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Realistic and mythical manifestations in Dorado's novel and sociological analysis of
the immigration crisis in this work, evoking the problems of Iranian asylum seekers
and immigrants

Abstract
Undoubtedly, the issue of migration can be considered as one of the most
challenging topics among the events of the second half of the twentieth century as
well as the events of the twenty-first century, which cover not only various fields
such as politics, society, culture, economy, ethics and family. It has made an impact,
but its place and importance has attracted the attention of many prominent and wellknown writers around the world to make the immigration crisis the main theme of
their works. Among the emerging novelists of the last two decades, the French writer
Laurent Godé should be considered one of those who has dealt with this subject. In
this article, we try to analyze the consequences of the immigration crisis, analyze the
realistic effects of Dorado's novel, as well as the mythical dimensions and symbolic
elements in this novel. The results show that this work, although it presents an
objective depiction of the most bitter and tragic situation of suffering and helpless
human beings, and is full of pure realist elements; However, like other works, these
realist elements are so intertwined with symbolic and mythical manifestations that it
is difficult to distinguish between them.
Keywords: Immigration, Realistic Effects, Mythological Effects, El Dorado Novel,
Laurent Godet
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چکیده
بی تردید ،مقولۀ مهاجرت را می توان یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان رویدادهای نیمۀ دوم قرن بیستم و
نیز حوادث قرن بیست و یکم تلقی کرد که نه تنها عرصه های گوناگونی از قبیل سیاست ،جامعه  ،فرهنگ ،اقتصاد،
اخالق و خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است ،بلکه جایگاه و اهمیت آن ،نظر بسیاری از نویسندگان برجسته
در میان رمان نویسان نوظهور در دو دهۀ اخیر ،لوران گوده ،نویسنده فرانسوی را باید در شمار کسانی قرار داد که
به این مقوله پرداخته استتت .در این مقاله می کوشتتیم تا ضتتمن برشتتمردن پیامدهای بحران مهاجرت ،جلوه های
رئالیستی رمان الدورادو و نیز ابعاد اسطوره ای و عناصر نمادین در این رمان را تحلیل و بررسی کنیم .نتایج حاکی
است  :این اثر ،گر چه ترسیمی عینی از تلخ ترین و تراژیک ترین وضعیت انسانهایی رنج دیده و درمانده ارائه می
دهد و سرشار از عناصر رئالیستی محض است؛ با این همه ،همچون دیگر آثار گوده این عناصر رئالیستی چنان با
جلوه های نمادین و اسطوره ای عجین می شود که تفکیک میان آنها امری دشوار می نماید.
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واژههای کلیدی :مهاجرت ،جلوه های رئالیستی ،جلوه های اسطوره ای ،رمان الدورادو ،لوران گوده
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و پر آوازه در سرا سر جهان را به خود جلب نموده است تا بحران مهاجرت را دستمایۀ اصلی آثار خود قرار دهند.

 -1مقدمه
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ادبیات و رمان از دیرباز همواره منادی بازتاب رنجها و شادی های زندگی انسانها و تالش در را ستای یافتن راهی
برای بهتر زی ستن بوده اند .ادبیات مهاجرت نیز در ست در جهت پا سخگویی به چنین ر سالتی تبلور یافته ا ست.
رمان نویستتتانی چون لوران گوده ،گرچه خود در جامعه ای یربی زاده شتتتده اند اما دیدیه ی انعکا

دردهای

همنوعان خود را در کشورهایی دیگر دارند؛ و این همان جایگاه ارزشمندی است که ادبیات و هنر از آن برخوردار
است.
رمان الدورادو1یکی از آثار ماندگار ادبیات قرن بی ست و یکم فران سه ا ست که در آن ،لوران گوده ،دو دا ستان را به
موازات هم در یک رمان پیش می برد ،که هر دوی آنها به مستتت لۀ مهاجرت ییرقانونی پناهجویان ،از دو زاویۀ
متفاوت می پردازند.
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آن برتود2در مجلۀ اکستتسر

در بارر رمان الدورادو می نویستتد " :برای نخستتتین بار ،لوران گوده مقوله ای چالش

برانگیز از جهان معاصر را موضوع نوشتار خود قرار داده است" ( برتود ،2006 ،.ص )14
در یکی از داستانها ،سالواتوره پیراچی ،فرمانده نیروی دریایی ،که فردی کارکشته در پیشۀ خود است ،چندین سال
استتت که کار کنترل مهاجران ییر قانونی را که از مرز لیبی و دیگر کشتتورهای آفریقایی وارد اروپا می شتتوند ،بر
عهده دارد .با گذر زمان ،فرمانده ایتالیایی به تدریج از اینکه مجبور است ،شمار بسیاری از ان سانهای درمانده ای را
در آرزوی یافتن زندگی بهتری ه ستند ،د ستگیر کند ،دچار یا

و اف سردگی می شود .گویی وجدان ان سانی اش،

آزرده از این مست ولیت رنجبار ،راه گریزی می جوید .به ویژه ،پس از آشتتنایی با "ملکه ی الزواره " که کار قاچاق
انسان را بر عهده داشته ،و از این راه ثروت سرشاری بدست آورده ،و به او پیشنهاد کار برای وی با درآمد هنگفت
را می دهد ،اح سا

انزجارش از م س ولیتی که بر عهده گرفته بی شتر می شود ،شغلش را ترک می کند ،و خود را

در همان مسیری که پناهجویان برای سفرهای ییرقانونی خود انتخاب می کنند ،قرار می دهد .گویی بر آن است تا
عمیقاً وضعیت تلخ و دردناکی را که آنها در آن قرار گرفته اند ،تجربه کند.
به موازات این داستان ،نویسنده داستان دیگری از یک فرد سودانی با نام سلیمان ارائه می کند که به همراه برادرش
تالش می کنند تا راهی به ستتوی مرزهای اروپا بجویند .برادر در مرز میان ستتودان و لیبی به دلیل بیماری از ادامه
سفر باز می ماند و سلیمان برای رسیدن به هدف با مخاطرات زیادی مواجه می شود.
در این مقاله ،همچنین نقشهای نمادین برخی از شخصیتهای فرعی داستان را نیز تحلیل و بررسی خواهیم نمود.

