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 دهکیچ
 یداسـتان  اتیـ ادب يونـدها یپ بـه  توجـه ، اسـت  شده گرفته دهیناد معاصر اتیادب در هک یوجوه از یکی
ی تـأثیر  به مثابه جزئی از نقد فرهنگی به بررس ياستعمار نقد پسا. است روزگار یاسیس يها انیجر با معاصر

و  راتیتـأث  ریـ درگ پـردازد و  هاي مورد استعمار بعد از پایان دوره استعمار می سلطه استعمار بر فرهنگ ملت
ایی کـ رد ادبیات تطبیقـی امری کاین پژوهش بر آن است تا با روی. است جوامع و ها فرهنگ بر استعمار نشک

 ازی، مسـتغانم  از احـالم » تن خاطرات« تانداس و محمود احمد از» ها هیهمسا«ي ها به مطالعه و تحلیل رمان
تقابـل  ( هاي پسااسـتعماري  مقالۀ حاضر بر آن است تا با تحلیل مولفه. بپردازد يپسااستعمار نظریۀ نقد منظر

ه گفتمـان پسااسـتعماري چـه اهـدافی را     کـ و پاسخ به این سؤال ) آگاهی، دیگري، فرودست، شرق و غرب
م و یمسـتق  يرهـا یبـا اسـتفاده از تعب   ی و احمد محمود در این دو رمانه مستغانمکنشان دهد ؟ ندک دنبال می

ـ هو ين در جهـت نـابود  یاستعمار نو يها شف و نقد تالشکم در صدد یرمستقیغ ی، اسـ یت و اسـتقالل س ی
 .است یاسالم يشورهاکخصوصا  ، نیزم ملل مشرق يو اقتصاد یاجتماعی، فرهنگ

ی، احـالم مسـتغانم  ، هـا  هیهمسـا ، رة الجسدكذا ،رمـان ي، ات پسااستعماریادب هاي کلیدي: واژه
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 .احمد محمود

 مقدمه -1
دوران پـس از اسـتعمار در قـرن     يو هنر یمطالعات ادب ياز دستاوردها ينقد  پسااستعمار

اي انتقادي بـه تحلیـل    زمان با دوران پسامدرن به گونه نقدي هم –این نظریۀ ادبی . ستم استیب
نی از کشـ  و با نگرشی واسازانه سعی در شـالوده ، شده پرداخت رابطۀ بین استعمارگر و استعمار
ه سـلطه اقتصـادي و   کـ چـرا  ). 94: 1384، ترنر( غربی دارد غیر دیدگاه غربی به فرهنگ جوامع

 ه در آنکـ همـراه بـود   هـایی   امپریالیسم همواره با گفتمانهاي  واژه لیدکسیاسی غرب به عنوان 
و ، بـوین ( شـدند  مـی  و از نظر فرهنگـی نیـز اسـتعمار    شد مردم آسیا و افریقا نفی می» غیریت«

سـندگان و  ینو يهـا  شـه یار و اندکـ نندة افکن حوزه از مطالعات بازگویا). 419: 1380، رطانسی
ه از آن بـه  ، کـ پردازنـد  یم یجامعۀ استعمار زدة خود در دوران ياوکه به واکاست  یهنرپردازان

ه واقعیـت جامعـه اسـتعمارزده را در    کـ دگانی از جمله نویسن. شود یاد می يدوران پسااستعمار
 .باشند می و احمد محمودی احالم مستغانم، اند شیدهکاي از هنر به ترسیم  الیه

 قیسؤاالت تحق -1-1
و احمـد محمـود در    یاحـالم مسـتغانم   ردیکـ گـاه و رو یجاشـناخت   یدر پ، پژوهشن یا
ن دو رمان یا يل انتقادیو تحل یشیق بازاندیاز طر ها هیهمساو  رة الجسدكذا يها رمان

 :دین سؤاالت پاسخ گویه تالش دارد به اک است ينقد پسااستعمار يها بر اساس مؤلفه
 و» رة الجسـدكـذا« بلنـد  داستان در يپسااستعمار گفتمان اسکانع تیفکی«: الف

 »؟ندک یم دنبال را یاهداف چه و است چگونه» ها هیهمسا«
در پـرداختن بـه مسـئلۀ     هـا  هیهمساو  رة الجسدكذارد رمان یکوجه غالب رو: «ج

رد یکـ در صـورت تحق ق رو   ی؟ ستیا سمبولیبوده  یستیرئال يردیکرو، آن يها استعمار و مول فه
 »؟رد چه بوده استیکن رویا يعمدة نمادها یستیسمبول

 قینۀ تحقیشیروش و پ -1-2
 ريپسااسـتعما  یـۀ نظر اربسـت ک بـر  یمبتنـ  یلـ یتحل -یفیتوص هاي وهیش پژوهش حاضر به

ــ ــدک یم ــه وش ــفکی ب ــان تی ــتعمار گفتم ــان در يپسااس ــا رم ــن« مشــهور ي ه ــاطرات ت از » خ
 یلـ یتحل_یخیتـار  يردیکـ رو بـا  و از احمـد محمـود بپـردازد   » ها هیهمسا« و یمستغانم احالم
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ـ ر و ایشور الجزاکدو  یاجتماع – یاسیس تحوالت با را دو اثر نیا نشیآفر ارتباط ـ باز رانی  یابی
 .ندک

س و ینو ن رمانیا یبا توجه به شهرت جهان، ریاخهاي  در سال یالم مستغانمدر رابطه با اح
ـ پااز جمله . صورت گرفته است يارزشمند يها شاعر عرب پژوهش در دانشـگاه   يا نامـه  انی

 عـابر ، الحواس فوضی، الجسد رةكذا( هاي داستان تحلیل و بررسی« عنوان زد بای
 نگاشته) ش1390ي (قادر راهنمایی فاطمه هب یناظم نوشتۀ زهرا» مستغانمی احالم) سریر
 در وطـن  و مـرگ  و عشـق  واژگـان  یعمدة تـالش نگارنـده در آن بررسـ    هک است شده
 عنـوان  در دانشگاه مازنـدران بـا   يگرید نامۀ انیپا. بوده است یمستغانم احالم يها رمان

 نوشـتۀ » مسـتغانمی  اثـرأحالم  الجسـد رةكـذا« رمـان  در داستان عناصر بررسی«
اسـاس   هکـ  شـده  نوشته) ش1391( کیلمراس يگودرز حسن راهنمایی به زندنا همعصوم

 .بوده است و... شخصیت، ساختارشناسانۀ داستان از بعد پیرنگ یار در آن بررسک
» المفتوح األفق و یمستغانم ألحالم الجسد رةكذا روایۀ« ز با عنوانیناي  همقال

ن رمـان پرداختـه   یت در ایساختار روا یه به بررسکنوشته شده » البطرس عاطف« از) ق1425(
 اند. هن رمان پرداختیاي  هز به موضوع ساختار شناسانین يگریندة دکمقاالت پرا. است

ه نگارندگان کتا جایی –نون کم تا یابییمها درن پژوهشیا يها افتهیرد و یکبر رو یبا نگاه
رة كـذامـان  ر يهـا  یژگـ ین ویـی در خصـوص تب  یچ پژوهش مسـتقل یه_اندردهکجستجو 
نـه  ین زمین گام در این پژوهش اولیامده و ایبه عمل ن يپسااستعمار یبر اساس مبان الجسد

 .گرددیم یتلق 
 نقد« نامۀ انیپا، مثال يبرا. است شده انجام يادیز يها پژوهش زین» ها هیهمسا« رمان دربارة

