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  چكيده

تأثير استعمار بر جهان سوم از موضوعاتي است كه همواره در آثـار نويسـندگان و   
ـ   كوشـد مـي استعماري ادبيات پسا. شود ان جهان ديده ميشاعر تصـويري   ةبـا ارائ

يكـي از  . صحيح به مبـارزه بـا اسـتعمار پرداختـه و حقيقـت امـر را كشـف كنـد        
عملكـرد    ةري ايـن اسـت كـه بـا درك نحـو     اسـتعما اپس  ةترين اهداف نظري مسلم

 ،دهي به هويت اسـتعمارگران و استعمارشـدگان   ايدئولوژي استعمارگرانه در شكل
از جمله كشورهايي هستند كـه   سودانو  ايران. به پيكار با اين ايدئولوژي برخيزد

طيـب  «و  »سـيمين دانشـور  «. انـد  اي از زمان تحت سيطره اسـتعمار بـوده   در برهه

كه با استفاده از قالـب   هستند  نويسندگان معاصر ايراني و سودانيجمله از  »صالح

مبارزه با اسـتعمارگران  بارة استعماري به آشكار كردن حقايق تاريخي در رمان پسا
  .اند پرداخته

ــان  ــر رم ــژوهش حاض ــاي پ ــدهه ــ  را در يادش ــد نظري ــندگان از دي ــر نويس  ةعص
توصـيفي بـه    -ش نقـد تحليلـي  بـا اسـتفاده از رو   كند و مياستعماري بررسي پسا

   .پردازد ايران و همچنين جهان عرب مي بررسي پيامدهاي استعمار در
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دهي به هويت اسـتعمارگران و استعمارشـدگان  ايدئولوژي استعمارگرانه در شكل
سودانو  . ايران. ايران. به پيكار با اين ايدئولوژي برخيزد سودانو   از جمله كشورهايي هستند كـه  و  

«. انـد  اي از زمان تحت سيطره اسـتعمار بـوده   «. انـد   سـيمين دانشـور  . انـد  

نويسندگان معاصر ايراني و سودانيجمله از   نويسندگان معاصر ايراني و سودانيجمله از   كه با استفاده از قالـب   هستند  جمله از   كه با استفاده از قالـب   هستند    هستند  

بارة مبارزه با اسـتعمارگران  بارة مبارزه با اسـتعمارگران  بارة استعماري به آشكار كردن حقايق تاريخي در
  .اند پرداخته

ــان  ــر رم ــژوهش حاض ــاي پ ــدهه ــان  را در يادش ــر رم ــژوهش حاض ــاي پ ــدهه ــان  را در يادش ــر رم ــژوهش حاض ــ پ ــد نظري ــندگان از دي ــر نويس عص ــاي  ــدهه ــ  را در يادش ــد نظري ــندگان از دي ــر نويس عص ــاي  ــدهه  را در يادش
بـا اسـتفاده از رو  استعماري بررسي  كند و مياستعماري بررسي  كند و مياستعماري بررسي  بـا اسـتفاده از رو   كند و مي توصـيفي بـه    -ش نقـد تحليلـي   كند و مي

   .پردازد ايران و همچنين جهان عرب ميبررسي پيامدهاي استعمار در

 پسااســتعماري، تطبيقـي،  ادبيــات صـالح،   طيـب   سـيمين دانشــور، : كليــدي هـاي  هواژ
  .مداري شرق و گريزي غرب

گروه زبان و ادبيادانشيار :  گروه زبان و ادبيادانشيار :     دانشگاه عالمه طباطباييعرب،  تدانشيار : 
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 مقدمه 

اف اهـد . شـود  زمـان پـس از حكومـت اسـتعماري را شـامل مـي       ،اسـتعماري  اادبيات پس
يابي به اهداف تبراي دس كشورهاي تحت سلطه هاي حكومتي تغيير شيوه، استعمارطلبان

. اسـت تحـت سـلطه    و منافع خود و بيان برتري فرهنـگ غـرب بـر شـرق و كشـورهاي     
اين مسـئله باعـث   . استگرفته در دوران استعمار استعمارگرايي حاصل مبارزات شكلپسا

  . ي غرب و شرق شده استها ايجاد چالش و مبارزاتي در ميان ملت
استعماري از موضوعاتي است كـه نويسـندگان و روشـنفكران كشـورهاي     رويكرد پسا

اين ضرورت تا جـايي احسـاس شـده اسـت كـه      . اند تحت سلطه بسيار بدان توجه نموده
انـد آثـار سـوء پيـدا و پنهـان       تـالش كـرده   هـايي  ها و رمان داستانش با نگار نويسندگان

ل مختلف آن به نمايش بگذارند و پيامدهاي آن را بررسي نماينـد، تـا   استعمار را در اشكا
ادبيـات   ةبنـاي اوليـ   ،مختلف استعمار در آثـار روشـنفكران  هاي جايي كه مبارزه با جلوه

. ددر ميان آثـار ادبـي جهـان بـاز كـر      اين نوع ادبيات جاي خود را. استعماري را نهاداپس
)1(وايت«

استعماري آخرين مخـزن   ري، معتقد است رمان پسااستعما پردازان پسااز نظريه »

كه به شكل روزافزون از محتواي سياسي و تـاريخي تهـي   است آگاهي انقالبي در جهاني 
. دانـد  مـي بديلي براي بـه فعليـت رسـاندن تـاريخ و سياسـت       ةوي رمان را شيو. شود مي

گـرا شـايع    د ملياستعماري از بيگانگي فرهنگي كه در ميان افرااهاي پس نويسندگان رمان
  .تأثير پذيردفرهنگي ناخالص  است ازاز فرهنگي كه ناگزير  نيز گويند و است سخن مي

هـاي   ها و طـرح  توصيف ويژگي ،استعمارپيشرفت تئوري پسا ةترين نتيج مهماولين و 
هايي كه بـا آنهـا ايـن     د و شيوهن جوامع وجود دارواقعي متوني بوده است كه در اي  ةپيكر
   .)301: 1392، و تيفن اشكرافت( اند نوشتار را از مركز تصاحب كردهكنش  ،متون

موسـم  «هاي معـروف فارسـي و رمـان    از جمله رمان سيمين دانشور »وشونسو«رمان 

)2(هجرت به شمال
هاي جهان عرب از جمله آثـاري   طيب صالح نيز در ميان رمان ةنوشت »

را  نويسـندگان آنچه . اند پرداخته گرايي و پيامدهاي آناستعمار ةكه به بررسي مسئل است
استعمارطلبي در كشورهاي استعمارگر  ةمسئلي نجام اين پژوهش ترغيب نمود، بررسبر ا

اسـتعماري دو اثـر و بررسـي تـأثير      هـاي پسـا   همچنين تأكيد بـر جنبـه   و تحت سلطه و
  .استهاي دو اثر  ها و تفاوت نويسندگان و بيان شباهت ةاستعمار در جامع

استعماري آخرين مخـزن  ري، معتقد است رمان پسااستعما پردازان پساه 

است كه به شكل روزافزون از محتواي سياسي و تـاريخي تهـي   است كه به شكل روزافزون از محتواي سياسي و تـاريخي تهـي   است آگاهي انقالبي در جهاني 
بديلي براي بـه فعليـت رسـاندن تـاريخ و سياسـت       ةوي رمان را شيو

استعماري از بيگانگي فرهنگي كه در ميان افرااهاي پس نويسندگان رمان
فرهنگي ناخالص  است ازاز فرهنگي كه ناگزير  نيز گويند و است سخن مي فرهنگي ناخالص  است از  است از

هـاي   ها و طـرح  توصيف ويژگي ،استعمارپيشرفت تئوري پسا ةترين نتيج مهماولين و 
هايي كه بـا آنهـا ايـن     د و شيوهواقعي متوني بوده است كه در اين جوامع وجود دارواقعي متوني بوده است كه در اين جوامع وجود دارواقعي متوني بوده است كه در اي

)301: 1392، و تيفن اشكرافت( اند نوشتار را از مركز تصاحب كرده )301: 1392، و تيفن اشكرافت( ت(

هاي معـروف فارسـي و رمـان    از جمله رمانسيمين دانشور»وشونسو
)2(

طيب صالح نيز در ميان رمانت  ةنوشت  ةنوشت » طيب صالح نيز در ميان رمان ةنوش هاي جهان عرب از جمله آثـاري   ةنوش

استعمار ةكه به بررسي مسئل استعمار ةكه به بررسي مسئل آنچه . اند پرداخته گرايي و پيامدهاي آنكه به بررسي مسئل
استعمارطلبي در كشورهاي استعمارگر نجام اين پژوهش ترغيب نمود، بررس ةمسئلي نجام اين پژوهش ترغيب نمود، بررس ةمسئلي نجام اين پژوهش ترغيب نمود، بررس

اسـتعماري دو اثـر و بررسـي تـأثير      هـاي پسـا   همچنين تأكيد بـر جنبـه  
  .استهاي دو اثر  ها و تفاوت نويسندگان و بيان شباهت ة
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پژوهشي كه به صورت تطبيقي  بايد گفت كه نويسندگان، شينة اين پژوهشپي ربارةد

استعمارسـتيزي در هـر يـك از     ةمسـئل بـارة  اما در. اند به اين دو اثر پرداخته باشد نديده
حسين پاينده  »نقد رمان سووشون« ةمقال: ده است از جملهشهايي انجام  ها، پژوهش رمان

وشـون سـيمين   ليـل گفتمـان غالـب در رمـان سو    تح« حسينعلي قبادي با عنوان ةو مقال

 مسعود جعفـري جـزي كـه بـه بررسـي و تحليـل       »شونسوو« ةو همچنين مقال »دانشور

صـورت نمـادين   ه ها را ب و شخصيت  شون پرداخته تاريخي، سياسي و اجتماعي رمان سوو
ي نويسـندگان نـامي دنيـا   «نژاد با عنـوان   افتخار نبوي ةمقال همچنين. است دهكرتحليل 

موسم هجرت به «كه به معرفي طيب صالح و نقد آثار او از جمله توان نام برد  مي را »عرب

  .است  پرداخته » شمال

  

  1استعماريپسا ةنظري

مطالبي را در پي خود به همراه دارد كه اشـاره بـه    »پسا«استعمار، پيشوند پسا ةدر واژ

يعني از  2ست از نظر زمانينخ :چيزي است و معناي آن به دو صورت است »پس از  ه دور«

جاي چيـزي  ه صورت ايدئولوژيك كه به معناي جانشين شدن بهپي چيزي آمدن و دوم ب
: اسـتعماري از ايـن قرارنـد    اهـداف مطالعـات پسـا   . )21: 1391 ،و ديگران فرزانه دهكري(است 

 ةهـاي سـلط   شكل  ةمقاومت، دگرگوني، مخالفت، سرپيچي و سرانجام پايان دادن به هم«

 .)31: 1389 شاهميري،( »نافرهنگيبي

گو يـا ارتبـاط ميـان    واستعمارگرا به دنبال آن هستند تا نوعي گفتپردازان پسانظريه
هـاي اقتصـادي،    تفكر پسااستعمارگرايي همواره با چالش. تفكر شرق و غرب برقرار سازند
  .استسياسي، فرهنگي و ملي مواجه 

)3(اشكرافت«به اعتقاد 
متفـاوتي از شـناخت    ةار ممكن است شـيو اصطالح پسااستعم، »

شـده در مقابـل   استعمار ةساد  ةنه فقط يك تقابل دوگان: روابطي استعماري را فراهم كند
جهان سوم در مقابل غرب، بلكه درگير شدن با تمـامي تجليـات متفـاوت و     استعمارگران

                                                 
1. postcolonial theory 
2. Temporal 

مطالبي را در پي خود به همراه دارد كه اشـاره بـه   پسااستعمار، پيشوند 

ست از نظر زمانينخ :چيزي است و معناي آن به دو صورت است ست از نظر زمانينخ : نخ :

صورت ايدئولوژيك كه به معناي جانشين شدن بپي چيزي آمدن و دوم بهپي چيزي آمدن و دوم بهپي چيزي آمدن و دوم ب
)21: 1391 ،و ديگران فرزانه دهكر )21: 1391 ،و ديگران فرزانه دهكري( اسـتعماري از ايـن قرارنـد   اهـداف مطالعـات پسـا  . ي(

مقاومت، دگرگوني، مخالفت، سرپيچي و سرانجام پايان دادن به هم ةهـاي سـلط   شكل  ةمقاومت، دگرگوني، مخالفت، سرپيچي و سرانجام پايان دادن به هم ةهـاي سـلط   شكل  ةمقاومت، دگرگوني، مخالفت، سرپيچي و سرانجام پايان دادن به هم

)31: 1389 شاهميري )31: 1389 شاهميري،( )،.

گو يـا ارتبـاط ميـان    واستعمارگرا به دنبال آن هستند تا نوعي گفتپردازان پسا
. تفكر پسااستعمارگرايي همواره با چالش. تفكر پسااستعمارگرايي همواره با چالش. تفكر شرق و غرب برقرار سازند
  .استسياسي، فرهنگي و ملي مواجه 

)3(اشكرافت
متفـاوتي از شـناخت    ةاصطالح پسااستعمار ممكن است شـيو اصطالح پسااستعمار ممكن است شـيو اصطالح پسااستعم،» متفـاوتي از شـناخت    ة  ة

استعمار ةساد  ةنه فقط يك تقابل دوگان: روابطي استعماري را فراهم كند استعمار ةساد  ةنه فقط يك تقابل دوگان نه فقط يك تقابل دوگان
جهان سوم در مقابل غرب، بلكه درگير شدن با تمـامي تجليـات متفـاوت و    
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: 1392، يفنو تـ  اشـكرافت ( هسـتند قدرت استعمار از جمله آنهايي كه در مستعمرات اشـغالي  

گيـرد كـه در آن ملـت     مـي هـا را در بر  اشكرافت، اسـتعمار آشـكار ملـت    ةاين نظري .)314
خـود   ةصورت نظامي، سياسي و اقتصادي تحت سلطهاشغالگر،كشورهاي تحت سلطه را ب

را بـراي   »اسـتعمار پسا«اصـطالح  ، »نويسد مي واامپراتوري «اشكرافت در كتاب . آورد ميدر

اسـتعمار شـدن تـا حـال      ةهاي متأثر از فرايند امپراتوري از لحظ نگاشاره به تمامي فره
  . )305: 1392، و تيفن اشكرافت( برد ميكار ه حاضر ب

اي كـه   به گونـه  است،استعماري پسا ةرهبري از اركان اصلي نظريمحوري و غرب غرب
غـرب بـه   «. جهان غرب خود را اصل دانسته و كشورهاي شرق همه بايد مقّلـد آن باشـند  

شده بود كه بـا نفـوذ در روح    »يكنندگ مسخ ةابژ«بيگانه براي ايرانيان تبديل به  ةابژ ةمثاب

پـردازان   مداران و نظريهسياست ).51: 1391 زاده، اديب( »ايراني آن را دچار بيماري كرده است

تـوان در متـون و    هاي بشـري را مـي  انتقادي بر اين باورند كه حقيقت امكانات و بالقوگي
هاي غربي موجود يافت و باقي جهان مقيد است كه پيرو پيشاهنگي اروپا يـا غـرب   كردار
   ).103 :1388عاملي و ديگران، (باشد 
استعمارگرايي مهم است، رشـد   استعمار و پسا ةدر مسئل آنچه: گويدمي »التوشه سرژ«

ام جهاني و فرهنگي آن در زماني تراكمي و خطي و اعتقاد آن به هدف تسلط تـ  ةسابق بي
اعمـال   ةدهنـد گرانه به عنوان سازمان بشر بر طبيعت از يكسو و اعتقاد به منطق محاسبه

از تراكم زمـان در اينجـا،    التوشه توان گفت منظور مي. )60: 1379(آن از سوي ديگر است 
  .استعمارگرايي است گيري پسا شكل ،به دنبال آن جهاني شدن مفهوم استعمار و

اسـتعمارگرايي شـد،   پسا ةگيـري نظريـ   كـه باعـث شـكل   توان گفت يكي از عللي  مي
مليت و قوميـت   ،زيرا ملل اروپايي ؛هاي اروپايي است نژادپرستي و امپرياليست بودن ملت

  .دادند مي مشرق زمين قرار هاي ملل ديگر و مخصوصًا و انديشه خود را در رأس افكار
  

  استعماريادبيات پسا

عمارگران و استعمارشـــدگان يـــا خـــالق دو گـــروه اســـت ،اســـتعماريادبيـــات پسا
مردم بـومي نـاگزير    ،استعماريدر ادبيات پسا. استشوندگان  كنندگان و سركوب سركوب

  .هستند »ديگري«و يك  »خود«به پذيرش شرايط جديد و برقراري ارتباط در ميان يك 

   ).103 :1388 (عاملي و ديگران، (عاملي و ديگران، (
استعمارگرايي مهم است، رشـد   استعمار و پسا ةدر مسئل آنچه: گويدمي 

جهاني و فرهنگي آن در زماني تراكمي و خطي و اعتقاد آن به هدف تسلط تـ 
گرانه به عنوان سازمانبشر بر طبيعت از يكسو و اعتقاد به منطق محاسبه

)60: 1379(آن از سوي ديگر است  )1379 :60( توان گفت منظوري.  مي.  مي. 1( توان گفت منظور م از تراكم زمـان در اينجـا،    التوشه  م
استعمارگرايي است گيري پسا شكل ،به دنبال آن جهاني شدن مفهوم استعمار و

پسا ةگيـري نظريـ   توان گفت يكي از عللي كـه باعـث شـكل   توان گفت يكي از عللي كـه باعـث شـكل   توان گفت يكي از عللي  پسا ةگيـري نظريـ   كـه باعـث شـكل    اسـتعمارگرايي شـد،   كـه باعـث شـكل   
 ،زيرا ملل اروپايي ؛هاي اروپايي استنژادپرستي و امپرياليست بودن ملت