1

. Eldorado
. Anne Berthod

2

-2مبانی نظری

1158

الدورادو ،اثری است که در سال  2006میالدی نوشته شده است ،از این رو به ادبیات قرن بیست و یکم تعلق دارد،
و پدیده و بحرانی جدید را شامل می شود .بحرانی که نسل های کنونی جامعه ی انسانی را در بر گرفته است .نقد
و برر سی ادبیات مهاجرت ،نه تنها در ایران ،بلکه در فران سه و دیگر ک شورها نیز مو ضوعی جذاب و تازه شمرده
می شود و تحلیل های جدیدتر و متفاوت تری را می طلبد .علیریم اهمیت مو ضوع رمان ،متا سفانه هیچ مقاله ای
برای تحلیل و شناساندن بیشتر این اثر در کشورمان تدوین نشده است؛ از این رو ،در این مقاله ،می کوشیم تا جنبه
های استتطوره ای و رئالیستتتی این رمان را واکاویم .از این منظر شتتاید بتوان مقالۀ حاضتتر را یک کار تحقیقی نو
محسوب کرد.
هر چند که لوران گوده ،رویدادی کامالً رئالیستتتی و حتی تراژیک را به عنوان موضتتوع رمان خود برگزیده ،با این
همه ،داستان او سرشار از عناصر نمادین و جلوه های اسطوره ای است.

انگیزه های مهاجرت را بررستتی نماییم .همچنین به ستتویه های تراژیک این پدیدار اجتماعی و همه گیر در رمان
الدورادو ،پرداخته و ویژگی های رئالیستی و اسطوره ای آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
در خالل بررسی اثر ،تالش خواهیم کرد تا به این پرسشها پاسخ دهیم:
آیا الدورادو ،نمادی از یک آرمان شهر خیالی است یا دستاویزی برای امیدوراری به زندگی ؟
مقولۀ هویت جمعی تا چه اندازه توانسته شیور رویکرد اروپائیان را در پذیرش مهاجران تغییر دهد؟

نقش "ماستامبالو" یا همان نیروی یاری دهنده به مهاجران را به عنوان عنصتری نمادین و امیدبخش برای رستاندن
مهاجران به سرزمین رویایی شان.
در نهایت ستتوال اصتتلی تحقیق ،اینگونه تدوین می شتتود  :مهمترین جلوه های رئالیستتتی و استتطوره ای در رمان
الدورادو چیست ؟ بحران مهاجرت در این اثر چگونه نمایش داده شده است؟

 -3بحران مهاجرت ،دالیل و انگیزه ها :
پدیدر مهاجرت در سالهای اخیر ،به دلیل افزایش زیاده از حد و لجام گسیخته ی آن ،عمالً به یک بحران فراگیر در
جامعۀ ان سانی تبدیل شده و دولتمردان ب سیاری از ک شورها را به فکر چاره اندی شی برای مهار این پدیدار انداخته
است.
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چگونه می توان نقش عناصتتر استتطوره ای را به عنوان نیروهایی تعیین کننده و تاثیرگذار تبیین کرد؟  -برای نمونه
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در این پژوهش ،برآنیم تا ضمن تحلیل ویژگی های شخ صیت های ا صلی رمان ،به ویژه فرمانده پیراچی ،دالیل و

