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 همنار رمان در( اسپوراید) مهاجران ةجامع یبرا ینیگزیجا ی،اسالم امت
 

 1یصادق نيرحسيام
 ایران  شیراز، شیراز، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکدة انگلیسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 

 پورگيو فریده

 ایران  شیراز، ،رازیش دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکدة ،یشناسزبان و یخارج یها زبان استاد

 (07/10/1393: بیتصو خیتار ،30/07/1393: افتیدر خیتار)

 

  دهيچک
 یکشورها در مهاجر جوامع حضور. است شده توجه اریبس حاضر عصر در ،مهاجران ةجامع ای اسپوراید به

. است شده حوزه نیا به یاریبس محققان ورود سبب یفرهنگ یناسازگار از یناش هایمشکل و «یاول جهان»

 گرفته درنظر حوزه نیا یپرداز هینظر شروانیپ سوی از مهاجر ای ییاسپوراید جوامع فیتعر یبرا ویژگی چند

 بر حاضر ةمقال. است یمادر نیسرزم با جوامع نیا ارتباط و یتلق ةنحو ،هاویژگی نیا نیترمهم. است شده

 مهاجر ةجامع ةرابط ییروا ییبازنما یچگونگ یبررس به برا آوتار «ةخان به لیم» یةنظر بر هیتک با تا است آن

 نیا. بپردازد انگلستان میمق االصلیسودان ةسندینو ابوالعلی، لیال اثر مناره رمان در یمادر نیسرزم با

 با طور نیهم و «اسالم تمدن و فرهنگ درون از» خود یآگاه و دانش بر هیتک با ی،سودان مسلمان سینو رمان

 کرده هئارا مهاجران ةجامع از یعیبد ریتفس و ریتصو ،مناره رمان در غرب، در یزندگ ةتجرب از یریگبهره

      کامال  یراه است، گانهیب گرید یها فرهنگ در که یاسالم امت یاختصاص مفهوم از استفاده با یو .است

  حاشیهبه» و «یسازیگرید» برابر در مقاومت یبرا مسلمان زنان ژهیوبه ،مسلمان مهاجران یبرا دیجد

  .است نهاده رو شیپ مهاجر، فرد لیاص یفرهنگ تیهو حفظ و زبانیم کشور در «شدن رانده

 

 .خانه به لیم مناره، ،ابوالعلی لیال مادری، سرزمین ،اپوراسید اسالمی، امت برا، آوتار :یديکل یهاواژه
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 1مقدمه
 مهاجر جوامع حضور. است شده توجه اریبس حاضر عصر در مهاجران ةجامع ای اسپوراید به
 تا است شده سبب یفرهنگ یناسازگار از یناش هایمشکل و یاول جهان یکشورها در

 حوزه نیا به ،هادولت سفارش و تیحما با چه و کیآکادم صورت به چه ،یاریبس محققان
 به sperein و «یرو» یمعنا به dia از مرکب ،دارد یونانی ةشیر که اسپوراید ةواژ. شوند وارد
 یسنت شکل در واژه نیا .(2 :2004 ،ورتووچ) است پراکندن و دنیپاش ای «کاشتن» یمعنا

 یهانیسرزم در هودی قوم شدنپراکنده ةدربار قیتحق و فیتوص یبرا آن، کیکالس ای
 به و است کرده گذر محدوده نیا از اکنونهم ،واژه نیا کاربرد اما ،است رفته کارهب گوناگون

 به کردهمهاجرت یهاییایآس و هاییقایآفر همچون ا،یدن سراسر در مهاجر جوامع انواع
 . است افتهی میتعم کایآمر ةمتحد االتیا و ایتانیبر

 و متفاوت فیراتع یکهر و اند کرده ژوهشپ اسپوراید ةحوز در یاریبس پردازانهینظر
 ،انیتولول ؛2008 ،کوهن ؛2009 ،چوورتو) اند برشمرده آن یبرا را یگوناگون یها یژگیو

 مند نظام هایپژوهش نیآغاز ةنقط بتوان دیشا (.2010 ،مکلوگلن ؛2004 ،سفران ؛2007
 نایبن سفران امیلیو دست به ،1991 سال در که دانست Diaspora ةمجل را اسپوراید ةحوز
. کرد میتقس یا هینظر و یفیتوص ةدست دو به توان یم را حوزه نیا یها پژوهش .شد نهاده
 دنبال به ،است انیتولول گیخاچ و کوهن نیراب ،سفران امیلیو آثار از ثرأتم که اول گروه

 با دوم گروه. است مهاجر جوامع ریسا از ییاسپوراید جوامع ةزکنندیمتما یها ویژگی شناخت
 یهاچالش ،هینظر ئةارا با تا نداآن بر ،برا آوتار و 2یرولیگ پل ،بابا یهوم هایهینظر به یسأت

 نیا امکان یبرا را ییها راهکار و ندنک یبررس را زبانیم ةجامع با ییاسپوراید جوامع تعامل
  .کنند هئارا آن یها تیمز و تعامل

                                                                                                                                              
      کامال  هاآن زندگی. کندمی زندگی سودان پایتخت خارطوم، در اشخانواده با که سالهنوزده است دختری نجوا: داستان خالصة. 1

 سوی از و است جمهوری رئیس دفتر مسئول پدرش.  است غربی فرهنگ از متأثر بورژوا، طبقة افراد از بسیاری مانند و مرفه

 دانشگاه دانشجوی که السیر انور نام به است پسری مخالفان، این جملة از. است فساد و خواریرشوه به متهم دولت، مخالفان

 ایرابطه و شودمی وابسته او به انور، استقالل و جسارت دلیلبه نجوا. است دانشگاه همین دانشجوی هم نجوا. است خارطوم

 و شودمی تبعید لندن به برادرش و مادر همراه به نجوا و شودمی کودتا سودان در زود خیلی اما گیرد، می شکل هاآن بین عاطفی

 دشوارتر برادرش شدنزندانی و اعتیاد و مادر مرگ و بیماری با لندن، در نجوا سخت زندگی. شودمی اعدام و دستگیر هم پدرش

 در دیگر کودتایی از پس انور اینکه تا آوردمی روی لندن مقیم اعراب خانة در خدمتکاری شغل به معاش امرار برای او. شود می

 احیا نجوا برای را خارطوم آرامش و امنیت احساس هم رابطه این اما یابد،می را نجوا دوباره و شودمی تبعید لندن به سودان،

 .کندمی آغاز را خودش اسالمی زندگی و پیوندد می لندن مسلمان زنان جمعیت به او سرانجام. کند نمی
2  . Paul Guilroy 
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 به - آن افراد که شود یم گفته یا جامعه به ،ییاسپوراید ةجامع ،(2008) کوهن نظر به 

 میقد کشور به اما ،کنند یم مهاجرت دیجد کشور یک  هب خود کشور از -اختیار به یا اجبار