مشرق زمين قرارهاي ملل ديگر و مخصوصًا و انديشه خود را در رأس افكار

  استعماري

خـــالق دو گـــروه اســـت ،اســـتعماري خـــالق دو گـــروه اســـت ،اســـتعماري خـــالق دو گـــروه اســـتعمارگران و استعمارشـــدگان يـــا خـــالق دو گـــروه اســـتعمارگران و استعمارشـــدگان يـــا  ،اســـتعماري
مردم بـومي نـاگزير    ،استعماريدر ادبيات پسا. استشوندگان  كنندگان و سركوب مردم بـومي نـاگزير    ،استعماري  ،استعماري
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ًال      ملت ةادبيات پسااستعماري حاصل تجرب  قـوانين   ةسـلط  زيـر هـايي اسـت كـه قـب

ي اسـت كـه بـراي    ا مبـارزه  ،استعماريموضوع اصلي ادبيات پسا. اند يستهز ياستعماري م
كشـورهاي تحـت    تـرين مسـائل  يكـي از مهـم  . كسب استقالل مجدد صورت گرفته است

اند، حكومـت آنهـا    پس از طي دوران استعمار به استقالل مجدد دست يافته اي كهسلطه
هـا  ايي از دست قدرتي برتر كه سالپس از ره كه اند آنمردم اين كشورها نيازمند  ؛است
  .دي براي هدايت زندگي خود دست يابنا را تحت كنترل خود داشت، به شيوهآنها 

هـاي سـنتي    كنند با گفتمـان  تالش مي ها نويسندگان رمان ،استعماريدر ادبيات پسا
برتـري نـژادي اروپاييـان     يهـا  يپـرداز  اليـ خاستعماري درگير شوند تا شايد بتوانند بـا  

  .دآنها را تغيير دهن ،ورد كردهبرخ
  

  استعماريادبيات پسا اشكال و نمودهاي

  ايادبيات ملي و منطقه

شود كه به خصوصيات شـاخص   آثاري را شامل مي ،استعمارياين مدل از ادبيات پسا
هاي فرهنگـي اسـتعماري   در اين آثار به آنچه خصوصيات ملي را با ارزش. پردازد ملي مي

 امپراتـوري وا «براي مثال بيل اشـكرافت در كتـاب   . شود ت داده مياهمي ،كند متفاوت مي

پردازد و اينكـه چطـور    از استعمار انگليس مي پيشبه فرهنگ و تاريخ افريقا  ،»نويسد مي

  .اين فرهنگ و تاريخ از بين رفته است ،از استعمار پس
  

  اي تطبيق ادبيات ميان منطقه 

د و آثاري را در ميان منطقه بـا  روجه داشكلي است كه به مضمون و تكنيك در آثار ت
هـاي   مانند آثاري كـه بـه مضـمون   . گذارد شرايط و مسائل تاريخي مشابه به مطابقت مي

  . پردازند ستم، مهاجرت، آموزش و مسائل زنان مي: زباني استعماري همچون
  
  
  
  

آثاري را شامل ميي ،استعماري ،استعماراين مدل از ادبيات پسا آثاري را شامل مي ،استعمار شود كه به خصوصيات شـاخص   ،استعمار
هاي فرهنگـي اسـتعماري   در اين آثار به آنچه خصوصيات ملي را با ارزش

براي مثال بيل اشـكرافت در كتـاب   . شود ت داده مياهمي ،كند متفاوت مي

پردازد و اينكـه چطـور   از استعمار انگليس مي پيشبه فرهنگ و تاريخ افريقا 

  .اين فرهنگ و تاريخ از بين رفته است

  اي هتطبيق ادبيات ميان منطقهتطبيق ادبيات ميان منطقه

روجه داشكلي است كه به مضمون و تكنيك در آثار ت روجه دشكلي است كه به مضمون و تكنيك در آثار ت د و آثاري را در ميان منطقه بـا  اروجه داشكلي است كه به مضمون و تكنيك در آثار ت
مانند آثاري كـه بـه مضـمون   . گذارد شرايط و مسائل تاريخي مشابه به مطابقت مي

  . پردازند ستم، مهاجرت، آموزش و مسائل زنان مي: زباني استعماري همچون
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  به مسائل نژادي و قومي پرداخته هاي مدل

يات و عوامـل تسـلط اقتصـادي، سياسـي و     ترين خصوصيكي از مهم ،ت نژادياتغيير
آثـار نويسـندگان سـياه امريكـا      توان بـه كه مي هاي استعماري بوده استفرهنگي قدرت

  .اشاره كردتوني مارسيون و ريچارد رايت : همچون
  

  هاي ادبيات تطبيقي گسترده  مدل

هـاي ناشـي از اسـتعمار     جغرافيايي به مسائل و مضمون سطح وسيعاين نوع مدل در 
هـاي مشـابه    ، مسائل طبقاتي و ديگر مضمون)مهاجرت(كن شدن از مكان  همچون ريشه

هاي ادبي چـون اسـتفاده از تمثيـل،     تكنيكدر اين مدل همچنين استفاده از . ردازدپ مي
  .شودتكنيك رئاليزم جادويي و يا تكنيك روايتي منقطع در نظر گرفته مي

  
  مدل دورگه بودن و اختالف فرهنگي

اشـاره   مسئلهو به اين  كند اي ذاتي بين فرهنگي را رد مياين مدل تضاده كليطورهب
شـده و تحـت سـلطه    دو فرهنـگ استعمار تأثيراتي بر  ناخواه خواه ،دارد كه تاريخ استعمار

گذارد و بر اين باور است كه هم اسـتعماركننده و هـم تحـت سـلطه دچـار فرهنگـي        مي
ايـن مـدل،   . گـي در زمـان اسـتعمار اسـت    شوند و اين به دليل اخـتالط فرهن  دورگه مي

ـ  ترين مدل به تئوري پسانزديك سـت كـه مهـاجران    ا آثـاري  ةاستعماري و بهتـرين نمون
  .)32 - 31: 1382آبادي، وطن ( اندنويسنده به كشورهاي مادر نوشته

  

  استعماري متون پسا

 را پتانسـيل برانـدازي   تـوان مي استعماري اوليه اين است كههاي پسا هاي متن ويژگي
رحمـي،   به عناصر قدرتمندي مانند بي هرچند اين متون،. ديدآنها به خوبي  ةماي در درون

، يـا وجـود   شـده  راندهشده يا بيرون رهاي بومي تحقي محاكمه، توان تاريخي فرهنگ ةشيو
ـ پرداز تر از فرهنگ اروپا مي جامعتر و  يك ميراث فرهنگي غني قديمي  پتانسـيل ضـد   ،دن

  . )25: 1392 ،و تيفن اشكرافت(نيست شان واضح استعماري
افكار و عقايد جوامـع شـرقي را تحـت     ،استعماري با نگارش اين متوننويسندگان پسا

طلبـي در   استعمارگري و سـلطه  ةتشديد روحي ،اهداف اين متون. آورند سلطه خود درمي

اي ذاتي بين فرهنگي را رد مياين مدل تضاده كليطو اي ذاتي بين فرهنگي را رد مياين مدل تضاده كليطو اشـاره   مسئلهو به اين  كند اين مدل تضاده كليطو
دو فرهنـگ استعمار تأثيراتي بر  ناخواه خواه ،دارد كه تاريخ استعمار دو فرهنـگ استعمار تأثيراتي بر  ناخواه خواه ، شـده و تحـت سـلطه    تأثيراتي بر  ناخواه خواه ،

گذارد و بر اين باور است كه هم اسـتعماركننده و هـم تحـت سـلطه دچـار فرهنگـي       
شوند و اين به دليل اخـتالط فرهن گـي در زمـان اسـتعمار اسـت    شوند و اين به دليل اخـتالط فرهن گـي در زمـان اسـتعمار اسـت    شوند و اين به دليل اخـتالط فرهن 

ـ  ترين مدل به تئوري پسا ا آثـاري  ةاستعماري و بهتـرين نمون ـ   ا آثـاري  ةاستعماري و بهتـرين نمون ـ   سـت كـه مهـاجران    استعماري و بهتـرين نمون
)32 - 31: 1382آبادي، وطن ( اندنويسنده به كشورهاي مادر نوشته )32 - 31: 1382آبادي، وطن ( ) .  

  استعماري 

پتانسـيل برانـدازي   تـوان مي استعماري اوليه اين است كههاي پسا هاي متن ويژگي
به عناصر قدرتمندي مانند بيآنها به خوبي  ةماي در درون هرچند اين متون،. ديدآنها به خوبي  ةماي در درون هرچند اين متون،. ديدآنها به خوبي  ةماي در درون

شده يا بيرون رهاي بومي تحقي محاكمه، توان تاريخي فرهنگ شده يا بيرون رهاي بومي تحقي  شـده  راندههاي بومي تحقي 
تر از فرهنگ اروپا مي جامعتر و  يك ميراث فرهنگي غني قديمي تر از فرهنگ اروپا مي جامعتر و   ـ پرداز  جامعتر و    پتانسـيل ضـد   ،دن

)25: 1392 ،و تيفن اشكرافت(نيست شان واضح  )25: 1392 ،و تيفن اشكرافت(   . ت(
افكار و عقايد جوامـع شـرقي را تحـت     ،استعماري با نگارش اين متونانويسندگان پسانويسندگان پسا
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نظامي، سياسي و اقتصادي و هم تحت  ةاز طرفي اين جوامع هم تحت سلط. استجوامع 

. اسـت تأكيد بر استعمارگري غـرب   ،هدف اصلي اين متون. گيرند فرهنگي قرار مي ةلطس
 توسـط هـاي اسـتعمار شـده     حاصـل واكـنش ملـت    ،اسـتعماري  توان گفت متون پسا مي

  .استهاي استعمارگر  ملت
طريـق   گـذاري و از استعمار ممكن است تفـاوت را در بازنمـايي مكـان، نـام    متون پسا
در زبـان بسـيار    »سكوت فرهنگـي « و »مكاشفه« ،»تنش«اما . نديان كها ب مايه آرايش درون

ـ  بـا بـدان معنـا كـه نويسـندگان ايـن متـون       . )104: 1392، و تيفن اشكرافت(. مشهود است ه ب
هـاي   و تـنش  آنها بـه آشـكار كـردن حقـايق موجـود      كارگيري الفاظ و معاني موجود در

  . پردازند سياسي و فرهنگي و اقتصادي جامعه مي
توان بـه   استعماري زبانزد در ادبيات داستاني فارسي و عربي ميهاي پساجمله رماناز 
اثر رضـا براهنـي و در    رازهاي سرزمين مناثر سيمين دانشور و همچنين  سووشونرمان 

اثـر   هسـباق المسـافات الطويلـ   طيـب صـالح و   اثـر   موسم هجرت به شمالزبان عربي به 
  .عبدالرحمن منيف اشاره كرد

  

  استعماري جوامع پسا زبان در

قـدرتي كـه   . اسـت يابي بـه قـدرت   ستعماري مبتني بر تالش براي دسـت اگفتمان پسا
شود، زيـرا زبـان روابطـي را     قدرت در زبان نهادينه مي. شهر استكالن تحت كنترل زبانِ

تـوان فرهنـگ و    زبان را مـي . )262: همان(گيرد  كند كه حقيقت در آنها شكل مي فراهم مي
زمين،  غرب بر مشرقبا تسلط فرهنگي و زباني ملت . اي تحت سلطه دانسته هويت ملت

زبان را تنها ابزار و وسيله براي حمايت از حقوق ملت خود در  ،استعمارينويسندگان پسا
شرايطي را فراهم  ،استعماري از طرفي زبان در جوامع پسا. دندكار بره برابر استعمارگران ب

ـ  نو اسـتعمار در درون آ قـدرت   وامع و مخصوصـاً كند تا بدين وسيله حقيقت ج مي ه هـا ب
كشـورهاي  .انگر هويـت آن ملـت اسـت   بيـ زبـان يـك ملـت     .خوبي آشكار و بيـان شـود  

  .استعمارگر در پي آن هستند كه زبان خود را بر كشورهاي تحت سلطه تحميل كنند
ـ    در اين دو رمان نيز عنـوان ابـزاري بـراي تحـت سـلطه درآوردن      ه زبـان انگليسـي ب

  .شود ت كه در متن پژوهش بدان اشاره مياس شدهها استفاده  هنگ و هويت ملتفر

  .عبدالرحمن منيف اشاره كرد

  استعماري جوامع پسا زبان در

قـدرتي كـه   . اسـت ستعماري مبتني بر تالش براي دسـت يابي بـه قـدرت   ستعماري مبتني بر تالش براي دسـت يابي بـه قـدرت   ستعماري مبتني بر تالش براي دسـت 
قدرت در زبان نهادينه مي. شهر استكالن تحت كنترل زبانِ قدرت در زبان نهادينه مي. شهر استكالن  شود، زيـرا زبـان روابطـي را    . شهر استكالن 

)262: همان(گيرد  كند كه حقيقت در آنها شكل مي )262: همان(  .  زبان را مـي .  زبان را مـي . ن(
زمين،  غرب بر مشرقبا تسلط فرهنگي و زباني ملت . اي تحت سلطه دانست زمين،  غرب بر مشرقبا تسلط فرهنگي و زباني ملت  با تسلط فرهنگي و زباني ملت 

زبان را تنها ابزار و وسيله براي حمايت از حقوق ملت خود در  ،استعماري
. دندكار بره برابر استعمارگران ب . دندكار بره برابر استعمارگران ب  ،استعماري از طرفي زبان در جوامع پسابرابر استعمارگران ب

و اسـتعمار در درون آ قـدرت   كند تا بدين وسيله حقيقت جوامع و مخصوصـاً كند تا بدين وسيله حقيقت جوامع و مخصوصـاً كند تا بدين وسيله حقيقت ج
بيـ انگر هويـت آن ملـت اسـت   بيـ انگر هويـت آن ملـت اسـت   بيـ زبـان يـك ملـت     .خوبي آشكار و بيـان شـود  

استعمارگر در پي آن هستند كه زبان خود را بر كشورهاي تحت سلطه تحميل كنند
ـ   در اين دو رمان نيز ـ   ه زبـان انگليسـي ب ـ   ه زبـان انگليسـي ب ه عنـوان ابـزاري بـراي تحـت سـلطه درآوردن      ه عنـوان ابـزاري بـراي تحـت سـلطه درآوردن      زبـان انگليسـي ب

ت كه در متن پژوهش بدان اشاره مياس شدهها استفاده  هنگ و هويت ملت ت كه در متن پژوهش بدان اشاره مياس شدهها استفاده   اس شدهها استفاده  
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  هاي استعمارطلبي هنمودها و شيو

ها سعي در از بين بـردن تـاريخ    هاي غربي، براي اثبات برتري خود بر ديگر ملت ملت
هاي شرقي را جاهـل و نـاتوان و    به همين دليل آنها ملت ؛ها و تسلط بر آنها داشتند ملت

هايي استفاده كردنـد كـه    ود را عالم و توانمند معرفي كردند و براي اين منظور از شيوهخ
  : عبارتند از

  

  نظامي، سياسي، اقتصادي  ةسلط

يوسـف  «. نوع اقتصادي آن اشاره شده اسـت بيشتر به استعمار از  »سووشون«در رمان 

 اآلنايـم كـه    شهر را داشـته  ها بهترين باغما خان ...هاالبته غير از ما خان: به تلخي افزود
   .)54: 1348دانشور، ( »...بهترين خانه را ...مقر سرفرماندهي قشون خارجي است

بيشتر به اسـتعمار از نـوع فرهنگـي آن و تـأثيرات      »موسم هجرت به شمال«در رمان 

بـه اسـتعمار    ييـ جزاش بر فرهنگ كشور سودان اشـاره دارد و در مـواردي بسـيار     منفي
هـا بـراي نخسـتين بـار كـه عـرض نيـل را         كشـتي «: كنـد  ادي اشـاره مـي  نظامي و اقتص

هـا و   جايي ارتشهها براي جاب آهندرنورديدند، براي بردن توپخانه بوده است نه نان، و راه
»سربازها بنا شده است

  .)92: 1390 صالح،( )4(

  

 فرهنگي ةسلط

 ة، سـلط اسـت تـر   تر و در عين حال مخفي رناكطها آنچه از همه خ ميان اين شيوه در
در اين شيوه به لحاظ فكـري، روحـي و معنـوي صـدماتي بـه كشـورهاي        .فرهنگي است

حيـات   ند وكشا ها را در درون به نابودي مي شود و افكار، عقايد و ارزش مستعمره وارد مي
  .)42: 1380مصباح يزدي، (د ساز معنوي آنها را مختل مي

 ةتحــت ســلط ،ســتعمار شــدهدر ايــن روش، تمــدن، دانــش و فرهنــگ كشــورهاي ا
اين نـوع اسـتعمار در    .ددار گيرد و آنها را از پيشرفت بازمي هاي استعمارگر قرار مي قدرت
  .استمشهودتر  »موسم هجرت به شمال«رمان 

  
  

 كشـتي هـا بـراي نخسـتين بـار كـه عـرض نيـل را         كشـتي هـا بـراي نخسـتين بـار كـه عـرض نيـل را         كشـتي «: كنـد  ادي اشـاره مـي  

هـا و   جايي ارتشهها براي جاب آهندرنورديدند، براي بردن توپخانه بوده است نه نان، و راه
»سربازها بنا شده است

92: 1390 صالح،()4( 92: 1390 صالح،   .)1 صالح،

فرهنگي ةسلط

 ة، سـلط اسـت تـر   تر و در عين حال مخفيها آنچه از همه خ رناكطها آنچه از همه خ رناكطها آنچه از همه خ ميان اين شيوه در
در اين شيوه به لحاظ فكـري، روحـي و معنـوي صـدماتي بـه كشـورهاي       