عواملی همچون توزیع عادالنه ی ثروت و عدم فاصله طبقاتی ،برخورداری از رفاه نسبی ،احترام به حقوق فردی و
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بهره مندی از شان و کرامت انسانی ،از جمله مواردی است که انسانها در همه ی جای جهان به دنبال آن هستند و
اگر آنرا در سرزمین خود نیابند ،برخی را بر آن می دارد که آن را در سرزمین های دیگر جستجو کنند .با این همه،
قومیت گرایی و گرای شهای افراطی میهن پر ستانه همچنان از نیروهای موثر و انکارناپذیر در ساختار ذهنی ب سیاری
از افرادند که از عوامل بازدارنده برای نزدیک کردن انسانها به یکدیگرند.
دالیل بروز بحران مهاجرت را – که یالباً در ک شورهای تو سعه نیافته یا در حال تو سعه رخ می دهد -باید در چند
عامل بنیادین جستتتجو کرد :نخستتت بروز جنگهای داخلی که ستتامانه اقتصتتادی ،رفاه اجتماعی و به ویژه ش ترایط
روحی -روانی شهروندان چنین کشورهایی را دچار اختالل کرده و یا ساختار فکری و انسجام خانوادگی آنان را با
آشفتگی های اساسی همراه می سازد ،و آنان را به هجرتی ناخواسته وا می دارد .بسیاری از کشورهای آفریقایی و
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توسعه نیافته همچنین کشورهایی مانند افغانستان ،عراق ،میانمار و  ،....از این گروه کشورها محسوب می شوند.
دوم ،عامل فقر مالی را می توان یکی دیگر از انگیزه های موثر برای مهاجرت نام برد .از دهه های گذشته تا امروز
همواره بخشتتتی از جمعیت کشتتتورهای آفریقایی و یا آستتتیایی ،با هدف برخورداری از زندگی بهتر ،به ستتتوی
کشورهای یربی کوچ کرده اند .در دوره هایی ،این موج مهاجرت ییر قانونی شدت بیشتری یافته و در شکل یک
بحران تبلور یافته ا ست ،آنچنان که پیامدهای ویرانگر آن طیف و سیعی از جامعه ان سانی را با چالش جدی روبرو
کرده است .این کوچ اجباری و از سر اضطرار ،ساالنه تعداد بیش از سه هزار نفر از پناهجویان را به کام مرگ می
افکند .شمار بسیاری از نجات یافتگان نیز با انواع بحرانهای هویتی ،و یا افسردگی های روانی روبرو می شوند.
ساختارهای ییردموکراتیک و یا تمامیت خواه برخی ک شورها و نیز عدم برخورداری از آزادی ،به ویژه نزد اق شار
فرهیختۀ جامعه را می توان عامل موثر دیگری برای این هجرت ناگزیر برشمرد.
کامی فرِپون3در تحلیلی که در بارر رمان الدورادو نوشتتتته ،در مورد انگیزه های آفریقائیان برای مهاجرت به اروپا
پرسشی اساسی را مطرح کرده و سسس خود به آن پاسخ می دهد:
" چرا مهاجران ییرقانونی ،با آن که می دانند راهی بسیار دشوار و پرخطری را برگزیده اند ،با این حال سوار قایق
های مرگ می شتتوند؟ لوران گوده در رمان خود واقعیتی عریان را به ما یادآوری می کند :مادامی که فقر در آفریقا
حکومت می کند ،ممانعت از مهاجرت انستتانهایی که ستترزمین خود را ترک می کنند تا بیاینند و در خوشتتبختی و
کامیابی مردمان یرب سهیم شوند ،کاری ییر ممکن خواهد بود" (فرپون ،2018 ،ص )20
-4تحلیل رمان الدورادو
 -1-4الدورادو ،نمادی از یک آرمان شهر خیالی یا دستاویزی برای امیدوراری به زندگی؟

3

. Camille Fraipont

عنوان رمان (الدورادو) برگرفته از افستتانه های آمریکای جنوبی استتت .ستتیاحان و دریانوردان استتسانیای در قرن

1160

شتتتانزدهم ،وقتی که به منطقه ای از آمریکای جنوبی رستتتیدند که امروزه جزئی از شتتتهر بوگوتا پایتخت کشتتتور
کلمبیاست ،مردمان بومی این سرزمین پیوسته از شهری سراسر طال به نام الدورادو و یا دریاچه ای پوشیده از طال
بتتتتتتتته

نتتتتتتتتام

گتتتتتتتتواتتتتتتتتتاویتتتتتتتتتتتتتتتتتا4

صتتتتتتتتتتحتتتتتتتتبتتتتتتتتت

می کردند .از آن زمان ،اروپائیان بسیاری با سودای یافتن الدورادو ،به این سرزمین سفر کردند .فرانچسکو پیزارو و
بسیاری از سیاحان نامبردار دیگر ،در راه یافتن الدورادو مشقتهای بسیاری را متحمل شدند ،برخی حتی جان خود
را در این راه نهادند .در ستتال  1772یک دانشتتمند آلمانی به نام آلکستتاندر وون هامبولت5ستتفری به آمریکایی
جنوبی انجام داد تا پی به راز الدورادو ببرد اما پس از  5سال جستجو و نا امید از یافتن طال ،الدورادو را افسانه ای
ستتاخته و پرداخته ی ذهن استتطوره پرداز انستتان تلقی کرد .هر چند عده ای بر او خرده گرفتند که چون ناتوان از
یافتن طال شد ،آن را انکار کرد .زیرا کاو شهای با ستان شنا سی دهه های پی شین نیز وجود طال را در مناطقی از
کلمبیا تایید کرده است.

قهرمانان ق صه در م سیر سفر خود ،به سرزمین الدورادو می ر سند .برای ولتر ،الدورادو ،نه سرزمین طال و ثروت ،بلکه
جایی برای د ستیابی به رفاه ،آ سایش و خو شبختی ا ست .در واقع ،ولتر ،بیش از جنبه های مادی بر سویه های ارز شی،
معنوی و اخالقی تکیه کرده و الدورادو را ستترزمین صتتلم نام نهاده استتت .توصتتیف ولتر از شتتهر اِل دورادو می تواند
نمادی از یک آرمان شهر باشد .شهری بدون زندان ،بدون قاضی و نظام دادگری .شهری که مس والن و شهروندانش هنر
را ارج می نهند و دانش را گرامی می دارند .سرزمینی پر رونق و با شکوه ،سرزمینی که با خودکامگی و قانون گریزی
بیگانه و همه انستتانها برخوردار از آزادی اند .شتتهری بر کنار از جنگ و درگیری که ستتاکنانش به پروردگار یگانه باور