 ارکـ  الزهـرا  انشگاهد در يشهباز آرزو توسط هک» محمود احمد يها هیهمسا رمان یشناس جامعه
 ياقتصـاد  و یاجتمـاع  و یخیتـار  بستر در رمان نیا یبررس به پژوهش نیا در يو. است شده

 .است پرداخته رانیا
 اهیس و سرخ رمان در یاجتماع سمیرئال یقیتطب یبررس« نامۀ انیپا در زین زادهیمحمد عل حوا

 رمـان  دو در را یاجتمـاع  رئالسـم  زیتبر دانشگاه در» محمود احمد اثر ها هیهمسا و استاندال اثر
 .است ردهک یبررس
 از هـا  هیهمسـا  يها رمان یقیتطب یبررس« عنوان با ییطباطبا عالمه دانشگاه در يا نامه انیپا در
 و سـم یرئال تبکم در هک اثر دو نیا به یافک زهره، »محفوظ بینج از مدق وچۀک و محمود احمد

 .است ردهک یبررس یستیسکمار سمیرئال به ینگاه مین با، اند شده نوشته انهیگرا واقع يردیکرو با
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ل آثـار احمـد محمـود و از جملـه     یـ و نقـد و تحل  یز بـه بررسـ  ین يگرید يها وهشژدر پ
نشـده   یبررسـ » هـا  هیهمسـا « رماني دگاه پسااستعمارینون از دکپرداخته شده اما تا  ها هیهمسا
 .است

 قیتحق ينظر یمبان -1-3
به معناي زنـدگی  » ع مر، ع م ر، ع مر« از ریشۀ عربی لغوي لحاظ زا استعمار: استعمار -الف
 بـه  مصدر بـاب اسـتفعال  » استعمار« و) ذیل واژة استعمار www.almaany.comسایت ( است
اسـت عم ر   « و) ذیـل واژة اسـتعمار  ، 1386، معـین ( اسـت » ردنکـ آباد « و» آبادي خواستن« معناي

ــی آن رای» األرض  ــین( عن ــر ) زم ــه نی ــز ب ــوي مجه ــار ک ــادانی ک ــران و آب ــور عم ــه منظ  رد ب
)www.almaany.com ر شـده کـ این معنا چنـین ذ  61و در سوره هود آیۀ ) ذیل واژة استعمار 
آن  یرد و شما را به آبادانکجاد ین ایشما را از زماو » «م فیهاکم من األرض و استعمرکهو أنشأ«

 افـراد  از گروهـی  معناي مهـاجرت است به  colonizationو در این معنا برابر معناي » گماشت
 کـردن  متم دن   یـا  عمـران  منظـور  به، رشد کم سکنۀا از خالی هاي سرزمین به متمد ن کشورهاي

 عمـل  در و اسـت  متفـاوت  آن لغـوي  معناي با، استعمار پدیدة واقعی ت لکن. است سرزمین آن
 منظـور  بـه  دیگـر  هـاي  سـرزمین  و جوامـع  بـر ، قدرتمند کشورهاي و جوامع تسل ط« معناي به

 ه در ایــن مفهــوم معــادل واژة)؛ کــ15: 1350، رهنمــا» (اســت هــا آن از کشــی بهــره و اســتثمار
هاي از نظر سیاسی توانمند با  شورکناظر شیوة رفتار « ه. کاست) اشغال» (احتالل« یا» استخراب«

خواهـد از مرزهـاي خـود     ه مـی ) کـ 57: 1392، ولبکگولد و » (مستعمراتی استهاي  سرزمین
: 1394، آشـوري ( ها و اقوام دیگر را زیر تسـلط خـود در آورد   و ملتها  ند و سرزمینکز تجاو

27.( 
 ایـن  طول در. شد آغاز م1500 سال از حدودا ، اقتصادي سیاسی اي پدیده به عنوان استعمار

 در و کردنـد  کشـف  را دنیـا  از وسیعی مناطق، اروپایی کشورهاي از برخی استعمارگران ، مدت
 بـه  اسـتعمار  کـه  معتقدنـد  نظران صاحب از برخی. پرداختند برداري بهره به و دندش ساکن آنجا

 سـرانجام  و هـا  یونـانی  و فینیقیه نظیر باستانی هاي حکومت اقدامات و گردد برمی باستان دوران
 تجـارت  براي ها آن از استفاده منظور به را خود سرزمین از خارج هایی پایگاه ایجاد در ها رومی

 ).49، 2ج: 1353، اژدانک: کن( دانند می استعمار نوعی خود فرهنگ گسترش یا جنگ یا
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پـس از   یاز تحوالت فرهنگ یفیرا محصول ط »1يپسااستعمار« اصطالح: پسااستعمار) ب
 با عنوان. م 1920در دهۀ  ییایکاهپوست آمریسندگان سیجنبش نو. اند دوم دانسته یجنگ جهان

ه بـا  کـ  یجنبشـ ؛ آن اسـت  يها بارزه با استعمار و حربهم يت براکن حریاول، »رنسانس هارلم«
ـ    ـ را درونما ينـژاد  ضیتبعـ ی، محور قرار دادن مسئله نژاد در مطالعـات و نوشـتار ادب ۀ غالـب  ی

 یتـون «ي هـا  گرفتـه تـا رمـان   .) م 1952( سـون یرالـف ال » یمـرد نـامرئ  « شان از رمانیها داستان
 ).140: 1388، برتنزک: ن( قرار دادند» سونیمار

ـ اسـت  » ضـد « معادل بـا  یعن؛ یاست يساز یمنف، »پسا« شوندیه مفهوم پکنیا در  یا مفهـوم ی
ن روسـت  یاز ا؛ اتفاق نظر وجود ندارد، »پس از«ی و حت » يفراسو« ای» فراتر«ي به معنا یتوس ع

آن را بـه   یاند و برخ معادل با ضد دانسته» Post« مترجمان آن را با درنظرگرفتن واژة یه برخک
بـه  « این مفهوم). 211: 1388، گزیلک: کن( اند ردهکمعنا  يومت استعمارکپس از ح یندورة زما

از ایـن روي  )؛ 272: 1392، رافتکاشـ » (پـردازد  و جوامـع مـی  ها  هاي استعمار بر فرهنگ پیامد
زدا در  هاي استعماري یا اسـتعمار  یفیت بازتاب نگرشکهدف از مطالعات پسااستعماري بررسی 

اصـطالح  « بـه عبـارت دیگـر   . ایی براي نمود یافتن رویارویی فرهنگی استمتون به عنوان فض
هـاي تعامـل فرهنگـی در درون جوامـع اسـتعمارزده در       پسااستعماري بـراي اشـاره بـه گونـه    

 ).283: همان» (ارگرفته شده استکادبی به هاي  عرصه
ـ جد يها حوزه از یکیدر واقع  ينقد پسااستعماري: نقد پسااستعمار) ج عـات نقـد   د مطالی

اسـت   ینگرشـ  هکـ  موسوم به جهـان سـوم اسـت    يشورهاک نوشته شده در يها رماندر  یادب
ل یـ بـه تحل  ییگراراستعما يامدهاید بر پکیه با تاک ينظر يها افتیاز ره يا به مجموعه يانتقاد

 يشـورها کت یده شدن هویشکبه چالش ). 335: 1393ک، اریکم( پردازد یم يگفتمان استعمار
 جمعیت و ثروت نامتوازن توزیع گرید یحاصل از آن و از سوی يها یو سرخوردگ زده استعمار

 يشـورها کن یدر ب یش ادبین گرایا افزایش یافت به بیشتري نمود، استعماري پسا دوران در هک
 .انجامید یقاییو آفر ییایزدة آس استعمار
علیه ظلم و تسلیم در ه به شورش ک» ادبیات مقاوت« به مثابه نوعی ازي، استعمار ات پسایادب

