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  دهيچك
اران ك تيان بردن جنايت و از م   يجاد صلح و امن   ي ا ييحاي مس ةزيا در ظاهر با انگ    يك آمر يـاست استعمـار يس

ات يـ ه در فرهنـگ و ادب كچنان گسترده و نافذ بوده   و استثمار،يريگ  بهرهي مستعمره و در واقع برايشورهاك
، يلي تخ -ي علم ةگون. ده شده است  يشكري تصو   به يلي تخ -يعلم يها رده و در قالب داستان    كشور رسوخ   كن  يا

.  قـرار گرفتـه اسـت      ييايكـ سندگان آمر ي نو ين منظور مورد توجه برخ    يهم ه به   ك است   ي ادب يها  از گونه  يكي
ا، يكـ  آمر ي سـ  ة در دهـ   يلـ ي تخ -ي علم كشرو سب ي، پ ييايك آمر ةسنديدان و نو   ياضيبوم ر  ني گرومان وا  ياستنل
 يها ا ناخواسته، در مجموعه داستان    ي را، خواسته    ييحاياست مس ين س يه ا كسندگان است   ين دسته نو  ي از ا  يكي
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  مقدمه
م زمان با تهاجم روم باسـتان از   هتوان در قرن دوم بعد از ميالد،       ي را مي  يآغاز استعمارگرا 

هـاجم روم باسـتان   ه از تكـ هاسـت   نـون قـرن  كا). 8لومبـا  (ارمنستان به آتالنتيك در نظر گرفت  
گـر  يهـاي آفريقـا د   هاسـت كـه هندوسـتان را تـرك كـرده و زيبـايي               گذرد، انگلـستان سـال      مي

 از مباحـث دانـشگاهي را   يعي اسـتعمار بخـش وسـ   ةاما مـسئل  كند، ها را مجذوب نمي فرانسوي
  .شوند ي محافل علمي مةها و مقاالت زيادي روان دهد و هر ساله كتاب تشكيل مي

 لويزيانا در دولـت      منطقة آمريكا را در اوايل قرن نوزدهم با خريد          ةز توسع د بتوان آغا  يشا
 ي امضا يا، ط يكه وسعت آمر  ك است   ي سودبخش ةن همان معامل  يا. تامس جفرسون جستجو كرد   

 ةتوسـع   پـس از آن، آمريكـا بـه        .، دو چندان شـد    )48( » قلم يكان  كبا ت  «ر وارنس يتعب  ا به يآن  
ست يش از دو  يب ب يترت نيبد.  خليج مكزيك گستراند   يد را بر تمام    خو ة ادامه داد و سيطر    يارض

طره ي اما امپرياليسم آمريكا هرگز خود را با هدف سـ          ،گذرد ي آمريكا م  ييشورگشاكسال از آغاز    
 ة صلح و امنيـت،    زي خود و با انگ    يها ها و آموزه   يگذار استيه با س  كرده، بل كگران معرفي ن  يبر د 

گـران سياسـت     گويـد، توجيـه    طوري كه ادوارد سعيد مي      همان .هدف خود را توجيه كرده است     
خواهي آن كشور اصـرار دارنـد و بـه عبـارتي ديگـر،            انديشي و آزادي   گناهي، نيك  آمريكا بر بي  

). 8-9،  1993سـعيد،   ( براي استعمار متصور است      )Messianic (آمريكا بعدي الهي و مسيحايي    
خـواهي   دنبـال اسـتبداد، ولـي تحـت لـواي آزادي       گذاري، كه به گفتة سعيد به        اين نوع سياست  

 )Messianic Colonialism(، در اين مقاله به نام استعمار مـسيحايي  )5همان (گيرد  صورت مي
ن يات آن سرزمين ادعا را در ادب   ي از ا  يتوان نمود  يا م يآ: ن است يپرسش ا حال  . شود خوانده مي 

 افت؟ي
سندگان يـ  متداول در دسـت نو     ي ابزار خيلي، ت -علمي گونةه  كته  كن ن يعالوه بر استدالل ا   

بوم بـا سياسـت        منتخب واين  گونةن  يه ا كدهد   ي استعمارگر بوده، اين نوشتار نشان م      يشورهاك
اگرچـه مقـاالت    . است اسـت  ي آن س  ي برا يلك يكشورش ارتباط مستقيم داشته و در واقع طرح       

 گونـة هـا در      ، بررسي آن نـشانه     هاي استعماري نگاشته شده     شانه در ارتباط با ن    ي فراوان به نسبت 
 پيـام  ،شـوارز  (گاه سياسـت و ادبيـات     عنوان تالقي  اين مقاله به  . تخيلي بسيار نادر است    -علمي

ا را هدف مطالعـه قـرار داده و      يكهاي استعماري آمر     بررسي گرايش  ،)2009 آوريل،   9شخصي،  
ـ . دهـد  ي نشان م  يسة   ده  تخيلي -علميشرو  ي پ ةسندين ادعا را در آثار مهم نو      يا ه كـ ش از آن يپ
 -علمـي ات  يـ ه ادب كنخست آن   : ت است يز اهم يته حا كر دو ن  كم، ذ يان برسان يپا ن مقدمه را به   يا

 (Escapist Literature) زيت گريات واقعيتوان آن را ادب يگر نميه دك چنان گسترده شده تخيلي
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سم يـ ني و فم  يادپرستسم، نژ يسم، پسامدرن يسك مار باارتباط آن    توان به  ين خصوص م  يدر ا . دينام
ـ      بـه  فقـط ن نوشتار   يا. كرداشاره   پـردازد و     يات پـسااستعمار مـ    يـ  و ادب  گونـه ن  يـ ن ا يارتبـاط ب
ن پژوهش هرگـز ادعـا      يه ا كدوم آن   . ندك ي م يبوم را بررس    نيارات اثر وا  يس  سفر به  يها  داستان

 اسـت تـا نمـود       يشـ  تال تنهاه  كش داشته، بل  ياستعمار گرا  ان به ييايكه تمام اعمال آمر   كند  ك ينم
ر يتـصو   بـه   در قـرن گذشـته     ايك آمر يسة   ده  تخيلي -علميات  يش را در ادب   ي از آن گرا   يبخش

  .شدكب
سـفر  «،  يوتـاه و  كن داسـتان    يتـر   مهـم  يبررسـ   ن بـوم بـه    يـ  مرتبط با وا   يها  ثر پژوهش كا

 -يس سرشـناس علمـ    ينـو  بل فـورد، داسـتان    يان اسـت  يبرا. اند ش داشته ي گرا »،يخي مر يپرماجرا
ـ  ه توسط هوگـو جـرنس     كبرد   ي نام م  يا سندهين نو يتر عنوان شاخص  ن بوم به  ي، از وا  يليتخ  كب
)Hugo Gernsback (زيانگ  شگفتيها داستان« ةيدر نشر«) "Amazing Stories" (ار گرفته ك به

 .H(ولز . يج. چي چون ايسندگان مشهوريبوم از نو ني فراتر رفتن وايمعن ن بهيو ا) 126(شده 

G. Wells(، ژول ورن (Jules Verne) و ادگارآلن پو ،)Edgar Allan Poe ( ن ياو همچنـ . اسـت
و ) "Parasite Planet" (»ي انگلـ ةاريسـ «وتاه كها در داستان  تي شخصيك روابط رمانتيبررس  به
) "Red Peri" (» قرمـز يپر«ت زن داستان يپرداخته و شخص) "Lotus Eaters" (»پردازان اليخ«

ـ  در يد نژادپرسـت يـ  دةيـ ز از زاويـ ست نيـ وك انـگ يپائول . دهد ي قرار مز مورد مطالعه  يرا ن   ةگون
، ي آلمـان يك(اوشگر اروپامدار كم يد بر حضور ت كي با تأ  يو. نگرد يبوم م  نيوا  به يلي تخ –يعلم