در رمانی که لوران گوده نگا شته ،الدورادو همان قاره اروپا ست ،همانجایی که سلیمان -قهرمان یکی از دو دا ستان
رمان -و دیگر مهاجران ،در ج ستجوی زندگی بهتری در آنجا ه ستند و می توانند از فقر ،ستم ،جنگ و خ شونت
رهایی یابند.
 -2-4اروپا ،آرمانشهری واقعی یا درویین؟
نویسنده در بسیاری از دیگر بخشهای رمان از زبان پرسوناژ اصلی خود ،فرمانده پیراچی که خود یک فرد اروپایی
است این موضوع و پرسش اساسی را با خواننده خود در میان می گذارد که آیا کشورهای اروپایی که بسیاری از
پناهجویان آنجا را سرزمین رویایی خود پندا شته اند ،واقعاً واجد همان ویژگی هایی ا ست که آنها ت صور کرده اند،
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دارند بی آن که کشیشان و صومعه داران حضوری در آن داشته باشند.

جلوه های رئالیستی و اسطوره ای در رمان الدورادو و تحلیل جامعه شناختی بحران مهاجرت در این اثر ،تداعی

بی گمان یکی از آثاری که در انتخاب عنوان الدورادو برای این رمان تاثیرگذار بوده ،ق صه کاندید6ولتر ا ست ،که در آن

یا آنکه آزردگی ها و بی سرو سامانی هایی که در موطن خود تجربه کرده اند ،آنان را به چنین سفر پر مخاطره ای

1161

برانگیخته است؟
به عبارت دیگر آیا آن آرمان شهری که آنها از سر ا ضطرار به دنبال آن ه ستند ا سا ساً وجود خارجی دارد یا امیدی
واهی و درویین است؟
نویستتنده گرچه تلویحاً به این نکته اشتتاره می کند که کیفیت زندگی در کشتتورهای اروپایی ،دستتتکم در قیا

با

سرزمینهایی که پناهجویان از آنجا می آیند ،از ب سیاری جهات بهتر ا ست ،اما شاید نه برای پناهجویان ،بلکه برای
مردمان همان ستترزمین که آنجا متولد شتتده و با فرهنگ و آداب زادگاهشتتان خو گرفته اند .این مستت له یکی از
مو ضوعات مهمی ا ست که نوی سنده به آن پرداخته و آن را در یکی از بزنگاه های رمان ن شان می دهد ،جایی که
فرمانده پیراچی در اتوبو

حامل مسافران آفریقایی ،وقتی در باره ی ویژگی های زادگاهش از او س وال می شود،

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره هشتم ،مرداد1401

او پاسخ های نا امید کننده ای می دهد:
"  ... -می گویند آنجا هوا سرد است"...
" – خیلی سرد" ...
" مرد عینکی جوانی پرسید آیا در کشورش کار هست یا نه "...
" – نه کار نیست .هیچ کاری نیست".
" اول مردم با تعجب به حرفهایش گوش می دادند ،بعد با ترشتترویی ... .در نگاهشتتان می دید حرفهایش را باور
نکرده اند و هیچ یک از آن حرفها باعث نشتتده بود که باز هم با عالقه به اروپای رویایی شتتان فکر نکنند" (گوده،
 ،1393ص )146
با این همه ،نفرت مسافران از پاسخهایی که از سوی یک فرد اروپایی شنیده بودند ،به قدری برایشان ناراحت کننده
و ییر منتظره بود که او را در میانه ی راه و به شکل تحقیرآمیزی از اتوبو

پیاده می کنند:

" خیلی زود ،م سافرهایی که احتماالً عجله دا شتند ،با د ست حرکاتی کردند تا او را مثل یک مگس یا روح خبیث
بیرون بیاندازند" (گوده ،1393 ،ص )147
از این که او همه ی آن ت صاویر زیبا و خیالی و آرمان شهری را که آنها در ذهن خود از اروپا ساخته بودند ،در چند
لحظه در هم شکسته بود ،سخت پریشان شدند و واکنشی قهرآمیز به آن نشان دادند .زیرا این ت صاویر خیالی ،هر
چند واهی ،امید را در دلشان زنده نگه می داشت .همان چیزی که آنها سخت نیازمند آن بودند.
برای ستتالواتوره پیراچی ،اروپا اصتتالً آن ستترزمین رویایی که آنها تصتتورش می کردند ،نبود .او به عنوان فرمانده
کشتی ،بارها شاهد به آب افتادن و یرق شدن انسانها بود .بارها شاهد دستگیری ،تحقیر و شکنجه و آزار آنان بود.

از این رو گویی نمی خوا ست که زندگی شان را بر سر سودای ر سیدن به سرزمینی که هرگز ندیده بودند ،فدا
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کنند.
ژان کلود پِرییه دربارر ویژگی های این رمان و قارر اروپا می نویستتتد " :این اثر مستتتائل مهمی را در دنیای مدرن
مطرح می کند ،به ویژه مستت لۀ مهاجرت جمعی آفریقائیان به ستتوی اروپا و اروپائیانی که نمی دانند آیا باید از این
افراد ا ستقبال کنند یا آنها را پس برانند .اما اروپا یقیناً الدورادو و آن سرزمین رویایی که پدران این مهاجران پی شتر
توصیف کرده بودند ،نیست" (فیگارو ،2006 ،ص .)4
 -3-4تبلور اسطوره و عناصر نمادین در رمان الدورادو و پرسوناژهای اثر
هر چند که رمان الدورادو روایتی رئالی ستی از یک واقعیت و بحران اجتماعی ا ست ،با اینهمه سر شار از عنا صر
نمادین ،شخصیتها و مکانهایی سمبلیک و رازآمیز و جلوه های اسطوره ای است.
پر سوناژهای این رمان گر چه کم شمار اما هر یک ،یا خود نق شی نمادین را بر عهده دارند یا آن که علل و عوامل

