-1

اند؛ با اين ار ازدواج نگريستههر دو نويسنده بر اساس نگاه سنتي و مدرن، به عشق به عنوان معی
هاي مدرن، رويکردي ترکیبي تفاوت که دانشور، بر آن است تا با اصالح سن ت بر اساس نگرش

اتخاذ کند؛ اما مستغانمي بر اين باور است که عشق مدرن در کنار عشق سن تي پذيرفتني است و 
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از سن ت به مدرنیته، بايد بر  هاي هر جامعه و روند گذار آن جامعهبا توجه به معیارها و ارزش
 اساس يکي از اين رويکرها در مورد عشق، عمل کرد.

در رمان جزيرۀ سرگرداني، گذر جامعۀ ايراني از سن ت به مدرنیته در دورۀ پهلوي دوم نشان 
داده شده که همین امر موجب ايجاد نگاه تقابلي به مسائل مختلف از جمله عشق شده است. 

ها، بر مبناي نگرش مدرن، عشق را معیار انتخاب همسر ي از شخصی تدر اين داستان، برخ
خواهد به شکل سنت ي او را پردازد که ميکه هستي همواره به انتقاد از مادرش ميدانند؛ چنان مي

داني که از عرضه مي»کند: گونه به اين امر اشاره ميوگوي با مادر، اينشوهر دهد. او در گفت
خواهد بنا بر عاشق مراد است و مي (. هستي0 سرگردانيجزيره دانشور، )«کردن خودم بیزارم

خودم »گويد اگر مراد خواستگاري نکرد، عشي ميکه به مامانمیل خود با او ازدواج کند؛ چنان
شود متأثر از عشق در جامعۀ مدرن، ( و بدين ترتیب نشان داده مي48« ) گذارمقدم پیش مي

هاي جامعه را شکسته است. گفتني است هستي در آغاز، شخصی تي شخصی ت زن، برخي از تابو
هاي مختلف سن تي و مدرن دارد. بدين سبب با وجود اظهار عشق به مراد و مرد د بین انديشه

شود و از اين جا با سلیم آشنا ميرود و در آنمخالفت با نگرش مادر، همراه او به سونا مي
گیرد. بدين ترتیب يك مثل ث عاشقانه به وجود شکل ميمرحله به بعد، عشق بین او و سلیم 

 آيد.مي
هاي عشق در دوران مدرن، سی ال بودن آن است؛ يعني تعه د عمرانه و از جمله ويژگي

شود. در اين گیرانۀ رمانتیك، نقض و ضرورت پايداري و روابط صمیمانه را منکر ميسخت
-4 هاي عشق است )وکیلياز جمله ويژگيمرحله، شکنندگي، ناپايداري و تعد د عاشق شدن، 

هاي عشق در دوران مدرن، در شخصی ت هستي نیز ديده (. اين ويژگي80- 81 ؛ باومن1
شود و تعه د عمرانه نیز در شود. تعد د عاشق شدن، در عشق به مراد و سلیم، در وي ديده مي مي

رسد که بايد راد به اين نتیجه ميوگو با مگونه که بعد از گفترفتار عاشقانۀ وي نمود ندارد؛ آن
دهد و با او ازدواج کند. در دوران مدرن، عاشق دلبستگي چنداني به به عشق سلیم پاسخ مثبت 

گذارد. هستي نیز يك معشوق ندارد و قطع رابطۀ عاشقانه، بر احساسات عاشق چندان تأثیر نمي
احساسات او مانند عاشق رمانتیك، ماند و پس از قطع رابطۀ عاشقانه، بستۀ مراد نميچندان دل

که اين دهد، بدون اينشود و بدون هیچ ناراحتي به عشق خود با مراد پايان ميدار نميخدشه
 قطع رابطۀ عاشقانه، بر ديدگاه و رفتار او دربارۀ مراد تأثیري گذاشته باشد.
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را رقم زده و هايش، خط اصلي  روايت داستاني عشق با تمامي جنبه ذاکرۀ الجسددر رمان 
از همان  -شخصی ت اصلي رمان -بر همۀ عناصر و زواياي داستان سايه افکنده است. خالد 

ما زلت أذکر قولک ذات یوم: الحب هو »کند: آغاز داستان، خواننده را با موضوع عشق درگیر مي
را در (؛ )ترجمه: هنوز سخن آن روزت 2 مستغانمي«)ما حدث بیننا. واالدب هو کل  ما لم یحدث

 چیزي است که اتفاق نیفتاد(.چه بین ما اتفاق افتاد و ادبی ات همۀ آنخاطر دارم: عشق، آن
کند؛ با وجود اين که با خالد که از الجزائر به فرانسه رفته است و در پاريس زندگي مي