 و آداب ،نید ،زبان به یوفادار راه از را آن با خود ةرابط کنند یم تالش و مانند یم وفادار

 یبرا ویژگی شش هم (84 -83: 2004) سفران .کنند حفظ کشور آن یها قصه ای رسوم

 ای افراد از یگروه شدنپراکنده: از عبارتند ها ویژگی نیا. شمرد یبرم مهاجران ةجامع

 ،خاطره» کی حفظ ،گرید کانم چند ای کی  هب یاصل و یمرکز نیسرزم کی از اجدادشان

 یگانگیب ،نشدنفتهریپذ احساس ،یاصل نیسرزم از یجمع یا اسطوره /یالیخ ةقص ای ،الیخ

 و یقیحق ةخان ،یاصل نیسرزم که یقو احساس نیا داشتن ،زبانیم ةجامع در یجداافتادگ و

 نیا یایاح و حفظ یبرا تیولئمس احساس ،است بازگشت یبرا یینها موضع و یآرمان

 ةنکت .یاصل نیسرزم تیموجود براساس خود تیهو از آگاهانه فیتعر ،سرانجام و نیسرزم

 یاصل نیسرزم تیمحور بر ،ویژگی شش ةهم که است نیا سفران نظر مورد در ملأت شایان

 از ذکرشده طیشرا رشیپذ ضمن (684: 2007) انیتولول گیخاچ .اند شده بنا آن از یدور و

 اذعان یو آنکه نخست. دیافزایم آنان هایهینظر به مهم ةنکت دو ،سفران و کوهن سوی

 افراد یتمام بلکه ؛ستین خاص مهاجر افراد از گروه کی  هب محدود اسپوراید ةواژ که کند یم

 ،...و مهاجر کارگران ،خارج میمق شهروندان ،یاسیس پناهندگان ،هاتیقوم» از اعم ،هاگروه و

 منطق» نیگزیجا را 1«سکونت منطق» یو آنکه دوم. «شوندیم محسوب اسپوراید

 از یا عمده بخش ،انیتولول نظر به (.653 :همان) کند یم مهاجر جوامع «سودمند جایی جابه

. برند یم سود انیپایب ییجاهجاب نیا از نه و دارند را مداوم حرکت ییتوانا نه ،مهاجر جوامع

 هر و کنند یم مهاجرت خود ةاراد با که هستند مهاجر قدرتمند لیقل ةعد تنها ،او نظر به

 است معتقد یو ،لیدلنیهمبه. بازگردند خود یاصل وطن به توانند یم ،بخواهند که هم زمان

 در مداوم حرکت و دارند یزندگ یبرا ثابت یمکان به یاجبار ازین ،مهاجر افراد و جوامع که

 -را بابا و یلرویگ ،یرشد همچون یافراد نظر ،انیتولول نظر نیا. ستین سازنده شانیزندگ

 .کشد یم چالشبه -ندتهس مهاجر جوامع و فرد ییجاهجاب بودنسازنده طرفدار که

 نیرگذارتریأثت از برا آوتار و یلرویگ ،یرشد ،بابا یهوم ،اسپوراید یپردازهینظر حوزة در

 پسااستعمار ةحوز در ،مهاجر جوامع و افراد مورد در بابا هایهینظر. روندمی شماربه افراد

                                                                                                                                              
1  . logic of sedentary 
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 معنا نیا به .دارد قرار 1«یانگیآشیب» موضع در دیجد کشور در مهاجر فرد ،بابا نظر به. است

 ةجامع به ابدی یم اجازه نه و داند یم خود یاصل نیسرزم به متعلق      کامال  را خود نه ،یو که

 از او ریتفس ،بابا ةینظر از بخش نیا در مهم ةنکت. باشد داشته تعلق احساس زبانیم کشور

 3«سوم یفضا» ای 2«ینیبنایب موضع» را یتیهو تیوضع نیا یو. است تعلق احساس نبود

 یاصل ویژگی  ،او نظر به. داند یم تیخالق موجد و سازنده ،مثبت یامر را آن و خواند یم

 مقصد و مبدأ فرهنگ دو هر یها خواسته و فشارها از مهاجر فرد رهابودن ،«سوم یفضا»

 و یلرویگ ،اند هکرد دنبال را  هدیعق نیا که یپردازانهینظر جمله از (.5 -1: 1994 ،بابا) است

 چون یمنتقدان یآرا بر هیتک با ،یسیانگل -یهند پردازهینظر ،برا آوتار اما ،هستند یرشد

 نقد خاستگاه از همگی که دهد می نظر 6یپر تایبن و 5کیرلید عارف ،4محمد جان عبدل

 ةینظر نقص نیتر مهم افراد، نیا دگاهید از .اند دهیکش چالشبه را بابا هایهینظر یستیمارکس

 و یخیتار طیشرا گرفتندهیناد و یزدگتیذهن ،یزیم پشت یپردازهینظر ،او طرفداران و بابا

 تمرکز ضمن برا آوتار که است نقص نیهم به واکنش در. (8 :2004 ،یپر) است یاجتماع

 تیوضع ،شغل ،طبقه به جهتو با ها آن زیتما رب ،مهاجر افراد یخیتار و یاجتماع طیشرا بر

 زبانیم ةجامع در تشانیموقع بر زیتما نیا ریثأت و ،نژاد و تیقوم ،نید ،تیجنس ،یاقتصاد

 ةینظر ریمس در زین را یگرید چرخش ،نظر نیا ئةارا ضمن( 15: 1996) برا .کند یم دیکأت

 است یفیتوص ةمقول کی تنها اسپوراید ایآ» که الؤس نیا طرح با او. کند یم جادیا اسپوراید

 توان یم که رسد یم پاسخ نیا به ،«برد بهره آن از زین لیلیتح ةمقول کی همثاب به توان یم ای

 مانند مهاجرت ةژیو اشکال لیحلت یبرا ،یریتفس چارچوب کی» نوانعبه اسپوراید از

 (. 15 :همان) «کرد استفاده... و مهاجر کارگران ،دیتبع ،خارج به مهاجرت
 یها جنبه هم و اوست اول ةینظر مکمل هم که برا آوتار سوی از شدهمطرح یبعد موضوع

 در «خانه به لیم» مفهوم ،دیافزا یم یمادر نیسرزم با مهاجر ةجامع و فرد ةرابط به یدیجد
 شده مطرح کوهن و سفران سوی از که است یمادر نیسرزم به بازگشت یقبل مفهوم برابر
-نظریه پیشروان ةشدشناخته ویژگی شش ةهم محور ،شد مطرح تر شیپ که گونههمان .بود