از میان شخصیتهای رمان ،نقش اصلی رمان بر عهدر فرمانده پیراچی است .مردی چهل ساله که از هم سرش جدا
شده ا ست .نه فرزندی ،نه پدر و مادری ،نه خانواده ای .او تنها زندگی می کند و شاید نمایندر شمار قابل توجهی
از اروپائیانی باشد که در مالل تنهایی و انزوا روزگار می گذرانند.
سالواتوره در زبان ایتالیایی به معنای منجی و نجات دهنده است .اما او منجی چه کسی است؟ او که سالیان طوالنی
کار محفاظت از مرزهای اروپا و ممانعت از ورود ییر قانونی مهاجران را بر عهده داشتتتته ،همواره یادآور ناامیدی

" من چیزی نیستم جز بدشانسی ،چهرر نحس بدشانسی  ....نزدیک بیست سال است که سایه ام را روی دریا می
گردانم و آدم شومی هستم که ناامیدها را تعقیب می کند .برای همین است که خسته ام" ( گوده)50 ،1393 ،
اما برای سلیمان که سودای رسیدن به خوشبختی در اروپا را دارد ،عناصر اسطوره ای در هی ت نیروهایی بشارت
دهنده و امیدآفرین پدیدار می شوند .بنا بر باور مهاجران آفریقایی ،ما سامبالو7خدای مهاجران ا ست ،که به آنها در
طول سفر کمک می کند تا آنها به مق صد نهایی شان یا همان الدورادو بر سند .بر ا سا

چنین رویکردی ،آ شکارا

معلوم ا ست که هنوز در این جوامع ،اندی شه های ا سطوره ای نیرومندتر و تاثیرگذارتر از عنا صر عینی و واقعیتهای
پیرامونشان است؛ نیرویی که در اوج رنج ها و ناامیدها ،مردمان جوامع فقیر را برای عبور از سختی ها و رسیدن به
آرزوهایشان امیدوار باقی نگه می دارد .از همین رو ،در حالی که همۀ علل و عوامل مادی پیرامونشان بر شکست و
ناکامی آنان گواهی می دهد اما گویی نیرویی فراانستتانی ،از نوع همان استتطوره هایی که ستتخت به آن باور دارند،
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برای کسانی بوده که با هزاران امید رهسسار سرزمین آرزوهایشان در اروپا بوده اند:

جلوه های رئالیستی و اسطوره ای در رمان الدورادو و تحلیل جامعه شناختی بحران مهاجرت در این اثر ،تداعی

اسطوره ای زندگی شان را دستخوش دگرگونی بنیادین می کند .

سبب می شود که همچنان تالش کنند و چه بسا که بعضاً همین تالش پیوسته که در بادی امر مذبوحانه و بی ثمر
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به نظر می ر سد ،زمینۀ پیروزی شان را فراهم کند؛ چنانکه در مورد سلیمان ،اعتقاد را سخ به ما سامبالو زمینه ساز
رسیدن به موفقیت می شود.
در واقع ،ماستتامبالو نیز8در راستتتای مفهوم الدورادو قابل تبیین استتت .چرا که هر دو از گرایش انستتان به امید و
دلب ستگی به نیروهای ا سطوره ای و عوامل فرامادی سرچ شمه می گیرند .ما سامبالو به مهاجران و م سافران درمانده
در راه جرات ادامۀ ستتفر و توان رویارویی با موانع و مشتتکالت را می بخشتتد .بر استتا

این باور استتطوره ای،

ما سامبالو تالش می کند تا سایۀ ح ضورش را هر چه بی شتر بر سر رویا باختگان بک شد تا آنان همچنان در انتظار
آینده ای بهتر باقی بمانند.
اما درست برخالف سلیمان که نیرویی نویدبخش او را به جانب زندگی سوق می دهد ،برای سالواتوره پیراچی که