ين شود. خالد که براي ااش، عاشق احالم مياي موق ت دارد، در نمايشگاه  نقاشيکاترين رابطه
دختر اسم انتخاب کرده و برايش شناسنامه گرفته بود، بعد از گذشت حدود بیست سال، شیفته 

رنگ و بر شد ت عشق بین شود. رابطۀ عاطفي بین خالد و کاترين به مرور کمو عاشقش مي
شود تا جايي که اين عشق در همه جاي داستان حضور دارد. با احالم  و کاترين افزوده مي

دوست فلسطیني و شاعر خالد به پاريس و آشنا شدن احالم با او، خالد گمان آمدن زياد، 
کند که با وجود زياد، ديگر امیدي به ارتباط با احالم وجود ندارد. زياد در راه مبارزه با رژيم  مي

شود و احالم نیز به واسطۀ عمويش، با فردي از مسئوالن رده باالي اشغالگر قدس شهید مي
کند. در پايان نیز خالد براي شناسايي جنازه برادرش که در انفجاري در يحکومت ازدواج م

 گردد.پايتخت کشته شده است و با عشقي شکست خورده، به الجزائر برمي
توان تقابل عشق سنت ي و مدرن را در زمینۀ ازدواج مشاهده کرد، عشق مي ذاکرۀ الجسددر 

ارد، با همۀ توصیفاتش عشقي مدرن است و اي که با کاترين در پاريس دخالد و نوع رابطه
هاي طبقاتي، که به تفاوتدهد؛ اينهاي اين نوع عشق را توضییح ميحت ي خالد به تفصیل مؤلفه
هاي خودش تبديل خواهد کاترين را طبق باورها و خواستهکنند، نميفرهنگي و ... توج هي نمي

تعو دت منذ تعر فت علی »گذارد: حترام مياي دوم از خودش کند و به شیوۀ زندگي او ابه نسخه
الکاترین أال  أبحث کثیرا  عن أوجه االختالف بیننا. أن أحترم طریقتها في الحیاة، وال أحاول أن أصنع منها 

(؛ )ترجمه:  22 مستغانمي«)نسخة من ي. بل إن ني رب ما کنت أحب ها ألن ها تختلف عن ي حد  التناقض أحیانا  
مان دست نگذارم. به شیوۀ ام روي نقاط اختالفرين آشنا شدم عادت کردهاز روزي که با کات

اي چون خودم نسازم. اصال  شايد به خاطر همین زندگي او احترام بگذارم و از او نسخه
دهد دوستش دارم(. تنها دلیل پیوندشان را ها که گاهي او را در تناقض با من قرار ميتفاوت

فال شيء کان یجمعني بهذه المرأة في النهایة، سوی شهوتنا »داند: خواستۀ مشترك و هنردوستي مي
(؛ )ترجمه: در نهايت چیزي جز شهوت و عشق ما نسبت به  22«) المشترکة وحب نا المشترک للفن  

 هنر، مرا به اين زن پیوند نداده است(.
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جدت فیه ثم  و »شمرد: اش برميهمچنین ويژگي مثبت کاترين را آزاد بودن و عدم پايبندي
هاي بسیاري (:)ترجمه: خوبي 22  «)حسنات کثیرة، أهم ها الحری ة و عدم االلتزام بشيء تجاه أحد...

شان آزادي و متعه د نبودنش به چیزي در مقابل کسي است...(. رابطۀ تريندر او يافتم که مهم
ديگر را مالقات هم گذرد تاها ميها با هم دائمي نیست و در هفته، يك بار و گاهي نیز هفتهآن

کان یحدث أن نلتقي مر ة في األسبوع، کما »کنند؛ ام ا اين مالقات همیشه با شوق و عالقه است: 
(؛  22  «)یحدث أن تمر  عد ة أسابیع قبل أن نلتقي... ولکن کن ا نلتقي دائما  بشوق وبرغبة مشترکة

آمد کرديم، گاهي نیز پیش ميديگر را مالقات ميشد که يك بار در هفته هم)ترجمه: گاهي مي
ديگر را مالقات ها با هم ديداري نداشتیم... ام ا همیشه با شوق و تمايلي دوطرفه همکه هفته

 کرديم(.مي
 

 های سطحی. عشق و لذت6-7
هاي سطحي دارند و نتیجۀ منفي اين نوع عشق دانشور و مستغانمي، رويکردي انتقادي به عشق

دهند. در رمان جزيرۀ سرگرداني، عشق به مردان، نماد ادگي نشان ميرا در روابط فردي و خانو
نويسنده بر آن است که عشق ذاکرۀ الجسد، زند و در رمان فرهنگ غرب، به خانواده آسیب مي