: 2008، األسطۀ( خواهانه همراه اسـت  هاي آزادي پردازد و همواره با فعالیت برابر مفاهیم آن می
هـاي تحـت    شـور که به نقد و بررسی متون ادبی کل از نظرهایی کمتش« گفتمانی ادبی است)؛ 9

 __________________________________________________________________________  
» colonial«، و »فراسـو «و » پـس از «، »ضد« يدر معنا» post«شوند یاز پ یبکیرا تر (postcolonial) پسااستعمار -1

 .است »استعمار« يبه معنا
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ۀ بــین اســتعماري و رابطــ اســتعمار بــه منظــور تحلیــل و بررســی گفتمــان اســتعماري و پســا 
این گفتمان بـا  ). ٢۴٨: 1394، میرزایی و امیریان» (پردازد و تبدیل شوندگان میکنندگان  تبدیل

نقـش  « یه بر حمایت از فرهنگ خود در برابر هژمونی غـرب و بـا در نظـر گـرفتن سـازندة     کت
ه مردم مستعمره از آن براي دفاع از هویت و بقاي تـاریخ خودشـان   کروشی « به عنوان» ادبیات

ه ایـن  کزند  ردن مفاهیم استعماري میکدست به زیر و رو ) 12: 1383، سعید» (نندک فاده میاست
نی کش مبنی بر شالوده« شاخصۀ، شود استعماري محسوب می ترین شاخصۀ ادبیات پسا خود مهم
 ردکـ ایـن روی ). 75: 1389، شاهمیري» (افتاده از دوران استعمار هاي موجود در متون جا اندیشه
از  1ییاسـتعمارزدا  يا ه به دنبال گونهک ییا مستعمره يشورهاکستم در بافت یوم سدة بمۀ دیدر ن

ي، دورة پسااسـتعمار . به وجود آمـد ، ت خود بودندیتر از همه هو ات و مهمیادب، خیتار، فرهنگ
، ایـ تانین بریشـ یدر مورد اغلب مسـتعمرات پ . ردیگ یرا در بر م يومت استعمارکزمان پس از ح

 ين مستعمرات بـرا یشتر ایه ب، کدوم یان جنگ جهانیژه پایستم و به ویانۀ قرن بیمن دوره از یا
: 1388، گـز یل(ک شـود  یآغـاز مـ  ، ردند و مستقل شدندکا مبارزه یتانیاستقالل خود از استعمار بر

211.( 
مستعمره توانستند بـه   يشورهاکاز  ياریه بسکن دوره نگذشته بود یاز آغاز ا یطوالن یمد ت

برخوردار شد  یستم از چنان سرعتیمۀ دوم سدة بیدر ن ییروند استعمارزدا. ابندیست استقالل د
م در صحن سازمان 1964در سال یی، استعمارزدا يها ن سرشناس جنبشیاز مبارز، گوارا ه چهک

و ، شده است یکان عمر خود نزدیبه پا ياستعمارگر: «د دادین گونه نویمرگ استعمار را ا، ملل
احقـاق   يبـرا  یجنـوب  يایکـ و مردمان آمر ییایآسیی، قایها آفر ونیلیه مکده یرسنون زمان آن کا

 .2»زندیبرخ، اند ه تا به امروز از آن محروم بودهک ینینو یحق خود و زندگ
ر یاز سـا  يات پسااسـتعمار یـ ننـدة ادب کز یهـا متمـا   شـاخص  یبرخـ ، ن زمـان بـه بعـد   یاز ا
ـ خـود بـر هو   يهـا  در نوشـته  ،سـندگان پسااسـتعمار  ینو. شود یم یادب يها نوشته  یت فرهنگـ ی
 یتیج هـو یتوسـعه و تـرو  ، ردنکـ ها بر زنده  د آنکیشوند و تأ می زکمستعمرة خود متمر جامعۀ

ـ ه رانـده شـده و ناد  یهـا بـه حاشـ    ه سـال کـ است  یمل ـ ا، در واقـع . ده گرفتـه شـده اسـت   ی ن ی
اسـتعمار بـه    هـا بـه وسـیلۀ    ه سـال کپردازند  یشور خود مک یفرهنگ بوم يایبه اح سندگانینو

ان خـود  ینیشـ یپ یوة زنـدگ یفرهنگ و ش يوب و نابودکه با خطر سرک یمردم. درآمده بود انزوا
آن  يایـ ت از دست رفتۀ خـود و اح یهو يدر جستجو يط پسااستعماریدر شرا، رو هستند روبه

 __________________________________________________________________________  
١- Decolonization 
٢- fa.m.wikiquote.org/wiki/ گوارا-چه-ارنستو  
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 .ندیآ یبرم

 ها و نویسندگان آن رة الجسدكذا و ها همسایه هاي معرفی اجمالی داستان -2
ـ نـویس الجزا  نوشتۀ احـالم مسـتغانمی شـاعر و داسـتان     رة الجسدكذان داستا ري ی

 پدر وي محمد شریف از رهبران قیام الجزایر، در تونس متولد شد 13/04/1953وي در ، است
و در آنجـا  ) 57: 1900، ریـزم (ک ردکهاي فرانسه به تونس فرار هاي نیرو ه به علت پیگیريکبود 
ه کـ بارها تجربۀ تنهایی و زندان رفتن پدر را از سرگذرانده اسـت  ه احالم به دنیا آمد وي کبود 

) 22: 1995، الفیصـل ( رده اسـت کـ این مسائل از وي شخصیتی مبارز و شاعري حماسی خلـق  
از  1980رد و در کـ نگـار لبنـانی ازدواج    به پاریس رفت و در آنجـا بـا روزنامـه    1970 وي در

هاي مستغانمی پر اسـت از   نوشته). 88: 2016، بن بله( تراي ادبیات گرفتکدانشگاه سوربون د
ه نتوانست ملتی توانمند و قـوي را  کامی نسلی کروح اشتیاق به وطن و مملو است از یأس و نا

آینـۀ عواطـف و احساسـات و    » رة الجسدكذا« رمان. ندکسال استقالل بنا  130بعد از 
تحقق نیافتۀ بزرگ سالی وي ی تا آرزوهاي کودکه از دوران کخاطرات انقالبی مستغانمی است 

رد و بـه عنـوان   کـ جایزه نجیب محفوظ را مال خـود   1993 این رمان در، شدک می را به ترسیم
این داستان روایتی . ها ترجمه شده است ثر زبانکگذار معاصر عربی به ا هاي تاثیر ی از داستانکی

داسـتان شـامل   . از استقاللالت آنان بعد کاست از مبارزه مردم الجزایر علیه سلطه بیگانه و مش
ه در روند قیام کی از مبارزان الجزایري است کخالد شخصیت اصلی داستان ی. شش فصل است

خالـد  . رسـد  به شهادت مـی  اما دوست و فرماندة وي طاهر، شود می علیه استعمارگران مجروح
ان کجا پزشـ رود و در آن بعد از مجروح شدن براي درمان به بیمارستان حبیب ثامر در تونس می

رود تا به هنـر نقاشـی    قضیه به فرانسه می به دنبال این. نندکشوند دست وي را قطع  مجبور می
ه خالـد عاشـق وي بـوده بـه نمایشـگاه      ) کدختر طاهر فرمانده وي( روز احالم کی. ادامه دهد

ز جمله هاي مهم ا تمامی رویداد. با هم دارندهایی  آید و پس از این دیدار مالقات نقاشی وي می
در قالب خاطرات از زبان خالـد   . ... عشق به احالم و، دوستی با طاهر، دوران جنگ، تظاهرات