ـ    ، بـه  ييايكـ نار قهرمان آمر  كدپوست در   يو البته سف  ) يسي، و انگل  يفرانسو ان يـ ن بوم يشـباهت ب
بوم را   ني وا يها وانز داستان يو در آخر، آرتور ا    . )335 (پردازد ي م ييقايرپوستان آف  اهي و س  يخيمر

 ييها رده و آن آثار را نمونهك ي معرف»يشاعرانه و فلسف« و   »بي عج يسرزندگ« چون   يرا با صفت  
 و وحـشت را بـا هـم    يپرداز اليه خكداند  يم) "Dark Fantasy"(اه ي سي فانتزةگونمناسب از 

ـ   ين بوم بعد از هجده ماه حضور ب       يوا« معتقد است    يو). 138(اند   هردكب  كيتر ن و  ين انتشار اول
 –يات علمـ يـ اتش در اثر سرطان حنجره، ادب   يان ح ي تا پا  »يخي مر يسفر پر ماجرا  «ن اثرش   يبهتر

  ).همان (»ر قرار دادي تحت تأثيريطور چشمگ ا را بهيك آمريليتخ

  و بررسيبحث 
  استعمار مسيحايي

را ده تـا تهـاجم خـود      يوشكجيه است و دولت استعمارگر همواره       استعمارگري نيازمند تو  
شكل ايجاد امنيت و آزادي      كن كردن تروريسم، گاهي به      شكل ريشه    گاهي به  :موجه جلوه دهد  
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 استعمار همواره وجود داشـته  ،در طول ساليان دراز  . شكل كسب علم و ارتقاء دانش      و گاهي به  
 مـستثني   دولت آمريكا نيز هرگز از اين قاعده  . ن است است ولي آنچه تغيير كرده الگو و شكل آ        

 اند كه آزادي، صلح و امنيت را بـراي همـه بـه             ردهكشور همواره ادعا    كن  ينبوده، سياستمداران ا  
 از تـاريخ    يمقاصد استعمار الزم است تـا بخـش        بردن به  با اين وجود براي پي    . آورند يارمغان م 

  .آمريكا مورد بحث قرار گيرد
در ايـن دوره   .تـرين عـصر اسـتعمار آمريكـا دانـست      توان مهـم  ن نوزدهم را مي   ابتداي قر 

 .افـت يرد و در امتداد خليج مكزيك گسترش        كدا  ي پ ي قابل توجه  ي ارض ةسرزمين آمريكا توسع  
 و جيمـز مـونرو   (James Madison)، جيمـز مديـسون    (Thomas Jefferson)توماس جفرسون

(James Monroe)هار سال اول اين قرن، در صدر قدرت آمريكا بودند ست و چيترتيب در ب  به
 (Jeffersonian Presidents) يجمهـور جفرسـون   ، رؤساي يگذار علت شباهت در سياست و به

  . جفرسوني نام گرفته استةن رو ابتداي قرن نوزدهم دوريلقب گرفتند، و از ا
خواه   اي جمهوري  اين رؤس    مثال هر سه   يبرا. ار است يگر بس يد يك ها به  يشباهت جفرسون 

.  خـود قـرار داده بودنـد       يهـا   كشورگشايي اعتقاد داشتند و آن را در صـدر برنامـه           آمريكايي به 
 »سرنوشـت محتـوم  «كردنـد و آن را    ارضي حمايت مي ة از حق مسلم آمريكا براي توسع  يهمگ

(Manifest Destiny)به). 18تاكر ( بودند »فتح بدون جنگ«دانستند و هر سه موافق  ي آمريكا م 
 لويزيانا اشاره كرد كه در زمان رياست         ةخريداري محدود  توان به  ي م يخي تار ةن نمون يعنوان اول 

 ة نماينـد (Juan Ventura Morales)خوان ونچورا مورالس . جمهوري جفرسون صورت گرفت 
ان ييـ ، بازرگاني آمريكا  نكنيي پ 1795 سال   ةداري سلطنتي اسپانيا، با زير پا گذاشتن معاهد         خزانه

ن تصميم گرفت كـه بـا خريـدن         ن جفرسو يبنابرا). 20وارنس  (را در آن منطقه ممنوع كرده بود        
نظر او اين  به. ا را تا دو برابر وسعت بخشديكانا آمريزي لوسرانجام و (New Orleans) نيوارلئان

 يار گـرفتن آن ضـرور  يآمد و در اخت شمار مي ا بهيك تهديد صلح و آرامش آمر  ةمنطقه سرچشم 
  ).13لويز ( شد يداريا خريكنام آمر  بهراهبردي ةن منطقي ا1803 جوالي 30سرانجام در  .دبو

 Filibusterous) » فيليباسـتري ةتوسـع «نـام سياسـت    سياست كشورگشايي بدون جنگ به

Expansionism)  آفريني اسـت     معني آشوبگري و اخالل   ه   در لغت ب   »فيليباستر«. شود ي شناخته م
ايـن منطقـه كـه آن       .  مشاهده كـرد   »باتون روج «ة  توان در تصاحب منطق      مي  بارز آن را   ةكه نمون 

                                                           
نيز معـروف اسـت در     (San Lorenzo Treaty) كه به معاهدة سن لورنز(Pinckney’s Treaty)معاهدة پينكني -1

 بين دو دولت آمريكا و اسپانيا بسته شد كه طي آن آمريكاييان اجازه يافتند آزادانه در رودخانـة مـي   1795 اكتبر   27
  .پي تردد كرده و وارد قلمرو اسپانيا شوند سي سي
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شد، بنابراين دولـت       براي آمريكا تهديدي بزرگ محسوب مي      ،زمان در اختيار دولت اسپانيا بود     
ان كبعـد از اسـ  . اين منطقـه مهـاجرت كننـد     اي از شهروندانش را تشويق كرد كه به    ا عده يكآمر

ي دولت اسپانيا را ، دولت از شهروندان خود خواست كه با آشوبگر       ها در راستاي خليج    امل آن ك
 بعد از ايجاد ناامني از آمريكا بخواهند كه براي ايجاد صـلح و امنيـت،      سرنگون كنند و سرانجام   

فيليباسترها شورش كردند، قـدرت را در       . )9اوسلي و اسميت    (منطقه را برعهده بگيرد      آن   ةادار
هـا حمايـت    خواستند از آن مد است از آمريكا ت حاكم ناكارا  ين كه دول   ا ةبهان اختيارگرفتند و به  

  .گرفت اگر صلح لقب مييطريق، نه يك استعمارگر، كه حافظ امنيت و اح آمريكا بدين كند،
ـ  .جويانـه اعتقـاد داشـت        صـلح  ةتوسع به گر،ي د يمونرو نيز، مانند دو جفرسون     نظـر او   ه  ب

 .شـد  ي و دوستي جاودان بـين آمريكـا و اسـپانيا مـ    ها سبب ايجاد مودت     كشورگشايي آمريكايي 
 ار خـود قـرار داد،     ك را در دستور     يزير  و فتح بدون خون    يباستريلياست ف يز س ي او ن  بدين سبب 

شه يـ  هم يه بـرا  كـ  ه قبـل از آن    كـ رد  كا در شرق فلوريدا اشاره      ي آمل ةريجز توان به  ي مثال م  يبرا
 از لحاظ   يك استراتژ يا  و منطقه  بودا  يس و اسپان  يانگل ار فرانسه، يها در اخت   مدت  شود، ييايكآمر

ـ  يـ اهم ه بـه كـ مـونرو  . رفـت  يشـمار مـ    بـه يبازرگـان   گروگـر   از مـك ،بـود   بـرده يت منطقـه پ
(MacGregor)  آمليـا را تـسخير كنـد،       ةصورت غيررسمي حمايت كرد تا جزيـر        اسكاتلندي به  