هاي زودگذر کند. در واقع از جمله انتقادهاي دانشور به موضوع به وطن را جايگزين اين عشق
هاي سطحي و زودگذر است؛ موضوعي که ن عشق به لذ تعشق در دوران معاصر، تبديل شد

، به آن توج ه نشان داده جزيرۀ سرگردانيهايش تا رمان دانشور در نخستین مجموعه داستان
اي و زودگذر شده است که اين است. از نظر دانشور، در دورۀ معاصر، عشق، سطحي، لحظه

واده را به دنبال دارد. عاشق و معشوق، به امر پیامدهاي مختلفي از جمله از هم پاشیدن کیان خان
شوند و بعد از مد تي يکي از طرفین به آن پايان هاي جسماني، عاشق هم ميسبب ويژگي

گیرد. دهند. در رمان مورد بررسي، نمونۀ چنین عشقي، بین مامان عشي و مردان شکل مي مي
رده است، به دلیل شغل مامان عشي که بعد از مرگ شوهر اولش، با احمد گنجور ازدواج ک

شود و با او در مجالس مختلف، شراب هاي مختلف از جمله مردان آشنا ميشوهر، با شخصی ت
کند که رواج دانشور بیان مي (.898-891 جزيره سرگرداني )دانشور،رقصد و... نوشد و ميمي

رد، نتیجۀ شکستن توان از آن به عنوان عشق خائنانه نیز ياد کاين نوع برداشت از عشق، که مي
که سد جنسی ت در جامعۀ ايراني که به سبب آشنايي با فرهنگ غرب به وجود آمده است؛ چنان

بسکه به گوشم خواند که عشق چیز »گويد: باره ميوگو با هستي، در اين مامان عشي در گفت
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ت باشکوهي است که زن بايستي سد جنسی ت را بشکند تا آدم شود. بسکه از تساوي جنسی 
کند و مامان (. نتیجۀ اين عشق، اين است که مردان، مامان عشي را رها مي881«) حرف زد

شود از شوهرش، احمدگنجور، طالق عاطفي بگیرد. بدين ترتیب دانشور عشي نیز مجبور مي
خواهد که از دهد و با بازنمايي منفي آن، از مخاطبان خود مينتیجۀ چنین عشقي را نشان مي

 ي دوري بگزينند.هايچنین عشق
نگاه مستغانمي نیز به عشق  سطحي، نگاهي انتقادآمیز و منفي است. احالم را يك الجزائري 

اي فخیم و استوار، که در اروپا درگیر روابطي عاشقانه و سطحي شده است. داند از ريشهمي
را فدا کرد و هاي انقالبي و مبارزه با فساد و استعمار  فرانسه جان خود سي طاهر در راه ارزش

اکنون احالم در همان فرانسه، شیفتۀ فرهنگ اروپايي، زبان فرانسوي و آداب و رسوم غربي 
شده است. مستغانمي در اين رمان خالد را پیامبرگونه، مأمور آگاهي نسل جديد کرده است. او 

احالم ها شناسد و در راستاي تذک ر به نسل جديد و نماينده آنحلقۀ گم شدۀ اين نسل را مي
هاي سطحي خودداري کنند و مبناي ازدواج را تنها در ها و لذ تدادن به عشقاست تا از تن

لمفقودة من عمرک، وأعرف ذلک األب الذي لم تریه سوی أنا الذي أعرف الحلقة ا»پول و سفر و ... نبینند: 
مر ات قلیلة في حیاتک، وتلک المدینة التي کنت تسکنینها وال تسکنک، وتعاملین أزق تها دون عشق، وتمشین 

)ترجمه: من کسي هستم که حلقۀ گم شدۀ (؛ 11 مستغانمي«)وتجیئین علی ذاکرتها دون انتباه
ات او را نديدي و آن پدري که جز چند دفعه در زندگي شناسم و آنات را خوب مي زندگي

هايش بدون عشق رفتار کردي و او در تو ساکن نیست و با کوچهشهر که در آن زندگي مي
 آيي(.روي و مياش ميکني و بي حواس بر خاطرهمي

اهاي ها و رؤيو نسل جديد، بسیار با آرمان  سي طاهرفرزند شهید  احال،مهاي  ورزيام ا عشق
انقالبیون فاصله دارد، انقالبیوني که براي دانش و معرفت ارزش بسیاري قائل بودند، به عربی ت خود 

إن ه لم یتوق ع -»پايه و اساس بودند: ورزيدند و در آرزوي دور شدن از خرافات و عقايد بيعشق مي
موحاته ومبادئه. کان رجال  یقد س العلم أیضا  لک مستقبال  کهذا. لقد ذهبت أبعد من أحالمه؛ إن ک الوریثة لکل  ط