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره هشتم ،مرداد1401

آزرده از ستترزمین مادری و پیشتتۀ خود استتت ،این عنصتتر نمادین در قالب گورستتتان المسدوزا عینییت می یابند.
المسدوزا نام جزیره ای ایتالیایی در دریای مدیترانه ا ست که ک شتی های ب سیاری از مهاجران را بلعیده9و آنها را در
کام مرگ فرو برده ا ست .در واقع ،گور ستان المسدوزا ،نخ ستین گور د ست جمعی مهاجران ا ست و در این رمان
گویی یادآور آمادگی برای پذیرش مرگ و رفتن به سوی دیار نیستی است:
" این ج سدها که نه ا سمی دا شتند ،نه سرزمینی ،نه تاریخی ،می آمدند و این جا به گل می ن ش ستند و جنازه شان
هرگز به مادرشان برگردانده نمی شد" (گوده)85 ،1393 ،
گورستتان المسدوزا10را می توان یک عنصتر مکانی کامالً ستمبلیک در نظر گرفت .وقتی کشتتی فرمانده پیراچی در
این جزیره پهلو می گیرد ،او از کابینش خارج می شود و یکراست راهی این گورستان می شود .گویی گورستان او
را به سوی خود فرا می خواند ،چرا که با خود ،نه تنها انزوا و آرام شی را که وی در ج ستجوی اش بود ،دا شت،
بلکه نماد میرایی و نیز دعوتی به سوی مرگ بود.
" لحظه ای از خودش پر سید کجا باید برود .دنبال انزوایی مطلق و آرامش بخش می گ شت .پس راهی گور ستان
کوچک المسدوزا شد ... .مقابل دسته ی کوچکی از سنگ قبرهای عمودی در هم فشرده ایستاد .روی صلیب های
چوبی هیچ اسمی نوشته نشده بود؛ فقط یک تاریخ" (گوده)84 ،1393 ،
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). Les figures imaginaires et symbolique (Gilbert Durand
Régime Diurne c’est les antithèse exemple vie et mort,
Régime nocturne c’est l’emboîtement et la complémentarité
9
. Ex : Image Nocturne qui relate l’emboîtement
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نقطه تالقی دو داستانی که نویسنده در طول رمان به موازات هم پیش می برد،جایی در صفحات پایانی رمان به هم
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می پیوندد ،در شهری به نام یردایه که قهرمان های دو داستان یعنی " سلیمان" و " سالواتوره پیراچی" یکدیگر را
مالقات می کنند ،و ستتلیمان که خود را در آستتتانۀ رستتیدن به اروپا و ستترزمین رویایی اش ( الدورادو) می بیند و
بیش از هر زمانی نیازمند عاملی امیدوارکننده و رهایی بخش استتت ،پیراچی را – به عنوان یک اروپایی -در هی ت
شبم ماسامبالو( خدای مهاجران) می بیند که برای یاری رساندن به او آمده است .پیراچی که با توجه به پیشه اش،
سالها به عنوان نماد بد شان سی برای پناهجویان بوده ،اینبار در نقش منجی برای سلیمان پدیدار شده ،و تایید می
کند که ما سامبالو ا ست و برای کمک به وی آمده ا ست .چیزی که سلیمان را یرق در شادی و امید می کند .در
واقع ،او نه تنها از شتتغلش بیزار شتتده و آن را ترک می کند بلکه از ستترزمینش نیز روی برمی گرداند ،و در پایان
رمان ،چرخشتی استاستی در شتیور نگرش او به رویدادهای پیرامونش و زندگی مهاجران رخ داده و ستفری را در
مستیر معکو

به جانب کشتورهای آفریقایی در پیش می گیرد تا با رنجهای مهاجران درآمیزد؛ در نهایت نیز برای

ستتلیمان در هی ت ماستتامبالو (خدای مهاجران) پدیدار می شتتود تا بدین ترتیب ،از هویت فرمانده پیراچی فاصتتله
گرفته و در قالب هویتی تازه ،به عنوان عنصتتتری نجات دهنده و امیدآفرین ظاهر شتتتود .گویی این تحول تناقض
دیگران باشد.
از دیگر شخ صیتهای نمادین رمان ملکۀ الزواره است ،زنی بد هیبت و زشت روی که کار قاچاق انسان را بر عهده
دارد ،و مالقات با وی ،کراهت و دلزدگی پیراچی را ن سبت به شغل قبلی اش و نیز به زندگی بی شتر می کند .او از
پیراچی می خواهد تا به ازای درآمدی هنگفت برایش کار کند .ملکۀ الزواره نماد پلشتتتی استتت .پلشتتتی قدرت و
ثروتی که از راهی نامشروع به دست آمده است:

(گوده ،گوده)125 ،1393 ،
از میان دیگر شتتخصتتیتهای فرعی داستتتان ،می توان از ابوبکر نام برد ،مرد لنگی که ستتلیمان را در ادامۀ ستتفرش
همراهی می کند و ا سا ساً کمکهای بی دریغ و سر سختی او ست که عامل موفقیت سلیمان می شود .او نماد رنج
کشیدگی و سرسختی مردم آفریقاست که علیریم نقص جسمی ،با ارادر استوار و روحیه ای شاد و امیدوار ،نه تنها
ضعف ج سمی اش مانعی بر سر راه موفقیت او نی ست بلکه باعث تال شی م ضاعف برای ر سیدن او به هدفش می
شود.
اما رمان الدورادو ،با شرح دا ستان تراژیک زن ویتوریا آیاز می شود ،زن مهاجری که فرزند خود را در خالل سفر
بر روی ک شتی ویتوریا از د ست داده ،و سراغ فرمانده پیراچی آمده تا از او ا سلحه ای بگیرد تا از م سبب این مرگ
تقاص خون فرزند را بگیرد .زن ویتوریا را باید نماد ستمدیدگی و سوگواری دانست که با گذشت دو سال از مرگ
فرزند هنوز دایدار مرگ اوست و راهی جز کین کشی و انتقام برای فرونشاندن خشم درون نمی یابد:
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" لبا

براقی به تن داشت و در هر مچش انبوهی دست بند بود .زشت بود .از آن زشت های نتراشیده و مبتذل"
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آمیز( پارادوکستتال) معنایی به زندگی اش می بخشتتد تا الاقل برای یکبار در زندگی اش منشتتاا امیدواری برای