 تا منزلگاهي بـراي     ،يل شد سرزميني ناامن تبد   سرعت به  گروگر، آن منطقه به     پس از طغيانِ مك   
گـسترش   دولت مونرو خود را ملزم به   ،1818سرانجام در بهار     .فروشان شود   كاران و برده   خالف

بدون شليك «كرد،   بدين دليل كه امنيت كل منطقه را تهديد مي       تنهاا،  ي آمل ةريجز صلح دانست و  
  .)15 و 14همان (به تسخير آمريكا در آمد  »حتي يك گلوله

ودومـين    سـي  فـرانكلين روزولـت    شـد،  يهـا محـدود نمـ      جفرسـون   فقط بـه   استين س يا
سياسـت   ا،يكاست او آمريه در دوران رك، 1945 تا 1933 يها  ساليز طيجمهور آمريكا ن    رئيس
را راهي مناسـب     -نه نيروي سياسي   -رد، بازرگاني و همكاري   ك ي بدون جنگ را دنبال م     ةتوسع

ن راستا او تالش كرد تا روابط پايداري با كشورهاي          يمدر ه . دانست يها م  نير سرزم يبراي تسخ 
  .)55وارنس (ي و مركزي فراهم آورد آمريكاي جنوب

  سرنوشت محتوم
ترين و تأثيرگـذارترين توجيـه اسـتعمار آمريكاسـت كـه در قـرن                 مهم »سرنوشت محتوم «

 گفـت كـه   (John Jacob Astor) ب آسـتور جفرسون به جان جيكـ .  اوج خود رسيدنوزدهم به
ة زمـين اسـكان دهـد       هاي مـستقل و آزاد را در پهنـ           خود، آمريكايي  ةآمريكا قصد دارد با توسع    
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 ربخـش مهمـي از تـصو       ديـدگاه ايـن    . طبيعـي آمريكـا بـود       حـق  نظر او توسعه،   به. )75ميلر  (
آمريكا را مأمور كـرده تـا         او خداوند،  ةعقيده  ب .داد  يان را تشكيل مي   ي آمريكا »سرنوشت محتوم «

 محتوم و مقدس بـر آن       ةاين توسع  .خود ثبات و صلح و امنيت را در دنيا فراهم آورد           ةبا توسع 
 را در جهان ثبـات  آمريكاييان و فرهنگ يروش زندگ بود كه عالوه بر گسترش صلح در جهان،      

 (John O’Sullivan) سـاليوان ا جـان ة ليوسـ  براي اولين بار به» سرنوشت محتوم «عبارت .بخشد
 Democratic) نقـد دموكراسـي   ةنگـار نـشري   روزنامـه  سـاليوان،  ا.شـد  ردهكار ب به 1845در سال

Review)   درخـشان   ةآيند  ارضي، به  ة توسع مسئلةهاي جفرسون در ارتباط با        ، ضمن تكرار گفته 
  :عنوان محافظ جهان اشاره كرد آمريكا به

ايـن ملـت كـه مجمـع ملـل        . انتها، عصر عظمت آمريكا خواهد بود      ي وسيع و ب   ةآيند
ـ ر اسـت كـه شـكوه عنا    مكاني و زماني شكوهمند خود، مقد      ف است، در قلمرو   مختل ات ي

گـاه را بـراي    تـرين پرسـتش   همچنين بر اوست كـه شـريف  . الهي را بر همگان آشكار كند     
 و  اسـت   نيمكـره  يـك وسعت   ن آن به  يزم. در روي زمين بنا كند    ... عبادت خداوند متعال    
  )10 دونالدكم.... ( آسمانةسقف آن گنبد پرستار

 ي را بـرا  (Manifest)»آشـكار « و (Destined)» رمقـد  «چـون هم ييها ساليوان واژهااگرچه 
 Matthew) متيوليون ،1814در سال . پيش از او نيز وجود داشتاين تفكر  كار برد، اولين بار به

Lyon)،آندرو جكسون  اي به  يكي از اعضاي كنگره، در نامه(Andrew Jackson) پس از آن  كه 
ر اسـت كـه        : نوشت جمهور آمريكا شد،    مين رئيس هفت آمريكـا را    ة قـار   مـردم  بر اين ملت مقـد 

» ناپذير بـودن  اجتناب «گرچه در اين جمله صحبتي از . محافظت نمايد قاره و از آنرهبري كرده 
اوسلي و اسـميت  (شود  طوركامل احساس مي ست، تفكر آن به   اين سرنوشت ني  » آشكار بودن  «و

هـور   ظ 1845انه قبـل از     جوي  طلبي براي اهداف صلح     نيز اعتقاد دارد كه توسعه     رابرت ميلر    .)10
آيـين  «از تفكـر قـرن پـانزدهم        » سرنوشـت محتـوم   «ديـدگاه    سه بعد مهم     ينظر و  به. يافته بود 
  :  اين سه بعد عبارتند از. گرفته شده است(Doctrine of Discovery)» اكتشاف

   آن نيست؛ي دارادارد كه هيچ كشور ديگريفردي   به   منحصريهايژگي آمريكا و-1
 آمريكاييـان، خواه خود و روش زندگي       مور است تا با گسترش حكومت جمهوري       آمريكا مأ  -2

  دنيا را نجات دهد؛
ريكـا داراي سرنوشـت   اسـاس آن آم  كـه بـر    چرا، بعدي پيامبرگونه دارد  »سرنوشت محتوم « -3

  .)3همان (مقدر الهي است 
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ن نقـش  يـ ، مـونرو بـر ا  1845 نقد دموكراسي در سال    ةكر در نشري  ش اين تف  يدايش از پ  يپ
 معرفي 1823، كه در دوم دسامبر (Monroe Doctrine)  مونروةآموز.  آمريكا تأكيد نمودحمايتي

مونرو  . ارائه داد  »سرنوشت محتوم « خارجي آمريكا را مشابه تفكر        اي ديگر از سياست     جنبه شد،
آزادي و امنيت ديگر مردمان حتي در آن سـوي          ه مردم آمريكا     خود اظهار كرد ك    ةن آموز ييدر تب 

. شـود  اروپاييـان    ة آمريكا مستعمر  ةقارپسندند كه     را محترم شمرده و هرگز نمي      اقيانوس اطلس 
ه بخـش سـوم آن هـر نـوع دخالـت             كـ   اسـت   مونرو از چهار بخش اصلي تشكيل شـده        ةآموز

ت و  يـ ان امن ييـ ه حضور اروپا  ك چرا   ،كند  يغربي ممنوع م  ة  يان را در امور كشورهاي نيمكر     اروپاي
ا يكـ ه آمر كـ ند  ك ي اشاره م  يطور ضمن  ن بخش از آموزه به    يا .اندازد يخطر م  آرامش منطقه را به   

ت يـ ان را نـاتوان از حما     ييـ ه اروپا ك بل ،داند يور م ك مذ يشورهاك  تنها خود را نگهبان و حافظ      نه
  .)41-42وارنس ( انگارد يشورها مكگر يد

 تا چـه حـد در       ، گسترش صلح   براي شود كه سياست توسعه،     ها طرح مي   شحال اين پرس  
انديـشيده    منـافع سـاير ملـل        طلبي خود بـه     ؟ آيا آمريكا در توسعه    موفق بوده است  ت  يجاد امن يا

 هـا در   آزادي و امنيت انـسان ا نگرانيك، آمركردهاش اظهار    هيانيه مونرو در ب   كگونه   ا آن ياست؟ آ 
هـا چنـدان    ن پرسـش يـ ا خ، پاسـخ بـه  يتار  بهي؟ با نگاه است بودهز نيانوس اطلس ي اق يآن سو 

 ي كه جفرسون هرگز نظام ارزشـي روشـن        بر اين باور است    (Boorstin) بورستين. ستيسخت ن 
خـود    خـودي  طلبي بـه   نهايت، توسعه  را بيان نكرد و هرگز سياست خود را محدود ننمود و در           