والمعرفة، ویعشق العربی ة، ویحلم بجزائر ال عالقة لها بالخرافات والعادات البالیة التي أرهقت جیله وقضت 
کرد. از رؤياهايش بیني نميچنین پیش اي اينگاه براي تو آينده)ترجمه: او هیچ(؛ 498«) علیه

-ها و آرزوهايش هستي. دانش و معرفت را مقد س ميآرمان بسیار فاصله داري. تو وارث همۀ

ها و پروراند که از چنگ خرافهورزيد و الجزائري را در سر ميدانست و به عربي عشق مي
هايي که بر نسل او بسیار سخت گرفته ها و خرافههاي پوسیده رها شده باشد، عادتعادت
جايي ندارند و احالم به سفارش عمو، به ازدواج با  در نهايت، اين آگاهي و انتقادها راه به بود(.
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هايش را بر الجزائر و خدمت به وطن دهد و فرانسه و لذ تيکي از سیاسیون عالي مقام تن مي
 دهد. ترجیح مي

 زمين. عشق به زن نماد عشق به 6-6
بوده است.  اي، زن، نماد  زمین و تسل ط يافتن بر زن، نشان تسل ط بر زمینهاي اسطورهدر نگرش

تواند نماد کشور ايران باشد؛ کشوري که در دورۀ نیز هستي مي جزيرۀ سرگردانيدر داستان 
گونه که هستي در بین ها و تفک رات مختلفي قرار گرفت؛ همانمعاصر، تحت نفوذ جريان

اين داستان سلیم نماد تفک رات اسالمي هاي مختلف سرگردان است. در ها و انديشهجريان
( 14 جزيره سرگرداني دانشور،« )اسالم انقالبي و مهدوي ت انقالبي»که همواره از چناناست؛ 

هاي هاي مدرن نیز است. مراد نماد گرايشگويد. البته اسالمي که متأثر از نگرشسخن مي
يك از اين  تواند نماد گرايش تسل ط هرباشد و عشق آن دو به هستي، ميمارکسیستي مي

کند که اين ازدواج، لبه بر ايران باشد. در پايان، هستي با سلیم ازدواج ميها، براي غگفتمان
نشان از تسل ط يافتن تفک رات اسالمي بر جامعه و کشور ايران در جامعۀ داستاني مورد نظر 

 است.
نیز نماد قسنطینه و به شکلي عام، الجزائر است. خالد با عشق  ذاکرۀ الجسد،احالم، در رمان 

ش به احالم و قطع ارتباطش با کاترين، عالقه ناگسستني و دلتنگي خود را در اوصف ناشدني
ها، در جاي جاي رمان، ارتباطي را که مستغانمي بین کند. عالوه بر اينمورد الجزائر روايت مي

شود که خواننده، احالم را قسنطینه کند، در نهايت منجر به اين مياحالم و قسنطینه روايت مي
گیرد که هر دو سو در هم چنان قدرت ميا احالم قلمداد کند. اين رابطه گاهي آنو قسنطینه ر

گرايي و عشق مستغانمي گر حس  میهن دوستي، مل يشوند و اين ارتباط عاشقانه، نشانيکي مي
به وطن يا همان الجزائر است. هنگام ديدار  خالد با احالم اين رابطه به زيبايي هرچه تمام نشان 

نشیند و شناسد عطر وطن است، احالم، وطن اوست که مياست؛ تنها عطري که مي داده شده
لم أکن »دارد: هاي درونش را به جوشش وا ميخواهد و اينجاست که قسنطینه چشمهآب مي

عندک کأس ماء..  -أعرف أن  للذاکرة عطرا  أیضا .. هو عطر الوطن. مرتبکا  جلس الوطن وقال بخجل:
دانستم که حافظه نیز (؛ )ترجمه: نمي28 مستغانمي«)سنطینة ینابیع داخليیعیشک؟ وتفج رت ق

عطري دارد. عطر وطن. وطن با آشفتگي نشست با آزرمي گفت: لیوان آب پیشت 
 هاي درونم را جوشاند(.هست...ممنون؟ قسنطینه چشمه
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دهد تا حس گاهي نیز با بیاني واضح عشق به وطن و عشق به احالم را نشان مي
کند دار، اصیل و واال تشبیه ميدوستي خود را به خواننده القاء کند؛ او را به شهري ريشه وطن

وقر رت في سر ي أن أحو لک »نامد: که دشمنان را ياراي دست يافتن بدان نیست، او را قسنطینه مي
تکوني إلی مدینة شاهقة..شامخة، عریقة..عمیقة، لن یطالها األقزام وال القراصنة. حکمت علیک أن 

-(؛ )ترجمه: با خودم تصمیم گرفتم تو را به شهري واال، رفیع، اصیل و ريشه440«) قسنطینة ما..