ها را در درون به نابودي ميشود و افكار، عقايد و ارزشمستعمره وارد مي
  .)42: 1380 (مصباح يزدي، (مصباح يزدي، (د ساز معنوي آنها را مختل مي

 ةتحــت ســلط ،ســتعمار شــدهدر ايــن روش، تمــدن، دانــش و فرهنــگ كشــورهاي ا
اين نـوع اسـتعمار در    .ددار گيرد و آنها را از پيشرفت بازميهاي استعمارگر قرار مي
  .استمشهودتر  »موسم هجرت به شمال
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  شناسي ادوارد سعيدشرق ةنظري

بـراي   )ادوارد سـعيد (فراگيـري اسـت كـه مـن      ةكننـد  شناسي عنوان مشخص شرق«

  .)118: 1386سعيد، ( »ام كار بردهه غرب از مشرق زمين ب توصيف چگونگي برداشت

اي از  شناسـي همچـون مجموعـه    از نظر ادوراد سعيد بهتر آن است كـه مـا بـا شـرق    
نـه بـه صـورت يـك      ،دشو رو شويم كه بر تفكر اعمال ميههايي روبها و محدوديتمهارت

ي اين نظر باشد كـه  شناس شرق ةچنانچه جوهر و چكيد ،وخمپيچ مثبت ساده و بي ةنظري
  .)74 :همان( زميني تمايزي نازدودني برقرار است بين مهتري اروپايي و كهتري مشرق

شناسي، فرهنگ مشرق زمين به لحاظ زماني، مكاني، فرهنگي  شرق ةبا توجه به نظري
ي، يشناسـان اروپـا   از نظر شـرق . استثابت و بدون تغيير  فرهنگ غرب و ةتحت سلط ...و

تصـادي و فرهنگـي   توانايي حفظ منـافع سياسـي، اق   يني، خود به تنهاييزم مشرق انسان
سعي در  ،كارگيري استعمار در كشورهاي شرقيه شناسان با ب د و شرقكشور خود را ندار

هـاي   ملـت گيـري اسـتعمار در    شـكل  ةاين امر زمينـ . اند حفظ و بهبود شرايط آنها داشته
سـلطه، نـاگزير از پـذيرش و قبـول      كشـورهاي تحـت   ايـن  وجود با .شرقي را فراهم كرد

  .انده وجود آوردهاستعمارگران ب اند كهي بودهشرايط
مشرق زمين را بر جهان غـرب عرضـه    ،شناسي با دو روش عمده رقشبيستم، رن در ق

هاي آموزشي نوين براي فـراهم آوردن و   برداري از توانايي عبارت بود از بهره كه داشت مي
هـاي   برداري از دستگاه توزيع آموزش نـوين در ميـان حرفـه    رهپراكندن اطالعات و نيز به

هـاي جغرافيـايي و   اي، سـازمان  هاي حرفـه ها، انجمنمبتني بر دانش و پژوهش، دانشگاه
  .)324: همان( اكتشافي و صنعت نشر كتاب

يورش بـر فرهنـگ مشـرق زمـين و در اختيـار       ةعلت عمد ،هاي غربي از ديدگاه ملت
  .جويي ملت مشرق زمين با فرهنگ و رسوم غربي است ينهگرفتن آن، خصومت و ك

احسـاس نسـبتًا ثابـت و     ،گـذارد  شناسي اثر ميچيز ديگري بر شرق آنچه بيش از هر
بايد به چند عامل  يشناس شرقدر . بالتغيير غربيان مبني بر رويارويي و تضاد با شرق بود

مراتب مختلف زيردست  فكر وجود خط فاصلي بين شرق و غرب، درجات يا«: توجه كنيم

انجام شـده بـود و   ) هادر رابطه با مشرق زمين(كارهايي كه  ةبودن يا قدرتمند بودن دامن
  .)295: همان( »شد انواع خصوصياتي كه به مشرق زمين نسبت داده مي

كشـورهاي تحـت   ايـن  وجود با .شرقي را فراهم كرد كشـورهاي تحـت   ايـن  وجود با . سـلطه، نـاگزير از پـذيرش و قبـول      ايـن  وجود با .
استعمارگران ب اند كهي بودهشرايط  .انده وجود آوردهاستعمارگران ب اند كهي بودهشرايط  .انده وجود آوردهاستعمارگران ب اند كهي بودهشرايط

مشرق زمين را بر جهان غـرب عرضـه    ،شناسي با دو روش عمده رقشبيستم، رن در ق
هاي آموزشي نوين براي فـراهم آوردن و   برداري از تواناييعبارت بود از بهره

برداري از دستگاه توزيع آموزش نـوين در ميـان حرفـه   پراكندن اطالعات و نيز به رهپراكندن اطالعات و نيز به رهپراكندن اطالعات و نيز به
هـاي جغرافيـايي و   اي، سـازمان  هاي حرفـه ها، انجمنمبتني بر دانش و پژوهش، دانشگاه

ن(  .)324: همان(  .)324: همان(اكتشافي و صنعت نشر كتاب

يورش بـر فرهنـگ مشـرق زمـين و در اختيـار      ي از ديدگاه ملت ةعلت عمد ،هاي غربي از ديدگاه ملت ةعلت عمد ،هاي غربي از ديدگاه ملت يورش بـر فرهنـگ مشـرق زمـين و در اختيـار       ةعلت عمد ،هاي غرب  ةعلت عمد ،هاي غرب
جويي ملت مشرق زمين با فرهنگ و رسوم غربي استگرفتن آن، خصومت و ك ينهگرفتن آن، خصومت و ك ينهگرفتن آن، خصومت و ك

احسـاس نسـبتًا ثابـت و     ،گـذارد  شناسي اثر ميچيز ديگري بر شرقآنچه بيش از هر
بايد به چند عامل  يشناس شرقدر . بالتغيير غربيان مبني بر رويارويي و تضاد با شرق بود

مراتب مختلف زيردست فكر وجود خط فاصلي بين شرق و غرب، درجات يا

(كارهايي كه  ةبودن يا قدرتمند بودن دامن (كارهايي كه  ةبودن يا قدرتمند بودن دامن انجام شـده بـود و   ) هادر رابطه با مشرق زمينبودن يا قدرتمند بودن دامن
انواع خصوصياتي كه به مشرق زمين نسبت داده مي
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هايي هستند كه بـا آشـكار   از جمله رمان موسم هجرت به شمالو  سووشوندو رمان 
انـد كـه مـا در     به تقابل فرهنگ غرب و شـرق پرداختـه   ،غرب طلبي كردن مباني استعمار

هـاي دو رمـان از ديـد پسااسـتعماري      ها و تفـاوت  پژوهش حاضر در پي بررسي همانندي
  .هستيم
  

  »سووشون«خالصة رمان 

داستان بـا جشـن   . استها  هاي آغاز جنگ دوم جهاني در نفوذ انگليس شيراز در سال
در تالش است كـه   »سرجنت زينگر« ،افسر انگليسي .شود عقدكنان دختر حاكم شروع مي

اما او . را متقاعد كند تا محصول خود را به ارتش بفروشد) شخصيت اصلي رمان( »يوسف«

سبب قحطـي   عامل همين .نيازمند است هبه آذوق قشون بيگانه. زند كار سر باز مي از اين
ايالت نيز هـر   .هستند آلت دست آنان ،حاكم و ساير مقامات دولتي .است در جنوب شده
يوسـف و گروهـي از همفكـرانش از جملـه     . انـد  اي سر به شورش برداشـته  كدام به داعيه

كوشند تا ايالت را به وضع خطير كشور متوجه كنند و  مي »ملك سهراب«و  »ملك رستم«

امـا گروهـي از    .خـود را فقـط بـراي مصـرف مـردم بفروشـند       ةاند كه آذوق قسم شدههم
همچنان به فروش آذوقة خود به قشـون   »عزت الدوله«و  »خان كاكا«چون انديشان هم كج

امـا او تـن    .خواهند او نيز چنين كاري را انجام دهـد  دهند و از يوسف مي بيگانه ادامه مي
تـا   ،كند فظ موضع خود سماجت ميدر ح خطرها اعالمرغم هشدارها و  دهد و علي در نمي

را نسـبت   )همسر يوسـف ( »زري«رگ يوسف ديد م. شود كه به تير ناشناسي كشته مياين

  .فرزندانش را با كينه بزرگ كند ،گيرد پس از اين به زندگي تغيير داده و او تصميم مي
خواهنـد مراسـم    زري و برادرش مـي جنازة يوسف است كه ماجراي تشيع ،فصل آخر 

ند و تابوت ريز مأموران حكومت، آن را در هم مي اما .شكوهي براي يوسف در نظر گيرندبا
  .سپارند ماند و او را شبانه به خاك مي يوسف در دست همسر و برادرش مي

  

  »موسم هجرت به شمال«رمان  ةخالص

شود كه پس از هفت سال تحصـيل در انگلسـتان    داستان با راوي ناشناسي شروع مي
حضـور مـردي    ةمتوجـ  و به روستاي پدري خود بازگشته است ادبيات انگليسي ةدر رشت

كوشند تا ايالت را به وضع خطير كشور متوجه كنند و  مي »ملك سهراب كوشند تا ايالت را به وضع خطير كشور متوجه كنند و  مي   مي 

خـود را فقـط بـراي مصـرف مـردم بفروشـند       ةاند كه آذوق قسم شدههم خـود را فقـط بـراي مصـرف مـردم بفروشـند       ةاند كه آذوق قسم شدههم  ةاند كه آذوق قسم شدههم
همچنان به فروش آذوقة خود به قشـون  »عزت الدوله«و  »خان كاكا«چون 

خواهند او نيز چنين كاري را انجام دهـد دهند و از يوسف مي
رغم هشدارها و  دهد و علي در نمي رغم هشدارها و  دهد و علي در نمي فظ موضع خود سماجت ميدر ح خطرها اعالم دهد و علي در نمي فظ موضع خود سماجت ميدر ح خطرها اعالم در ح خطرها اعالم

رگ يوسف ديد م. شود كه به تير ناشناسي كشته مي رگ يوسف ديد م. شود  را نسـبت   )همسر يوسـف ( »زري«م. شود 

فرزندانش را با كينه بزرگ كند ،گيرد پس از اينبه زندگي تغيير داده و او تصميم مي فرزندانش را با كينه بزرگ كند ،گيرد پس از اين  ،گيرد پس از اين
جنازة يوسف است كه زري و برادرش مـي جنازة يوسف است كه زري و برادرش مـي جنازة يوسف است كه ماجراي تشيع ،فصل آخر

مأموران حكومت، آن را در هم مي اما .شكوهي براي يوسف در نظر گيرند مأموران حكومت، آن را در هم مي اما .  اما .
  .سپارند ماند و او را شبانه به خاك مييوسف در دست همسر و برادرش مي

  »موسم هجرت به شمال

شود كه پس از هفت سال تحصـيل در انگلسـتان   داستان با راوي ناشناسي شروع مي
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نـام دارد كـه در ميـان     »مصـطفي سـعيد  «مـرد،  . شـود  مياهالي روستا س در ميان ناشنا

. شـود  و در عين حال محترم شناخته مي اي ناشناخته، مرموز ردي با گذشتهم ،يانيروستا
داري  او از پنج سال پيش به روستا آمده، در آنجا ازدواج كرده و از طريق كشاورزي و بـاغ 

  .گذراند روزگار مي
كنـد و در ميـان ميهمـاني در     راوي را مهمـان مـي   ،طبق رسم روستا مصطفي سعيد

شعر مصطفي سعيد را تنها  .خواند شعري از يك شاعر انگليسي مي ،حالي كه مست است
. رود مصـطفي سـعيد بـه خانـه او مـي      ةراوي روز بعد براي كشف گذشـت . شنود راوي مي

پس از مدتي وي  اماگويد شود از گذشته خود چيزي ب مصطفي سعيد در ابتدا حاضر نمي
و  در ميـان نگــذارد  كـس  چيهـ بـا   ،گويـد  دهـد كـه آنچـه را كـه بـه او مـي       را قسـم مـي  

در خارطوم متولد شـده، در كـودكي پـدر خـود را از     : كند حكايت خود را آغاز مي سپس
تحصيالت ابتدايي را در دو سـال تمـام كـرده و پـس از دبيرسـتان، بـا        ةدست داده، دور

تحصيل به قاهره و سپس لندن  ةومت انگلستان دريافت كرده براي ادامبورسي كه از حك
به تحصيل و سپس تـدريس در   ،اقامت خود در لندن ةمصطفي سعيد در دور. رفته است

چهار زن را به خود جلب كرده كه سـه نفـر آنهـا     ،او در اين مدت. دانشگاه پرداخته است
مصـطفي  . و بـه قتـل رسـيده اسـت    اند و نفر چهارم، همسرش، به دست ا خودكشي كرده

گشـته و در  گلستان، به زادگاه خود سودان بازسعيد پس از تحمل هفت سال حبس در ان
  .روستاي زادگاه راوي مقيم شده است

هاي نادر خود را مصطفي سعيد در يك شب كه نيل يكي از آن طغيان ،در فصل سوم
جا گذاشـتن يادداشـتي كـه در     افتد، با به اتفاق مي بار كيكند كه بيست يا سي سال  مي

اش اعـالم كـرده اسـت، بـه نحـوي مرمـوز ناپديـد         آن راوي را وصي خود و ولي خـانواده 
در واقـع راوي  . انـدازد  مصطفي سعيد از آن پس بر ذهن و زندگي راوي سايه مي. شود مي

  .كندو حال خود را روايت مي او ةپس از غيبت اسرارآميز او، همزمان گذشت
  
  
  
  

به تحصيل و سپس تـدريس در   ،اقامت خود در لندن ةمصطفي سعيد در دور
چهار زن را به خود جلب كرده كه سـه نفـر آنهـا     ،او در اين مدت. دانشگاه پرداخته است

و بـه قتـل رسـيده اسـت    اند و نفر چهارم، همسرش، به دست ا
سعيد پس از تحمل هفت سال حبس در انگلستان، به زادگاه خود سودان بازسعيد پس از تحمل هفت سال حبس در انگلستان، به زادگاه خود سودان بازسعيد پس از تحمل هفت سال حبس در ان

  .روستاي زادگاه راوي مقيم شده است
مصطفي سعيد در يك شب كه نيل يكي از آن طغيان ،در فصل سوم مصطفي سعيد در يك شب كه نيل يكي از آن طغيان ،در فصل سوم  ،در فصل سوم

جا گذاشـتن يادداشـتي كـه در     افتد، با به اتفاق مي بار كيكند كه بيست يا سي سال  جا گذاشـتن يادداشـتي كـه در     افتد، با به اتفاق مي بار كي  افتد، با به اتفاق مي بار كي
اش اعـالم كـرده اسـت، بـه نحـوي مرمـوز ناپديـد        آن راوي را وصي خود و ولي خـانواده 

در واقـع راوي  . انـدازد  مصطفي سعيد از آن پس بر ذهن و زندگي راوي سايه مي
  .كندو حال خود را روايت ميپس از غيبت اسرارآميز او، همزمان گذشت او ةپس از غيبت اسرارآميز او، همزمان گذشت او ةپس از غيبت اسرارآميز او، همزمان گذشت
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  استعماريا در رويكردهاي پساه همانندي

 خشونت نظام استعماري در برابر ضد خشونت بومي

در هر دو رمان نيز خشونت نظام استعماري در برابر ضد خشونت بـومي قـرار گرفتـه    
نـوعي همگنـي    رسـانند و پاسـخ يكـديگر را در    اين دو يكـديگر را بـه تعـادل مـي    . است
  . دهند العاده متقابل قرار مي خارق

كـار بـومي   . ياي آزادي را براي بومي ناممكن سازدؤگر آن است كه حتي ر عمرهكار مست
در يـك تـراز   . اي را براي نابودي استعمارگر به مخيله خطور دهـد  هم آن است كه هر شيوه

پاسـخ  «. آورد خاص بومي را پديد مـي  يگريمانو استعمارگر متقابًال يگريمانومنطقي اين 

كــار كشــورهاي  .)392: 1382ســعيد، (اســت  »عمارگرشــر مطلــق اســت«نظــر  »مطلــق بــومي

اين تقابـل در هـر   . استعمارگر ايجاد اين خشونت و در نهايت نابودي ملت استعمارزده است
اي سـعي در تغييـر شـرايط     كشورهاي استعمارگر به گونـه «. محسوس است دو رمان كامًال

  .)همان( »برند كار ميه ها را ب هاي مستعمره دارند و براي اين منظور تمام شيوه ملت

طلبي استعمارگران از ملت ايـران و منـافع آن را در رمـان     يكي از مواردي كه منفعت
حـل مقابلـه بـا ايـن     يوسف تنها راه. جنت زينگر و يوسف است برخورد سر ،كند بيان مي

  . داند مسئله را جنگ با نيروهاي استعمارگر مي
تـر از   ي ايران، كيلي بوزورگبه سالمت«: زينگر جامش را بلند كرد و گفت«

 يوسف سرش را از روي نقشه برداشـت،  ».تر از ويشي و تهران بوزورگ. فرانسه

  .)33: 1348 دانشور،( »»!ولي بدبختانه ما نجنگيديم«: به او نگاه كرد و گفت

  

 تقابل ميان دو فرهنگ شرق و غرب

موسـم  در  .استبر تقابل استوار  »موسم هجرت به شمال«و  »وشونسو«ساختار اصلي 

هم تقابل شرق و غرب  شونسوول شرق و غرب و برتري غرب و در ، تقابهجرت به شمال
و هم تقابل دو جنس زن و مرد، برون و درون، واقعيت و آرزو و همچنين تقابل دو جهان 