                                                                                                                                              
1  . homelessness 

2  . in-between 

3  . third-space 

4  . Abdul R .Jonmohamed 

5  . Arif Dirlik 

6  . Benita Parry 
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 نیسرزم با جوامع نیا ارتباط و یتلق ةنحو ،مهاجر ای ییپورااسید جوامع فیتعر در پردازی
 به یوابستگ ،اول :اندکرده توجه نهیزم نیا در موضوع دو به همواره پژوهشگران. است 1یمادر
 به یوابستگ» ،(17: 2008) کوهن نیراب نظر هب .آن به بازگشت یآرزو ،دوم و یمادر نیسرزم
 یعنصر نیتر یدیکل -یالیخ یرهایتصو به ختهیآم چه و باشد یواقع چه -یمادر نیسرزم
 هم و کوهن هم .«شناسانند یم و شناسند یم آن با را خود[ آن افراد و جوامع نیا] که است

 مهم نکتة کی بر سفران امیلیو  مانند ،مهاجرت جوامع و اسپوراید یمحور پردازان هینظر گرید
 یمادر نیسرزم از مهاجر افراد که است یریتصو بر الیخ عنصر ریثأت ،آن و کنند یم دیکأت

 مهم یها ویژگی از که کند یم استدالل (17: 2004) سفران که است لیدلنیهمبه. دارند خود
 هرچند .است «یمادر نیسرزم ساختنیآرمان» ،خود یمادر نیسرزم با مهاجر افراد ةرابط

 به بازگشت اقیاشت موضوع ،است بوده پژوهشگران اتفاق به بیقر اتفاق مورد ،اول موضوع
 دهیکش چالشبه را لهئمس نیا که یپردازانهینظر زا یکی .است زیبرانگمناقشه ،یمادر نیسرزم
 مفهوم ئةارا با ،اسپوراید اییجغراف عنوان با خود رگذاریثأت کتاب در یو. براست آوتار است،

 به یلیتما آنکه از شیب ،مهاجر جوامع و افراد از یاریبس که کند یم استدالل 2خانه به لیم
 و تیامن گاهیجا عنوانبه ،خانه به یدرون لیم خود وجود در ،باشند داشته وطن به بازگشت
 ةواژ با او یزبان یباز حاصل ،آوتاربرا اصطالح و استدالل نیا که نماند گفتهنا. دارند آرامش

homeland ةواژ از برگرفته ،یسیانگل زبان در که است home  است خانه یمعنا به. 
 برا آوتار ةخان به لیم ةینظر از استفاده با 4یالعلابو الیل اثر 3مناره رمان ،نوشتار نیا در
 تیشخص در چرا :است توجه مورد یاساس پرسش چند ،حاضر یبررس در .است شده یبررس
 یها جلوه است؟ شده یاصل نیسرزم به بازگشت نیگزیجا خانه به لیم ،تیروا یاصل

 یاسالم تیهو سمت به داستان یاصل تیشخص ایآ ند؟اکدام داستان در خانه مختلف
 وندد؟یبپ مسلمانان ةجامع به او تا است یا لهیوس فقط یاسالم تیهو ای کند یم دایپ شیگرا
 احساس با  ههمواج یبرا الزم آرامش و تیامن ،قدرت او به مسلمانان ةجامع به ورود ایآ

 کاربرد ای یاسالم امت از یدیجد یمعنا سندهینو ایآ ؟بخشد یم را خانه از یدورافتادگ
 است؟ کرده هئارا آن از یدیجد

 

                                                                                                                                              
1  . homeland 

2  . homing desire 

3  . Minaret 
   سودان در بالیده و قاهره در 1964 متولد. 4
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 یبررس و بحث

 در مسلمان زن ژهیوبه و مسلمانان تیوضع به توجه لیدلبه مناره رمان به یاریبس منتقدان

 اول ةدست. کرد میتقس هتدس دو به را هاآن نظر توانیم یکل صورتبه. انددهکر توجه غرب

 یاسالم یامحتو از دیتمج ضمن و اند کرده نگاه آن به یاسالم دگاهید از که هستند یکسان

 نیا در. اند ستوده ژانر ساحت به «یاسالم ییروا منطق» واردکردن لیدلبه را یابوالعل ،آن

 ،یابوالعل آثار یبرا غازول. برد نام 2دیرش نیکاتر و 1ملک نیام ،غازول الیفر از توان یم گروه

 رمان نیا به سمینیفم دگاهید از دوم ةدست. است دهیبرگز را «حالل یداستان اتیادب» لقب

 گروه سندگانینو. شوند  یم میتقس آن منتقدان و موافقان گروه دو به خود که اند پرداخته

 عنصر کی عنوانبه را اسالم نید است توانسته یابوالعل معتقدند 4لویکار و 3تنک مانند ،اول

 یا شهیکل و شناسانه شرق نگاه با ههمواج در مهاجر مسلمان زن به دنیبخش قوت یبرا مهم

 جمله از دوم گروه اما ،ردیگ کاربه مردانه هوس ةابژ عنوانبه مسلمان و یشرق زن به ها یغرب

 به داستان یاصل تیشخص دادن سوق با یابوالعل که باورند نیا بر 5سانتسو اسرا و حسن لیوا

 و اسالم به شناسانهشرق نگاه گرید وجه دیؤم درواقع ،مسلکیصوف و انهیانزواگرا اسالم یسو

 یبررس را مناره رمان از یمختلف وجوه ،مذکور یها نوشته هرچند. است مسلمان زن

 پاسخ ،اسپوراید ةحوز های نظریه بر هیتک با اثر نیا یبررس که رسد یم نظربه ،اند کرده

 .کرد خواهد نشرو را دیجد یها پرسش از یاریبس

 و مهاجر ةجامع ارتباط ییروا ییبازنما یبرا مناسب یمحمل ،مناره رمان در یابوالعل الیل

 ،خانه ةیدرونما. است کرده فراهم برا آوتار ةخان به لیم ةینظر و یمادر نیسرزم با آن افراد

 داستان یراو که نجوا نام با داستان یاصل تیشخص .است داستان نیا موضوع نیتر یمحور

      کامال  ةدور دو ةرندیدربرگ که کند یم تیروا را خود یزندگ از سالهستیب ای هدور ،هست هم

 ةخان در و سودان یعنی ،یمادر نیسرزم در یو یزندگ ةکنندتیروا ،اول ةدور: است وتمتفا

 انگلستان یعنی  هگانیب نیسرزم کی در و یمادر نیسرزم از خارج در ،دوم ةدور و یپدر

 نیا در یابوالعل لیال. است شده داده اختصاص دوم ةدور به ،تیروا ةعمد بخش البته .است

                                                                                                                                              
1  . Malik 

2  . Rashid 

3  . Tancke 

4  . Karello 

5  . Esra Santeso 
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 ،دوره نیا در نکهیا اول. است کرده برجسته نجوا یزندگ اول ةدور در را موضوع دو ،رمان