ها و دزدان دريايي را هرگز ياراي دست يافتن بدان نخواهد بود. دستور  دار تبديل کنم که پیگمه
که خواننده  دادم که قسنطینه باشي... (. روند وطن انگاري معشوق در رمان ادامه دارد تا جايي

شود الجزائر را دوست داشته باشد و شیفتۀ نیز به هر زباني و از هر قومی تي که باشد، مجبور مي
شوند و همۀ ها در آن به ايستادگي و صالبت ختم ميقسنطینه شود؛ شهري که همۀ راه

گیرند، شهري هاي انقالبیون از تو پیشي ميها، براي رسیدن به صفزارها و صخره بیشه
إن  کل  الطرق في هذه المدینة العربیة العریقة، تؤدي إلی الصمود. وإن  کل  الغابات »ناپذير:  تسلیم

والصخور هنا قد سبقتک في االنخراط في صفوف الثورة. هنالک مدن التختار قدرها.. فقد حکم علیها 
در اين شهر اصیل  ها(؛ )ترجمه: همۀ راه88«) التاریخ، کما حکمت علیها الجغرافیة، أال  تستسلم

-ها براي رسیدن به صفزارها و صخرهشوند و همۀ بیشهعربي به ايستادگي و صالبت ختم مي

شود، شان دانسته نميجا شهرهايي هست که ارزشگیرند. آنهاي انقالبیون از تو پیشي مي
 گونه که جغرافیا دستور داده است، تسلیم نشوند(. ها حکم کرده، همانتاريخ بر آن

 . عشق عرفانی6-0
دهد دانشور بیشتر به عرفان مقايسۀ نگرش اين دو نويسنده دربارۀ عشق عرفاني نشان مي

هاي عرفاني در فرهنگ ايراني اسالمي را برجسته کرده است؛ اما گرايش داشته و نگرش
مستغانمي چندان به اين نوع نگرش توجه نداشته و ارتباط فرهنگي بین فرهنگ معاصر جامعۀ 

هاي گذشته ايجاد نکرده است. دانشور در بارۀ عشق عرفاني، چند نگرش را با نگرش خود
آنان برداشتي سن تي از  -هايي مانند سلیم و مادر بزرگ، کند: يکي نگرش شخصی تمطرح مي

که  هاي آن برتري دارد؛ چناکه در اين نگرش، عشق عرفاني بر ديگر جلوه -عشق عرفاني دارند
طور که سعدي نقل خدا عشق و امید هم هست؛ همان»گويد: ره به هستي ميباسلیم در اين

کشاند و از کشش او شوق وصال در ما تر است، ما را ميکرده از رگ گردن ما، به ما نزديك
دهد سلیم نشان مي (. اين سخنان12 جزيره سرگرداني دانشور،« )الوريدشود... حبلانگیخته مي

ني، همان عشقي که در تصو ف عاشقانه و در سن ت فرهنگي ايراني که منظور او از عشق عرفا
که استناد او به سخن سعدي تأيیدکنندۀ اين برداشت است. مادر بزرگ وجود داشته است؛ چنان
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بیني سن تي ايراني اسالمي هاي عرفاني در جهاننیز چون معل م ادبی ات فارسي و با انديشه
که در اين باره با خود خداوند و عشق  به او دارد؛ چنانآشناست، برداشتي همانند سلیم از 

مگر خدا مرا به صورت خود نیافريده؟ مگر نور خود را در دلم به وديعه نگذاشته؟ »گويد:  مي
هايي مانند سیمین و مراد البته (. شخصیت08«) ها فقط براي سر کالس خوب استاين حرف
هستي من، اين غمنامۀ گسترده و »پردازند: فاني ميهاي متفاوت، به انتقاد از عشق عربا گرايش

دهد، به جز موارد استثنايي، زادۀ فرهنگ استبدادي و زمانۀ ما وسیعي که ادبیات ما را تشکیل مي
(. هستي نیز مانند سلیم و مادربزرگ از عشق به خداوند 21«) زادۀ فرهنگ استبدادي ماست

هايي که در ق و امید باشد و مظاهرش حالتاشتیاق خدايي را دارم که عش»گويد: سخن مي
توان (. اما هستي از عشق عرفاني، برداشتي تازه دارد که مي12« ) کندعالم و آدم مرا جذب مي

زهي »اندازد: گفت نظر خود دانشور نیز است. در داستان اين نجوا در گوش هستي طنین مي
عارفان،  سبزي  و مانند (181 ردانساربان سرگ ،دانشور« )عشق، زهي عشق که ما راست خدايا