 .بينيم شود ميكه در حس اسارت، غارت و وحشت تداعي ميرا استعمارزده و استعمارگر 
)5(گلشيري«

  : نويسدچنين مي سووشونو تقابل در  رمز ارةبدر »

طلبي استعمارگران از ملت ايـران و منـافع آن را در رمـان    تيكي از مواردي كه منفعتيكي از مواردي كه منفعت
حـل مقابلـه بـا ايـن     يوسف تنها راه. جنت زينگر و يوسف است برخورد سر ،كند بيان مي

  . داند مسئله را جنگ با نيروهاي استعمارگر مي
به سالمتي ايران، كيلي بوزورگبه سالمتي ايران، كيلي بوزورگبه سالمت: «: «: زينگر جامش را بلند كرد و گفت

يوسف سرش را از روي نقشه برداشـت، ».تر از ويشي و تهران بوزورگ

)33: 1348 دانشور،(»»!ولي بدبختانه ما نجنگيديم: «: «: به او نگاه كرد و گفت )33: 1348 دانشور،( )،

تقابل ميان دو فرهنگ شرق و غرب

بر تقابل استوار  »موسم هجرت به شمال«و  »ووشونسووشونس«ساختار اصلي 

شونسوو، تقابل شرق و غرب و برتري غرب و در ، تقابل شرق و غرب و برتري غرب و در ، تقاب شونسوول شرق و غرب و برتري غرب و در  هم تقابل شرق و غرب ل شرق و غرب و برتري غرب و در 
و هم تقابل دو جنس زن و مرد، برون و درون، واقعيت و آرزو و همچنين تقابل دو جهان 

را كه در حس اسارت، غارت و وحشت تداعي ميرا كه در حس اسارت، غارت و وحشت تداعي ميرا استعمارزده و استعمارگر 
سووشونو تقابل در  رمز ارةبدر سووشونو تقابل در  رمز ارةبدر   : نويسدچنين مي و تقابل در  رمز ارةبدر



   13 / ... هايدر رمان استعماريهاي پسا  مقايسه و تحليل جلوه
كـه   تابستان گـرم جنـوب   - وشون از بهار تا تابستانمضمون در سو :تقابل دو زمان«

  متقارن است با آرامش و تنعم و امنيت مجموعـه  - برد را به يغما مي ها گلهمچون پاييز 
 . متعلقات زري تا مرگ يوسف

ي با كل ايران كه اين يكي اشـغال شـده اسـت و    تقابل خانه و باغ زر :تقابل دو مكان
 . رود غارت ميبه شود و با مرگ يوسف تمام و كمال  آن يك نيز اشغال مي

شون با اشاراتي به مراسم سياووشان و اجراي مراسم خـاص  سوو :تركيب چند مفهوم
 .كند تعزيه يا عزاداري مذهبي در تشييع يوسف، مرگ يوسف را مرگي عام و كلي مي

آنچـه بـر زري رفتـه     ،مردم ةتقابل زري و هم در: و تقابل يك شخص و مردم تركيب
بعيد بر مـردم ايـران نيـز    همه در معناي  ،است، از غارت و مسخ كلو گرفته تا قتل يوسف

 .)160: 1390پناهي فرد، ( »رفته است

ي و طلبـ ها، با استفاده از زباني نمادين، سـلطه  دانشور با كنار هم قرار دادن اين تقابل
استعمار انگليس بر ايران را بيان نموده كه در نهايت همه اينها منجـر بـه قتـل يوسـف و     

الگوهـاي  دانشـور از كهـن  « نيـز  از سـويي . شـود  اشغال كشور توسط نيروهاي اشغالگر مي

حماسي كمك گرفته تا حضـور بيگانـه در حيـات سياسـي و زنـدگي روزمـره ايرانيـان و        
 .)155: 1391 اديب زاده،( »جنگي پنهان را روايت كند

هـا،   با بيان اين تقابـل  »موسم هجرت به شمال«رمان  ، شخصيت اصليمصطفي سعيد

  .سلطه و استعمار انگليس بر كشور خود را بيان نموده است
مثل . ها تخيل كردم اي برخورد سربازان عرب را با اسپانيايي براي لحظه«

ام  ام و تشنگي جنوبي شستهاي كه مقابل ايزابال سيمور ن من در چنين لحظه
»در پيوند تاريخ با اقوام شمالي از بين رفته است

  .)45: 1390 صالح،( )6(

اي  فرهنــگ شــرق و غــرب بــه انــدازه تقابــل ،»موســم هجــرت بــه شــمال«رمــان در 

هـاي خـود    گذرانيسازي شده است كه مصطفي سعيد در روابط عاشقانه و خوش برجسته
  .كند تقابل اشاره ميبا دختران اروپايي نيز بدان 

خواند و مصطفي با  هاي شرقي ميدختري زيبا در اكسفورد است كه زبان »آن هموند«

 مشـتاق آب و  او«: كنـد  مصطفي خود و او را چنين توصيف مي .بازد او نيز نرد دوستي مي

دانشـور از كهـن  « نيـز  از سـويي . شـود  اشغال كشور توسط نيروهاي اشغالگر مي

حماسي كمك گرفته تا حضـور بيگانـه در حيـات سياسـي و زنـدگي روزمـره ايرانيـان و        
.)155: 1391 اديب زاده،(»جنگي پنهان را روايت كند .)155: 1391 اديب زاده،( )،

با بيان اين تقابـل »موسم هجرت به شمال«رمان  ي، شخصيت اصلي، شخصيت اصليمصطفي سعيد

  .سلطه و استعمار انگليس بر كشور خود را بيان نموده است
مثل . ها تخيل كردم اي برخورد سربازان عرب را با اسپانيايي براي لحظه

ام و تشنگي جنوبياي كه مقابل ايزابال سيمور ن شستهاي كه مقابل ايزابال سيمور ن شستهاي كه مقابل ايزابال سيمور نمن در چنين لحظه
»در پيوند تاريخ با اقوام شمالي از بين رفته است

)45: 1390 صالح،()6( )45: 1390 صالح،( )،

فرهنــگ شــرق و غــرب بــه انــدازه تقابــل ،»موســم هجــرت بــه شــمال فرهنــگ شــرق و غــرب بــه انــدازه تقابــل ،  تقابــل ،

هـاي خـود    گذرانيسازي شده است كه مصطفي سعيد در روابط عاشقانه و خوش
  .كند تقابل اشاره ميبا دختران اروپايي نيز بدان 

خواند و مصطفي با  هاي شرقي ميدختري زيبا در اكسفورد است كه زبان

مصطفي خود و او را چنين توصيف مي .بازد او نيز نرد دوستي مي مصطفي خود و او را چنين توصيف مي .بازد  : كنـد   .بازد 
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»هـاي آن يخبندان ي بودم مشتاق شمال وا  هواي استوايي، اما من جنوبي
: 1390صـالح،  ( )7(

34(.  
ــرة  ــزابال ســيمور«مصــطفي در چه ــه قصــد   از معشــوقه( »اي ــه بيشــتر ب هــاي وي ك

انديشـد   در هايد پارك لندن به تبار اسپانيايي او مي )گذراني با آن دوست شده بود خوش
ات را  زياد بوده است كه جد مـادري  بن بزرگم در لشگر طارقشايد پدر«: گويد و با خود مي

»مالقات كرده هاي انگور سيويل در يكي از باغ
  .)44: همان( )8(

  
 مشترك ةماي درون

فرهنگـي   ة، سلط»سم هجرت به شمالمو«و  »سووشون«تان مضمون اصلي هر دو داس

  ،رمـان اين دو در ) انگليس(حضور كشوري استعمارگر  .و سياسي بيگانگان بر كشور است
ـ  ةدهندنشان  ،دو اثـر  مهـم در هـر   ةنكتـ . هاسـت اسـتعمار و استعمارسـتيزي در آن   ةمقول

حس اسـارت، غـارت    رويارويي عالم استعمارزده و استعمارگر و بيان تقابل آنهاست كه در
  .شودو وحشت تداعي مي

بيگانگان به دو گروه دشمن خارجي و دشـمن داخلـي تقسـيم شـده      ،»وشونسو«در 

شناسـي را  دوست و مردمهاي ميهننويسنده در مقابل اين دو دسته دشمن، انسان. است
نگـاه ايـدئولوژيك    ،ايـن انتخـاب  . داده است كه نماد ايراني و اصـالت ايـران هسـتند   قرار 

هاي اين رمان است مايهدهد كه يكي از دروننويسنده را به هويت ايراني و ملي نشان مي
  .)168: 1388 قبادي،(

نويسنده براي بيان نقش استعمار در وضع زندگي مردم، در سطح توصيف با انتخـاب  
ناخوانده، احتكار اموال  دشمن خارجي، قحطي، فقر و فساد، بيگانه، مهمان: نواژگاني چو

  .)180 :همان(نگرش خود را در مقابل غير نشان داده است ... مردم و
كه كشور ايـران و همچنـين سـودان در     استاستعمارگر انگليس از جمله كشورهاي 

مور أ، مـ »جـرت بـه شـمال   موسـم ه «در رمـان   .انـد  تحت نفـوذ او بـوده   ،تاريخ اي از برهه

همـان زمـاني كـه كشـورش در     ( كودكي خود و مصـطفي سـعيد  بازنشسته دربارة دوران 
  : كند براي راوي چنين تعريف مي) اشغال نيروهاي انگليسي بود

  .شودو وحشت تداعي مي
بيگانگان به دو گروه دشمن خارجي و دشـمن داخلـي تقسـيم شـده      ،»

دوست و مردمهاي ميهننويسنده در مقابل اين دو دسته دشمن، انسان
نگـاه ايـدئولوژيك    ،ايـن انتخـاب  . داده است كه نماد ايراني و اصـالت ايـران هسـتند   

هاي اين رمان است مايهدهد كه يكي از دروننويسنده را به هويت ايراني و ملي نشان مي
  .)168: 1388 قبادي

استعمار در وضع زندگي مردم، در سطح توصيف با انتخـاب  نويسنده براي بيان نقش استعمار در وضع زندگي مردم، در سطح توصيف با انتخـاب  نويسنده براي بيان نقش استعمار در وضع زندگي مردم، در سطح توصيف با انتخـاب  
ناخوانده، احتكار اموال دشمن خارجي، قحطي، فقر و فساد، بيگانه، مهمان

)180 :همان(نگرش خود را در مقابل غير نشان داده است  )180 :همان(   .ن(
كه كشور ايـران و همچنـين سـودان در     استاستعمارگر انگليس از جمله كشورهاي كه كشور ايـران و همچنـين سـودان در     استاستعمارگر   استاستعمارگر 

تحت نفـوذ او بـوده   ،تاريخ اي از برهه تحت نفـوذ او بـوده   ،تاريخ اي از برهه موسـم ه جـرت بـه شـمال   موسـم ه جـرت بـه شـمال   موسـم ه «در رمـان   .انـد   ،تاريخ اي از برهه

همـان زمـاني كـه كشـورش در     ( بازنشسته دربارة دوران كودكي خود و مصـطفي سـعيد  بازنشسته دربارة دوران كودكي خود و مصـطفي سـعيد  بازنشسته دربارة دوران 
  : كند براي راوي چنين تعريف مي) اشغال نيروهاي انگليسي بود
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پايه و فرزنـدان ايـن سـرزمين را بـه كـار       موران دونأم) ها انگليسي(آنها «

ر حـالي كـه مـردم از مـا     د ؛گرفتند تا درآمدهاي بيشـتري داشـته باشـند    مي
اً ايـن سـر   . بردنـد  ها شكايت مـي  ناراضي بودند و از ما به انگليسي مفتش طبعـ

مـا را   ةبود كه كين نيچن نيا. كرد بخشيد و به ما لطف مي انگليسي بود كه مي
طـرف محبـت   . در دل مردم كاشتند، مايي كه فرزندان ايـن سـرزمين بـوديم   

»الگر شده بودندهاي اشغ چي عكس قضيه مستعمره ،اينها
 .)55: 1390 ،صالح( )9(

  
 گسست ميان تمدن شرق و غرب

 ،جامعه غرب سعي در جذب و پذيرش كشورهاي تحت سلطه داشـته  ،در هر دو رمان
پـذيرش فرهنـگ    از ،هاي شرقي به دليل وابستگي به اصالت و تمدن ملـت خـود   اما ملت

  .اند غرب سرباززده و به مبارزه با اين مسئله پرداخته
نام غرب با گسستن از واقعيتـي بـه نـام دولـت     ه گسست از واقعيتي ب ،»وشونسو«ر د

بيگـانگي از يكسـو   حقيقت ايـن نمـود از احسـاس از خود    در .همراه بود) قدرت سياسي(
منجر به احساس بيگانگي با غرب و از سوي ديگـر احسـاس بيگـانگي بـا دولـت و وضـع       

   .)172: 1391 زاده،اديب(موجود شد 

پيونـد ميـان دو تمـدن يـا مبـارزه ميـان       ، »موسم هجرت به شـمال «صلي در ا ةمسئل

در آغاز تحت تأثير فرهنگ غرب  ،قهرمان داستان ،كه مصطفي سعيد گونه همان. آنهاست
كـه   اسـت گونـه   محيط آنجا بدين در واقع. پذيرد غرب هم او را مي ةگيرد و جامع قرار مي

 ةاول، شـكاف و فاصـل   ةمحلي كه در درجـ  مشكالت. كند مي و جذبفرد غريب را گرفتار 
هـا در سـودان قـرار دارد و همـه ايـن مـوارد، انعكاسـات غربـي را بـا زيبـايي            ميان نسل

هاي بسيار قديمي گذشته آشكار  دهد كه در پرتو نور آن، طيف اي پوشش مي كننده خيره
 .)220: 1986سعيد، ( بخشد شود و به هر چيزي طعم جادوي كهن مي مي

در اختيـار گـرفتن    توانايي خود را بـراي  ،به شمال موسم هجرتدر رمان  طيب صالح
با طـرح   او. كيد كرده استأو بر آن ت داده خيال خواننده از صفحات ابتدايي تا انتها نشان

پـردازد كـه در غـرب زنـدگي      نويسـندگاني مـي   به روايت احوال يك موضوع قابل توجه،

حقيقت ايـن نمـود از احسـاس از خود    در .همراه بود) قدرت سياسي( حقيقت ايـن نمـود از احسـاس از خود    در .همراه بود) قدرت سياسي( بيگـانگي از يكسـو    در .همراه بود) قدرت سياسي(
منجر به احساس بيگانگي با غرب و از سوي ديگـر احسـاس بيگـانگي بـا دولـت و وضـع       

   .)172: 1391 زاده،ادي

پيونـد ميـان دو تمـدن يـا مبـارزه ميـان       ، موسم هجرت به شـمال »موسم هجرت به شـمال »موسم هجرت به شـمال «صلي در ا 

كه مصطفي سعيد گونه همان. آنهاست كه مصطفي سعيد گونه همان. آنهاست در آغاز تحت تأثير فرهنگ غرب  ،قهرمان داستان ، گونه همان. آنهاست در آغاز تحت تأثير فرهنگ غرب  ،قهرمان داستان ،  ،قهرمان داستان ،
غرب هم او را مي ةگيرد و جامع قرار مي غرب هم او را مي ةگيرد و جامع قرار مي محيط آنجا بدين در واقع. پذيرد  ةگيرد و جامع قرار مي

محلي كه در درجـ  مشكالت. كند مي و جذبفرد غريب را گرفتار  محلي كه در درجـ  مشكالت. كند مي و جذب اول، شـكاف و فاصـل  محلي كه در درجـ  ةمحلي كه در درجـ  ة مشكالت. كند مي و جذب
هـا در سـودان قـرار دارد و همـه ايـن مـوارد، انعكاسـات غربـي را بـا زيبـايي           

دهد كه در پرتو نور آن، طيف اي پوشش مي كننده خيره دهد كه در پرتو نور آن، طيف اي پوشش مي كننده خيره هاي بسيار قديمي گذشته آشكار  اي پوشش مي كننده خيره
)220: 1986سعيد، ( بخشد شود و به هر چيزي طعم جادوي كهن مي )220: 1986سعيد، ( ) .

به شمال موسم هجرتدر رمان  طيب صال به شمال موسم هجرتدر رمان  طيب صال در اختيـار گـرفتن   توانايي خود را بـراي  ،در رمان  طيب صال
با طـرح   او. كيد كرده استأو بر آن ت داده خيال خواننده از صفحات ابتدايي تا انتها نشان

پـردازد كـه در غـرب زنـدگي     نويسـندگاني مـي   به روايت احوال يك موضوع قابل توجه،
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شرقي خـود رنـج    -عربي لت خود يا سرشت ت ميان تمدن غرب و اصاسكنند و از گس مي
  .)219: 1986سعيد، ( )10(برندمي

بـه دليـل سـلطه    رنـج و سـختي انسـان سـوداني و عـرب را      « همچنين او در اين رمان

عالقه فراواني به سـرزمين  ) عرب و سودان(اين انسان  .كند روايت مي استعمار بر سرزمينش
 ،مصطفي سـعيد . ا به باالترين درجه برساندر كند تا سطح جامعه خود خود دارد و سعي مي

هـاي عـرب از پيونـد بـا      رنج ملت ،در اين داستان. گيرد انتقام ملت خود را از زنان غربي مي
)11(استعمار غرب به خوبي به تصوير كشيده شده است

  .)371: 2011معوش، ( »

خـود، احسـاس حقـارت و     ةدر كشورهاي تحـت سـلط   در هر دو نمونه، استعمارگران
 بـراي كنند و عمـالً از ايجـاد چنـين فضـايي      را تقويت مي يدودستگهمچنين اختالف و 

  .برند تثبيت موقعيت خود سود مي
، زماني كه سر جنت زينگر، جاسوس و افسر انگليسـي، پيشـنهاد   »وشونسو«در رمان 

هاي غذايي نيروهاي انگليسـي در   نيازمنديمين أد كه مازاد محصول غلّه را براي تده مي
ها بفروشند، يوسف، بـرادر بـزرگ    به انگليس مستعمرات انگليس در شمال آفريقا خل ودا

كنـد و   را به خاطر فروش غله به نيروهـاي انگليسـي نكـوهش مـي     مالك خود، خان كاكا
  : ستايد مي كنند له به اشغالگران خودداري ميافرادي مانند خود را كه از فروش مازاد غ

ودنشـان تـازگي نـدارد خـان     ب »انگلـيس « مهمان ناخوانده: يوسف گفت«

. ..تـان شـده   همـه  ريـ گ دامـن است كه  از همه بدتر، احساس حقارتي. ..كاكا
. انتان را در يك چشم به هم زدن كردند دالل و پادو و ديلماج خودشـ  همه

خوب، آخرش : بگذاريد الاقل يك نفر جلو آنها بايستد تا توي دلشان بگويند
  . )16: 1348 دانشور،( »يك مرد هم ديديم

)12(فانون«
مقابل احساس برتـري در فـرد    ةحقارت در فرد بومي را درست نقطة عقد »

استعمار نه فقط شامل تقاطع شـرايط عينـي و    ةمسئل«: وي معتقد است .داند اروپايي مي

 »گيـرد  مـي در برابر اين شرايط را نيـز در بر بلكه حالت نفساني فرد انساني  ،تاريخي است

)1353 :87(.   