 توجيهي  تنها »سرنوشت محتوم «ز معتقد است كه      ني  نگرونالد يا . )48همان  ( براي او هدف شد   
ن امر سـبب  ي و ابگسترد از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام         سيطرة خود را   مذهبي بود تا آمريكا   

هـا   نيگـر سـرزم  يي و تـسخير د   يطلبان از اين الگو براي توجيه كشورگشا        شد بسياري از توسعه   
  ).103( استفاده كنند

 بـر گـسترش فرهنـگ آمريكـايي و حكومـت            تكيـه  بـا    »مسرنوشت محتو «ن،  يعالوه بر ا    
 ايجاد صلح و آزادي در جهان، برتـر بـودن     هدفخواه اين كشور در سطح جهان و با          جمهوري

نظـامي بـديهي انگاشـته اسـت        هاي مختلف فرهنگي، مـذهبي، نـژادي و            را در جنبه   آمريكاييان
ن دليـل  يتر  مهمكش يب .داشته است نيگاه عاقبت خوش چيانه هيجو ير برتر كن تف ياما ا . )3ميلر(

فروشـي   بـرده  توجه براي شدت بخشيدن به  و دليلي قابل   ي نژاد يبرتر كشي هيتلر اعتقاد به     نسل
كند كه اين نوع     بيان مي  »سرنوشت محتوم «مارسال بوش تريونو، بعد از معرفي تفكر        . بوده است 

اسـت و دليـل آن ارتبـاط      شـده هاي مختلف      باعث افزايش تنش ميان فرقه     ،طلبي  توسعه نگاه به 
 نيـز معتقـد     كلـدول ويلبـر   ). 139( بيني و تفكر ناسيوناليستي است     برتر مستقيم ميان تفكر خود   
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 علت و معلـول بـا       ةوستيهم پ   به ةريبرتربيني يك بيماري فرهنگي است و مانند زنج         خود است
رور ملـي يـك     غـ : شـود   ه هر يك علت ظهور ديگري مـي       ك يلكش  به ،ناسيوناليسم ارتباط دارد  

 آوردن يبيماري ملي و اسباب دور شدن ملت آمريكا از منطق، آزادي فـردي، و انـسانيت و رو      
ل يـ دل دگاه او خـودبرتربيني، بـه   يـ از د . د و رفتـار غيرانـساني اسـت       ياحساسات، استبداد شد   به

دگاه يـ ن از د  يهمچنـ . )2 (مرز بودن با خودكامگي، بيماري مزمني است كه بايد درمان شـود             هم
هاي نظـامي، سياسـي، فرهنگـي و نظـام            جويي  گذار برتري   پايه »سرنوشت محتوم « وارنس،   يتك

 كه دولت آمريكا نوع برخورد خود بـا بوميـان را   سبب شد  ديدگاهداري در اروپا شد و اين         برده
  ).50(كند توجيه 

   تخيلي–استعمارگري و ظهور داستان علمي 
 از چـه جهـت بـا    سياسـت ن يـ ه اكـ ن اسـت  يـ  ا،آن پاسخ داد  د به يه با ك يگريرسش د ـپ
اي  هيـ ما تخيلـي درون  - علمـي گونـة دگاه، يـ  د يـك  مرتبط اسـت؟ از       تخيلي -علمي يها داستان

از  هـايي   داسـتان سـفر انـسان   گونـه  اين گونه كه شوارز معتقد است،    زيرا، همان  ،استعماري دارد 
 حـضور   »ديگر«وجودات  كند كه در آن م       روايت مي  »ديگر«اي    سياره كشورهاي ابرقدرت را به   

ناپـذير    زنـدگي در فـضا اجتنـاب    به ظاهر  زمين   ة جمعيت كر  ةسابق  افزايش بي ه  با توجه ب  . دارند
شـوارز، پيـام     (هاي جهـان نقـش مهمـي را بـازي خواهنـد كـرد               است و در اين ميان ابرقدرت     

 .)2009 آوريل، 10شخصي، 
بـوم   نيوا . دانستني و انتظاراتبي توان گونة پيش تخيلي را مي - علميگونةافزون بر اين، 

ان يـ بعـد از ب   تخيلـي -علمـي  يهـا  گـر قـصه   ي و د  يخـ ي مر ير پر مـاجرا   ـسفاب  ـتك ةدر مقدم 
 :ندك ي ميسندگان معرفي نوي را راهگشا تخيلي-علمي گونة علم، يها يينارسا

 ييد نهـا  يـ ، راهنمـا و ام    يعنوان نـاج    از علم به   ،ها  ن آن ي بهتر يسندگان، حت ي از نو  ياريبس
 يرسـتگار   به اصولي طور بهدهد و    ي را نشان نم   يه علم هرگز راه   ك نند، حال آن  ك ياد م يت  يشرب
علـم  . ها ناتوان اسـت    اما در تفسير يافته   ند  ك يف م يعلم توص ...  ندارد يارك انسان هم    يا نابود ي

 بلي اسـت ازنقل . (ندكها انتخاب  ن آنين را ب  يتواند بهتر   ي هرگز نم  ي ول ،ندك ي م ينيب  شيج را پ  ينتا
  )132فورد 

                                                           
ـ شو يت پسا استعمار محسوب م    اصطالحي متداول در ادبيا    (alterity) بودگيگردگرگوني و دي   -1 دين معنـي  د و ب

 لقب  "اتدر موجو ديگ" برداري از استعمارگر، از مركز قدرت خارج شده و           رش فرمان است كه مستعمرات، با پذي    
 ).17-16 ي هاولك.ر(رند گي يم
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كـه هرگـز اتفـاق نيفتـاده و           چـرا  ،ر شـود   تخيلي، آينده بايـد تـصو      -علمي يايدر اين دن  
ن يـ ا. پذير باشد   نحوي توجيه  ه  تواند ب   بنابراين، هر نوع آفرينشي مي    . كس از آن مطلع نيست      هيچ

عنـوان    بـه گونـه ن ياو از ا. ت ندارديمرز است و محدود   و بوم، بدون حد    نيدگاه وا ي، از د  گونه
را يـ  ز »،دانـد   يسندگان م ي نو يها  دهيان ا ي ب يله برا ين وس يبهتر«رده و آن را     كاد  ي » بزرگ يفرصت«
 ).همان (»دهد ي انجام متواند، را كه علم نمي هچ آن«نش ين آفريا

 پـردازي  بلكه با خيـال    ،آن صورتي كه واقعيت دارند     ، سيارات دور نه به    گونة ادبي در اين   
 يتواند براي هـر قـشر، نـسل و نـژاد            جهت مي   بدينيابند و      مجال ظهور مي   ، خالق يا سندهينو

توانند براي خود دنيـايي را تـصور كننـد كـه       ميمستعمرات.  باشدمحدوديتي بدون   يگو  سخن
خواهنـد   يه مكتوانند بردگان را هر اندازه  يز مي و استعمارگران ناستعاري از هر استعمارگري     

پوستان آمريكـايي    سياه(Walter Mosley)دگاه والتر موسلي ياز د. ارزش نشان دهند يا بيع يمط
 يدنياي پوست و  سياهيجمهور توانند رئيس   اند كه در آن مي      جهت پذيرفته    ادبي را بدين   گونةاين  
ايـن قـدرت   . توانند حرفي براي گفتن داشته باشـند  چنين در اين دنيا مي هم. نندكر را تصو سياه

 مبـدع و نـوآور      يا سندهيرو، نو    از آن  .)333كويست   گيان(غيير دنياست   يل اولين قدم براي ت    تخ
  .  بيافرينددوست داردگونه كه  ش را آنيتواند دنيا يم

  بـه  .بـرد  ي پ  تخيلي - علمي گونة ي استعمار ةنيشيپ  توان به  يز م ي ن يخيتاراز ديدگاه   
 رده است  ك نگليس ظهور اوج استعمار ا    در اواخر قرن نوزده و در زمان       هگونن  ينظر جان ريدر ا   