خنکاي هوا، »بیند: ( يا در ديگر عناصر طبیعت خداوند را مي01داند )خارها را زبان خدا مي
جاست. خداي ناديدني شد گفت: خدا آنقدر عمیق بود که ميها و آسمان، آندرخشش ستاره

با صداي زنگ شتر ساربان،  زند، حتيو ناشناختني. خدايي که با همه جور زبان با تو حرف مي
(؛ اما او 498«) ها که چشمك زدنشان، پیام اوستبا سکوت کوه مجاور، کوه سرگردان؛ با ستاره

هاي مختلف عشق زمیني را پلي برخالف نگرش سن تي افرادي مانند سلیم و مادربزرگ، جلوه
اي مختلف عشق هداند، بلکه او ارزشي يکسان براي جلوهبراي رسیدن به عشق عرفاني نمي

کوشش »گويد: که به مراد ميخواهد در اين زمینه به تمامی ت برسد؛ چنانقائل است. او  مي
کنم. در ام که به تمامی ت برسم. اگر زنده ماندم يك خانه تکاني ذهني کامل ميبسیار کرده

بین  (. اين مجموع شدن چیزي جز ايجاد پیوند494« )امخواب خودم را ديدم که مجموع شده
هاي مختلف عشق با هم و با زندگي و رستن از سرگرداني نیست؛ امري که در پايان جلوه

رسد که کند. دانشور در پايان به اين نتیجه ميداستان ساربان سرگردان، نويسنده به آن اشاره مي
رسد و جهان عرصۀ نبرد بین جنگ و عشق است که سرانجام در اين نبرد، عشق به پیروزي مي

هاي مختلف آن، يعني عشق عرفاني، انساني و عشق اساس خواست خداوند، عشق در جلوهبر 
میراث مشترك الهي اين است »شود: ها با هم و با خداوند ميبه طبیعت، عامل پیوند بین انسان

گر کائنات به که آدمي را به آدمي و آدمیان را به خدا بپیوندد و عشق، به گونۀ نور هدايت
 (.198 جزيره سرگردان دانشور،«)يابدپیروزي دست 
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، مستغانمي در پي آن است که با نگاهي افالطوني، عشق را وصله و ذاکرۀ الجسددر رمان 
اي مستحکم بداند که از رهگذر آن مردمان مشرق زمین به گذشتۀ طاليي خود رابطه
ها براي درك اي از عشق مادي و زمیني است که تنگردند. عشق خالد به کاترين نمونه بازمي
هاي دنیوي است. اين عشق از نگاه مستغانمي، زودگذر، سطحي و مؤقتي است که هیچ  لذ ت

هايي از اين رابطۀ عاشقانه را در عشق پايبندي در آن وجود ندارد و فاقد ارزش است که نمونه
مدرن توضیح داديم. در مقابل اين عشق، همان ديدگاه افالطوني و به نوعي عشق عرفاني 

شود و از رهگذر رح است. خالد شیفته و دلباختۀ احالم است؛ ام ا در اين مرحله متوق ف نميمط
عشق به احالم، شیفتگي و دلدادگي خود به قسنطینه، الجزائر، آداب و رسوم شرقي و حتي 

دهد؛ از قسنطینه و الجزائر با نوعي سورئالیسم فراتر از آن به دين و خداي خود نشان مي
آيد، هر چه دارد کردن کارها بدش مياي که از خالصهگويد، قسنطینهمي عارفانه سخن

ولکن قسنطینة مدینة تکره اإلیجاز في کل شيء. إن ها تفرد »راند: داند بر زبان ميپوشد و هرچه مي مي
ذه ما عندها دائما  تماما  کما تلبس کل  ما تملک. وتقول کل  ما تعرف. ولهذا کان حتی الحزن ولیمة في ه

(؛ )ترجمه: اما قسنطینه شهري است که از خالصه کردن چیزها بدش 2 مستغانمي«)المدینة
راند. به داند بر زبان ميپوشد و هرچه ميآيد، در همه چیز خاص است و هر چه دارد، مي مي

 اين خاطر حزن و اندوه نیز در اين شهر مهماني است(.

ست. عشق مستغانمي به مفاهیم ارزشمند احالم پیوند نسل گذشته و نسل جديد الجزائر ا
اي که براي هاي عاشقانهها و شاخصفرهنگي، اجتماعي و انساني سبب شده است تا مؤلفه

کند رنگ و بويي عارفانه داشته باشند، از اشك و توصیف رابطۀ بین خالد و احالم استفاده مي
هاي ادي عرفان و عشقگويد، اين اضداد جز در وزمان سخن ميلبخند و درد و شادي هم

رحت أقب لک وسط دموعي وفرحتي وألمي وکل  تناقضي، نیابة عن سي »شوند: عرفاني با هم جمع نمي
طاهر وعن رفاق لم یروا أوالدهم منذ التحقوا بالجبهة،ونیابة عن آخرین، ماتوا وهم یحلمون بلحظة بسیطة  