ها بفروشند، يوسف، بـرادر بـزرگ    به انگليس مستعمرات انگليس در شمال آفريقا
را به خاطر فروش غله به نيروهـاي انگليسـي نكـوهش مـي    مالك خود، خان كاكا

  : ستايد مي كنند افرادي مانند خود را كه از فروش مازاد غله به اشغالگران خودداري ميافرادي مانند خود را كه از فروش مازاد غله به اشغالگران خودداري ميافرادي مانند خود را كه از فروش مازاد غ
ودنشـان تـازگي نـدارد خـان     ب انگلـيس »انگلـيس »انگلـيس « مهمان ناخوانده: يوسف گفت ودنشـان تـازگي نـدارد خـان     ب  ب 

. ..تـان شـده   همـه  ريـ گ دامـن است كه  از همه بدتر، احساس حقارتي
تان را در يك چشم به هم زدن كردند دالل و پادو و ديلماج خودشـ 

خوب، آخرش : بگذاريد الاقل يك نفر جلو آنها بايستد تا توي دلشان بگويند
)16: 1348 دانشور،(»يك مرد هم ديديم )16: 1348 دانشور،( )، .  

ة عقد  ة عقد  مقابل احساس برتـري در فـرد   حقارت در فرد بومي را درست نقط ةحقارت در فرد بومي را درست نقط ةحقارت در فرد بومي را درست نقطد 

استعمار نه فقط شامل تقاطع شـرايط عينـي و    ةمسئل«: وي معتقد است .داند اروپايي مي

بلكه حالت نفساني فرد انساني در برابر اين شرايط را نيـز در بر بلكه حالت نفساني فرد انساني در برابر اين شرايط را نيـز در بر بلكه حالت نفساني فرد انساني 
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ايجـاد حقـارت   . هاي رمان مشهود است احساس حقارت در شخصيت ،در هر دو رمان

را  مسـئله ايـن   .اسـت يكي از پيامدهاي استعمار بيگانـه بـر كشـور آنهـا      ،ها در شخصيت
  . دكرها مشاهده  و گفتار شخصيترفتار  ةتوان در شيو مي

نـگ قبلـي   استقرار رژيم استعماري موجب ايجاد نوعي حالـت احتضـار مـدام در فره   
فرهنگي كه در گذشته زنده و باز و شكوفا بوده، . طور كامله نه محو و نابودي آن ب ،است

 فـانون، ( گـردد  در غل ظلم و فشار منجمـد مـي   ،شود و در وضع استعماري اكنون بسته مي

1361 :51.( 

 ،هاي غربي براي گسترش قلمرو خـود در كشـورهاي تحـت سـلطه     از ترفندهاي ملت
اسـتعمار   تا از اين طريق بتوانند كشورهاي است،فرهنگ و زبان كشور خود دانش و  ةارائ

  . خود درآورند ةشده را تحت سلط
هاي اسـتعماري   پردازد كه قدرت هايي مي استعماري، اساساً به بررسي شيوهپسا ةنظري

هـاي   ه برتـر از شـيوه  ـد كه فرهنگ بيگانـقبوالندن از طريق آن به مردم تحت استعمار مي
  .)211: 1388 كليگز،(دهي اجتماعي خودشان است ي و سازمانـحكومت

  

 فرهنگي كشور استعمارگر ةسلط

خدمات مختلف فرهنگي و آموزشي و فـروش كاالهـاي مختلـف     ةاستعمارگران با ارائ
خود را بر كشورهاي تحت سلطه تحميل كنند و از ايـن  ة كردند تا دانش و سلط سعي مي

  .ر غالب كنندفرهنگ خود را بر آن كشو ،طريق
كنـد كـه    او احسـاس مـي   ،به دليل اينكه استعمار بر سرزمين طيب صالح چيره شـد 

هاي زندگي اوست و بـه همـين دليـل تمايـل      ها و بدبختي رنج  ةغرب مسئول هم ةجامع
 ميمنـدي، يـزدي  (گيـرد   ويژه بيگانگان در وجود او شكل مـي شديد براي تخريب ديگران به

1387 :77(.  
بيگانه بر خويشتن ايرانـي اسـت    ةچيرگي و غلب ةرابط ةدهندنشان ،سارتا – سلطه ةابژ

. شود اي يكسويه و تهاجمي است از سوي بيگانه كه بر خويشتن ايراني تحميل مي كه رابطه
گـر نشـان    همراه با خشونت نيسـت، بيگانـه را در شـكل يـك سـلطه      همين رابطه كه الزامًا

بينـيم كـه سـر جنـت      مي »وشونسو«در رمان ان نمونه عنوه ب .)65: 1391 زاده، اديب(دهد  مي

)211: 1388 كليگز،(دهي اجتماعي خودشان است ي و سازمانـحكومت )211: 1388 كليگز،( )،.  

فرهنگي كشور استعمارگر

خدمات مختلف فرهنگي و آموزشي و فـروش كاالهـاي مختلـف    استعمارگران با ارائ ةاستعمارگران با ارائ ةاستعمارگران با ارائ خدمات مختلف فرهنگي و آموزشي و فـروش كاالهـاي مختلـف     ة  ة
خود را بر كشورهاي تحت سلطه تحميل كنند و از ايـن  كردند تا دانش و سلطة كردند تا دانش و سلطة كردند تا دانش و سلط

  .ر غالب كنندفرهنگ خود را بر آن كشو
كنـد كـه    او احسـاس مـي   ،به دليل اينكه استعمار بر سرزمين طيب صالح چيره شـد 

هاي زندگي اوست و بـه همـين دليـل تمايـل     غرب مسئول هم ها و بدبختي رنج  ةغرب مسئول هم ها و بدبختي رنج  ةغرب مسئول هم
ويژه بيگانگان در وجود او شكل مـي گيـرد   ويژه بيگانگان در وجود او شكل مـي گيـرد   ويژه بيگانگان در وجود او شكل مـي شديد براي تخريب ديگران به

بيگانه بر خويشتن ايرانـي اسـت    ةچيرگي و غلب ةرابط ةدهندنشان ،سارتا  بيگانه بر خويشتن ايرانـي اسـت    ةچيرگي و غلب ةرابط ةدهندنشان ،سارتا   ةچيرگي و غلب ةرابط ةدهندنشان ،سارتا 
اي يكسويه و تهاجمي است از سوي بيگانه كه بر خويشتن ايراني تحميل مي

همراه با خشونت نيسـت، بيگانـه را در شـكل يـك سـلطه     همين رابطه كه الزامًا
ان نمونه عنوه ب .)65: 1391 زاده، ادي ان نمونه عنوه ب  در رمان وه ب  در رمان ان نمونه عن بينـيم كـه سـر جنـت      مي »وشونسودر رمان «در رمان «ان نمونه عن بينـيم كـه سـر جنـت      مي   مي 
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از كاالهـاي   اسـتفاده هـا را تشـويق بـه    آن ،ش چرخ خياطي انگليسي بـه افـراد  زينگر با فرو
  .كند خوبي بيان ميه استعمارطلبي را ب ةكرد و اين مسئله وجود پديد سي ميانگلي

سر جنت زينگر فعلي، كسي جز مستر زينگر سابق، مأمور فروش چرخ «

شد كـه بـه شـيراز آمـده بـود و       هفده سال مي كم اقل. خياطي سينگر نبود
خريـد، خـود    نگر مـي يهركس چرخ خياطي سـ . دانست فارسي درستي نمي

آسـا، مفـت و مجـاني ده جلسـه درس     مستر زينگر با آن قد و بـاالي غـول  
   .)6: 1348 دانشور،( »داد خياطي به او مي

سـازند و بيمـاران را بـه     راز، بيمارسـتان مـي  ها در شي بينيم كه انگليسي همچنين مي
كنند تا بتوانند موقعيـت خـود را در ميـان اهـالي حفـظ       صورت رايگان در آنجا مداوا مي

ايسـتد، بـه اشـارة سـر جنـت زينگـر كشـته         اما زماني كه يوسف در برابرشان مـي  .كنند
را گـم  كاشـكي گورشـان   «: كند كه زري از سر خشم به خانم حكيم پرخاش مي! شود مي

  : گويد شود و در مقام گاليه مي خانم حكيم دلگير مي »!كردند مي

باشد؟ در شهر غريب در هـواي خشـك،    دستمزد خدمت و فداكاري مي«

باشد؛ معالجه مجاني  دوا مجاني مي. باشيم دور از برادر و خواهر و دوست مي
  .)249 :همان( »باشد مي

و دانـش را از سـوي    يفّنـاور رود و ،»موسم هجرت به شمال«مصطفي سعيد در رمان 

دانـد بلكـه ابـزاري بـراي      براي آباداني و پيشرفت نمـي  ،استعمارگران به خاك سرزمينش
  .داندغارت بيشتر مي

بار كه عرض نيـل را درنورديدنـد، بـراي بـردن     ها براي نخستينكشتي«

بنا  ها و سربازها جايي ارتشهها براي جاب آهنو راه نه نان ،توپخانه بوده است
»شده است

  .)92: 1390 ،صالح( )13(

بـا اينكـه   . بـرد  راه به جايي نمي ،بينيم كه تهاجم فرهنگي انگليس دو رمان مي در هر
بر اين باور بـود كـه ايـن نـوع      ،ها را در مدرسه آموخته بود آداب معاشرت انگليسي ،زري

ق اين آگاهي آداب معاشرت با آداب و رسوم كشور و فرهنگ خود سازگار نيست و از طري

باشد؟ در شهر غريب در هـواي خشـك،   دستمزد خدمت و فداكاري مي

باشد؛ معالجه مجاني  دوا مجاني مي. باشيم دور از برادر و خواهر و دوست مي
)249 :همان( )249 :همان(   .ن(

و دانـش را از سـوي    يفّنـاور رود و ،»موسم هجرت به شمال«مصطفي سعيد در رمان

دانـد بلكـه ابـزاري بـراي     براي آباداني و پيشرفت نمـي  ،استعمارگران به خاك سرزمينش
  .داند

بار كه عرض نيـل را درنورديدنـد، بـراي بـردن     ها براي نخستينكشتي

بنا  ها و سربازها جايي ارتشهها براي جاب آهنو راه نه نان ،توپخانه بوده است
)13( )13( )92: 1390 ،صالح(1( )92: 1390 ،صالح(   .ح(

بـا اينكـه   . بـرد  راه به جايي نمي ،بينيم كه تهاجم فرهنگي انگليس دو رمان مي در ه
بر اين باور بـود كـه ايـن نـوع      ،ها را در مدرسه آموخته بودآداب معاشرت انگليسي

آداب معاشرت با آداب و رسوم كشور و فرهنگ خود سازگار نيست و از طري
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زينگـر از   ،هنگامي كه در شب عقد دختر حاكم. در برابر فرهنگ استعماري مقاومت كرد

  . اش خودداري كرد زري از پذيرفتن خواسته ،كند زري تقاضاي رقص مي
سر جنت زينگر آمد جلو زري، پاهايش را به هم جفـت كـرد كـه درق    «

زينگــر . اسـت زري عــذر خو »برقصـيم؟ «: صـدا داد و تعظــيم كـرد و گفــت   

  .)12: 1348 دانشور،( »اش را باال انداخت و رفت سراغ خانم حكيم شانه

اسـتاد مصـطفي سـعيد در     ،پروفسـور ماكسـول   ،»موسم هجرت بـه شـمال  «در رمان 

كنـد كـه    دانشگاه اكسفورد علنًا به تهاجم فرهنگي انگليس اشاره كرده و خود اعتراف مي
  .هيچ تأثيري بر او نداشته است

هـا   سسان جنبش مسلح شدن خلقؤر ماكسول فوستركين، از مپروفسو«

هـاي   در اكسفورد و عضو فراماسونري و جزء هيئت امناي كنفرانس جمعيت
روزهايي كه مـن شـاگرد او در    ...ها در افريقا بود تبليغات مذهبي پروتستان

تو اي سـعيد، بهتـرين مثـالي    : گفت م به من خيلي صريح مي،آكسفورد بود
تو بعد از اين همـه   .فايده بوده است كار فرهنگي ما در افريقا بيبراي اينكه 

كنـي كـه انگـار    تالش ما براي با فرهنگ كردنت، در حالي اينجا را ترك مي
»اي براي اولين بار از جنگل بيرون آمده

   .)91: 1390صالح، ( )14(

ه كـرده و  اشار ،اند زينگر به خدماتي كه انجام داده سر جنتنيز  »سووشون«در رمان  

رود كـه آداب معاشـرت او    داند و توقع آن مي مي هامدارس انگليسي ةافتي تيتربرا  »زري«

  . اروپايي باشد
داب معاشـرت  دو سـاعت تمـام درس آ   ،ها در هفتـه  انگليس ة در مدرس«

البته به جـاي   .خواندند ، يك ساعت درس اخالق ميداشتند و هر روز هفته
نــد، امــا آداب معاشــرت، آداب معاشــرت خواند ، انجيــل مــــيدرس اخــالق

  .)161: 1348دانشور، ( »بـــود

هـا شـده اسـت امـا ايـن       تأثير فرهنگ بيگانه بر شخصـيت  ةاشاراتي دربار گاهيالبته 
هـاي فرهنـگ اصـيل را از بـين      ريشه ،تواند دليلي بر آن باشد كه فرهنگ استعمارگر نمي

گريز كـوچكي   ،نجايي يافت كه نويسندهتوان در آ را مي وشونسوآن در  ةنمون .برده است

تو بعد از اين همـه   .فايده بوده است براي اينكه كار فرهنگي ما در افريقا بيبراي اينكه كار فرهنگي ما در افريقا بيبراي اينكه 
كنـي كـه انگـار    تالش ما براي با فرهنگ كردنت، در حالي اينجا را ترك مي

»اي براي اولين بار از جنگل بيرون آمده
)14( )14( )91: 1390صالح، (1( )91: 1390صالح، ( ) .   

ه كـرده و  اشار ،اند زينگر به خدماتي كه انجام داده سر جنتنيز  »سووشون

مدارس انگليسي ةافتي تيتربرا   مدارس انگليسي ةافتي تيتربرا   رود كـه آداب معاشـرت او   داند و توقع آن مي مي ها ةافتي تيتربرا  

داب معاشـرت  دو سـاعت تمـام درس آ   ،ها در هفتـه  انگليس ة در مدرس

البته به جـاي   .خواندند ، يك ساعت درس اخالق ميداشتند و هر روز هفته
نــد، امــا آداب معاشــرت، آداب معاشــرت خواند ، انجيــل مــــيدرس اخــالق

)161: 1348دانشور، )161: 1348دانشور، ( ) .  