 وابستگی نشیوالد و او نیب و است برخوردار یپدر ةخان در کامل رفاه و آرامش از یو

 یخارطوم ثروتمندان محدود ةجامع به متعلق او ةخانواد آنکه دوم .دارد وجود ایدوطرفه

 زدهغرب هم یگاه و گراغرب ،اصطالحدر و یغرب فرهنگ از ثرأتم ،یفرهنگ لحاظبه که است

 و ها دنیپوشلباس نوع کامل فیتوص با بارنیچند یراو ،داستان اول بخش همان در. هستند

 و برادرش نجوا، .کند یم دیکأت یاقتصاد -یفرهنگ وجه نیا بر ،مجموعه نیا یها اجتماع

 استخر در و کنند یم شرکت ها ییکایآمر باشگاه یها یمهمان در شان یخانوادگ دوستان

 مدل مطابق شانیموها مدل و پوشند یم یغرب      کامال  یها لباس ؛کنند یم شنا آن مختلط

 و هستند جکسن کلیما     مثال  ،ییکایآمر یقیموس طرفدار .ستنمایس یها ستاره یموها

 .دهند یم گوش یغرب یها یقیموس ،کلی طور به

 یریدستگ و سودان در 1985 سال در ینظام یکودتا کی از پس ،نجوا یزندگ دوم ةدور

 مهاجرت به ،مادرش و عمر برادرش همراه به نجوا. شود یم آغاز او پدر اعدام ،تیدرنها و

 شرح ،تیروا ةیبق. کند یم آغاز آنجا در را دیتبع در یزندگ و ددهمی تن انگلستان به یاجبار

 ةدور نیا ،یابوالعل. است خود یاصل تیهو افتنی یبرا او تالش و انگلستان در نجوا یزندگ

 اول ةهفت چند به مربوط ،اول بخش. است کرده هئارا مشخص بخش سه در را نجوا یزندگ

 است ییسفرها ةادام ،عمر برادرش و نجوا یبرا دوره نیا. است لندن به نجوا ةخانواد ورود

 از یدرک هنوز برهه این در هاآن. اند داشته لندن به ساالنه صورتبه ،دیتبع از شیپ آنان که

 از و یلهستان سرشناس شناسجامعه ،بومان گمونتیز ریتعب به و ندارند دیتبع در یزندگ

 و (29: 1996 ابوالعلی،) دارند را ستیتور کی نقش ،اسپوراید ةحوز بنام نظرانصاحب

 و خانواده پدر اعدام از سپ اما ،هستند حیتفر و یدنید یها مکان یتماشا د،یخر سرگرم

 یجمع ساحسا نجوا. کند یم رییتغ زیچ همه ،سودان دیجد دولت سوی از او اموال ةمصادر

 نیمز ،شد ختهیآو دار به پدر یوقت»: کند یم فیتوص گونهنیا ،دوره نیا در را شان یخانوادگ

 قابل ةنکت(. 23: همان) «...انیپایب یسقوط ؛میکرد سقوط ما و کرد باز دهان نمایپا ریز

 و ینافرمان از پس فرشتگان سقوط فیتوص به هیشب اریبس ،فیتوص نیا که است نیا ملأت

. است انگلستان هفدهم قرن شاعر ،لتونیم جان ةگمشد بهشت در بهشت از شدنرانده

 نوشتار نیا در .اند شده پرتاب انیپایب یا اهچالهیس به آرام یبهشت از ،خانواده نیا که ییگو

 ةجامع از یعیبد ریتفس و ریتصو ،مناره رمان در سندهینو چگونه که است شده استدالل
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 در که یاسالم امت یاختصاص مفهوم از استفاده با یو .است کرده هئارا مهاجران

 زنان ژهیوبه مسلمان مهاجران یبرا دیجد      کامال  یراه است، گانهیب گرید یها فرهنگ

 لیاص یفرهنگ تیهو حفظ و زبانیم کشور در شدنراندههیحاشبه با مقابله یبرا مسلمان

 .است نهاده رو شیپ مهاجر، فرد

 در نجوا مادر مرگ از پس کوتاه یمدت و دیتبع از پس سال چهار ،دوره نیا دوم بخش

 یها یولخرج و ادیاعت و نجوا مادر یماریب لیدلبه ،سال چهار نیا در. شود یم آغاز لندن

 آپارتمان کی در نجوا ،لیدلنیهمبه و است کرده تنزل اریبس او ةخانواد یمال اوضاع ،برادرش

 انتخاب یزندگ گذراندن یبرا نجوا که است یشغل ،نآ از تر مهم اما ،کند یم یزندگ کوچک

 که -وایا عمه همسرش و لینب عمو نام به یخانوادگ انیآشنا از یکی ةخان در یو. است کرده

 کار لینب عمو یتجار دفتر در او ،نیا از شیپ. است کارخدمت -کنند یم یزندگ لندن در

 که یفرصت نیاول در ،لیدلنیهمبه. است بارکسالت شیبرا آن طیمح یول است، کرده یم

 حضور نیاول نجوا. کند یم آغاز را لینب عمو ةخان در کار خودش شنهادیپ به ،دیآ یم شیپ

 کی کنار. یمهمان کی مشتاق... شدم وارد»: کند یم فیتوص گونهنیا را دیجد شغل در خود

 در یحت خانه نیا .شکفت درونم در دیجد یزیچ. مادرم دوستان از یکی کنار. خانواده

 به نسبت که مادرش برادر هرچند (.55 -54: همان) «داشت یبیعج یگرما هم زمستان

 تیارض اریبس کار نیا از نجوا ،است ناراحت موضوع نیا از ،کند یم تیولئمس احساس نجوا

 که دیفهمینم او» :دهدیم پاسخ «صالح ییدا» اعتراض به گونهنیا خود ذهن در وا .دارد

 دارم ازین .بشنوم را خارطوم به مربوط عاتیشا دارم ازین. دارم ازین را وایا عمه مصاحبت من

  .(55 :همان) «باشم او یهاحسرت دامن در

 نیسرزم به او یوابستگ طورنیهم و خانه به نجوا قیعم ازین ،بخش نیا در یابوالعل

 را یمادر نیسرزم با نجوا ةرابط مورد در مهم اریبس ةنکت دو و دهیکش ریتصوبه را اشیمادر

 وجهچیهبه ،یمادر نیسرزم از او تصور و نگاه اینکه نخست. است کرده مطرح

 نیسرزم کی عنوانبه سودان کشور از ،رمان سراسر در گاهچیه او. ستین «پرستانه وطن»

 آن در آرامش و تیامن که ییجا عنوانبه خارطوم از شهیهم بلکه ؛زند ینم یحرف ییایجغراف

 دیکأت مهم ةنکت نیا بر نجوا تیشخص قیطر از یابوالعل. کند یم ادی ،است بوده فراهم شیبرا