(؛ )ترجمه: تو را 448«) وکبروا في غفلة منهمکهذه، یحتضنون فیها بدل البنادق، أطفالهم الذین و لدوا 
بوسم، به جاي سي طاهر و دوستاني هايم ميها و دردهايم و همۀ تناقضها و شاديمیان اشك

که فرزندانشان را از وقتي به جبهه رفتند نديدند و به جاي ديگراني که مردند؛ در حالي که 
شان را در آغوش ه جاي تفنگ ها، کودکانپروراندند، باي ساده چون اکنون را در سر ميلحظه

 گرفته بودند که در نبود آنان به دنیا آمدند و بزرگ شدند(. 
 

 . ناسيوناليسم عاشقانه6-6
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اند؛ با اين تفاوت که اين موضوع از خط دانشور و مستغانمي، به اين نوع عشق توجه داشته
تري ، نقش برجستهکرۀ الجسدذا هاي فرعي در رمان دانشور است؛ در حالي که در رمانطرح
ورزد، هاي سیاسي عشق ميدر رمان جزيرۀ سرگرداني تنها شخصی تي که به شخصی ت دارد.

پسرش در راه »توران خانم است. وي معتقد است که پسرش، در راه مصد ق شهید شده است: 
واره سبب هم (. بدين82 جزيره سرگرداني دانشور،«)-دم مجلس تیر خورد -پیرمرد شهید شد

هاست، بر ديوار ورزد و عکس وي و پسرش را که امضاء مصد ق برآنبه مصد ق عشق مي
ها پیش امضاء کرده و براي مادر شهیدي که توران عکس را سال»اش نصب کرده است: خانه

خواست که اسم (. به سبب همین عالقه، همیشه از هستي مي82«) خانم باشد، فرستاده بود
 خواند:رد و همواره به ياد مصدق، اين شعر را ميپسرش را مصد ق بگذا

 (82ديدي دال که يار نیامد                      گرد آمد و سوار نیامد)
هاي عربي، پس از انقالب فرانسه و با ورود ناپلئون به کشورهاي ام ا در حوزۀ سرزمین

یمۀ دوم قرن نوزدهم و در ن»عربي و آسیايي، اين انقالب بر مردمان مشرق زمین اثر گذاشت و 
با الهام از انقالب فرانسه، کلمۀ وطن در ترکیۀ عثماني به تدريج معناي جديد و امروزين خود 

چنین کلمۀ آزادي که قبال  را پیدا کرد و از داللت بر زادگاه يا محل  اقامت افراد فراتر رفت و هم
(. در رمان 22 هابسبام«)تلفظي حقوقي و متضاد با بردگي بود، معنايي سیاسي به خود گرف

چنین مکاني که شخصی ت ، طبیعت و عناصر آن به عنوان بستري اجتماعي و همذاکرۀ الجسد
امني  پناهگاههاي جامعه و روزگار، يابد، در مقابل حوادث و سختيداستاني در آن پرورش مي

، ها يرگريوتصدر اين »رسد و است که خالد بدان پناه برده و در دامن آن، به آرامش مي
گرايانۀ طبیعت و همدلي با آن توصیف بیروني طبیعت، جان خود را به درك درون

(. خالد عاشقي دلباخته و شیفتۀ قسنطینه است، با هر آنچه در بر دارد، با 481 فورست«)دهد مي
هايش. بعد از مجروح شدن در هاي عمیقش و به خصوص با پلهايش، درههايش، جنگلکوه

خواهد يا بنويسد يا نقاشي بکشد تا از دادن دست  چپش، پزشك از او ميتجنگ و از دس
چه را بیشتر دوست دارد و به هر چیزي خواهد هر آنلحاظ رواني به آرامش برسد. از او مي

 قنطرۀ الحبالاي با شتاب چون ديوانهعالقۀ وافري دارد، چنگ بزند، شايد بهبود يابد. خالد هم
ووقفت کمجنون علی عجل أرسم قنطرة الحبال في قسنطینة. »پناهگاه او است: ک شد، پلي که را مي

چون (؛ )ترجمه: با عجله هم21«) أکان ذلک الجسر أحب شيء إلي  حق ا ، ألقف بتلقائیة ألرسمه
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ترين چیز برايم اي ايستادم تا پل الحبال در قسنطینه را ب ک شم. آيا اين پل دوست داشتنيديوانه
 دآگاه مشغول کشیدنش شدم(. بود که ناخو

کند، خالد با قسنطینه و در جاي ديگر ناسیونالیسم عاشقانه شد ت بیشتري پیدا مي 
صباح الخیر قسنطینة..کیف أنت »کند، با پل معلق و با اندوهي به اندازۀ ربع قرن: پرسي مي احوال

به خیر قسنطینه...چطوري  (؛ )ترجمه: صبح20«) یا جسري المعل ق..یا حزني المعل ق منذ ربع قرن؟
 پل معل ق من... اندوه آويزان من در بیست و پنج سال گذشته(. 