هـا شـده اسـت امـا ايـن      تأثير فرهنگ بيگانه بر شخصـيت  ةاشاراتي دربار گاهيالبته
هـاي فرهنـگ اصـيل را از بـين      ريشه ،تواند دليلي بر آن باشد كه فرهنگ استعمارگر

وشونسوآن در  ةنمون .برده است وشونسوآن در  ةنمون .برده است نجايي يافت كه نويسندهتوان در آ را مي آن در  ةنمون .برده است
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او  .رونـد  سـردار ايـل قشـقايي مـي     ،يوسف و زري به ديدن ملك سهراب: بر آن زده است
پرسـد كـه ايـن      دهد و از او مي به زري نشان مي ،نقشي را كه روي تفنگ برنو بوده است

يوسـف   ».دهنـده اسـت  يحيـي تعميد «: گويـد  نقش متعلق به چه كسي اسـت و زري مـي  

زن من از سر كـالس، يكراسـت   . ببخشيدش«: گويد كند و به ملك سهراب مي مي ميتبس

ح در هـاي انجيـل اسـت كـه هـر روز صـب       هنوز سرش پر از داستان. شوهر آمده ةبه خان
تـأثير   بيـانگر ايـن امـر    .)45: 1348دانشور، ( »اين سياوش است. ..مدرسه مجبور بوده بخواند

مان بوده است كـه در پـي تعلـيم مبـاني فرهنگـي،      ها در مدارس آن ز تعليمات انگليسي
  .مذهبي و ايدئولوژي حاكم خود بودند

گريز كوتاهي بر تـأثير منفـي فرهنـگ     ،نيز طيب صالح »موسم هجرت به شمال«در  

هنگـامي كـه مصـطفي    . غرب بر شرق زده و مصطفي سعيد را نماد شرق قرار داده اسـت 
  : گويد فوستركين براي دفاع از وي چنين مي پرفسور ،كنند سعيد را در دادگاه محكوم مي

مصطفي سعيد انسان شريفي بوده كه فرهنگ غرب بـر   ،آقايونها  خانم«

اين دو دختر را مصطفي . عقل او تأثير گذاشته اما قلبش را نابود كرده است
باعـث   يا هزارسـاله سعيد به قتل نرسـانده بلكـه ويـروس بيمـاري مهلـك      

»قتلشان شده است
  .)36: 1390 ،صالح( )15(

با اينكه از مباني فرهنگ غرب تأثيراتي  بينيم زري و مصطفي سعيد كه مي گونه همان
  .از سردمداران مبارزه با استعمارند ،ها در رمان اند اما هر كدام از اين شخصيت گرفته

  
  تحميل زبان كشور استعمارگر

. اسـت ت سـلطه  قدرت استعماري در كشورهاي تحـ  ةوجود آورنده ابزارهاي بزبان از 
استفاده و تثبيت حكومـت در كشـورهاي تحـت    ابزاري براي سوء ةها زبان را به مثاب غربي

خـوبي مشـهود   ه ب) انگليسي(تسلط زبان غربي  ،دو رمان در هر. گرفتند كار ميه سلطه ب
  .است

ـ   آورد يموجود ه روابطي را ب ،استعماريهاي پسا ابزار زبان در رمان  ،آن ةوسـيل ه كـه ب
ـ   خوبي توانستهه نويسندگان ب ،در هر دو رمان. كردند را در جوامع بيان مي حقيقت  اانـد ب

  .خوبي بيان كننده وجود نيروي سلطه و استعمار را ب ،ابزار زبان

اين دو دختر را مصطفي . عقل او تأثير گذاشته اما قلبش را نابود كرده است
باعـث   يا هزارسـاله سعيد به قتل نرسـانده بلكـه ويـروس بيمـاري مهلـك      

»قتلشان شده است
)15( )15( )36: 1390 ،صالح(1( )36: 1390 ،صالح(   .ح(

با اينكه از مباني فرهنگ غرب تأثيراتي بينيم زري و مصطفي سعيد كه مي گونه هما
از سردمداران مبارزه با استعمارند ،ها در رمان اند اما هر كدام از اين شخصيت

تحميل زبان كشور استعمارگر

قدرت استعماري در كشورهاي تحـ ب ةوجود آورنده ابزارهاي ب ةوجود آورنده ابزارهاي  قدرت استعماري در كشورهاي تحـ  ةوجود آورنده ابزارهاي  . اسـت ت سـلطه   ةوجود آورنده ابزارهاي  . اسـت ت سـلطه  قدرت استعماري در كشورهاي تحـ  قدرت استعماري در كشورهاي تحـ 
استفاده و تثبيت حكومـت در كشـورهاي تحـت    ابزاري براي سوءها زبان را به مثاب ةها زبان را به مثاب ةها زبان را به مثاب

تسلط زبان غربي  ،دو رمان در هر. گرفتند كار ميه سلطه ب تسلط زبان غربي  ،دو رمان در هر. گرفتند كار ميه سلطه ب ه ب) انگليسي( ،دو رمان در هر. گرفتند كار ميه سلطه ب ه ب) انگليسي(تسلط زبان غربي  تسلط زبان غربي 

ـ   آورد يموجود ه روابطي را ب ،استعماريهاي پسا ابزار زبان در رمان  ،آن ةوسـيل ه كـه ب
ـ   خوبي توانستهه نويسندگان ب ،در هر دو رمان. كردند را در جوامع بيان مي  اانـد ب
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را  »مسيح در آسمان«و همه با هم سرود  زري به جمع دخترها پيوست«

، گـو ! لويا گو، هله«: هي بلندتر از هميشه تمامش كردند كخواندند و با صداي

شـعر   ،»اگـر «زري كه رسيد ، به جـاي شـعر    يشعرخواناما نوبت  .»!هله لويا

  : خود بر زبانش آمده، خودبكوري سامسون اثر ميلتون
  !تاريك !تاريك !تاريك«

  .)156: 1348 دانشور،( »!گرم درخشش نيمروزدر گرما

  
  برابري حقوق انسانينا

سـلطه بـوده، نـابرابري حقـوق     اي تحت گير كشوره از ديگر مواردي كه همواره دامن
هاي اصلي داسـتان قربـاني ايـن ناعـدالتي      شخصيت يادشده،هاي  است و در رمان انساني

موسم هجرت بـه  «در  .هاي استعمار سرسپرده به دستمانند كشته شدن يوسف  ،اند شده

، كنـد  در دادگاه از مصطفي سعيد بازجويي مي هنگامي كه دادستان سر آرتور نيز »شمال

داند كه هيچ دركي از فرهنگ  بندوبار مي شخصيت وي را لگدكوب كرده و او را انساني بي
  .نداشته است
شروع . رسيد مي »مصطفي سعيد« صدايش انگار از جهان ديگري به من«

صفت كه باعث خودكشي سه دختر  كرده بود به تشبيه سيماي مردي گرگ
زندگيش دنبـال   ةه همخواه كمردي خود .و قتل يك زن شوهردار شده بود

»طلبي بوده استلذت
  . )36: 1390 صالح،( )16(

نيز به اين نوع نگرش غربيان به مردمان مشـرق   »شناسي شرق«در كتاب  ادوارد سعيد

در حضـيض  (انسان مشرق زمين را غيرمنطقي، فاسد  ،مغرب زمين«: كند زمين اشاره مي

منطقي، با تقوا، بـالغ   ،اروپايي ن انسانبنابراي. داند گونه مي و ديگرمنش  كودك) و انحطاط
  .)71: 1386( »رود ا نرمال به شمار مييو طبيعي 

  هاي اشغالي وسعت سرزمين

هـاي اشـغالي و كوچـك بـودن سـرزمين اشـغالگران از        اعتراف بـه وسـعت سـرزمين   
الي  در البه ييجزاي  در اينجا نويسندگان با اشاره .است هاي ديگر ميان دو رمان مشابهت

در دادگاه از مصطفي سعيد بازجويي ميهنگامي كه دادستان سر آرتور

داند كه هيچ دركي از فرهنگ  بندوبار مي شخصيت وي را لگدكوب كرده و او را انساني بي داند كه هيچ دركي از فرهنگ  بندوبار مي   بندوبار مي 

شروع . رسيد مي »مصطفي سعيد«صدايش انگار از جهان ديگري به من

صفت كه باعث خودكشي سه دختر كرده بود به تشبيه سيماي مردي گرگ
زندگيش دنبـال   ةه همخواه كمردي خود .و قتل يك زن شوهردار شده بود زندگيش دنبـال   ةه همخواه ك  ةه همخواه ك

»طلبي بوده است
)16( )16( )36: 1390 صالح،(1( )36: 1390 صالح،( )، .  

نيز به اين نوع نگرش غربيان به مردمان مشـرق   »شناسي شرق«در كتاب  

انسان مشرق زمين را غيرمنطقي، فاسد  ،مغرب زمين«: كند زمين اشاره مي

منطقي، با تقوا، بـالغ   ،اروپايي ن انسانبنابراي. داند گونه مي و ديگرمنش  كودك) و انحطاط
)71: 1386(»رود ا نرمال به شمار مي )1386 :71( )1.  

ي   هاي اشغالي   هاي اشغالي وسعت سرزمين

هـاي اشـغالي و كوچـك بـودن سـرزمين اشـغالگران از      اعتراف بـه وسـعت سـرزمين   
الي  در البه ييجزاي  در اينجا نويسندگان با اشاره .است هاي ديگر ميان دو رمان
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اند كه كشورهايي با وسعت كوچـك چگونـه    اي به كشورهاي تحت سلطه زده طعنه ،متن

در حالي كه كشورهاي وسيع كه نويسندگان جـزء در   ،اند به استعمار دست بزنند توانسته
  . دهند به راحتي تن به تسليم مي ،زيند آن مي

خـود را  خواهد تاريخ و سرنوشت كشور  يوسف سعي در نابودي اشغالگران دارد و نمي
طيب صالح از زبـان كارمنـد   . دست افرادي بسپارد كه لياقت و شايستگي آن را ندارنده ب

 آن موقع كـاردار مركـز انگليسـي خـداي قـدرت در جزايـري      «: گويد بازنشسته چنين مي

»مساحت انگليس بيشتر بود ةبود كه وسعتش از هم) جزاير افريقا(
  .)55: 1390صالح، ( )17(

ويشـي   ايـران از فرانسـه و تهـران از   « گويـد كـه   به يوسف مـي  نگريز ،»وشونسو«در 

سازد و خود بـر سـاختن آن    نشين تاريخ را مي مستعمره. )35: 1348دانشور، ( »تر است بزرگ

پس تـاريخي   ،دهد ارجاع مي) كشور خود او(و از آنجا كه مدام به كشور اصلي . استآگاه 
تـاريخي كـه   . و و امتداد كشور اصلي استنويسد به روشني اشاره دارد كه خود ا كه او مي

نويسد تاريخ كشور مستعمره نيست كه دست به يغماي آن زده اسـت بلكـه تـاريخ     او مي
هـا   ها و نقض عهد و پيماندادن، گرسنگيها كندنپوست  همه رغم بهش است، كشور خوي

   .)392 - 391:  1382 سعيد،(
انـد و   را سـاخته  شـان كشور خـود تـاريخ   نيز كشورهاي تحـت سـلطه،   »وشونسو«در 

هـا و   ، زيـرا سـختي  يستوجه حاضر به از دست دادن تاريخ و ملت خود نف به هيچـيوس
 »موسـم هجـرت  «در . اند دهكرداري تاريخ خود تحمل مصائب بسياري را براي حفظ و نگه

نيز مصطفي سعيد با وجود تأثير از ملت غرب، به كشور خود برگشته و با وجود وابستگي 
   .پذيرد مدن غرب، تاريخ و فرهنگ كشور خود را ميبه ت

  
  هاي اصلي  پويايي و ايستايي شخصيت

معموالً انسـاني سـركش اسـت كـه بـر هنجارهـاي        »سووشون«شخصيت اصلي رمان 

 ،بـاري دارد كـه كمتـرينش   اين شورش غالبًا پيامدهاي گـران . شورد دنياي پيرامونش مي
است اما گاه حتي به هالكت شخصيت شورشـي   انزوا و محروميت از امتيازهاي اجتماعي

  . )96: 1392 پاينده،(انجامد  نيز مي

ها و نقض عهد و پيماندادن، گرسنگيها كندنپوست  همه رغم بهش است، 
   .)392 - 391:  1382 سعيد

انـد و   را سـاخته  شـان كشور خـود تـاريخ   نيز كشورهاي تحـت سـلطه،  »

هـا و   ، زيـرا سـختي  وجه حاضر به از دست دادن تاريخ و ملت خود نيستوجه حاضر به از دست دادن تاريخ و ملت خود نيستوجه حاضر به از دست دادن تاريخ و ملت خود ن
در . اند دهكرداري تاريخ خود تحمل مصائب بسياري را براي حفظ و نگه در . اند دهكرداري تاريخ خود تحمل  داري تاريخ خود تحمل 

نيز مصطفي سعيد با وجود تأثير از ملت غرب، به كشور خود برگشته و با وجود وابستگي 
   .پذيرد مدن غرب، تاريخ و فرهنگ كشور خود را مي

    هاي اصلي    هاي اصلي  پويايي و ايستايي شخصيت

معموالً انسـاني سـركش اسـت كـه بـر هنجارهـاي       »سووشون«شخصيت اصلي رمان 

اين شورش غالبًا پيامدهاي گـران بـاري دارد كـه كمتـرينش   اين شورش غالبًا پيامدهاي گـران بـاري دارد كـه كمتـرينش   اين شورش غالبًا پيامدهاي گـران . شورد دنياي پيرامونش مي
است اما گاه حتي به هالكت شخصيت شورشـي  انزوا و محروميت از امتيازهاي اجتماعي

)96: 1392 پاينده )96: 1392 پاينده،( )، .  
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در سرتاسر داستان، تنها شخصيت ثابت و پايدار، شخصيت يوسف است و از همان آغـاز  

بينـيم در   ، زيـرا مـي  اسـت اما شخصيت زري ناپايدار  .بيني كرد توان پايان كار او را پيش مي
  . كينه بزرگ كند گيرد فرزندان خود را با وسف تصميم ميپايان داستان و پس از مرگ ي

رشـد و بـالش    ،هـدف زري . كنـد  يوسـف همراهـي نمـي    ةزري با رويكـرد چالشـگران  
كه خطاب به پسـرش   طور همان. فرزندانش در محيطي به دور از مخاطرات سياسي است

خـواهم   مـي  .بـار بياييـد  خواهم در يك محيط پر از دعوا و خشونت نمي«: گويد خسرو مي

  .)130 - 129 :1348دانشور، ( »دست كم محيط خانه آرام باشد

سرشـار از   مـردي اول او بسان  ةدر زمين: شودموجوديت زري در دو زمينه آشكار مي
 ةدر زمينـ . آيـد  و تمام زندگي او به تصوير درمـي  شوداحساسات و اميال و آرزو ظاهر مي

در گـذر عمـر و حـوادث تحـول     ندارد و  اي دوم انساني است كه هويت از پيش داده شده
اين شخصيت در پايان داستان ديگر همان كسي نيسـت كـه در آغـاز بـوده     . كندپيدا مي

  .)176: 1388 قبادي،(است 
شود كه توانايي تمايز ميان  زده و ديوانه تبديل مي زري به زني جنون ،در فصل پاياني

الـت روحـي   حين جنون را متناسب با ن دانشور اسيمي. دهد يا و واقعيت را از دست ميؤر
رسـد كـه بايـد نظـم      زري بـه ايـن آگـاهي دردنـاك مـي      ،در پايان. داند و رواني زري مي

بسـته شـود و امثـال     يعـدالت  يبـ ظلم و ن پيرامونش را تغيير دهد تا باب جها ةستمگران
ا يوسـف خودآگـاهي تـاريخي كسـاني ر     .)109: 1392 پاينـده، (شوهر او ديگر قرباني نشـوند  

استعماري انگلستان، اشـغالگران را مهمـان     ةكند كه با به ياد داشتن پيشين نمايندگي مي
  .)104: همان(دانند  ناخوانده مي

ويژگـي درونـي    نيسـت؛ شخصيت مصطفي سعيد، شخصيت ثـابتي   ،موسم هجرت در
 ،مصطفي سـعيد . استآميختگي دو فرهنگ شرق در افكار و شخصيت او  ،مصطفي سعيد

  .وال جهان پيرامون استزمظهر ضديت با  ،با جهان غرب و يوسفنماد ضديت 
  

  عنصر نماداستفاده از 

 ،ارـگفتمـان سـنتي استعمـ    باكوشند تا  استعماري اغلب مينويسندگان آثار ادبي پسا
اندازنـد و هويـت فرهنگـي    گي غرب را بر ملل تحـت اسـتعمار بر  انديشي فرهنباور برتري

زري به زني جنوني ،در فصل پاياني ،در فصل پاياني زري به زني جنون ،در فصل پايان شود كه توانايي تمايز ميان زده و ديوانه تبديل مي ،در فصل پايان
ين جنون را متناسب با ن دانشور اسيمي. دهد يا و واقعيت را از دست مي

زري بـه ايـن آگـاهي دردنـاك مـي      ،در پايان. داند و رواني زري مي زري بـه ايـن آگـاهي دردنـاك مـي      ،در پايان. داند و رواني زري مي رسـد كـه بايـد نظـم      ،در پايان. داند و رواني زري مي
بسـته شـود و امثـال     يعـدالت  يبـ ظلم و ن پيرامونش را تغيير دهد تا باب  بسـته شـود و امثـال     يعـدالت  يبـ ظلم و   يعـدالت  يبـ ظلم و 

)109: 1392 پاينـده، (شوهر او ديگر قرباني نشـوند   )109: 1392 پاينـده، ( يوسـف خودآگـاهي تـاريخي كسـاني ر    . ( يوسـف خودآگـاهي تـاريخي كسـاني ر    . . 
استعماري انگلستان، اشـغالگران را مهمـان   كند كه با به ياد داشتن پيشين  ةكند كه با به ياد داشتن پيشين  ةكند كه با به ياد داشتن پيشين

)104: همان(دانند  ناخوانده مي )104: همان(   .ن(
 نيسـت؛ شخصيت مصطفي سعيد، شخصيت ثـابتي   ،موسم هجرت

 ،مصطفي سـعيد . استآميختگي دو فرهنگ شرق در افكار و شخصيت او 
وال جهان پيرامون استزمظهر ضديت با  ،با جهان غرب و يوسف

د  عنصر نماد  عنصر نما

گفتمـان سـنتي استعمـ    باكوشند تا  ياستعماري اغلب مياستعماري اغلب مينويسندگان آثار ادبي پسا گفتمـان سـنتي استعمـ    باكوشند تا    باكوشند تا  
اندازنـد و هويـت فرهنگـي    انديشي فرهنگي غرب را بر ملل تحـت اسـتعمار بر  انديشي فرهنگي غرب را بر ملل تحـت اسـتعمار بر  انديشي فرهن
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كار عمدتاً با تمركز بر هويت فرهنگـي بـومي و نمادهـاي     اين. بومي خود را بازيابي كنند
ش و تأكيد بـر عنصـر عـزاداري    سياو ةعنوان مثال تكيه بر اسطوره ب. شود بومي انجام مي

را  »الـي الشـمال   هموسم الهجر«و نيل و باورهاي مردم در و تأكيد بر نخل  »سووشون« در

  .انديشي فرهنگ غربي دانستتوان مبارزه با برتري مي
ان ـي نيز به سـاختار رمـ  ـشناسزيبايي ةكه از جنب استبيان وقايع  ي برايابزار ،نماد