خـاطرات  ، ام استکها و مبارزات نا این رمان داستانی داستان عاشقانه. شود براي احالم بیان می
انه و ه به موازات آن داستانی عاطفی و عاشـق کتن در واقع داستان جنگ استقالل الجزایر است 

 .ندک انسانی را نیز روایت می
وي . باشـد  داستان نویس برجسته معاصر مـی ) اعطا( نوشته احمد محمود ها همسایه داستان
ز بـه  یـ ار خـود ن کـ و در آغاز  در اهواز متولد شد یدزفول ياز پدر و مادر 1310 ماه يچهارم د
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ان یاغل مختلفى را در مى جنوب پرداخت و بارها مشیارگر و روستاکدر زندگى مردمان  همطالع
ردن دوران ابتـدایی و متوسـطه در زادگـاهش بـه     کمحمود پس از سپري . ردکن مردم تجربه یا

 بازداشت 1332مرداد  18ودتاي کو به علت مبارزات سیاسی پس از ، دة افسري وارد شدکدانش
هـاي   نـدان ردن توبه نامه مـدت زیـادي را در ز  کردن و امضا نکو بعدا به خاطر توبه ن. شود می

ادگار همان دوران ، یت به مرگش منجر شدیه در نهاکاو  يویل رکا مشیه گوک. سیاسی گذراند
، ه بـه تحصـیل ادامـه دهـد    که به تحصیالت داشت نتوانست کوي به وجود اشتیاقی . است بوده

ه همین فرصـتی بـراي   ، کپس به ناچار در مشاغل مختلف به تالش براي امرار معاش پرداخت
. ملموس است» ها همسایه« ه نمود آن در رمان، کا اقشار پایین جامعه و مردم عادي شدآشنایی ب
مهـر   12در روز جمعه و در نهایت ، شد نفس یتنگ يماریمحمود در اواخر عمر دچار ب احمد
ــال   3811 ــه دنب ــکب ــاریب ةدور ی ــر يم ــراد یب در يوی ــتان مه ــران در مارس ــت ته  درگذش

)fa.wikipedia.org.( 
ه از مفـاخر  کـ تـرین آثـار داسـتانی احمـد محمـود اسـت        ی از مهـم کـ ی» ها یههمسا« رمان
ـ آغـاز شـد و تحر   1342ن رمـان از  ینگارش ا. آید می به شمار معاصر فارسی ادبیات ر ماقبـل  ی
ه بـا  کـ بنـا شـده    یخیتـار  يبـر بسـتر   رمـان ایـن  ؛ دیان رسیبه پا 1345بهشت یدر ارد آن آخر
ـ   یآغـاز مـ   2013ور یشـهر  عیپس از وقـا  یاسیس راتییتغ مـرداد   28 يودتـا ک ش ازیشـود و پ

هاي شوروي و انگلـیس و از بـین رفـتن     ه این تاریخ به دلیل هجوم نیرو، کابدی یان میپا 1332
نهضـت   ۀدر بحبوحـ داسـتان  . نـام بـرد  » دورة فترت« توان از آن به عنوان قلدري رضاخانی می

شـدن   زات مردمی در جریـان ملـی  اي از مبار ردن گوشهکه ترسیم ؛ کدهد یرخ م شدن نفت یمل
ن طبقـات  یتـر  دسـت  نییپـا  یبه زندگ ینگاه ها همسایه. مضمون فراگیر آن است، صنعت نفت

ـ روا خالد به نام یدگاه جوانیو از د ران در شهر اهواز داردیمردم ا  ياو در ابتـدا . شـود  یت مـ ی
 نـد ک یمـ  ید زنـدگ ه هفت خانواده در آن مستأجرنک يا است و در خانه ساله 15ی رمان نوجوان

در اثـر  ؛ شـود  یآشـنا مـ   بلـور خـانم   با زن او امان آقا خانه ار در قهوهکردن کدا یپس از پ، خالد
و در آغـوش او مـرد    آورد یاش را به دست م ین تجربه جنسیاو اول يها يگر ها و عشوه محبت

 .دشو یم
ش بـه  یپـا  پاسـبان  خـان  یغالمعل شه خانهیستن شکطنت و شیاشتباه و ش یک یخالد در پ

 يفرد يبرا پندار به نام یزندان یکرا از  یامیشود تا پ یاو در آنجا مأمور م. شود یباز م يالنترک
ردن اذهـان  کـ ه هدفشان روشن کشود  یآشنا م یاسیس ین اثنا با گروهیاو در ا ببرد شفق به نام
ـ   یـک . شدن نفت اسـت  یو مل یسیر مبارزه با استعمارگران انگلیدر مس یعموم ه خـاطر  بـار ب
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. ندیب یش ضربه مین فرار پایرد و حیگ یقرار م یس مخفیب پلینگ مورد تعقیتیم یکت در کشر
نـد و  ک یرا مالقات مـ  چشم هیس به نام يجا دختر برد و در آن یپناه م يا ن خاطر به خانهیبه هم

 .شود یدلباخته او م
شود و به زنـدان   یمر یدستگ یاسیس يها تیفعال علتن گروه به یبا ا يارکهم یخالد در پ

ت در اعتصـاب و  کشـر  جهـت س زندان بـا او بـه   یل خصومت رئیبه دل يپس از آزاد. افتد یم
ـ شـود و رمـان پا   یشـانده مـ  ک يسـرباز  ان بـه خـدمت  یزندان یرفتن جاسوسینپذ  ابـد ی یان مـ ی

 .ست مبارزان سیاسی و معترضان استکل روایتگر شکش به این» ها همسایه«

 »ها هیهمسا« و» رة الجسدكذا« در رمان يااستعمارپس يها مول فه یبررس -3
 تقابل شرق و غرب -الف

 اسـت  يا واژه دیدگاه ادوارد سعیو خصوصا  از د ياستعمار پسا اتیادب در، نتیاور ای شرق
 و شـده  ییبازنمـا  و بـازگو  یکدئولوژیا يروهاین لۀیوس به گوناگون يها انکم وها  زمان در هک

ـ  غـرب ، بـاختر  در روهاین نیا قضا بر دست ه، کاست گرفته قرار جو و پرس مورد  نتیسـد کا ای
ـ  پژوهشـگران  همـواره  هکـ  است یموضوع مثابه به شرق، گرید عبارت به. دارند قرار  بـه  یغرب

، شرق از یغرب ردیکرو در. اند فراخوانده آن مطالعه به را گرانید هم و اند آورده يرو آن مطالعۀ
ـ  غـرب  هکـ  یحال در است خیتار از رونیب یانیب به ای ستا یخیتار غیر و ستایا شرق همواره  ای
ـ ( اسـت  شده پرورده خیتار گسترة در یینوگرا مختلف مراحل ياقتضا به باختر  و وتیـ الک: ن
شـد از ایـن نگـاه    ک خواهد به تصویر می می ه خودکگونه  شرق را آن، غرب). 678: 1390، ترنر

» بالغ و نرمال، دامنکپا، منطقی« ها و غربی» فتص كود، کفاسد، منطقی غیر هایی انسان« ها شرقی
 ).160: 1389، سعید( هستند
 از آن کمک به غرب هک است يرکف نقشۀ از بخش آن شرقي، استعمار نشیب يایجغراف در
 منطقـۀ  یـک  بیـانگر  هکـ  شرق اسم. است ردهک نیمع را خودگیري  جهت یسلب و یخیتار لحاظ
 واژة پـس ؛ هسـت  هـم  گـرفتن  جهـت  يمعنـا  بـه  یسـ یانگل زبـان  به فعلش، است ییایجغراف
 يهـا  تیهو هک هست زین یشناخت روان و یاسیس يریگ موضع ینوع حال نیع دری، شناس شرق