"آنهایی که ما را سوار ک شتی کردند ،می دان ستند و سط دریا رهامان خواهند کرد ،دلیل همه ی این ها را می دانید،
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فرمانده؟"  " ...آنها ما را به دریا فرستادند؛ مثل کسی که الشه ی یک حیوان مرده را توی کیسه ای بگذارد و برای
دشمنش بفرستد .ما پول مرگ مان را پرداختیم" (گوده)26 ،25 ،1393 ،
استتتفاده از دو شتتیور روایت متفاوت ،به خوبی اهداف نویستتنده را در معرفی شتتخصتتیت های اصتتلی دو داستتان
مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص
می کند .داستان فرمانده پیراچی به شیوه راوی سوم شخص روایت می شود ،در حالی که داستان سلیمان در قالب
اول شخص مفرد بازگو می شود .مهمترین ویژگی شیور روایت اول شخص ،ایجاد پیوندی نزدیک و بی وا سطه
میان راوی و خواننده است آنگونه که رویدادها واقعی تر و باورپذیرتر ،لحن گفتار صمیمانه تر و در نتیجه احسا
همدلی و هم ذات پنداری خواننده با قهرمان داستان بیشتر خواهد بود .در داستان مهاجرت سلیمان که با ماجراها و
مخاطرات ب سیار همراه ا ست ،ا ستفاده از راوی اول شخص ،باعث می شود تا خواننده در دیدیه ها و هیجانات
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حوادث ،با قهرمان داستان همراه شود
 -4-4هویت جمعی و مهاجرت

11

برر سی پدیده ی مهاجرت همواره با پرداختن به عنا صر فرهنگی و هویتی همراه بوده ا ست .نیمۀ دوم قرن بی ستم،
را می توان سرآیاز مهاجرتهای ملل آفریقایی و نیز ک شورهای فقیر و یا م ستعمراتی به اروپا دان ست .برای نمونه،
کشور فرانسه پذیرای مهاجرانی از کشورهای الجزایر ،مراکش ،تونس و دیگر سرزمینها بود که یالباً به عنوان نیروی
کار ارزان به اروپا سفر می کردند .در ابتدای امر ،گر چه چنین ح ضوری چندان خو شایند مردم فران سه نبود .اما به
تدریج ،پذیرش مردمانی از ملل دیگر و همزیستی مسالمت آمیز با آنها ،همچون رویدادی عادی در میان مردم تلقی
شد.
در بررستتی مقولۀ مهاجرت ،یکی از مفاهیم کلیدی که در کنار هویت فردی عینیت می یابد ،هویت جمعی12استتت.
در واقع ،انستتان معاصتتر ،تجارب تلخ دو جنگ ویرانگر جهانی را در حافظۀ تاریخی خود داشتتت .جنگهایی که بر
شالودر گرای شهای نا سیونالی ستی افراطی بنیاد شده بودند .از این رو ،ان سان معا صر نیاز به پیوند ،همزی ستی و حتی
همدلی با مردمان جوامع دیگر دا شت .با آنکه میهن دو ستی همی شه گرای شی ستودنی بوده و ه ست ،اما از دیرباز،
11

. Dans ce parti vous parleriez d’Altérité et la troisième partie de votre méthodologie et le terme de
l’autre et la distinction Allius /Autre
Et l’identification individuel face à la collectivité (identité social) et le choc culturel
12

). Expliquer la notion de l’identité (image de soi

RICOEUR. Paul. Soi-même comme un autre. Paris Seuil. 1990. p. 39.
Implique l'individu dans deux types de relations au monde : une relation intérieure, celle qui joint
l'individu au Monde et que j’appellerai la part collective de l’identité ; une relation extérieure celle
)qui la détache au Monde et que j'appellerai la part individuelle de l'identité. (Michel Larond

تع صبات شدید وطنی راه را بر برقراری پیوندی ان سانی با جوامع دیگر ب سته بود .بر این ا سا  ،می توان گفت که
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ان سان قرن بی ست و یکمی ،ضمن آ شنایی با فرهنگ و هویت جمعی ،به شناخت تازه ای از همزی ستی ر سید و
دریافت که راه دستیابی به صلم ،تفاهم و همدلی در میان جوامع ،تنها از راه عبور از هویت ملی و رسیدن به نوعی
تفاهم بین المللی امکان پذیر است:
"فرهنگ این فر صت را در اختیار ان سان قرار می دهد که نه تنها با محیط پیرامون ،بلکه حتی با خودش ،نیازهایش
نیز به یک سازگاری بر سد ،به عبارت دیگر ،فرهنگ قادر به دگرگون کردن ماهیت ان سان ا ست"( کوش،1996 ،
ص )3
به عبارت دیگر ،در بحث مهاجرت ،مفاهیم فرهنگ و هویت جمعی ،استتتاستتتاً با مفاهیمی چون ستتتازگاری13و
همگونی14پیوندی تنگاتنگ دارند .اما این ستتازگاری و همگونی امری یکستتویه نیستتت و تنها از ستتوی جمعیت
مهاجر و میهمان انجام نمی شتتود ،بلکه جمعیت میزبان نیز تا حدودی نیاز به این ستتازگاری دارد تا بتواند حضتتور
افراد خارجی را نه به عنوان فردی بیگانه و مزاحم ،بلکه بعنوان یک همنوع بسذیرد تا از این رهگذار ،هم میهمان و

در رمان الدورادو نیز ،نوی سنده ،سالواتوره پیراچی را که قادر به سازگاری ،همزی ستی و به ویژه همدلی با دیگران
نی ست ،از گردونۀ حیات حذف می کند -ناکامی نخ ست او در زندگی زنا شویی و جدایی اش از هم سر ،سسس
دلزدگی و شرم ساری او از شغل و پی شه اش ،و نیز عدم همدلی بامهاجرانی که تالش می کنند خود را به آن سوی
مرزها بر سانند ،به خوبی این نا سازگاری را آ شکار می کند .در حالی که سلیمان را که میل همزی ستی با دیگران
دارد ،و نیز هدف و برنامه ای برای زندگی و آینده ،در راه رسیدن به هدف خود امیدوار باقی نگه می دارد.