هاي سياسـي   استعماري مانند رمانهاي پسادر رمان هاي موجود شخصيت. كندكمك مي
آن به مبـارزه بـا اسـتعمار     ة، نمادي كه بتوان به وسيلهستندهمواره با رمز و نماد همراه 

  .ر هويت ملي كشور تحت سلطه باشدپرداخت، نمادي كه بيانگ
  : شوندمينمادها در اين دو رمان به دو شكل استفاده 

  استفاده از نام اشخاص به جاي كشور يا سرزمين) الف
هاي ملي يا مذهبي براي ايجاد آگاهي و تحريك در مردم و يـا   استفاده از اسطوره) ب

  .هاي استعمارستيزانه اثبات حقانيت حركت
شـود و بـا تلفيـق    بر عنصر گريـه و عـزاداري تأكيـد مـي     وشونسودر  به عنوان مثال

مـذهبي يعنـي محـرم و عـزاداري امـام      اسـطورة  ملي يعنـي سـوگ سـياوش و     ةاسطور
هـاي   در ساير رمـان . ي و بيداري را در مردم ايجاد كندشود روح آگاهسعي مي )ع(حسين

 هر استعماري،«: وان گفتت استعماري نيز از نماد استفاده شده است به طوري كه ميپسا

اثـر   »سـفينه « هايي مانند توان به رمان در اين زمينه مي .تمثيلي در خود داردة يك جوهر

: 2011 معـوش، ( »اثر طيب صالح اشـاره كـرد   »به شمال هجرتموسم «جبرا ابراهيم جبرا و 

نمـاد   طـور  نيهمـ و  اسـت مصطفي سعيد، نماد وجود استعمار انگليسي در سودان  .)371
كه راوي قصه، نماد نسل آينده بعد  دان قبل از دوران استعمار انگليس است، همچنانسو

 1956تر، نسل سـودان مسـتقل بعـد از سـال     نسل برادر كوچك از نسل مصطفي سعيد،
، سالي كه در آن رؤساي انگليسي از سودان رفتند و مصطفي سعيد نيز مخفـي شـد   است

  .)124: 2000البدوري، (
ــونسودر  ــفوش ــمال  و در  ، يوس ــه ش ــرت ب ــم هج ــعيد موس ــطفي س ــاد  ،، مص نم

طلـب بـراي    مار و نيروهـاي سـلطه  خواهـان برانـدازي اسـتع   كـه   هسـتند هايي  شخصيت
. تمثيـل آگـاهي ملـي اسـت     ،يوسـف « .باشـند  يابي به استقالل در كشـور خـود مـي   دست

وشونسودر  به عنوان مثال وشونسودر  به عنوان مثال شـود و بـا تلفيـق    بر عنصر گريـه و عـزاداري تأكيـد مـي    در  به عنوان مثال
اسـطورة  مـذهبي يعنـي محـرم و عـزاداري امـام      اسـطورة  مـذهبي يعنـي محـرم و عـزاداري امـام      اسـطورة  ملي يعنـي سـوگ سـياوش و    

هـاي   در ساير رمـان . شود روح آگاهي و بيداري را در مردم ايجاد كندشود روح آگاهي و بيداري را در مردم ايجاد كندشود روح آگاهي 
: وان گفتت استعماري نيز از نماد استفاده شده است به طوري كه مي

در اين زمينه مي .تمثيلي در خود دارد در اين زمينه مي .  هايي مانند توان به رمان  .

اثر طيب صالح اشـاره كـرد  »به شمال هجرتموسم «جبرا ابراهيم جبرا و 

نمـاد   طـور  نيهمـ و  اسـت مصطفي سعيد، نماد وجود استعمار انگليسي در سودان
كه راوي قصه، نماد نسل آينده بعد دان قبل از دوران استعمار انگليس است، همچنان

تر، نسل سـودان مسـتقل بعـد از سـال     نسل برادر كوچكاز نسل مصطفي سعيد،
، سالي كه در آن رؤساي انگليسي از سودان رفتند و مصطفي سعيد نيز مخفـي شـد   

  .)124: 2000البدوري،
ــونسو ــفوش و در  ، يوس ــونسو ــفوش و در  ، يوس ــونسو ــمال  وش ــه ش ــرت ب ــم هج موس ــف ــمال  و در  ، يوس ــه ش ــرت ب ــم هج موس ــف ــعيد و در  ، يوس ــطفي س ــمال  ، مص ــه ش ــرت ب ــم هج ــعيد موس ــطفي س ــمال  ، مص ــه ش ــرت ب ــم هج موس
خواهـان برانـدازي اسـتع   مار و نيروهـاي سـلطه  خواهـان برانـدازي اسـتع   مار و نيروهـاي سـلطه  خواهـان برانـدازي اسـتع   كـه   هسـتند هايي  شخصيت

تمثيـل آگـاهي ملـي اسـت    



   25 / ... هايدر رمان استعماريهاي پسا  مقايسه و تحليل جلوه
اند و حتي امكان مبـارزه هـم نمانـده     هايش اخته شده خواهد در سرزميني كه پهلوان مي

  .)145: 1390پناهي فرد، ( »است، قهرمان شود

  
  در فرهنگ شرقي  محوريمرد

مردسـاالري حـاكم    ةدهندكه نشان استشخصيت اصلي مبارزه، مرد  ،در هر دو رمان
 ةهاي شرقي كه به موضوع تقابل و مقايسـ  به عبارت ديگر در رمان .بر جوامع شرقي است

ت زن باشـد امـا قهرمـان و شخصـيت     راوي ممكن اسـ  ،اند فرهنگ شرق و غرب پرداخته
  . آنها مرد است غالب و تأثيرگذار در بيشتر

آوردي؟چشـمم  رتو هم زبـان د «: تر از پيش داد زد خان كاكا خشمگين«

رسيدي به مال مفت و ديگر يادت رفت كه زنـي  . گويم جلو همه مي! روشن
را نگه زن آستر است و مرد رويه، آستر است كه بايد رويه . اند و مردي گفته
  .)296: 1348 دانشور،( »به به گفتي ،تو هر كار غلطي آن ناكام كرد. دارد

بيشتر همدم و پشتيبان شخصيت اصـلي داسـتان اسـت كـه      هاي شرقي، زن در رمان
اي  كننـده  ها در بسياري از مبارزات نقش تعيـين زنهرچند . استمرد  غالبًااين شخصيت 

ظهور به عنوان قهرمان داستان و يـا نمـاد    ةازاج فرهنگ شرق به آنان محوريمرد ،دارند
  .دهد مبارزه و قدرت را نمي

 ،بـا آنكـه زري   .اسـت  قتل شخصيت اصلي داسـتان، يوسـف   ،»سووشون«آن در  ةنمون

 ،آيـد و همـدم و پشـتيبان اوسـت     پـاي يوسـف مـي   بههمسر يوسف از ابتداي مبارزات پا
ا به عنـوان قهرمـان داسـتان بـه     دهد كه آشكار شرق به او اجازه نمي محوريفرهنگ مرد

كند فرزندش را با كينه بزرگ كند تـا   مبارزات خود ادامه دهد و به همين دليل سعي مي
ديدگاه و  ،يف دانشور از شخصيت زن در جامعهتوص. بتواند روزي جاي پدر خود را بگيرد

  .كند مردساالر را نسبت به شخصيت زن دگرگون مي ةنگرش جامع
، با آنكه زنان بسياري بـا شخصـيت اصـلي داسـتان     »ت به شمالموسم هجر«در رمان 

اين رمان كه . شوند ظاهر نمي داستان ةيك به عنوان قهرمان در عرصهيچ ،همراه هستند
نه تنها به زنان  ،كشد ويژه سودان را به تصوير ميهفضاي فرهنگي حاكم بر جوامع عربي ب

هـاي فرهنگـي مردسـاالر     قرباني سـنت  دهد بلكه آنان را داستان مجال بروز و ظهور نمي

بيشتر همدم و پشتيبان شخصيت اصـلي داسـتان اسـت كـه     ن در رمان هاي شرقي، زن در رمان هاي شرقي، ز
ها در بسياري از مبارزات نقش تعيـين زنهرچند . استمرد  غالبًا

فرهنگ شرق به آنان محوريمرد ،دارند فرهنگ شرق به آنان محوريمرد ،دارند ظهور به عنوان قهرمان داستان و يـا نمـاد    ةازاج  محوريمرد ،دارند
  .دهد مبارزه و قدرت را نمي

قتل شخصيت اصلي داسـتان، يوسـف   ،»سووشون قتل شخصيت اصلي داسـتان، يوسـف   ،  ،بـا آنكـه زري   .اسـت   ،

آيـد و همـدم و پشـتيبان اوسـت    پـاي يوسـف مـي   بههمسر يوسف از ابتداي مبارزات پا
ا به عنـوان قهرمـان داسـتان بـه     دهد كه آشكار شرق به او اجازه نمي محوري

كند فرزندش را با كينه بزرگ كند تـا  مبارزات خود ادامه دهد و به همين دليل سعي مي
يف دانشور از شخصيت زن در جامعهتوص. بتواند روزي جاي پدر خود را بگيرد يف دانشور از شخصيت زن در جامعهتوص.  توص. 

  .كند مردساالر را نسبت به شخصيت زن دگرگون مي
، با آنكه زنان بسياري بـا شخصـيت اصـلي داسـتان     »ت به شمالموسم هجر

اين رمان كه . شوند ظاهر نمي داستان ةيك به عنوان قهرمان در عرصهيچ ،همراه هستند اين رمان كه . شوند ظاهر نمي داستان ةيك به عنوان قهرمان در عرص يك به عنوان قهرمان در عرص
نه تنها به زنان  ،كشد ويژه سودان را به تصوير ميفضاي فرهنگي حاكم بر جوامع عربي بهفضاي فرهنگي حاكم بر جوامع عربي بهفضاي فرهنگي حاكم بر جوامع عربي ب
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اي رهـا   هـاي قبيلـه   داند كه با وجود آشنايي با جهان غرب و تمدن ماشيني، از سـنت  مي

  . اند نشده
بررسي رمان طيب صالح و سيمين دانشور بيانگر اين حقيقت نيز هست كـه زنـان در   

 هرچنـد  رنـد، داشته و داايران در مقايسه با كشورهاي عربي آزادي عمل بيشتري  ةجامع
  .هاي خود به عنوان قهرمان و شخصيت تأثيرگذار را نيافتند مجال نشان دادن توانايي

  
  انتقام

 هسـتند   هايي اي در پي بازسازي و جبران كاستي هاي اصلي داستان به گونه شخصيت
هـاي   يكـي از راه  -به هر روش ممكـن  - اند و شايد انتقام به وجود آوردهكه استعمارگران 

كه ما به صورت آشكار اين نـوع انتقـام را    طوريبه . استعمارستيزي باشد ةمبارز اين نوع
  : بينيم مي »موسم هجرت به شمال«در رمان 

مصطفي سعيد معتقد است كه استعمارگران به سرزمين بكـر آفريقـا تجـاوز كـرده و     
ه زنان غربي وي جبران اين تاراج و چپاول را در تجاوز ب. اند هاي آن را به تاراج برده ثروت

طيب صالح براي آنكه به ايـن انتقـام   . مصطفي سعيد در پي انتقام از غرب است«. داند مي

يـك مـرد بـا زنـان مختلـف       ةتجاوز و خشونت جنسـي و رابطـ   ةاز مسئل ،عينيت بخشد
يـك موضـوع بسـيار     ،نويسي عربي توان گفت در فرهنگ رمان استفاده كرده است كه مي

  .)129 :2000البدوري، ( »جسورانه است

، يوسف، شخصيت اصلي داستان در راه مبارزات استعمارسـتيزانه جـان   »سووشون«در 

گيري از استعمارگران نبوده ليكن بـا خـود عهـد    قادر به انتقام ،همسرش، زري .سپارد مي
انتقام بزرگ كند كه شايد او بتواند به نـوعي انتقـام پـدر     ةبندد كه فرزندش را با كين مي

  . تعمارگران بستاندخود را از اس
شود كـرد عـزاداري    حداقل كاري كه مي. اند شوهرم را به تير ناحق كشته: زري گفت«

ترسـيديم و سـعي كـرديم او را هـم      ش هـي در زنـدگي . عزاداري كه قدغن نيسـت . است
 »...ترسـيم؟ آب از سـر مـن يكـي كـه گذشـته       حاال در مرگش ديگر از چه مي. بترسانيم

  .)293: 1348دانشور، (
 

وي جبران اين تاراج و چپاول را در تجاوز ب. اند هاي آن را به تاراج برده
طيب صالح براي آنكه به ايـن انتقـام   . مصطفي سعيد در پي انتقام از غرب است

تجاوز و خشونت جنسـي و رابطـ   ةاز مسئل ،عينيت بخشد تجاوز و خشونت جنسـي و رابطـ   ةاز مسئل ،عينيت بخشد يـك مـرد بـا زنـان مختلـف      تجاوز و خشونت جنسـي و رابطـ   ةتجاوز و خشونت جنسـي و رابطـ   ة ةاز مسئل ،عينيت بخشد
يـك موضـوع بسـيار     ،نويسي عربي توان گفت در فرهنگ رماناستفاده كرده است كه مي

)129 :2000البدوري، )129 :2000البدوري، ( ) .  

، يوسف، شخصيت اصلي داستان در راه مبارزات استعمارسـتيزانه جـان   »

گيري از استعمارگران نبوده ليكن بـا خـود عهـد    قادر به انتقام ،همسرش، زري .سپارد مي
انتقام بزرگ كند كه شايد او بتواند به نـوعي انتقـام پـدر    بندد كه فرزندش را با كين ةبندد كه فرزندش را با كين ةبندد كه فرزندش را با كين
  . تعمارگران بستاند

شود كـرد عـزاداري   حداقل كاري كه مي. اند شوهرم را به تير ناحق كشته

ترسـيديم و سـعي كـرديم او را هـم     در زنـدگي .  ش هـي در زنـدگي .  ش هـي در زنـدگي . عزاداري كه قدغن نيسـت 
ترسـيم؟ آب از سـر مـن يكـي كـه گذشـته      حاال در مرگش ديگر از چه مي

  .)293: 1348دانشور،



   27 / ... هايدر رمان استعماريهاي پسا  مقايسه و تحليل جلوه

  استعماريها در رويكردهاي پساتفاوت

  نوع روايت 

در نـوع روايـت   ، موسـم هجـرت بـه شـمال    و  سووشـون هاي هاي رمانيكي از تفاوت
در . پردازنـد  دو رمـان بـه مبـارزه بـا اسـتعمار مـي       اي ديگـر، هـر   گونهه ب .استاستعمار 

گر بـا  درگيري و جنگ و رويـارويي مسـتقيم كشـور اسـتعمار     ةبيشتر به جنب »سووشون«

بيشتر به مباحـث   »موسم هجرت به شمال«رمان  اما ،كشور تحت سلطه اشاره شده است

  .پردازد فرهنگي و برخورد و رويارويي دو فرهنگ شرق و غرب مي
تـرين   عميق و دراماتيك است كه حـول عميـق   ، روايتي بديع،موسم هجرت به شمال

خي و اشي از زخمـي تـاري  هاي شديد روحي ن گردد و به ترسيم رنج درجات صميميت مي
شود صاحبش سيرابي را احسـاس نكنـد،    كه باعث مي محروميتي عميق و عطشي خرافي

شود چراكه اگر با دشمن در داخـل   پردازد، احساساتي كه مانع از نبرد او با دشمن مي مي
ي ها شود دشمن در موقعيت و باعث مياش گرفتار شده  بجنگد، در اعماق خانهخانه خود 
  .)219: 1986سعيد، (ور شود اس سرزمينش به او حملهبسيار حس

  
 استعمار ةهاي داستان با پديد نوع مبازره شخصيت

فرهنگـي و غيرمسـتقيم و در    ،»موسم هجـرت بـه شـمال   «استعماري در مبارزات پسا

  .استامي و مستقيم و روياروي نظ ،»سووشون«

، »استعمار و احتكـار «، »استعمار اقتصادي«: هايي مانندمصطفي سعيد با نگاشتن كتاب

از راه آگــاهي بخشــيدن و تحــول فرهنگــي جوامــع  »اشــغال افريقــا«و  »صــليب و بــرده«

يوسـف تنهـا راه مقابلـه بـا اسـتعمار را      پـردازد امـا    استعمار مـي  به مقابله با ،استعمارزده
  .داند درگيري مستقيم با آن مي

تـر   ان مـا سـخت  بـراي پسـر   ،اگر ما نجنبيم .تر بود براي پدران ما آسان«

پدران ما با يك مدعي طرف بودند و متأسـفانه در برابـرش تسـليم    . شود مي
فردا مدعي تازه نفس سوم هم از . شدند و حاال ما با دو مدعي طرف هستيم

)219: 1986سعيد، (ور شود اس سرزمينش به او حمله )219: 1986سعيد، ( ) .  