وايـت ابتـدا در كـشورهاي اسـتعمارگر ماننـد           ند كه اين نوع ر    ك ين اضافه م  يچن  هم يو). 3-2(
اين را بتـوان  شايد ). همان(شكل گرفت  در آمريكا، آلمان و روسيه آن از فرانسه و بريتانيا و پس   

 كـشورشان  هـاي  چنين توجيه كرد كه نويسندگان هر جامعه مثل هـر قـشر ديگـري از سياسـت        
 ادوارد سـعيد  . كننـد   نحوي در آثار خود منعكس مي       خود را به   ةمتأثرند و گفتمان حاضر در دور     

چـه     آن امـا  ،تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشـد        خاص آن مي   ة و ارائ  يريپذتأثيراعتقاد دارد كه اين     
واننـد از  ت اهميت دارد اين است كه حتي نويسندگان قدرتمندي چون فلوبر و اسكات نيـز نمـي           

  .)43، 2003سعيد،  (تأثيرات آن بگريزند
 پيـشرو  ةتوان نويـسند  را مي (Stanley Grumman Weinbaum) بوم  واينگرومان  استنلي 

دان آمريكـايي خيلـي زود متوجـه     اين رياضي.  آمريكا دانستي س ةسبك علمي ـ تخيلي در ده 
سبكي روي آورد كه بتواند بـين      ن به  چندان خريداري ندارد، بنابراي    رمانتيك يها شد كه داستان  

 بـيش از هـر چيـز ديگــري اعتبـارش را مـديون مجموعـه           بـوم  وايـن .  پلي بزنـد   و تخيل علم  
 (A Martian Odyssey) » سفر پرماجــراي مريخـي  «ژه داستان يو   به،ارات خودي سيها داسـتان
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سـفر   «هـا ماننـد    ز آن  ا يـك  چيهاما  ست و دو داستان كوتاه ديگر نيز نگاشت،         يگرچه او ب  . است
گذاري واين بوم در ادبيات دهة سـي بـه حـدي بـوده         تأثيري .شهرت نيافت » يخي مر يپرماجرا

 هاي كوتاه نشرية حضور او را چشمگيرترين رخداد تاريخي در داستان )Bleiler (است كه بليلر
رده كـ  آغـاز   رايبوم جنبش نيداند و از نظر او وا يم) "Wonder Stories" (»بيعج يها داستان«
  .)589 (ه هنوز ادامه داردك

در آثـارش نـشان     ) Weinbaum( بـوم  وايـن و   ند،ارات ارزشـمند  يسـ    سفر بـه   يها داستان
توجهي تحـت تـأثير سياسـت مـسيحايي كـشورش بـوده و قهرمانـان                  مقدار قابل   دهد كه به    مي

  هرگز لباس استعمار به   اند كه     يان تصوير شده   عنوان حافظ منافع زمينيان يا فضاي       هايش به   داستان
قهرمانـان  .  مسيحايي تالش براي كسب علم و دانـش اسـت      يها يكي از اين گرايش    .تن ندارند 

كـه بتواننـد     كننـد و بـراي ايـن         فكر مي  فناوريپيشرفت علم و       به تنها بوم چنانند كه گويي    واين
سـيارات دور و   مانند سرطان و يا تب سفيد را درمان كنند، حاضـرند بـر       ي خطرناك هاي  بيماري

  . بجنگند(aliens) يي فضا شرورگانگانيخطرناك قدم بگذارند و با ب
سب كگر ي دي اما از طرف   ، و محترم شمرده شده    ك پا يسب دانش همواره سفر   ك يسفر برا 

  بـه .  بـوده اسـت    ييايكـ استمدارن آمر يار س كز در دستور    ي قدرت ن  كسبمنظور سلطه و      علم به 
شرفت يـ  پيه بـرا كـ دانـست     ي مـ  يخـوب   او به . ردك اشاره   1ت هوور هربر   توان به  يعنوان مثال م  

 و  ي اقتـصاد  يد در زندگ  ي جد يد و رانش  ي جد يا دوره«:  آگاه ضرورت دارد   يوجود دولت  شور،ك
، مطالعـه و    يابيـ امك از صـلح و      يش آمده است و نگهبـان     ي جهان پ  يشورهاكان  يگاه ما در م   يجا

آرامـش    دن بـه ي رسـ يسب علـم بـرا  كـ و مطالعـه و   نظر ا   به). 195(» طلبد يتالش مستمر  را م    
ه كـ گونـه    همـان . )همـان  (شـود  ي قـدرت محـسوب مـ      ين حام يتر ست چون علم مهم     يضرور

 ،ردكـ ا غلبه   يتوان بر دن   يد با مطالعه م   يگو ي قرن نوزده، م   ييايكس آمر ينو  شاعر و مقاله   ،امرسون
 و ي آسـمان ي،ر ويـ تعب   به،علم). 65(» ه بتواند ظواهر آن را بشناسد  ك است   يسكا ازآن   يدن«را  يز
ه كـ  اسـت آن  ييحايحال بـس مـس   ). 58(  از جانب خداست   يا هيافت هد ي در  مثابة  بهسب آن   ك

سب كـ ه هـدفش از  كـ تـر آن   ييحاي را متحمل شود و مسي هر خطري اله ةن مائد يسب ا ك يبرا
 . باشديا ارهيدانش نجات س

ـ  يتر  روشن كش يب تـوان در ديـك      يم را مـ    طالـب علـ    يلـ يت تخ ين شخـص  ي چنـ  ةن نمون
»  آرزوهـا ةدر« و »سفر پرماجراي مريخي« شخصيت اول در دو داستان ،(Dick Jarvis)جارويس

                                                           
  .1933 تا 1929هاي  سي و يكمين رئيس جمهور آمريكا طي سال -1
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)"Valley of Dreams(" هـايش را   بـت يافتـه  ث كسب علم و ةه همواره دغدغكاو . ردك جستجو
را يـ  ز،يك مريخي زبـان انگليـسي و رياضـيات بيـاموزد            كار حتي حاضر است به      دارد، براي اين  

. ان مهـم اسـت  يـ ني او و زميه بـرا كـ  دارد ي مريخـي اطالعـات   (Tweel)كنـد تويـل   احساس مي
شود تويل را از چنگال يك هيوالي شيطاني بـا    موفق مي»يخي مريسفر پر ماجرا«جارويس در  

و ارزش  ل، يك مريخي باهوش و مطيع اسـت         ينظر او تو     را به يز اش برهاند،   نوك هجده اينچي  
  .)11( دزنده ماندن دار

شود كه كسب علم و نجات دادن موجودات فـضايي بـراي             خواننده يادآور مي     به بوم واين
آمريكايي از اين سفر (Captain Harrison) تان هاريسونِ يكاپ. دولت آمريكا متحمل هزينه است

 ايكـ مرآ آن را دولت و يـا مـردم   ةنيمفهوم سفري است كه هز  كند كه به اد ميي  junketعنوان  به
براي اين سفر مـسيحايي، ديـك چنـدين بـار مـورد حملـه اشـرار                 . )8همان  (كنند   پرداخت مي 

ارش، كـ رود كـه اگـر هم       پـيش مـي      گيرد و تا مرز از دست دادن جانش نيز بـه            مريخي قرار مي  
 ةجـارويس بـا حملـ    رسـيد،  يموقـع نمـ    نامد، بـه  ي م» نجاتةفرشت« او را يكه دك ، (Putz)پاتز

شـد   ها كشته مـي   و تيرهاي تيز مسي آن(Barrel Beasts)  »اي درندگان بشكه«نام   هموجوداتي ب
 نجات دادن تويل و ديك بـيش از هـر   تبع آن  پاتز با نابود كردن اشرار مريخي و به. )31همان  (

ها و اشرار، نجات دادن موجـودات         تواند يادآور سياست از بين بردن تروريست         مي يگريد چيز
  . صلح و آرامش در منطقه باشداهلي و مطيع و ايجاد