شده و درک تازه ای از عوامل فرهنگی ارائه می دهد که در آن ،یک مجموعۀ انسانی ،بسیاری از اعمال ،اندیشه ها
و باورهای گذشتۀ خود را بازتعریف می کند .زیرا این ارزشها مقوالت جزمی و ایستا نیستند بلکه بنا بر مقتضیات
زمانه قابل دگرگونی و تغییراند:
" هویت مفهومی مطلق نیستتتت .بلکه پدیداری کامالً نستتتبی استتتت .به لحا راهبردی تعیین می کند که هر فرد
همچون یک بازیگر اجتماعی و برخوردار از قدرت عمل استتتت .بر استتتا

ارزیابی او از موقعیتی که در آن قرار

گرفته ،قادر است تا از امکانات هویتی خود استفاده کند" (کوش ،1996 ،ص )93

13

. Adaptation
. Harmonie

14
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در واقع ،می توان گفت که هویت جمعی نگاه متفاوت ان سان امروزی به محیط و ان سانهای پیرامون خود را شامل

جلوه های رئالیستی و اسطوره ای در رمان الدورادو و تحلیل جامعه شناختی بحران مهاجرت در این اثر ،تداعی

هم میزبان ،نهایتاً به یک تفاهم و همدلی که امری دو سویه است برسند.

-5جمع بندی و نتیجه گیری
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لوران گوده را شاید نتوان در شمار نوی سندگان متعهد -د ست کم در آن مفهومی که سارتر در کتاب " ادبیات
چیست" ارائه می کند -قرار داد؛ اما نگرانی ها و نگاه انسانی او در این رمان ،در جایگاه یک نویسندر دیدیه مند،
ب سیار ارز شمند و شایان تقدیر ا ست .او در الدورادو عزم را سخ و ارادر ا ستوار ک سانی که برای تحقق رویای شان
تالش می کنند ،می ستتتاید .الدورادو را می توان تمثیلی از ستترزمین آرزوهای انستتانها دانستتت که در طول دوران
عمر شان همواره به دنبال آن بوده و ه ستند .الدورادو در درون خود ،تمنای بی زوال و همی شگی ان سان برای یافتن
سرزمینی برکنار از جنگ و خشونت و برخوردار از صلم و آزادی را یدک می کشد.
نویسنده 2 ،سال پیش از آفرینش چنین اثری ،در سال  2004موفق به دریافت جایزر گنکور شده بود .از این رو ،او
با نگارش این رمان و پرداختن به موضتتوعی پر اهمیت ،نه تنها دوباره توانستتت انتظار منتقدان را برای خلق رمانی
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درخور برآورده ستتتازد ،بلکه با نگاه انتقادی و انستتتانی خود به مقولۀ مهاجرت ،نگاه مجامع جهانی را به بحران
مهاجرت معطوف کرده ،و از اعتبار نادیده انگاشته شدر مهاجران اعادر حیثیت کند ،تا از آن پس ،آنها را نه همچون
توده ای کم ارزش و سربار ،بلکه به عنوان انسانهایی شایستۀ توجه و همدلی ببیند.
بخ شی از رمان که شاید بتوان آن را یکی از بزنگاه های این اثر در نظر گرفت ،و به خوبی اهداف نوی سنده را در
بازنمایاندن موقعیت مهاجران آ شکار می کند ،سخنی ا ست که پیرمردِ گور ستان المسدوزا -شاید به نمایندگی از
گروهی از مردم اروپا -خطاب به فرمانده پیراچی می گوید که هم مقایسه ای است میان مهاجران و اروپائیان و هم
بازتابی از زندگی کسانی که هدف و رویایی در ذهن دارند و کسانی که بی هیچ رویایی روزگار می گذرانند:
" الدورادو ،فرمانده ،آنها در عمق چشم هاشان این سرزمین رویایی را می دیدند .تا لحظه ای که قایق شان واژگون
شتتد ،خواهانش بودند .در این باره ،آن ها ثروتمند از من و شتتما بودند .عمق نگاه ما خشتتک استتت و زندگی مان
کُند" (گوده ،1393 ،ص )86
این اثر ،گر چه ترسیمی عینی از تلخ ترین و تراژیک ترین وضعیت انسانهایی رنج دیده و درمانده ارائه می دهد و
سر شار از عنا صر رئالی ستی محض ا ست؛ با این همه ،همچون دیگر آثار گوده این عنا صر رئالی ستی چنان با جلوه
های نمادین و اسطوره ای عجین می شود که تفکیک میان آنها امری دشوار می نماید.
در پایان رمان ،همچون رمانهای آموز شی قرن هجدهم ،سلیمان ،به عنوان قهرمان دا ستان ،پس از پ شت سر نهادن
ماجراهای فراوان ،رویارویی با موانع سخت و چالش با د شواریها ،نهایتاً به سرزمین آرزوهایش  -مرزهای اروپا-
می رسد .در حالی که ،پیراچی به طرز رقت انگیزی می میرد ،تا بدین ترتیب ،امیدواران به زندگی ،همچنان به ادامۀ
زندگی -شاید در سرزمینی دیگر -امیدوار بمانند و ناامیدان از آن حذف شوند.
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