 .است متفاوت مردانه نگاه با ،وطن ةمقول به زنانه نگاه که کند یم

 یاسیس -ییایجغراف مرز کی  هن و است خانه با مترادف وطن ،زن کی مقام در نجوا یبرا 
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 برادرش برخالف نجوا یوقت ،تیارو یابتدا در که است لیدلنیهمبه. کشور نام به یقرارداد

 با بالفاصله برادرش ،ندارد خارج به رفتن یبرا یاقیاشت ،لیتحص ةادام یبرا که کند یم اعالم

 است نیا نجوا پاسخ اما ،(7 :همان) «است پرستوطن یلیخ نجوا» دیگو یم پاسخ تمسخر

 و بگذارم تنها را او توانستمینم من که میبود کینزد هم به قدرآن[ مادرش و نجوا] ما» که

 کی با ارتباط راه از تا کند یم تالش نجوا نکهیا دوم (.همان) «بروم خارج به لیتحص یبرا

 یذهن ریتصو و خارطوم در خود امن و آرام یزندگ ،یخانوادگ یآشنا و یخارطوم ةخانواد

 به لیم مفهوم او، سوی از «ازین» ةکلم تکرار و نجوا اقیاشت نیا. کند زنده را «خانه» از خود

 یمادر نیسرزم به بازگشت به یا عالقه آنکه از شیب نجوا. کند یم زنده را برا آوتار ةخان

. است نیازمند یخارطوم جنس از هم آن ،خانه کی  هب شدتبه باشد، داشته را سودان یعنی

 عمو ةخان در نجوا شغل کردنمطرح از پس بالفاصله ،یابوالعل که است لیدلنیهمبه    قا یدق

 با تا است تالش در دقت با یابوالعل. پردازد یم نجوا با او رابطة و لندن در انور حضور به ،لینب

 یفضا در و دیجد یشکل به اما ،لندن در را خارطوم در نجوا روابط ،وارنهیقر و قیدق یطرح

 از .بگذارد سهیمقابه خواننده مقابل در را ها آن و کند یبازساز دیجد ینیسرزم و یفرهنگ

 نیسرزم موضوع به نجوا نگاه نوع شود یم موفق سندهینو که هاست یبازساز نیهم قیطر

 از دهیبر و دشدهیتبع و مهاجر فرد کی مقام در را او تیهو یبازساز یچگونگ و ،یمادر

 در نجوا یپدر ةخان یازابهما ،لینب عمو ةخان که طورهمان .دهد نشان یمادر نیسرزم

 از پس انور .است خارطوم دانشگاه در ها آن ةرابط یبازساز هم انور با او ةرابط ،است خارطوم

 و رود یم یسودان یدانشجو کی آپارتمان به ،لندن به دشدنیتبع و سودان در دوم یکودتا

 گرید ةتک کی کردن فراهم با یابوالعل. کند یم یزندگ آنجا در سوم یدانشجو کی  ههمرا به

 یخارطوم یزندگ یبرا نجوا یآرزو پازل لیتکم درحال ،لندن در نجوا خارطومی یزندگ از

 لیم حس سودان، در کودتا منطق بر هیتک با ،لندن به انور آوردن با سندهینو. است لندن در

 قرار «لینب عمو» ةخان که گونههمان گر،ید انیب به .کند یم کیتحر گرید بار را نجوا ةخان به

 با او ةرابط باشد، نجوا یخانوادگ درون روابط یبرا یالیخ هرچند ینیگزیجا ،لندن در است

 روابط یبرا ینیگزیجا ،لندن میمق یسودان انیدانشجو جمع با اش رابطه ،آن تبع به و انور

 ،خود رمان طرح در ظرافت با یابوالعل. اوست یخانوادگ اجتماع از رونیب در یو یاجتماع

 نیسرزم از اشیالیخ ریتصو اوج ةنقط یسو به نجوا تیهدا یبرا را الزم عناصر یتمام

  برجسته که -خود هدف به تیدرنها تا است کرده فراهم گانهیب نیسرزم در خانه و یمادر
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 یابد دست -است ریتصو نیا ربودنیاتکاناپذ و بودنریناپذتحقق جهیدرنت و بودنیالیخ کردن

 .شود رهنمون خود تیهو بناکردن برای اتکا قابل عناصر افتنی یبرا تالش سمت به را یو و

 شور ،مادرش مرگ از پس نجوا هدفیب و بارکسالت یزندگ به دیانورالس با رابطه ندچهر

 اندازچشم( خارطوم در) رمان یابتدا در رابطه نیا ةنیشیپ ،دهد یم یدواریام و جانیه و

 ،نفر دو نیا یعاطف -یفرد ةرابط ،رمان یابتدا در. کند ینم میترس آن یبرا را یروشن

 و جامعه نییپا ةطبق به متعلق یفرد که انور. ردیپذ یم تأثیر هاآن یجمع تیهو از سرعت به

 جمله از ،آن با مرتبط دارهیسرما حاکم ةطبق و دولت با شدتبه است، ستیکمون حزب عضو

 را جوان چهنآ. کند یم منتشر تند یها مقاله ها آن هیعل ها روزنامه در و است مخالف نجوا پدر

 ؛ابدیینم عمر خود، یدوقلو برادر در که است ییها ویژگی آن ةهم ،است کرده او ةفتیش

 یگراجمع ةجامع در او یفرد احساس نیا اما ،یظاهر یسادگ و استقالل سارت،ج یعنی

 و جامعه یباال ةطبق به نجوا تعلق. آورد ینم دوام نجوا یجمع تیهو مقابل در و خارطوم

 از پس نجوا مادر. شود یم انور با اش رابطه رشد و گرفتنشکل مانع ،پدرش به او خاطر تعلق

 یخوب شوهر تواند ینم که یکس خاطربه را شهرتت»: دیگو یم او به رابطه نیا از شدنآگاه

 بدون ،خدمتکار بدون یتوان ینم تو. کند ینم موافقت پدرت... ندازین خطر به ،باشد تو یبرا

 نیا. یشو یم سرافکنده ات خانواده و دوستان یجلو .کن باور را حرفم. یکن یزندگ مسافرت

 ،دوستان پدر، ،شهرت (.14 :همان) «بود خواهد ما و خودت یشرمسار ةیما[ ازدواج]

 کی  هب او تعلق و یجمع تیهو بر یهمگ و نداقول نقل نیا یاصل یها واژه ،ما و خانواده

 نیا که است یجمع تیهو نیهم از ثرأتم .دارند تأکید او یفرد تیهو مقابل در اجتماع

 قطع لندن به اشخانواده و نجوا دیتبع و کودتا وقوع با و شودمی کینزد انیپا به رابطه

 یکشورها ژهیوبه آن، مشابه یکشورها و سودان در که دهد یم نشان یابوالعل. شود می

 شدتبه ،یاسیس طیشرا و یجمع تیهو از ثرأتم ،یفرد احساسات و تیهو ،ییقایآفر

 . نداشکننده

 در را رابطه نیا گرید وجوه تا است آن بر ،لندن به انور و نجوا ةرابط کشاندن با یابوالعل