در ايـن داسـتان ديـك        .افـت ي » رؤياها ةدر«توان در داستان      تصوير مسيح آمريكايي را مي    
دات دسـت و  ياندازد و در اين سفر پرحادثه با انواع تهد يخطر م  را به خود  گسترش علم، ي  برا

ه ايـن سـفر علمـي    چ چنان  در مريخ مشكل زمان است،  يترين دشوار   برجسته .كند  پنجه نرم مي  
   زمين بهةبيش از دو هفته طول بكشد، كاوشگران بايد يك سال و نيم ديگر منتظر باشند تا سيار         

 عـالوه بـر   . يك زمستان سخت در مريخ خواهد بـود ةمعني تجرب  تر شود و اين به      مريخ نزديك 
 زيـ انگ و خـوف هاي تاريك  مكان  به ردن جانشان،ك، دانشمندان آمريكايي حاضرند تا با فدا اين

 دسـت آورنـد و بـه     اين جهت كه علم بـه    بهفقط ،هاي درنده مواجه شوند   رفته با انواع مريخي   
 ي معرفـ »خـالق صـلح  «عنوان   ، قهرمان آمريكايي را به    بوم واين. زمين خدمت كنند    اين طريق به    

اند    صميمي كند كه بوميان    كند كه هدفش ايجاد دوستي با مريخيان است و براي او فرقي نمي              مي
ر شده كه با بناي تاريخي و فرهنگي بوميان         يچون مردي تصو   همچنين ديك هم  . )41(يا تبهكار   

ال زيـسته   چه كـه بـيش از ده ميليـون سـ            چرا كه از نظر او هرآن      ،كند  سوزانه برخورد مي   نيز دل 
نـگ  ن، جارويس نگراني خود را از نـابودي فره        يافزون بر ا   ).37(شود    است، محترم شمرده مي   
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زوال   كند كه چرا تمدن تويـل رو بـه          اين فكر مي    او مدت زمان زيادي به    . دارد  مريخي ابراز مي  
كاوشـگر  . انـد  ها نيازمند انرژي و سـوخت       رسد كه آن    اين نتيجه مي      به سرانجامگذاشته است و    

  ايـن  گرچـه كنـد     تويل اهدا مـي     جوي آمريكايي در يك اقدام مسيحايي نيروي اتمي را به           صلح
ديك، با اين وجود، هـدفي بزرگتـر      . خطر بيفتد    با اين نيرو امنيت زمين به      وجود دارد كه  مكان  ا

ديـك اعتقـاد   .  داشـته باشـد    زندگي ديگري براي    فرصته  كسته است   ينظر او تويل شا     به .دارد
توانند شهرهاي ويران خود را پر از جمعيـت كننـد، فرهنـگ و هنـر                  نژادان تويل مي    دارد كه هم  

هـا آمـوزش     آن  بگيرند، با زمينيان تجارت كنند، و در آينده مسائل مختلفـي را بـه               از سر  خود را 
  ).54(دهند 

تـصوير     بـه  اي گونه به قهرمانش را    بوم واين .پذيرد  پايان نمي  اينجا  اين نمايش مسيحايي به   
نـابع   م نگهبـان انديـشد و خـود را         زمـين نيـز مـي        كرات مختلف، بلكه به     كشد كه نه تنها به      مي

شود؟ بهتر است در     يد قهرمان داستان م   يز عا ي چه چ  بخششن  ياما از ا  . داند  ارزشمند بوميان مي  
 ةهـاي اسـتعماري مـواد خـام و منـابع منطقـ              ه همواره در طول تاريخ قدرت     كم  ينظر داشته باش  

 نمودنـد كـه بوميـان لياقـت     يگرفتند و چنان مـ  يها م  هاي مختلف از آن     استعمار شده را با بهانه    
محلي امن منتقـل نـشوند     بهاي خود را ندارند و اگر آن منابع به   پاسباني و استفاده از منابع گران     

ان در  ييـ ان را از منـابع آفريقا     ييـ جـويي اروپا     مهمي از بهره    اين توجيه بخش  .  خواهند شد  اتالف
 حـق مـسلم      انسان است و استفاده از منـابع آن        ازآن زمين   ،باور داشتند  ها  كه آن  رد، چرا يگ يبرم

 بـه . حق طبيعي را محدود يـا ممنـوع كننـد       حق ندارند اين    يان هرگز   يبنابراين آفريقا  .آنان است 
 فردريك .)124بوچر  ( سود آفريقاييان     ييان است و هم به    سود اروپا     هم به  جويي بهرهعالوه اين     

 .دهـد   ارائه مـي  از منابع بومياناستفاده براي ي نيز توجيهي آسمان(Frederick Lugard) لوگارد
داننـد   ان هرگز نميييقايكه آفر  چراهدر خواهد رفت، به  او، مواد خام طبيعي در آفريقا      ةديعق  به

چـه كـسي   «پرسد   او مي . دانند ها را نمي    هاي خود استفاده كنند و ارزش آن        چگونه بايد از داشته   
 معتقد است كـه     يو» رد؟يگده ب يعت ناد يتواند حق مردم گرسنه را در اروپا در استفاده از طب            مي

 خواهـد بـود  ز يـ ن  انسانيت نفع  براي تمدن است، بهيا پشتوانه هك نيبهبود اين منابع عالوه بر ا
                                                           

 تـا   1879از  (آمـد و در طـي ده سـال           مـي  شمار    فردريك لورد لوگارد سر دستة سربازان انگليسي در آفريقا به          -1
سمت سرپرسـت وزارت     وي در اوايل ده بيست به       . هاي افغانستان، سودان، و برمه حضور داشت       در جنگ ) 1887

  .مستعمرات بريتانيا منصوب شد
نگـري معــرفي     دور از تسلط بر نفس، نظم و انـضباط، و آينـده         چنين در جاي ديگري، آفريقاييان را به       وي هم  -2

توان جواني آفريقـايي را يافـت كـه در        سختي مي   و به » فرزنداني جذابند «كند و از نظر او سياهان آفريقايي تنها          مي
 ).186نقل از فراير (خور پذيرش پست مديريتي باشد 
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   .)114 ينقل در پر(
 بـه هايش بوميـان را       او در داستان  . شود وضوح ديده مي   به   بوم نيز  اين ديدگاه در آثار واين    

عبـارتي ديگـر      فاده از منابع را نداشته باشند و به       كند كه لياقت است      مي يپرداز تي شخص اي گونه
زي است كه بوميان بدان نيازمندنـد   بسيار بيشتر از آن چي   ،چه در سيارات مختلف وجود دارد       آن

ن منـابع  يـ ادر جستجوي ست براي مصارف پزشكي  ها  در حالي است كه مردم زمين سال   و اين 
.  فـرد ايـن باورنـد        منحـصر بـه     بازتـاب  »اي رؤياهـ    دره« و   »سفر پرمـاجراي مريخـي    «. اند بوده

ايـن سـنگ   . آيـد  شـمار مـي   ترين كشف ديك جـارويس بـه   شك مهم  بي»العاده  ستال خارق يكر«
فـردي دارد و در اولـين تمـاس بـا        منحصر بهيدرخشان زيبا اهميت درماني و قدرت شفابخش 

گ جـادويي   توصيف ديك از اين سن     .ندك يدست ديك، زگيل روي انگشت شستش را درمان م        
 دقيقـاً   - يك دفعه خشك شـد و افتـاد       «: انگر ارزش آن است   ي نما »يخي مر يسفر پر ماجرا  «در  
 ة گامـا و اشـع      اين چيزه قابليت نيروي راديـويي     ! ردانگار دردِ دستم رو جادو ك      ... ين طور يهم

نـه ولـي بافـت سـالمو     كده رو نـابود  يـ ب ديتونـه بافـت آسـ    ي داره، شايدم بيشتر؛ مـ     رو ايكس
هاريسون نيز اعتقاد دارد كه اين همان چيزي است كه دانشمندان           ). 29 (»داره  نخورده نگه     دست