از ). 679: 1390الیوت و ترنر( دهد یم لکش یجنس و یاجتماع تعارض طیشرا در را یاجتماع
نمـایی   نی شـرق کشـ  اسـتعماري شـالوده   هاي مطالعات پسـا  ترین محور ی از مهمکاین رهگذر ی

چه این برداشت سعی در بـه حاشـیه رانـدن شـرق و     ، زدایی از غرب است زیتکها و مر غربی
ردن هر آنچه غربـی  کسعی در دور « هکه خود برآمده از نگرشی است ، کتفوق دادن غرب دارد
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: 1997، ابـراهیم » (ندکبیرون ، ز آن شدهکه غرب مرکاي  نیست را دارد تا آن را از دایرة تاریخی
ایـدئولوژي بـه   « یا» مکهژمونی طبقات حا« ه گرامشی از آن بهکو این همان چیزي است ). 13

ه پیامـد آن چیـزي جـز ارزشـمند شـدن      ). کـ 105: 1382، وبسـتر ( ندک یاد می» مکحا غیر ظاهر
 .نیست) شرق( ارزشمند شدن و تحقیر فرهنگ خودي فرهنگ غرب و بی

 يریـ گ جهـت  یدر مفهـوم نـوع  » رة الجسدكذا« مفهوم شرق در رمان، ن منظریاز ا
تحـت   يهـا  نیه غـرب در سـرزم  کـ  ییها در استعمار به تبع از برنامه يها ه مل تکاست  یتیهو

ـ در نها يریپـذ  میو تسل يریگ ن نوع جهتیاند و ا اخذ نموده، رده استک يزیر یسلطه پ ت بـه  ی
ن مطلـب  یا. شده است ی...)نظام یو حت یاسیسی، فرهنگ( در همۀ ابعاد یت اجتماعیمسخ هو

 را هـا  خیتار و ها فرهنگها،  شهیاند: «دیگو می هکنه است ین زمید در ایدة اردوارد سعیآور عق ادی
ـ  و كدر، قدرت از آنها بکیتر مییبگو تر قیدق ای و آنها يروین مطالعۀ بدون توان ینم  مطالعـه  ای

 ).20: 1389، دیسع( .»نمود
شـرق در   یشـدگ  ن نـوع مسـخ  یم به ایبه طور مستقاز رمان خود  ییها در بخش یمستغانم

ـ جـۀ ا یه نتکدارد  می انیبرابر قدرت و سلطۀ غرب اشاره داشته و ب ی، ن سـلطه و مسـخ شـدگ   ی
ه کـ  یرفتـ  بـرون . در برابر استعمار نبـوده اسـت   یر از موضع انفعالیرفت الجزا جز برون يزیچ

 :استعمار گردد ینظامو  یاسیر آلت دست استعمار در مطامع سیموجب شده است الجزا

، ، ه پس از آن تظاهرات زنـدانی و شـهید شـدند   ه پس از آن تظاهرات زنـدانی و شـهید شـدند   ککسانی سانی ککه در میان ه در میان ککآیا عجیب است آیا عجیب است ««
م فرهنگ غربی به نوعی آگاهی سیاسی زودرس م فرهنگ غربی به نوعی آگاهی سیاسی زودرس ککه به حه به ح، ک، کتعداد زیادي از این افراد بودندتعداد زیادي از این افراد بودند

. . هـا هـا   ها و رویـا ها و رویـا   نوعی باال رفتن خواستنوعی باال رفتن خواست  ...... هاي ملّیهاي ملّی  به نوعی شناخت ارزشبه نوعی شناخت ارزش، ، انداند  دست یافتهدست یافته
هرچند جنگ جهانی به نفع فرانسـه و هـم پیمانـانش    هرچند جنگ جهانی به نفع فرانسـه و هـم پیمانـانش      -ردندردندکک  ككه دره درککسانی بودند سانی بودند ککها ها   ایناین

شـی از الجزایریـان در ایـن جنـگ باعـث      شـی از الجزایریـان در ایـن جنـگ باعـث      ککه با بهره ه با بهره ککاین فرانسویان بودند این فرانسویان بودند   -خاتمه یافتخاتمه یافت
ها ربطی ها ربطی   ه به آنه به آنککدر جنگی در جنگی ، ، ها نبود وارد شوندها نبود وارد شوند  ه مسئلۀ آنه مسئلۀ آنککها در جنگی ها در جنگی   شدند تا الجزایريشدند تا الجزایري

 ).).3232: : 20002000، ، مستغانمیمستغانمی» (» (د و دوباره به اطاعتشان گردن نهندد و دوباره به اطاعتشان گردن نهندشته بدهنشته بدهنککنداشت هزاران نداشت هزاران 

 به صورت نماد و به مثابۀ شرق در داستان» ریالجزا« ه اگرچهکاست  يته ضرورکن نیر اکذ
 بـا  اساسـا  ي، اسـتعمار  ات پسـا یـ اما مفهوم شـرق در ادب ، ابدی یم یتجل » رة الجسدكذا«

 عنـوان  بـه  نیزم مشرق یعنی( شرق مورد در دشیعقا و یشناس شرق یدرون توافق و يسازگار
 در گـر ید عبـارت  بـه ی. قیحق شرق یک با یواقع ارتباط گونه چیه نه، دارد ارک و سر) حرفه یک
 .ستین مطرح یشناس شرق و یواقع شرق ارتباط نجایا
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شرق  یشدگ ت مسخین شرق و غرب و در نهاینشان دادن تعارض ب يبرا یاحالم مستغانم
 .دهد یدر داستان خود توجه نشان م» زبان« و مهم به نام یاساس يصربه عن، ن موضعیدر ا

مردم با ؛ فرهنگ و مردم قرار دارد یکه در قلب کاست  یت و قدرتیان به مثابه ابزار هوزب
. ردیگ می لکحول زبان ش، تیهو. نندک یت مکیمال ينند و ادعاک یف میط خود را تعریزبان مح
. اسـت  يو زبان گفتار يان زبان نوشتاریبرخورد م، آورد یم به وجود ییه استعمارگراک يتضاد
رش زبان یشور را مجبور به پذکشود و مردم آن  یم يگریشور دکوارد  یستیالیشور امپرک یوقت
هـن  ک يهـا  ه سـنت کبه نزاع بپردازند  يدیجد يروین یکمجبورند با  یند مردم بومک ید میجد
 .ندک یدعوت م ند و آنها را به سازشک ید میها را تهد آن

مانده در حوزة زبـان   میتعارض عق ینوع؛ شود یمشاهده م» رة الجسدكذا« در داستان
افراد داستان اسـت   شیگو، است آنچه در این زمینه مورد توجه نویسنده قرار گرفته. ابدی یم یتجل 
ه در ک ها تی شخص این. نندک یفرانسوي صحبت م امال ک نه و زنند یحرف معربی  یبه درست ه نهک

ننـد بـه زبـان    ک اجتماعی و یا سیاسـی صـحبت مـی   ، ه از مسائل هنريکگاه  آناصل عرب هستند 
ورزد و  یـد مـی  کهاي وطن تأ ه بر آرمانکبه عنوان شخصی تی » خالد« اما، گویند فرانسوي سخن می

در پاریس نیز قسنطینه و وطن عربی و فرهنگش براي او اهمی ت دارد سـعی دارد عربـی صـحبت    
بـه  ، ها تی شخص تی با توجه به مسئلۀ هو زیمسئله ن نیا. خواهد می» حیات« و همین را نیز ازند ک