 یفضا» همان که -دیجد یفضا کی در و ها آن یهردو یاجتماع تیهو ةریدا از رونیب

 فشار و ریثأت تحت ها آن از یکچیه ،دیجد یفضا نیا در .کند یبررس -ستبابا یمهو «سوم

 یعنی ،دیجد یفضا به آنکه ضمن ؛ستندین آن به طومرب یها سنت و یلبق یجمع فرهنگ

 .بسازند هیپا از را خود ةرابط ،یفرهنگ یها بندقیدو از فارغ توانند یم و ندارند تعلق هم لندن

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 173     مناره رمان در( دیاسپورا) مهاجران جامعة برای جایگزینی اسالمی، امت

 برای ؛دارد یا ژهیو دیکأت نجوا تیشخص بر آن ریثأت و دیجد یفرهنگ یفضا نیا بر یابوالعل

 از که -«صالح ییدا» ،مادرش برادر با یوقت ،مادرش مرگ از پس یروزها نیاول در او مثال،

 رستوران در تنها و کند یم یخداحافظ -است آمده لندن به مادرش مرگ مراسم یبرا کانادا

 :کند یم فیتوص گونهنیا را دشیجد تیموقع از خود تیذهن است، نشسته

 کی یبرا خارطوم در. کردم یم بالهت احساس ،بودم نشسته نجایا تنها یتنها نکهیا از

 توانم یم. هستم لندن در من» گفتم خودم به. برود رستوران به تنها که آمد ینم شیپ زن

 کی توانستمیم. بود زیانگوسوسه «.ندیب ینم مرا کسچیه. بکنم بخواهد دلم یکار هر

 کند تعجب یحت ای و ردیبگ را میجلو خواست یم یکس چه .بدهم سفارش مشروب السیگ

 .(49 :همان)

 ،کند یم زدنقدم به شروع لندن یها ابانیخ در ،رستوران از خروج از پس کهیزمان ای 

 مأل در یکوتاه نیا به دامن وقتچیه خارطوم در»: کند یم فیتوص گونهاین را خود پوشش

 نیماش دم تا را یکس خواستم یم ای رفتم یم باشگاه به یوقت بود ممکن. دمیپوش ینم عام

 ژهیوبه و دیجد یفضا در او(. 50: همان) «نه ابانیخ به رفتن یبرا اما ،بپوشمش ،کنم رقهدب

 یانیب به و یجمع تیهو یبندها از رها را خود ،مادرش مرگ از پس ،دیجد تیموقع در

 در کودتا از پس انور ،طیشرا نیهم در درست. ابدی یم ییاسپوراید یآزاد تیموقع در ،گرید

 مالقات یذهن یفضا نیچن در را نجوا و دیآ یم لندن به دیجد دولت سقوط و سودان

 . کند یم

 و «کرده باز دهان شیپا ریز نیزم» ،پدرش مرگ از پس خودش ةگفت به که نجوا

 امن و محکم ییپا یجا دنبال به مادرش مرگ از پس حاال است، شده ثباتیب اش یزندگ

 مالقات لندن در را او و دهد یم پاسخ انور ةنام به بالفاصله که روستنیهم از. گردد یم

 یا رفتهدست از ةخان و امن یزندگ ینمادها ،«لینب عمو» ةخان هم و انور هم. کند یم

 و نجوا ةرابط یبازساز با یابوالعل. است آن یابیباز دنبال به ها آن به توسل با نجوا که هستند

 ةانیگراجمع یفضا در که را دو نیا یعاطف ةرابط تحقق امکان تا است درصدد ،لندن در انور

 انور نجوا، تصور برخالف. کند شیآزما دیجد طیشرا در ،شود محقق بود نتوانسته خارطوم

 در نجوا با دخو ةرابط و داند یم بورژوا کی ،پدرش تیهو با ارتباط در را نجوا تیهو هم هنوز

 سر از نجوا به او احساس که کند یم ادعا انور هرچند. خارطوم در شان رابطه ةادام را لندن

. است داده نشان استعمارگرانه و یجنس را او احساس غالب وجه یابوالعل ،است عشق
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 «کیاروت      صرفا »: است نیا ،سدینو یم او یبرا انور که یا عاشقانه شعر نیاول از نجوا فیتوص

 خود یها مقاله چاپ و یجنس ارتباط یبرا نجوا از یکشبهره دنبال به تنها انور (.73 :همان)

 الیخ با ،موضوع نیا از یآگاه وجود با نجوا اما ،است انگلستان اتینشر در یسیانگل زبان به

 است واردیام او که است آن زیطنزآم ةنکت. دهد یم ادامه انور با اش رابطه به امن ةخان یابیباز

 یزندگ و گرددازب سودان به انور همراه به او تا دهد رخ سودان در گرید ییکودتا که

 . ابدیباز گرید بار را اش ییایؤر

 ایؤر نیا .است کرده یطراح قیدق اریبس خود رمان طرح در را ایؤر نیا یفروپاش یابوالعل

 انیپا یابوالعل. پاشد یفروم انور یزندگ محل در نجوا و انور یجنس ةرابط نیاول از پس درست

 با انور یاقتاهم و شود یم پخش ونیزیتلو از که یخبر با است کرده همزمان را رابطه نیا

 که -نجوا یآرزو برخالف اما ،زند یم صدا مهم خبر آن دنیشن یبرا را هاآن جانیه

 به نیحس صدام ةحمل به مربوط خبر نیا -است سودان در کودتا کی خبر منتظر صبرانه بی

 ما و است نکرده سقوط خارطوم دولت پس»: است نیا خبر به نجوا واکنش. است تیکو

 ،درواقع .کند یم دارید انور با نجوا که است یبار نیآخر نیا(. 74 :همان) «گشت میبرنخواه

 ،نینماد سطح در. کند یم دایپ رمان در مهم      کامال  یمعنا دو ،تیکو به نیحس صدام تجاوز

 یکتاتورید مردان ،نیحس صدام و انور. اوست با انور یجنس ةرابط نماد ،نجوا یبرا حمله نیا

 فیضع یمرزها به تجاوز و خود شهوت یارضا دنبال به ،قدرت داشتن لیدلبه که هستند

 نیا دوم یمعنا. کنندمی قیشوت را هاآن و یبانیپشت هاآن از هم گرید مردان و هستند

 شدهفیتعر یمرزها ربودنیناپذهیتک و بودننانیاطم قابل ریغ ،بودنشکننده بر دیکأت ،حمله

 یمعنا هردو. بروند نیب از است ممکن لحظه هر مرزها نیا. است کشور و ملت یبرا

 استدالل با او پس. ابدیب تراتکا قابل یاجتماع و نو یراه که کنند یم بیترغ را نجوا ،ذکرشده