هاي وطن دوستي و عشق به میهن در اين رمان، توج ه بسیار زياد به زبان از ديگر مؤلفه
پرسد به چه عربي است که در بیشتر رمان نمود دارد؛ براي نمونه هنگامي که خالد از احالم مي

دهد با عربي؛ هرچند اين توان را دارد که به زبان فرانسوي نیز نويسد، پاسخ ميزباني مي
استفز تک دهشتي، ورب ما أسأت فهمها حین  بالعربیة؟!- بالعربیة.. -قلت: وبأي  لغة تکتبین؟ -»بنويسد: 

-09«) بهاکان یمکن أن أکتب بالفرنسیة، ولکن العربی ة هي لغة قلبي.. والیمکن أن أکتب إال    -قلت: 
به عربي؟!تعجبم تو را سراسیمه کرد -به عربي.. -نويسي؟گفتي: با چه زباني مي -(؛ )ترجمه:04

توانم به فرانسوي هم بنويسم، ام ا عربي زبان قلبم مي-و شايد بد فهمیدم زماني که گفتي: 
 است... و فقط با آن مي نويسم(. 

 
 گيرینتيجه. 0

دگاني هستند که به رويکردهاي دربارۀ عشق، در کشورهاي مستغانمي و دانشور از جمله نويسن
هاي خود، مسائل مختلف مربوط به عشق را و در رمان عربي و ايران، شکل داستاني بخشیده

هاي سطحي، عشق به زن نماد عشق به زمین، عشق مانند عشق مبناي ازدواج، عشق و لذت
دو نويسنده به موضوع عشق سیال که در  اند. هرعرفاني و ناسیونالیسم عاشقانه بازتاب داده

-اند که عشاق، ديگر تعه د عمرانه و سختو نشان داده دوران مدرن شکل گرفته است، پرداخته

گیرانۀ رمانتیك را به عشق ندارند و پايداري و روابط صمیمانۀ گذشته در روابط عاشقانه ديده 
هاي سنتي نگاهي مثبت دارد؛ ز نگرششود؛ با اين تفاوت که دانشور تا حدودي به برخي انمي

اي، بايد متناسب با فرهنگ حاکم بر آن جامعه عمل اما مستغانمي بر آن است که در هر جامعه
ها، عشق به وطن را نهادينه کند؛ اما دانشور کوشد به جاي اين نوع عشقکرد. وي، بیشتر مي

هاي مورد  د پرداخته است. در رمانبیشتر به تأثیر اين نوع عشق بر زندگي فردي و اجتماعي افرا
که احالم، نماد قسنطینه و به شکلي بررسي، عشق به زن نماد عشق به شهر و کشور است؛ چنان

عام، الجزائر و هستي نماد کشور ايران است. مستغانمي به عشق عرفاني چندان توجهي نداشته 
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با فرهنگ معاصر انجام نداده هاي عرفاني گذشتۀ جامعۀ خود و اقدامي براي پیوند بین انديشه
هاي سن تي و مدرن به عشق داشته و بدين است؛ اما دانشور سعي در ايجاد پیوند بین نگرش

سبب گفتمان عشق عرفاني نیز در رمان او برجسته شده است. در مورد ناسیونالیسم عاشقانه، 
شق به آن را مستغانمي برخالف دانشور، بیشتر به اين موضوع پرداخته و مسألۀ وطن و ع

هايي چون هاي مختلف عشق، دانشور تقريبا بیشتر به مؤلفهبرجسته کرده است. از میان جلوه
دهد عشق مبناي ازدواج، نقد عشق سطحي و عشق عرفاني پرداخته است که اين امر نشان مي

ه وي بیشتر به تأثیر عشق بر ابعاد فرهنگي و اجتماعي زندگي افراد توجه داشته و بر آن بود
ها از زندگي برجسته کند. ها را بر اين جنبههاي مربوط به عشق و تأثیر آناست تا نگرش

هاي  سن تي و مدرن به عشق،  رويکردي ترکیبي همچنین وي کوشیده است که بین نگرش
هاي عشق بیشتر به عشق ناسیونالیسم و عشق به اتخاذ کند؛ در حالي که مستغانمي از میان جلوه

و بدين گونه، رويکردي سیاسي و اجتماعي خود را به موضوع عشق نشان داده  وطن پرداخته
 است 
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