 :است تأویلچندگانه قابل  تی ه و هوکت چند یزبان در جوامع يناورو ش تی با بحران هو ینوع

  ن نیست بـا زبـانی  ن نیست بـا زبـانی  ککمممم  ...... اما عربی زبان قلبم استاما عربی زبان قلبم است، ، توانستم به فرانسوي بنویسمتوانستم به فرانسوي بنویسم  میمی««
 ).).9191: : همانهمان» (» (نیمنیمکک  میمی  ه با آن اشیاء را حسه با آن اشیاء را حسککنویسیم نویسیم   ما به زبانی میما به زبانی می  ...... بنویسمبنویسماز آن از آن   غیرغیر

 سـنده در برابـر مقولـۀ   ینو يریـ گ و نـوع موضـع  » رة الجسدكذا« بر رمان یبا نگاه
ه هـر دو  )، کـ خالـد ( داسـتان  يبه همراه راوی) احالم مستغانم( سندهیه نوکم یابی یدر م» زبان«

 يادیز يها و احتمال، باشند یل شده میو زبان تحم يزبان خود تعارض در تقابل یگرفتار نوع
ـ هـا خودشـان را بـا زبـان جد     ا آنیه آکنیااز جمله . ن خصوص قابل طرح استیدر ا د وفـق  ی

ار کـ گـر بـه    مبـارزه بـا اسـتعمار    يبـرا  يا آن را ابزاریو ؛ ردکا آن را ترد خواهند یخواهند داد 
ـ ا انگشـتان ظر یو ؛ ردکخودشان خواهند  يایا آن را وارد دنیو آ؛ خواهند برد هـا را وارد   ف آنی

 ؟دیرس یرقابل نفوذ به نظر میه در گذشته غکرد کخواهد  ییها ن حوزهیتر امن
بـه عنـوان    يه زبان نوشـتار کدهد  ینشان م) خالد( تیشخص يها شهیار و اندکبه اف ینگاه

ـ ت دسن ، دنک یمذهب و اجتماع نفوذ م يبه نهادها، یینمود پسااستعمارگرا را بـه   ین شـفاه یری



 1398 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 318

ـ برد و قرارداد جد یال مؤر سیز ـ ا. ن آن سـازد یگزینـد خـود را جـا   ک یمـ  ید نوشـتار سـع  ی ن ی
ـ حفظ  يبرا ینزاع مردم بوم یعنی، یدوگانگ ـ ل دادن هوکر شـ ییـ ا تغی ر ییـ ت و مواجهـه بـا تغ  ی
 .شود یروشن م ییپسااستعمارگرا به وسیله یال فرهنگکاش یناگهان
ن موسـم  یو همچن رة الجسدكذا( همچون ییقایآفر يپسااستعمار يها شتر نوشتهیب

در . اسـت  ییقایاجتماعات آفر یت شفاهیدال بر اهم) ...1الشمال نوشته طیب صالح یالهجرة ال
اجتماع وجـود   یکیو نزد يان زبان گفتاریم يارکرقابل انیو غ كوند قابل دریپ یک ها ن رمانیا

 .دارد
 انگلـیس  1320 در. ا اسـت یـ تانیهمـان بر ، احمـد محمـود   ي»هـا  هیهمسا« غرب در داستان

 اشغال خود تحت را کردستان و، گیالن، آذربایجان نیز شوروي و؛ کرمانشاه و، تهران، خوزستان
 بـه . بود ها انگلیسی براي خوبی مستعمرة ایران خیز نفت شهر عنوان به خوزستان. بود آورده در

 حضـور ، نفـت  اسـتعمار ؛ بودنـد  نزدیـک  از اريبسـی  وقایع شاهد شهر این دلیل مردمان همین
 کـردن  مل ی   بـراي  تالش و انگلیس کشور علیه مردم بعدترها مبارزات و مهاجرتها،  انگلیسی

 دلیـل  بـه  خوزسـتان . دست این از اتفاقاتی و اشغالگر نیروهاي کردن بیرون آن دنبال به و نفت
 شـاه  کـه  خصـوص  بـه ، بـود  سانگلی استعمارگران براي مناسبی مکان اش نفت خیزي موقعیت
 .داد می تن آنانهاي  خواسته به به راحتی هم جوان

 و بـازار  و کوچـه  مـردم  به که کند می حکایت ها همسایه رمان در دورانی« از محمود احمد
 و بختیـار  وسـیلۀ عمـال   بـه  خفقـان  و سـکوت  و دادنـد  نمی سیاسی فعالیت اجازة ملی عناصر
 یـاد  نفت صنعت شدن ملی از قبل دوران از ها همسایه. بود شده تحمیل مردم بر امنیت سازمان

 انگلـیس  دولـت  بـه  نفت استخراج بابت که را مالیاتی، نفت غاصب شرکت که دورانی، کند می
 ).620 -619: 1374، راوندي» (بود ایران بیشتر ملت االمتیاز حق از داد می

 و نگـاه  از دریچۀ و، برد می شپی را داستان نوجوان خالد روایت با ها همسایه رمان خوانندة
 بـه  وي روحـی  و فکـري  و جسـمی  رشد دلیل همین به، کند می دنبال را وقایع سیر خالد ذهن

 رسـوم  و آداب دام در« هـا  همسـایه  هـاي  یابـد آدم  مـی  نمـود  خواننده براي تري طور محسوس
 تاریـک  بشـ  ایـن  از شـدن  بـه در  بـراي  راهـی  و اسیرند زیستی اولیۀ نیازهاي و گیر پا و دست
ه دچـار فقـر فرهنگـی    کـ شد ک به تصویر می مردمی راوي ). 122: 1388، یاوري» (شناسند نمی

 __________________________________________________________________________  
زیسته است  می 2009 – 1929هاي  ه بین سالکترین نویسندگان عرب است  وي نابغه رمان عربی و از مشهور -1

ـ   "رد رمـان  کـ وي در سوتان به دنیا آمد و در بریتانیـا و قطـر و فرانسـه زنـدگی      از  "الشـمال  یموسـم الهجـرة ال
   ترین آثار وي است.  معروف
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ه اسـتمعارگر توانسـته منویـات    کـ آنچنـان  ، ومت تحت سلطه نظام اسـتعمارگرند کبرآمده از ح
هاي رایج طبقات پایین اعتقـاد بـه    یکی از سن ت. ندکاستعماري خود را برآنان به خوبی تحمیل 

بـا انتقـاد از ایـن باورهـاي      ها همسایهنویسندة رمان ، تاس» ماوراي طبیعی« ي متافیزیکنیروها
وي از زبـان اوسـا   . داند غلوآمیز تلویحا  آن را خدمت به استعمار و در راستاي تحمیق مردم می

توانـد   می، عمل کند) اسرار قاسمی( آدم اگر به دستورهاي این کتاب« نویسد حداد پدر خالد می
غیـب  ، اي درست کند که هر وقت رو دوش بندازدش تواند از سختیان سرخ جبه می. دغیب شو

 توانـد تسـخیر کنـد    با دستورهاي این کتاب جن هـم مـی  ، یا اگر دل وجرأت داشته باشد. شود
 اینکـه  بـر  مشروط، خودشان وضع به مردم کردن آگاه« هدف با نویسنده). 25: 1357، محمود(

). 72: 1383، گلسـتان ( نویسـد  مـی » باشـد  داشـته  را توانـایی  و شـعور ، شـناخت  این نویسنده
محمود از . داند ت و بدبختی میکه وي این خرافات را مایه استحمار و بردگی و فالکاینجاست 