 یمرزها به و نباشد مردانه: باشد مبرا ویژگی دو از که بگردد یاجتماع دنبال به دیبا یسلب

 یها ابانیخ در زدنقدم و انور یزندگ محل ترک از پس او احساس .نباشد وابسته ییایجغراف

 :است ملأت قابل اریبس ،لندن

 ... ؛باثبات کند، ینم یرییتغ لندن فتد،یب من یبرا یاتفاق هر ،فتدیب جهان در یاتفاق هر

 نیا و شود یم اجرا کودتاها و کنند یم سقوط هادولت: میهست نجایا ما نکهیا لیدل بود نیا

 به و آمد یم بدم لندن از ام یزندگ در بار نیاول یبرا. میهست نجایا ما نکهیا لیدل بود

 شانیپر هرگز شدند، ینم آواره هرگز .باثبات و آرام نقدریا .کردم یم حسادت ها یسیانگل
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... شدم هاآن آرام یدیسف اب سهیمقا در متپوس گند رنگ وجهتم بار نیاول یبرا. شدند ینم

 سال چند اگر... شد؟ یم سرافکنده یکس چه شدم، یم داربار اگر ؟بود مهم شیبرا یکس چه

 نابود را مادرم یزندگ کرد، یم سکته پدرم کرد،یم شوکه را خارطوم من یحاملگ ،بود شیپ

 .(همان) بود یآزاد نامش یته یفضا نیا. کسچیه ز،یچچیه حاال اما... کرد یم

 یبرا فقط فضا نیا ،یابوالعل ةدیعق به. باباست یهوم سوم یفضا همان ،یته یفضا نیا

 اما ،آورد یم ارمغانبه ثبات و آرامش ،یغرب ةانیفردگرا فرهنگ به ختهیآم یلندن شهروندان

 ییفضا نیچن در ،است گرفته شکل یشرق ةانیگراجمع فرهنگ در تشیهو که مهاجر فرد

 از خاص ةلحظ کی در که است 1یتجل حاصل نجوا احساس نیا. بود خواهد گانهیب و تنها

 که است یقتیحق شدنانیعر موجب و شود یم حاصل یباکرگ دادندست از یعنی ،او یزندگ

 و سودان به بازگشت یبرا نجوا ةیسرما تنها ،یباکرگ. ندیبب را آن است نتوانسته ها سال او

 ناف بند شدندهیبر حکم ،او یبرا آن دادندست از و است یسودان فرهنگ در یزندگ ةادام

 ةخان و یمادر نیسرزم به بازگشت یبرا او یآرزو انیپا و یمادر نیسرزم به او یوابستگ

 آگاه ها پوستدیسف با خود تفاوت از ،بار نیاول یبرا او که است لیدل نیهمبه. است یپدر

 را سودان به بازگشت امکان ةباردر یپردازالیخ ةاجاز او به که را یعوامل یتمام او. شود یم

 بازگشت الیخ از دست و ندیبب را موجود تیواقع دیبا پس .است داده دست از ،داد یم

 االصلیلبنان مسلمان زن ،وفا با که ردیگ یم میتصم او ماجرا نیهم از بعد درست. بردارد

 یلندن مسلمان زنان یاسپوراید ،درواقع که -مهاجر مسلمان زنان جمع به و ردیبگ تماس

 تیامن و تیهو زدنگره یبرا باثبات یاجتماع افتنی ،او میتصم نیا لیدل. ونددیبپ -است

 به شیگرا ةمقول با آن برخورد ،کند یم زیمتما یاثر را مناره رمان آنچه .است آن به خود

 .کند یم دایپ شیگرا اسالم به فرد کی چرا که است پرسش نیا به خاص پاسخ و اسالم

 نه را اسالم یسو به یاصل تیشخص حرکت لیدل ،مرسوم یها دگاهید فبرخال ،مناره رمان

 مجموع از برآمده یازین را آن بلکه ؛پندارد یم یاسیس      کامال  یامر نه و ییاستعال یا مقوله

 که گفت بتوان دیشا ،درواقع. داند یم جامعه در فرد یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا

 آن به بتواند تا است اجتماع کی دنبال به ،کند دایپ شیگرا اسالم به آنکه از شیپ نجوا

 ،اجتماع نیا .دهد قرار خود دیجد تیهو یبرا یلنگرگاه را آن و باشد داشته تعلق احساس

                                                                                                                                              
1  . epiphany 
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 اقیاشت با» ما که «است معاصر دوران ةگمشد بهشت» همان( 3: 2001) بومان ةگفت به

 یجووجست در ،زدگانتب یقراریب با هم خاطرنیهمبه و میبازگرد آن به میدواریام

 شکل ،دیجد اجتماع نیا نجوا نظر از هرچند .«رسانند یم آن به را ما که میهست ییها جاده

 ،است خارطوم در جامانده و  هرفتدست از ةخان به او یشگیهم ازین احساس همان از یا تازه

 بر یمبتن ییاسپوراید ةجامع با دیجد اجتماع نیا تفاوت که است نیا یاصل پرسش دو

 و آرامش تواند یم دیجد اجتماع نیا ایآ کهآن گرید ند؟ااکدام آن یهاتیمز و ستیچ تیمل

 با سندهینو ایآ نکهیا آخر در اورد؟یب فراهم نجوا یبرا را یآرمان تیرضا و تیامن احساس

 یمعنا ،دسامبر ازدهمی از پس دوران در ملت -یاسالم امت ةدوگان ةرابط کردنبرجسته

  است؟ داشته نظردر را یخاص

 یمرزها مشمول و است ینیفراسرزم ،یاول که است نیا در ملت و امت یاصل تفاوت

 و بودنتر دسترس قابل ،مهاجر فرد یبرا جامعه نیا مهم ازیامت. ستین یقرارداد

 یوابستگ» فضا نیا در ،(6: 2010) نیالکلمک ةگفت به ای است آن رتربودنیرناپذییتغ

 توان یم پس .دهند یم دست از را خود قدرت آن ،زبان و رسوم و آداب ،یمادر نیسرزم

 .«دیگشا یم ما یرو به را ییجاهجاب قابل ةخان به لیم کی امکان ،نید که کرد استدالل

 مهاجر فرد ةخاطر و ذهن در آن ساختنیآرمان و یپردازالیخ کاهش نیز امر نیا ةجینت

 به یمتک که است یاسالم امت کوچک شکل ،ونددیپیم آن به نجوا که یاجتماع .است

 جنتزیر مسجد ،مهاجر مسلمان زنان نیا اجتماع محل .ستین یخاص ملت و «نیسرزم»

 .دارد را( 74 :1996 ابوالعلی،) «خارطوم و خانه» حکم او یبرا ،نجوا ةگفت به که است 1پارک