  .)31همان (اند  راي درمان سرطان دنبال آن بودهم بي قرن و نيكش از يب
 غيـر از نـسل رو بـه      بـه .  بـسيار منفـي اسـت       نيز بوميانارائه شده از     اين تصوير  افزون بر 

گونـه   فقط ماشين بوده و هـيچ  (Pyramid-builder)ساز  ا مانند هرم  ي ديگر بوميان انقراض تويل،     
ايـن  . كارند  موجوداتي شرور و جنايت(Barrel Beast)اي   ندارند، يا مانند درندگان بشكهحسي

ترين ارزشي بـراي   اند كه گويا كوچك سازان چنان تصوير شده اي نيز مانند هرم موجودات بشكه 
زير چـرخ آسـياب         خود را به   ،كنند  كه بار خود را تخليه مي      ز اين جان خود قائل نيستند و بعد ا      

كنـد كـه     يجاد مـ  ين سؤال را در ذهن خواننده ا      ي ا بوم واينبنابراين  . شوند  پرت كرده و خرد مي    
 از درد خـرد شـدن   يا ه ذرهك دارد   ي موجودات ي برا يبخش چه سود   اميشمند و الت  زراين سنگ ا  
توان  يعنوان نمونه م     به. ستي موجودات ن  گونهن  يز خالي از ا   ي ن » رؤياها ةدر«. نندك يرا حس نم  

رد كـه آرزوهـاي قربـاني    كـ ، هيواليي خبيث، اشاره (Deadly hypnotist) »زي وهم انگةدرند « به
هـا آرزو داشـته نزديـك         چـه مـدت     آن  وقتي طعمه به  . كند  ش چشمانش مجسم مي   يخود را در پ   

 را بـا صـفاتي چـون        مـريخ  بوميان   بوم واين. ندك  مي دنابو اين جادوگر وحشتناك او را       ،شود  مي
 نيازمند  مريخكند كه همگي حاكي از آن است كه اوالً             توصيف مي  »ديوانه«و  ،  »شيطان«،  »هيوال«

زمـين     اي جز انتقال منابع بـه       كه چاره  تر، اين  ، دوم و مهم   آرامش برساند  ه آن را به   كقدرتي است   
ا يـ  ،نـد ك يصفت ارزش منابع خود را درك نمـ        طانيو ش رانگر  ي و يخي مر يكن  ووجود ندارد چ  
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ازمند آن يشدت ن  ن بهيها نفر در زم ونيليه مك يند، در حالك يها استفاده نم   د از آن  يه با كگونه   آن
  .اند منابع

، داسـتان ديگـري از   (Red Perry) »پـري قرمـز  «آفـرين در   ي صـلح ـ آمريكاييوـن الگيـا
سب كـ  يروايت دو مـرد آمريكـايي اسـت كـه بـرا       اين داستان، . خورد  چشم مي   بوم، نيز به   نيوا

 اشـعه   ةراوي مطالع. خرند جان مي   ناآشنا را بهةيك سيار  ن خطر سفر بهي زمةركدانش و نجات   
ايـن    هـا بـه    چند مأموريت آن   كند، هر   پلوتون معرفي مي     سفر قهرمانان به   ةرا در فضا تنها انگيز    

د يــ دـگيـرد و ته  اسـارت مـي    ها را به جوي خطرناك، آن نتقامپري قرمز، ا. شود ه ختم نمي  ـنقط
 Frank)بـا ايـن وجـود فرنـك كـين       ).175( تمام سيگارشان زنده نخواهند مانـد ند كه تا اك يم

Keene)        ه ـمنطقـ   ش بـه  ـؤول بازگرداندن آرامـ   ـ، قهرمان آمريكايي، مانند يك پليس خود را مس
.  كنـد »پـاك «اصطالح خود، او را   سليم قانون كرده به داند و همواره بر آن است كه پري را ت          يم

 چرا كه پري قصد دارد ،برد  آمريكايي پي مي   »پليس«مسؤوليت خطير اين      خواننده خيلي زود به   
 را در زمـين رهـا   (Carbon Feeder) »خـوار  كربن « و عجيب خود موسوم بهكوچك اتموجود

د و پـري در صـدد   نـ كن  از كربن تغذيـه مـي    كه از نامش پيداست،    گونه  همان خوارها،  كربن .كند
ة موجودات زنـده در خـود كـربن دارنـد            چون هم  از بين ببرد  ن را   ي زم ها آن ةليوس  است كه به  

 پري تـصميم    يريشود و با دستگ     مرد آمريكايي است كه پيروز مي     اين   ، در پايان داستان   .)197(
  .گيرد پناهگاه او را نابود سازد مي

نيز روايت ديگري اسـت كـه مـأموريتي مـسيحايي را      )"The Mad Moon"( »ماه ديوانه«
يـن داسـتان و عنـواني كـه بـراي           ز نام ا  يچ د قبل از هر   يشا. كشد ميتصوير    آمريكاييان به   براي  
 يمعنـ    بهMad صفت  يريگ  ار ك  به. ندكدر نظر گرفته شده نظر خواننده را جلب          (Io)و  ي آ سيارة

د بتـوان  يشـا . ندك يبوم، خواننده را بدان دعوت م   نيه وا ك است   يش فرض يانگر پ ي خود ب  ،وانهيد
 ، روشـن اسـت    كن سب يچه در انتخاب ا     آن .بوم دانست  ترين داستان واين   يمدك را   »ماه ديوانه «

،گرنـت  ييايكار معـروف آمر   كورزشـ . اره اسـت  يان آن سـ   يبوم  سنده به يز نو ينگرش تمسخر آم  
  كشورش مأموريـت يافتـه كـه در سـيارة    از طرف يك شركت در (Grant Calthrope) پرولثاك

ه در زمين ك بگردد (Ferva Leave)» برگ فروا « دنبال گياهي شفابخش موسوم به  مخوفِ آيو به
. شوند كه براي علـم پزشـكي بـسيار مفيـد اسـت             هايي تبديل مي    رصـق  مندان به ـط دانش ـتوس
  تواند تب كـشنده      گياه مي  چنين اين  هم. ترين كاربرد قرص فروا درمان جنون و توهم است         مهم

 آيو آگاهي كامل    ةاين قهرمان آمريكايي از مشكالت سيار     . و بسيار خطرناك سفيد را درمان كند      
  .شود اين بيماري مبتال مي  پذيرد و چندين بار به جان مي   را بهها سختي ولي تمامي آن ،دارد
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نـد هـر موجـودي را از پـا          توان  هاي تيز خـود مـي       اند و با دندان      آيو بوميان سمي   ةدر سيار 
اند كـه گـويي        شده نشان داده  يا گونه به ها آن. درآورند و محل زندگي ساكنان را نيز نابود كنند        

چـون ايـن موجـودات عجيـب همگـي          . ردكـ  اين گياه ارزشمند نيازي پيـدا نخواهنـد         هرگز به 
ن يـ در ا . بگذرنـد  خود   ةخاطر چند شكالت از مواد ارزشمند سيار          كه حاضرند به   اند ديوانگاني

 بـرگ   يجـا    جهل بـه   ين بار و از رو    ي چندم ي، برا »وانگانيد«  تعبير گرنت    به ايان،  ي، بوم بخش
ه كـ  است ي مثال از موارد گوناگونيكن تنها ي، ا»وانهيماه د«در . آورند ي گرنت زباله م   يفروا برا 

د، گورتون رو يگم ش« :ص دادي را تشخييايكن مأمور آمري اةتوان لحن آمران ي ميراحت  در آن به  
د مـن   ي نفهم ي تا وقت  يدم،نبات هم بهتون نم    آب. ستيار ن ك در   يالتكش! كچا  د به يد، بزن ينكگم  