اسـیر همـین مزخرفـاتیم کـه همیشـه      « گویـد  بخشی می و در جهت آگاهی کانیکزبان محمد م
 که همیشه تو سري خور و، ش رو دیگران ببرنکیف که همیشه باید مثه خر کار کنیم و، بدبختیم

 ).28: 1357، محمود» (گشنه هستیم

 1فرودست -ب
این مفهـوم از  . است» فرودست«ي، پسااستعمار اتینظر در مهم اریبس میمفاه از گرید یکی

سیستی آنتـوان  کن رهیافت برگرفته از اندیشۀ ماریا، باشدمی» كاسبیوا« هاي مهم نظریۀواژهلیدک
در توصـیف  « گرامشـی اصـطالح فرودسـت را   . اسـت  ر ایتالیاي اوایل قرن بیستمکمتف گرامشی
ه داراي هیچ آگاهی اجتماعی یا ک ار گرفته استکبه  ... زنان، ارگرکطبقۀ ، شاورزانکهاي  گروه

، مورتـون » (پذیرنـد  شـده و آسـیب   وبکومت نیستند و بنابراین سرکسیاسی در برابر اهداف ح
: 1390، تسلیمی( دهد می قرار) هژمونی( گرش را در برابر برتري و سلطۀوي این ن). 79: 1392
 يپسااسـتعمار  و ياسـتعمار  جامعـه  نییپـا  يهـا  هیال فیتوص يواژه را برا نیا كوایاسپ). 280

ـ ( رهیـ غ و روزمره ارگران، کرانیفق، شاورزان، کارانیکب، ها خانمان یب یعن؛ یندک یم استفاده ک: ن
 بـه  هکـ  شـود  یم گفته جامعه در یسانک به خود حیصر يمعنا در ودستفر). 271: 1382، برتنز
 و قـدرت  فاقـد  فرودست بهتر عبارت به؛ باشند گرفته قرار يتر نییپا گاهیجا در تیموقع لحاظ
 در تیـ اقل از منظـور  نجایا در. است تیاقل در فرودست. است مکحا يها گروه جانب از حد ت

 __________________________________________________________________________  
١- subaltern 
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ـ ا بـه ؛ اسـت  گاهیجا و قدرت نداشتن دست  اعتبـار  بـه  یگروهـ  اسـت  نکـ مم هکـ  بیـ ترت نی
، قـدرت  يهـا  گروه از سوي آنان شدن رانده هیحاش به لیدل به اما؛ باشند تیثرکا در، تعدادشان

 .زنان مانند، باشند گرفته قرار فرودست یگاهیجا در
 فرودسـت  مسئلۀ »؟دیبگو سخن تواند یم فرودست ایآ« عنوان با يا مقاله نوشتن با كاسپیوا

 تیمشـروع  خـود  به و دیبگو سخن تواند ینم« فرودست، وي باور به. ردک بدل اصل یک به را
سـلدن و  » (نـد ک متوق ف   ينواسـتعمار  نظام در را سوژه به خود لیتبد ندیفرا هکآن مگر، بخشد

 او يجـا  و بـه ؛ نـد ک صـحبت  توانـد  ینمـ  اساسا  فرودست، از این رو). 244: 1377، ویدوسون
از زبـان ایـن   « ران نتواننـد که اگر روشنفک. ندک دفاع او حقوق از و دیبگو سخن دیبا رکروشنف

هـا نیـز نتواننـد از خودشـان      شده سخن بگویند و خود آن وبکو سر هاي درجه دوم شخصیت
» ان بـروز نخواهـد یافـت   کـ ا ضد استعماري امیاستعماري  غیر سحن بگویند ظاهرا  هیچ سخن

 يهــا هیــنظر از اســتفاده بــا تــا انــد آن یپــ در فرودســت مطالعــات شــمندانیاند) 245: همــان(
 و گـاه یجا فرودسـت  بـه  -داند یم زکمر و متن از تر مهم را هیحاش هک -دایدر انۀیپساساختارگرا

 قرار خود مطالعات زکمر در را فرودست اصطالح به و يا هیحاش سوژة و ببخشند يا ژهیو اعتبار
 و نخبگـان  انیـ م در هک یشفاه فرهنگ و یبوم يصداها گاهیجا، مطالعات نیا جۀینت در. دهند

او  يها توجه به فرودست و آالم و دغدغه. شود یم ارکآش، است شده یتوجه یب آنها به خواص
 :شود یده میز دین یشۀ احالم مستغانمیدر اند

، ، ه ژاپـن ه ژاپـن ککاین طور بود این طور بود ، ، هاي صنعتی جهان ازخود انسان شروع شده بودهاي صنعتی جهان ازخود انسان شروع شده بود  همه انقالبهمه انقالب««
ه دست به ساخت ه دست به ساخت ککها بودند ها بودند   تنها عربتنها عرب  ...... بینیمبینیم  میمی  ه امروزه امروزککد د ژاپن شد و اروپا آن چیزي شژاپن شد و اروپا آن چیزي ش

  ييگـر گـر ییگرفتند و به آن دگرفتند و به آن د  زمین را از این میزمین را از این می. . ساختمان زدند و بعد دیوارها را انقالب نامیدندساختمان زدند و بعد دیوارها را انقالب نامیدند
 ..نامیدندنامیدند  دادند و این را انقالب میدادند و این را انقالب می  میمی

  ...... نیمنیمککه ما نیاز نداشته باشیم حتی غذاي خود را از خارج وارد ه ما نیاز نداشته باشیم حتی غذاي خود را از خارج وارد ککانقالب زمانی است انقالب زمانی است 
، ، مسـتغانمی مسـتغانمی .» (.» (ننـد ننـد کک  ار میار میککها ها   ه با آنه با آنککه مردم به سطح ابزاري برسند ه مردم به سطح ابزاري برسند ککانقالب زمانی است انقالب زمانی است 

20002000 : :148148.(.( 

، مـوارد  از ياریبسـ  در)، خالـد ( رة الجسـدكذااز زبان قهرمان داستان  یمستغانم
 اند قشر فرودست به ارمغان آورده يگران برا ه استعمارک را ياستعمار یزندگ یلیتحمهاي  وهیش
، داشـته  يگریاو از فرهنگ د كدر نبود در شهیر مسئله نیا هکنیا. ندک یم رد صدا یک و اراکآش
 از سـوي  یلـ یتحم یزنـدگ  يهـا  وهیشـ  صـورت  هـر  در، بـوده  استعمارگران از تنف ر از یناش ای
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داسـتان   يناخشـنود و مـورد نقـد راو    يامر يریو تبعات سوء آن بر جامعۀ الجزا استعمارگران
أس و اندوه مردمانش را به وجـود  یو  یسنده داستان موجبات خستگینظر نو ه بهک يامر. است

 :آورده است

ه همواره محتاج وساطتی براي حـل جزئیـات   ه همواره محتاج وساطتی براي حـل جزئیـات   ککمسائل بغرنج روزمره مسائل بغرنج روزمره   ...... ایمایم  ههما خستما خست««
؟ ؟ نـیم نـیم ککر ر کـ کـ خواهی به مسائل دیگري فخواهی به مسائل دیگري ف  چه طور میچه طور می. . استاست    ردهردهکک  ككاش هستیم ما را هالاش هستیم ما را هال  عاديعادي