 آن در زنان حضور ساختنبرجسته ،مناره در رشدهیتصو یاسالم امت وجوه نیتر مهم از یکی

 برخالف. شودمی دیده آن در نجوا تیذهن قیطر از تنها ،مردان حضور که ییجا تا ؛است

 و مردانه یاجتماع ،بود انهیگرایمل نگاه بر یمبتن که یسودان یدانشجوها اجتماع ،جمع نیا

 که رود یم شیپ ییجا تا مردانه اجتماع آن. بود نجوا احساسات و سرنوشت به تفاوتیب

 صالیاست به آنکهیب ،ردیگ یم یپ نیتحس و جانیه با را تیکو به نیحس صدام تجاوز

 استدالل با او پس. دهد نشان یواکنش نیتر کوچک ،نجوا یعنی خود به فرد نیتر کینزد

 به تعلق و بودنمردانه: باشد مبرا ویژگی دو از که بگردد یاجتماع دنبال به دیبا ،یسلب

                                                                                                                                              
1  . Reagents 'Park 
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 نجوا پس. کند برآورده را یخانوادگ تیامن و خانه به او ازین آنکه ضمن ؛ییایجغراف یمرزها

 نیسرزم به بازگشت به لیم نیگزیجا را آن به خوردهگره آرامش و تیامن و خانه به لیم

 خانه به بازگشت یایؤر کند یم تالش زنان یاسالم ةجامع به آوردنیرو با و کند یم یمادر

 پاسخ. است ریپذامکان امر نیا ایآ که است نیا یاصل الؤس اما سازد، محقق خود یبرا را

 و مثبت پاسخ توان یم یگاه کهیا گونهبه ؛است دهیچیپ مناره رمان در الؤس نیا به یابوالعل

 در و مسجد در او حضور مورد در نجوا تیذهن ،تیروا کهیزمان. افتی یمنف پاسخ یگاه

 در اما ،اندینما یبازم او در را خانه در حضور احساس و آرامش ینوع ،کاود یم را زنان انیم

 به لیتبد آرامش نیا ،شود یم تیروا نجوا آپارتمان در که رمان یها صحنه نیآخر

 دوران از صحنه کی واررهیدا تکرار ،درواقع صحنه نیا. است شده «یزدگتب و قراری بی»

 منتقل مادرش و پدر اقتا به و کرده تب نجوا ،صحنه آن در. است خارطوم در نجوا یزندگ

 تیحما مورد نکهیا از ،است ماریب اینکه وجود با نجوا. شود یپرستار او از تا است شده

 حالت در او ،رمان یانیپا ةصحن در. است خوشحال ،است تهگرف قرار پدرش ویژهبه و خانواده

 نیا اما ،هستند او کنار هم مادرش و پدر. ندیب یم را خارطوم اقتا همان یایؤر ،یزدگتب

 سقف... است شده نابود زیچ همه و است کیتار اقتا»: دارد یاصل اقتا با تفاوت کی اقتا

 گناه یها لکه به ،یفروپاش درحال یوارهاید و است دهیپاش هم از اقتا کف. است ختهیفرور

 را یالیخ نةخا یایاح و یآرمان آرامش ،یابوالعل که رسد یم نظربه(. 105 :همان) «اندآلوده

 .داند می ریپذامکان مسلمان زنان انیم در را یموقت و یمقطع آرامش تنها و داند یم ناممکن

 شود؟ مودهیپ دیبا گرید یا جاده و گرید یراه ایآ

 

 جهينت

 مهاجر، فرد و جامعه که دهد نشان ات است آن بر ،اسپوراید پردازانهینظر برخالف ،یابوالعل

 به را تشانیهو توانند ینم تیامن احساس یبرا ،یسوم جهان و ییقایآفر زنان ژهیوبه

 تشتت و رییتغ دچار همواره ها نیسرزم نیا. کنند وصل کشورشان ای یمادر نیسرزم

 سینورمان نیا .دهدنمی اعتماد امکان مهاجر فرد به ،هاآن یمئدا یثباتبی و هستند

 با طور نیهم و اسالم تمدن و فرهنگ از خود یآگاه و دانش بر هیتک با ،یسودان مسلمان

 ةجامع از یعیبد ریتفس و ریتصو ،مناره رمان در غرب، در یزندگ ةتجرب از یریگ بهره

 در که یاسالم امت یاختصاص مفهوم از استفاده با یو .است کرده هئارا مهاجران

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394 تابستان و بهار ،1 شماره ،20 دوره جهان، معاصر ادبيات پژوهش     178

 زنان ژهیوبه ،مسلمان مهاجران یبرا دیجد      کامال  راه کی   است، گانهیب گرید یها فرهنگ

 لیاص یفرهنگ تیهو حفظ و زبانیم کشور در شدنراندههیحاشبه با مقابله یبرا مسلمان

 یقرارداد مرز به وابسته فرد گرید ،مسلمانان ةجامع در .است نهاده رو شیپ مهاجر، فرد

 یبرا را یدیجد ریمس ،مناره رمان. کند تکیه اسالمی امت به تواندمی چراکه ؛ستین کشور

 متعارف یها هینظر در که کند یم شنهادیپ نید بر هیتک با مهاجر فرد به دنیبخشقوت

 ییها دیترد ،محض ییگراآرمان از جستنیدور با هرچند ؛است شده غفلت آن از ،اسپوراید

 .کند یم مطرح مهاجر فرد یزندگ بر یاسالم امت به تعلق ریثأت زانیم مورد در زین را

 به یپاسخ ،مناره در شدهطرح یاسالم امت بودنزنانه بر سندهینو دیکأت ،نیبراعالوه

 که است یافراط و ناسازگار یاجتماع عنوانبه غرب در یاسالم امت از یا شهیکل ریتصاو

 ریتصو آن مقابل در نو یلیبد دنیرکشیتصوبه با یابوالعل. هستند خشن یمردان آن سمبل

 بخش که کند یم برجسته را نکته نیا ،مسلمانان ةروزمر یزندگ دادننشان ضمن ،یالیخ

 هایویژگی از هم و نددار یاجتماع یها تیفعال هم که هستند یزنان ،یاسالم امت از یمهم

 زبان و نژاد و رنگ از فارغ ،خود ةجامع افراد از تیحما و کمک مانند یانسان یواال

 ییالگو تا است آن بر ،مناره رمان در رشدهیتصو یاسالم امت با سندهینو ،درواقع. ندبرخوردار

  .دهد هئارا معاصر دوران در یچندفرهنگ ةجامع و یزندگ یبرا دیجد

 ریثأت که دهدمی نشان مهاجر زنان و مردان سوی از شدهنوشته یها رمان یا سهیمقا یبررس

 .کنند یم یزندگ دیجد طیمح در چگونه یکهر و است متفاوت حد چه تا مرد و زن بر مهاجرت
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