از جلـو   . آد يرتـون نمـ   ي گ يچـ ي ه ،دينك يدا م ين پ يه از رو زم   ك ي هر آشغال  تاخوام   يبرگ فروا م  
  .)214 (»ينچشام دور ش

را يـ  ز،اين گياه را درك نخواهند كرد     ارزش   »دست و پاچلفتي   «اصطالح  اين موجودات به  
 انباشـته ه چون خـود  كن يدوم ا دانند و شان نمي  مصرف سياره   ها را با مواد بي      تفاوت آن  نخست

بنـابراين،  .  نخواهند يافت گياه فروا آن مصون بوده هرگز نيازي به        نسبت به  اند، از اين سم مهلك   
 ارزشمند پزشـكي    ة نياز دارند بدهد و يك ماد      چه كه  ها آن  آن  گرنتِ آمريكايي وظيفه دارد كه به     

  .هايش هديه بياورد  يا  سياره را براي هم
 و هرگـز خـتم بـه      يـ نان آ ك سا ي دارد، برا  ي را در پ   ييايكت مأمور آمر  يه موفق كن داستان   يا

 قصد جـان گرنـت و   (Slinker)ر كنياسل  و موسوم بهيث آين هزار درنده خبيچند. شود ير نم يخ  
 را  يدرد هـا   آن    بـه  يك شل ، اما گرچه گرنت مسلح است    نند،ك يرا م  (Lee) يدش ل يدوست جد 

امـا بـر طبـق روال     شد،كـ هـا را ب   از آنكمـي توانـد تعـداد     ي مـ  حـداكثر  چـون او     ،ندك يدوا نم 
 همـة ه  كـ  يند و هنگـام   ك ي خطور م  ييايكآمرقهرمان  ذهن      به بديع يركبوم، ف  ني وا يها  داستان

زا را   ي و انرژ  كوچك يستاليرك ، خود يزا  آتش ة اسلح يكد، با شل  ان رها در دره جمع شده    كنياسل
شوند و خواننده مبهـوت      يستر م كخا   ل به يه تبد يان در عرض چند ثان    يند و تمام بوم   ك يمنفجر م 

ه كـ ا افسوس بخورد    ياش خوشحال شود      قهرمان داستان و معشوقه    ييد از رها  يا با يه آ كماند   يم
: انـد   نبوده ي مجازات ة چنين ستي هرگز شا  ،ن فاصله دارد  يومتر با زم  لكيه هزاران   ك يا ارهيس نانكسا
ه كـ ر از چنـد ت    يـ ن نشـست، غ   يه آوار بر زمـ    ك يلرزه درآمد و هنگام      به يوانگان با غرش  ي د ةتپ«

. )233(»  نمانـده بـود  ي بـاق يزيـ خـورد، چ  يان مكه هنوز تك بدشانس ةواني ديكگوشت و سر   
بـاقي  چـه    شـود و آن     ي م يساز ك شرور پا  يها ستي از ترور  ن روش يتر ساده   ز به يو ن ي آ رو ازاين

ايـن داسـتان نيـز بـا         ترتيب بدين.  و چند آمريكايي   منابع ارزشمند است  از   ياديماند مقدار ز   يم
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بـوم، آمريكاييـان از هـر رده و          هاي وايـن   در داستان . پذيرد پيروزي آمريكا و قهرمانش پايان مي     
آنـان هرگـز    . كننـد  زشكار، هرگز شكست را تجربـه نمـي       سنخي كه باشند، خواه دانشمند يا ور      

همة آمريكاييـان شـجاع و      . شود گناهي كشته نمي   شوند و هيچ بومي بي     اشتباهي را مرتكب نمي   
  . هر نحو كه شده ناجي بشريت باشند اي كه حاضرند به گونه فداكارند به

  جهينت
.  همراه بوده اسـت    يآسمان يهي و استثمار آن با توج     ي ارض ةا و توسع  يك آمر يياستعمارگرا

 يانه بـرا  يجو  صلح يا زهي از خودگذشته با انگ    يانيان خود را ناج   ييايكه آمر كدهد   يخ نشان م  يتار
 در فرهنـگ و ادب      ي اسـتعمار   اسـت يسنـوع   ن  يـ ا. انـد  ردهكـ  ي مـ  يت معرفـ  يجاد صلح و امن   يا

. قرار داده اسـت   ر  ي را تحت تأث   ي ادب يها  سندگان و گونه  ي نو يرده و برخ  ك رسوخ   نيزشهروندان  
ا و اروپـا را بازتـاب   يكـ  آمرة اسـتعمارگران يهـا  اسـت ي سيلـ ي تخ-ي علمـ ةگوناز طرفي ديگر،   

ن ي هـم خواننـده چنـ   ،رديپـذ  ي موجه مـ يعنوان امر سنده استعمار را به يه هم نو  ك د، چنان ده يم
رانـه   جابيهـا  استيرش سيسه و پذ  يانگارد و ناخودآگاه درصدد مقا     ي م ي انسان ي را امر  ياستيس

ز و درشـت، دور و  ي ريشورهاكق استعمار ين طريد و از ايآ ي تحت استعمار بر م   يشورهاكدر  
ن يـ  وا رومـان لي گ اسـتن هـاي    در داستان ارات  ينان س كسابراي  . دينما ير م يه پذ يتوج...  و يكنزد
 ندارد و چنـان در      يچ مفهوم ي درد و مرگ ه    ي، س ة ده يلي تخ -ي علم ةشرو گون يسنده پ ي نو ،بوم

ـ    مك يزهاي چ يه حاضرند در ازا   ك قرار دارند    ي نادان جهل و   يعـ يارزش از منـابع طب     يارزش و ب
سب علـم و دانـش و       كـ ن مـواد،    يان در تصاحب ا   ييايك آمر يخودگذشتگ از. خود چشم بپوشند  

 خود را ملزم  آمريكاييه قهرمانكد، چرا يآ ي نظر م  به يار ستودن يت در آن مناطق بس    ياستقرار امن 
جـا را از حـضور       ن ببرد و آن   يث را از ب   يخب» يوالهايه« روبرو شود و     يرار مختلف دارد با اش   يم

ن بـوم   يـ  وا ياستنل. ندك يسازكسم در قرن حاضر باشد، پا     يتواند نماد ترور   يه م كان شرور،   يبوم
ر يشورش در مقابلـه بـا سـا       كـ اسـت   ياسـاس س   ش را بـر   يهـا  ت و اشخاص داستان   يان، موقع كم
ر گـرفتن   ي تـأث  ي آسـان   تـوان بـه    ي اختـصاص داده و مـ      ييدات فضا ارات و موجو  يس  شورها به   ك

  .افتيارخوانندگان آثارش را دركر نهادن او بر افيسنده و تأثينو
ار يبوم، بس ني طور خاص در آثار وا      ، و به  يلي تخ -يات علم ي ادب ةفرصت پژوهش در گستر   

 پژوهـشگران   يزيـ رچش از ه  ين بوم ب  ي وا )Misogynic(زانه  يدگاه زن ست  يد د يشا. گسترده است 
ان در ييـ ايك آمرييحاير مسي تصوين، بررسيا بر افزون.  سوق دهديستيني سمت خوانش فم    را به 

 ييايكار آمركر قهرمان فدايتصو. ع باشديار بد يتواند بس  يز م ي ن يلي تخ -ي علم ة گون يينمايآثار س 
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 يينمايلم سـ ي، فـ  عنـوان مثـال   بـه . خـورد  يچـشم مـ   وود بـه  ي در آثار هـال   يزان قابل توجه  يم  به  
بحـث  . ي زمين توسط آمريكاسـت     رهكز از نجات    يآم  اغراق يتي، روا )Armageddon (آرماگدون

ـ   يشتر و بهتـر   يـ  خلق آثـار ب    يگشا ن مقاله راه  يم ا يد دار يار است و ام   ينه بس ين زم يدر ا   ة در گون
 . باشديلي تخ-يعلم
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