استعمار ةدهاي داستان با پديدهاي داستان با پديدنوع مبازره شخصيت

فرهنگـي و غيرمسـتقيم و در    ،موسم هجـرت بـه شـمال   »موسم هجـرت بـه شـمال   »موسم هجـرت بـه شـمال   «استعماري در فرهنگـي و غيرمسـتقيم و در    ، ، 

  .استامي و مستقيم و روياروي 

استعمار و احتكـار «، »استعمار اقتصادي«: هايي مانندمصطفي سعيد با نگاشتن كتاب

از راه آگــاهي بخشــيدن و تحــول فرهنگــي جوامــع »اشــغال افريقــا«و  

يوسـف تنهـا راه مقابلـه بـا اسـتعمار را      پـردازد امـا    استعمار مـي  به مقابله با ،استعمارزده
  .داند درگيري مستقيم با آن مي

تـر   ان مـا سـخت  بـراي پسـر   ،اگر ما نجنبيم .تر بود براي پدران ما آسان

پدران ما با يك مدعي طرف بودند و متأسـفانه در برابـرش تسـليم    
. فردا مدعي تازه نفس سوم هم از . فردا مدعي تازه نفس سوم هم از . شدند و حاال ما با دو مدعي طرف هستيم
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 »شان به مهماني بر سر اين سـفره  رسد و پس فردا مدعيان ديگر همه راه مي

  .)198: 1348 دانشور،(
  

  زبان نويسنده

 ،ده در بيـان مطالـب و حـوادث داسـتان    ، زبـان نويسـن  »جرت بـه شـمال  موسم ه«در 

در . هسـتيم  ما شاهد زباني عاميانـه و مردمـي   »سووشون«، اما در استشاعرانه و نمادين 

قهرمـان داسـتان از    ،به عبارتي ديگر. استلحن شخصيت قهرمان  ،بانزواقع منظور ما از 
دهد برخاسته از مردم است و بر حركت ن كند كه نشا ميزباني مردمي و عاميانه استفاده 

ها و كلمـات مـورد    دانشور حتي از نقل قول. انقالبي خودجوش عليه استعمار تأكيد ورزد
در واقـع   .كنـد  تفاده مـي هـاي زنانـه اسـ    هـا و نشسـت   زنان و پيرزنان در مهماني ةاستفاد

 ةآن دور در را شـيرازي  ةاي از كلمـات و تعـابير لهجـ    مجموعـه  ،سووشـون توان گفت  مي
امـا طيـب صـالح بيشـتر سـعي دارد از زبـان فصـيح         ؛گذارد خاص تاريخي به نمايش مي

داسـتان اوسـت    ةسـودان كـه صـحن    ةهـاي زبـاني منطقـ    استفاده كند و كمتر به ويژگي
 ةبينيم كه بـه حـوز   هايي را مي البته در گوشه و كنار داستان طيب صالح، واژه. پردازد مي

  . نخل تنهاي وسط حياط خانه: مانند ،منطقه سودان اختصاص دارد
قـرار   اتاقماني را شنيدم و از پشت پنجره به نخلي كه وسط حياط كنار ا قمري ةنغم«

»گذرد داشت نگاه كردم و دانستم كه زندگي هنوز به خير و خوبي مي
  .)8 :1390صالح، ( )18(

  
 تأثيرپذيري از غرب

حضور نظاميان و ابزارهاي جنگـي  مستقيم و  صورت بهورود غرب و انگليس  ،در ايران
نماد حضور انگليس در ايـران بـه شـمار     ،چرخ خياطي زينگر ،»سووشون«در . نبوده است

. ها شغل و مأموريت خود را مخفي نگاه داشته بود آيد كه آن سرهنگ زينگر نيز مدت مي
بـا   واسـتند ها جسورانه و مستقيم به خاك ايران حمله نكردنـد بلكـه خ   بنابراين انگليسي

امـا در   ؛به اهـداف خـود دسـت يابنـد     ،ل و ابزار جديد زندگييپنهان شدن در وراي وسا
هـاي آن را   آورد و ثروت افريقا را به اشغال خود درمي ًاانگليس مستقيم ،رمان طيب صالح

  .هستيم روهبنابراين ما با استعمار مستقيم و اشغالگري روب. برد به غارت مي

سـودان كـه صـحن   هـاي زبـاني منطقـ    ةهـاي زبـاني منطقـ    ةهـاي زبـاني منطقـ   استفاده كند و كمتر به ويژگي سـودان كـه صـحن    ة سـودان كـه صـحن    ةسـودان كـه صـحن    ة ة
بينيم كه بـه حـوز   هايي را مي البته در گوشه و كنار داستان طيب صالح، واژه بينيم كه بـه حـوز   هايي را مي   هايي را مي 

  . نخل تنهاي وسط حياط خانه: مانند ،منطقه سودان اختصاص دارد
ي را شنيدم و از پشت پنجره به نخلي كه وسط حياط كنار 

»گذرد داشت نگاه كردم و دانستم كه زندگي هنوز به خير و خوبي مي
)18( )18( )1

تأثيرپذيري از غرب

حضور نظاميان و ابزارهاي جنگـي  مستقيم و  صورت بهورود غرب و انگليس  حضور نظاميان و ابزارهاي جنگـي  مستقيم و  صورت به مستقيم و  صورت به
چرخ خياطي زينگر ،»سووشون چرخ خياطي زينگر ، نماد حضور انگليس در ايـران بـه شـمار     ، ، نماد حضور انگليس در ايـران بـه شـمار     ، ، 

ها شغل و مأموريت خود را مخفي نگاه داشته بودآيد كه آن سرهنگ زينگر نيز مدت
ها جسورانه و مستقيم به خاك ايران حمله نكردنـد بلكـه خ  

به اهـداف خـود دسـت يابنـد     ،يل و ابزار جديد زندگييل و ابزار جديد زندگييپنهان شدن در وراي وسا
هـاي آن را   آورد و ثروت افريقا را به اشغال خود درمي ًاانگليس مستقيم ،
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 زيــادي را در غــرب ســپري كــرده و بســياري از قهرمــان رمــان طيــب صــالح مــدت

امـا تـالش دارد تـا از     ،هاي فرهنگي و الگوهاي فكري خود را از غرب گرفته اسـت  ويژگي
بـه   سووشـون اما قهرمـان رمـان   . گيرد و جامعه را به مبارزه با غرب فراخواندغرب انتقام 

ـ    شـايد  . ي نـدارد هيچ روي در غرب نزيسته است و تأثيرپذيري چنـداني از الگوهـاي غرب
اشـاره بـه    ،بتوان اين موضوع را چنين تفسير كرد كه حضـور مصـطفي سـعيد در غـرب    

زنـدگي خـود را بـر آن     ةهاست و اينكه شـيو  اشغال مستقيم سرزمين افريقا توسط غربي
طور مستقيم اشغال ه گاه از سوي غرب و استعمار باما ايران هيچ. اند منطقه تحميل كرده

  .اند ان اين دو داستان از نظر تأثيرپذيري از غرب با يكديگر متفاوتپس قهرم .نشده است
  

  گيري نتيجه

اسـتعماري  هـاي پسا  هردو از رمـان  ،»موسم هجرت به شمال«و  »سووشون«هاي  رمان

انـد تـا پيامـدهاي     نويسندگان در تـالش . شوند ادبيات معاصر فارسي و عربي محسوب مي
 ؛هـا اتفـاق افتـاده اسـت     ه در بستر تـاريخي رمـان  ك تعمار را بررسي و حقايق پنهان رااس

ـ    استعمار. آشكار سازند  ةستيزي در هر دو رمان مشهود است كـه مـا آن را ذيـل دو مقول
  .وجوه اشتراك و افتراق بررسي كرديم

و تـأثيرات   اسـت انگلـيس   ،دو رمـان  محور اصلي استعمار در هر ،كه اشاره شدچنان 
 اسـت؛ ها متفاوت هاي استعمار در آن اما گونه .استغرب بر فرهنگ شرق نيز بررسي شده 

آشـكار و   ةبيشـتر بـه مبـارز    -يوسـف و زري  - هاي داستان شخصيت ،وشونسودر رمان 
ـ   موسم هجـرت بـه شـمال   اما در رمان  ،پردازند تن با استعمار مي به درگيري تن  ابيشـتر ب

  .رو هستيمهفرهنگي روب ةمبارز
اسـتعمار  «: هـايي از قبيـل   نوشـتن كتـاب   مصطفي سعيد شخصيت اصلي داستان بـا  

اعتـراض خـود را بـه     ،»اشـغال افريقـا  «و  »صليب و بـرده «، »استعمار و احتكار«، »اقتصادي

در  اسـتعمار ديگـر   بـه زبـان   .پـردازد  استعمار كشورش بيان كرده و به مبارزه بـا آن مـي  
مچنـين  ه. از نوع نهـان يـا فرهنگـي اسـت     موسم هجرتاستعمار آشكار و در  ،وشونسو

توان در دو رمان بدان اشاره كرد، تفاوت در نوع روايت است كـه در   تفاوت ديگري كه مي

ه در بستر تـاريخي رمـان  ك تعمار را بررسي و حقايق پنهان را ه در بستر تـاريخي رمـان  ك  هـا اتفـاق افتـاده اسـت    ك 
ـ    استعمار. آشكار سازند ستيزي در هر دو رمان مشهود است كـه مـا آن را ذيـل دو مقول

  .وجوه اشتراك و افتراق بررسي كرديم
محور اصلي استعمار در هر ،كه اشاره شد محور اصلي استعمار در هر ،كه اشاره شد و تـأثيرات   اسـت انگلـيس   ،دو رمـان   ،كه اشاره شد

هاي استعمار در آنها متفاوت هاي استعمار در آنها متفاوت هاي استعمار در آن اما گونه .استغرب بر فرهنگ شرق نيز بررسي شده 
بيشـتر بـه مبـارز   وشونسو -يوسـف و زري  - هاي داستان شخصيت ،وشونسو -يوسـف و زري  - هاي داستان شخصيت ،وشونسو

موسم هجـرت بـه شـمال   اما در رمان  ،پردازند تن با استعمار مي موسم هجـرت بـه شـمال   اما در رمان  ،پردازند  اما در رمان  ،پردازند 
  .رو هستيمهفرهنگي روب ةمبارز

: هـايي از قبيـل   نوشـتن كتـاب   مصطفي سعيد شخصيت اصلي داستان بـا 

اعتـراض خـود را بـه     ،اشـغال افريقـا  »اشـغال افريقـا  »اشـغال افريقـا  «و  صليب و بـرده »صليب و بـرده »صليب و بـرده «، »استعمار و احتكار اعتـراض خـود را بـه     ، ، 

در  اسـتعمار ديگـر   بـه زبـان   .پـردازد  استعمار كشورش بيان كرده و به مبارزه بـا آن مـي  
از نوع نهـان يـا فرهنگـي اسـت    استعمار آشكار و در موسم هجرتاستعمار آشكار و در موسم هجرتاستعمار آشكار و در 

توان در دو رمان بدان اشاره كرد، تفاوت در نوع روايت است كـه در  تفاوت ديگري كه مي
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در  ،كنـد  داستان را به صورت نمادين و ادبـي روايـت مـي    ،راوي ،موسم هجرت به شمال
  .متن داستان به زبان عاميانه است ،سووشونصورتي كه در 

كشـورهاي   ر اسـتعمارگر بـر  جويي غرب بر شرق، تحميل زبان و فرهنگ كشـو برتري
اعتـراف بـه وسـعت     جـويي كشـور اسـتعمارگر در حقـوق انسـاني،     تحت سـلطه، برتـري  

هاي هـر   ، نمادين بودن شخصيتاشغالگرانهاي اشغالي و كوچك بودن سرزمين  سرزمين
دو  كه هـر  استهايي  استعماري آنها و شباهت هاي مشترك پسا ياز جمله ويژگ، دو رمان

موسـم  و  سووشـون هـاي   تـوان رمـان   در نهايت مي. س قرار داده استرمان را از يك جن
   .استعماري ادبيات ايران و سودان ناميدهاي پسا ترين رمانرا مهم هجرت به شمال
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هكذا غرسوا . وكان المفتش االنكليزي طبعاً هو الذي يغفر و يرحم. النكليزيالي المفتش ا
  .س بغضنا، نحن أبناء البلد، و حبهم هم المستعمرون الدخالءفي قلوب النا

قدرتـه علـي امـتالك    ) 1966(إلي الشمال  هلقد أكد الطيب صالح في روايته موسم الهجر. 10
فيما هو يطرق موضـوعا أغـري كثيـرا مـن      هخيال القاري منذ الصفحات األولي حتي نهاي

ن الحضارة الغربية و أصالتهم أو طبيعتهم في الغرب و عانوا المتزق بي الكتاب الذين عاشوا

  .استعماري استر مطالعات فرهنگي و نقد ادبي پساگذا فت، بنياناپروفسور بيل اشكر
تحمل المدافع ال الخبز، و سكك الحديد انشـئت اصـالً    هالبواخر نحرت عرض النيل اول مر

  .لنقل الجنود
وشون پرداخته استسيمين دانشور از جمله سومعاصر ايراني كه به تحلي ل آثارمعاصر ايراني كه به تحلي ل آثارمعاصر ايراني كه به تحلي

لقاء الجنود العرب ألسبانيا هتخيلت بره و .6 لقاء الجنود العرب ألسبانيا هتخيلت بره و .6 اللحظة احس قبالـة ايزابيالسـيمور   مثل في هذه.  هتخيلت بره و .6
  .ظمأ جنوني تبدد في شعاب التاريخ في الشمال

. هو افاق أرجواني هو شموس قاسي هكانت عكسي تحن الي مناخات استوائي . هو افاق أرجواني هو شموس قاسي هكانت عكسي تحن الي مناخات استوائي كانت عكسي تحن الي مناخات استوائي
  .الي الشمال و الصقيع

و البـد أنـه قابـل جـدتك و هـي تجنـي       . زيادبنجيش طارق البد أن جدي كان جنديًا في و البـد أنـه قابـل جـدتك و هـي تجنـي       . زيادبنجيش طارق  . زيادبنجيش طارق 
  .العنب في بستان في أشبيلية

يسخروننا، نحن الموظفين الصغار أوالد البلد لجلب العوائد، و يتذمر النـاس منـا و يشـكون    
وكان المفتش االنكليزي طبعاً هو الذي يغفر و يرحم. النكليزيالي المفتش ا
س بغضنا، نحن أبناء البلد، و حبهم هم المستعمرون الدخالءفي قلوب النا

قدرتـه علـي امـتالك    ) 1966(إلي الشمال  هلقد أكد الطيب صالح في روايته موسم الهجر قدرتـه علـي امـتالك    ) 1966(إلي الشمال  ه ) 1966(إلي الشمال  ه
فيما هو يطرق موضـوعا أغـري كثيـرا مـن     خيال القاري منذ الصفحات األولي حتي نهاي هخيال القاري منذ الصفحات األولي حتي نهاي هخيال القاري منذ الصفحات األولي حتي نهاي فيما هو يطرق موضـوعا أغـري كثيـرا مـن      ه  ه
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  .)219: 1986سعيد، (العربية أو الشرقية 

العربيـة و خصوصـا فـي روايتـه      صالح بادرة طيبة في مجال الروايةتكون تجارب الطيب  و .11
االنسان السـوداني و االنسـان العربـي     هحيث يحكي عن معانا »إلي الشمال هموسم الهجر«

و خارجها و تشبث هذه االنسان بالتراب و محاولته رفـع مسـتوي    من االستعمار في أرضه
المجتمع العربي و االنتقام الكبير المتمثل في أفعال مصطفي سعيد من نساء الغـرب كمـا   

، وشسـالم معـ  (يصور التمزق الذي يعانيه المواطن من تلك العالقة مع الغرب االسـتعماري  

2011  :357(.  
فـورت دو فـرانس مارتينيـك الجزايـر و داراي تابعيـت       ةالبي، زادو انقپزشك نويسنده، روان .12
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  ».هتخرج من الغابة الول مرفأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كانك 
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  .التزال بخير هان الحيا

  

الجمعيات التبشيرية البروتستنتيو عضو في اللجن ماكسوني العليا المؤتمر هو عضو في اللجن ماكسوني العليا المؤتمر هو عضو في اللجن ماكسوني
ي اكسفورد كان يقول لي في تبـرم واضـح  عليه ف ايام تتامذي.لم يكن يخفي كراهيته لي ي اكسفورد كان يقول لي في تبـرم واضـح  عليه ف ايام تتامذي. عليه ف ايام تتامذي.

فـي افريقيـا عديمـة الجـدوي،     خير مثال علي أن مهمتنا الحضـاري  هخير مثال علي أن مهمتنا الحضـاري  هخير مثال علي أن مهمتنا الحضـاري أنت يا مستر سعيد فـي افريقيـا عديمـة الجـدوي،      ه  ه

فأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كانك تخرج من الغابة الول مرفأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كانك تخرج من الغابة الول مرفأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كانك 

سعيد، يا حضرات المحلفين إنسان نبيل اسـتوعب عقلـه حضـارة الغـرب    سعيد، يا حضرات المحلفين إنسان نبيل اسـتوعب عقلـه حضـارة الغـرب    سعيد، يا حضرات المحلفين إنس
هاتان الفتاتان لم يقتلهما مصطفي سعيد ولكن قتلهما جرثوم مرض عضـال  . حطمت قلبه هاتان الفتاتان لم يقتلهما مصطفي سعيد ولكن قتلهما جرثوم مرض عضـال  . حطمت قلبه . حطمت قلبه

أصابهما منذ ألف   .عامأصابهما منذ ألف   .عامأصابهما منذ ألف 
لرجـل   هق صـورة مريعـ  كان صوته كأنما يصلني من عالم آخر و مضي الرجل يرسـم بحـذ   لرجـل   هق صـورة مريعـ  كان صوته كأنما يصلني من عالم آخر و مضي الرجل يرسـم بحـذ   كان صوته كأنما يصلني من عالم آخر و مضي الرجل يرسـم بحـذ  

، رجل أنـاني هو قتل زوجت همتزوج هحطم امرأ ذئب، تسبب في انتحار فتاتين، و
  .هياته كلها علي طلب اللذ

اكبر من الجزر البريطانيكز االنكليزي الهاً يتصرف في رقع هكز االنكليزي الهاً يتصرف في رقع هكز االنكليزي الهاً يتصرف في رقعكان مفتش المر .17
في فناء دارنـا  هالقائم هلالي النخ ههديل القمري، و نظرت خالل النافذ

  .التزال بخير هان الحيا
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