همـین و  همـین و  ، ، همۀ هـم و غَـمِ مـا زنـدگی اسـت     همۀ هـم و غَـمِ مـا زنـدگی اسـت     ؟ ؟ زنیزنی  ف میف میدام زندگیِ فرهنگی حردام زندگیِ فرهنگی حرککدربارة دربارة 
ایم ایم   ها تبدیل شدهها تبدیل شده  ما به ملّتی از مورچهما به ملّتی از مورچه  ...... شودشود  رفاه محسوب میرفاه محسوب می، ، از ایناز این  غیرغیر  چیزهاییچیزهایی  ...... بسبس
  ...»...»ننـد ننـد ککهایشـان در آن زنـدگی   هایشـان در آن زنـدگی     ه بـا بچـه  ه بـا بچـه  ککه تنها به دنبال قُوت خود و سوراخی هستند ه تنها به دنبال قُوت خود و سوراخی هستند کک
 ).).302302: : همانهمان((

  بــهبــه  ییاســاســییسس  اقتصـاد اقتصـاد   ۀۀیــیــنظرنظر  هماننـد هماننـد   يياســتعماراســتعمارپساپسا  مطالعـات مطالعـات ، ، ارتباطــاتارتباطــات  قلمـرو قلمـرو   دردر««
  زعـم زعـم   بـه بـه . . دارددارد  توجهتوجه  ییجهانجهان  يياا    رسانهرسانه  قدرتقدرت  مسلّطمسلّط  چارچوبچارچوب  عنوانعنوان  بهبه، ، غربغرب  ييداردار    ههییسرماسرما
  تتکیـ کیـ مالمال، ، نخسـت نخسـت : : انـد انـد   یافتـه یافتـه   طرهطرهییسس  معنامعنا  دودو  بهبه  غربغربهاي هاي     رسانهرسانه، ، ردردیکیکرورو  ننییااپردازان پردازان     ههیینظرنظر
  ییییبازنمابازنما، ، دومدوم  وو] ] ی...ی...فرهنگفرهنگ  سمسمییللااییامپرامپر  عنوانعنوان  للییذذ[[  يياا    رسانهرسانه  ددییتولتول  وةوةییشش  وو  ییارتباطارتباط  اناتاناتککامام
  تحـت تحـت   ييگـر گـر ییدد  عنـوان عنـوان   بـه بـه [[  هـا هـا     ییشـرق شـرق   وو] ] ادادییانقانق  وو  سلطهسلطه  تحتتحت  تماماًتماماً[[  فرودستفرودست  ييهاها  تتییاقلاقل
 ).).199199: : 13911391، ، زادهزاده  ييمهدمهدک: ک: نن((  »»اياي  ههششییللکک  تصوراتتصورات  وو  ممییمفاهمفاه  قالبقالب  دردر] ] نترلنترلکک

ـ ز در هک ییصداها مطالعۀ، وهایآرش در وتکس مطالعه به، اتین مسئله در حوزة ادبیاما ا  ری
، تشـابه  يجـا  به تفاوت بر دکیتأ و خیتار از گذشته کیکتف، اند شده مدفون مدون يها استیس
 در لیاص يها یگ بالقوه ردنک زنده و یرسم يها ينگار خیتار در قدرت گفتمان يبند فرمول نقد

 .دارد دکیتأ لیراصیغ مقابل
 يها یژگیناصر و وع يایگو یدهد به روشن ین طبقه به دست میاز ا یه مستغانمک يریتصو

 :است ياستعمار پسا يها یطبقۀ فرودست در بررس

  ...... خواهـد خواهـد   داند چه مـی داند چه مـی   دام از ما به درستی نمیدام از ما به درستی نمیککهیچ هیچ . . اي هستیماي هستیم  ما ملّت نیمه دیوانهما ملّت نیمه دیوانه««
ننـد  ننـد  کک  ه مردم در آن زندگی میه مردم در آن زندگی میککل واقعی فضایی است ل واقعی فضایی است ککمشمش  ...... داند دقیقاً منتظر چیستداند دقیقاً منتظر چیست  نمینمی

هـا  هـا    ریـزي ریـزي   دیگر تـوانی بـراي رؤیاهـا و برنامـه    دیگر تـوانی بـراي رؤیاهـا و برنامـه    . . ملّت شدهملّت شده  ککگیر یگیر ی  ه دامنه دامنککو یأسی عمومی و یأسی عمومی 
بگو پدر بگو پدر . . هاي عادي و نه ثروتمندانهاي عادي و نه ثروتمندان  نه جاهالن و نه آدمنه جاهالن و نه آدم  ...... نه هنرمندان سعادتمندندنه هنرمندان سعادتمندند. . نماندهنمانده
همـان  همـان  ، ، ه آخـر عاقبـت  ه آخـر عاقبـت  کـ کـ توانی تغییـر دهـی وقتـی    توانی تغییـر دهـی وقتـی      تو با دانشَت چه چیزي را میتو با دانشَت چه چیزي را می  ...... بیامرزبیامرز
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ه منصبش را نه از راه ه منصبش را نه از راه ککسی سی ، ک، کنینیکک  ار میار میککرییس نادان رییس نادان   ککه زیرنظر یه زیرنظر یککارمندي خواهی بود ارمندي خواهی بود کک
» » !!هاي پهن وستبرشهاي پهن وستبرش  فقط به خاطر روابطش و شانهفقط به خاطر روابطش و شانه، ، ه تصادفی به دست آوردهه تصادفی به دست آوردهآموزي کآموزي ک  علمعلم

 ).).305305: : 20002000، ، مستغانمیمستغانمی((

 زنـدگی  جامعـه  پـایین  سـطوح  در کـه  اسـت  افـرادي  زنـدگی  ز داسـتان ین ها همسایه رمان
 و داري سـرمایه  نظـام  ۀسـلط  تحـت  داري سـرمایه  در جامعـۀ  کـه  زحمتکشـی  طبقـۀ  .کننـد  می

 هـا  بعضی از آن و مندند بهره کمترین امکانات از افراد این. است جامعه بر حاکم هاي ایدئولوژي
 نیـز  جامعـۀ بیـرون   از کـوچکی  نمونۀ که ها همسایه رمان هاي شخصیت. ندارند امکاناتی اصال 
 شـان  شـده  ضـییع ت حقـوق  بـه  دستیابی دنبال به که دارند تعلق فرودستی طبقۀ به همگی هست
» شـه یلنگ و تک یحت، رو میخ طویله  یحت، دسته بیل رو هم از خارج میارن یحاال حت«. هستند

 بـه  نیسـتند  برخـوردار  اعتـراض  شیوة و اجتماعی هاي آگاهی چون از اما). 20: 1357، محمود(
 حکومـت  گـوش  بـه  قانونمنـد  بـه شـکلی   را شـان  اعتراض صداي هایی حزب و ها گروه کمک
ی از کهـایی حـا   ه صـحبت کـ ها و افراد آگاه اسـت   و از طریق همین آشنایی با گروه. ندرسان می

 گویـد  مـی  ه خالـد کـ اینجاسـت  . شود ها شنیده می تغییر دیدگاه و اشراف به وضع موجود از آن
هـا   ه نفت ما چه ربطی به انگلیسیکپرسم  نند و میک ار میکت ما چه کتو مملها  اصال  انگلیسی«

 ).90: همان» (دارد
 شـده  خسـته  حکومـت رضاشـاهی   از دیگر مردم، ایران بیست دهۀ داري سرمایه جامعۀ در
شـیوة   محمدرضـا شـاه   کـه  آنجایی از ولی، داشتند امید پسرش به وي برکناري از پس و بودند
 تصـاحب  را نفت امتیاز ایران خاك در انگلیس ها سال همان در و بود گرفته پیش در را پدرش
 و اعتصاب اما. افتادند روند این در تغییري فکر به نفت شرکت و ها کارخانه نکارگرا، بود کرده

 چـون  کسـانی  داستان در که داشت نیاز سیاستی و صاحب فکر افراد ریزي برنامه به اعتراضات
 روشـنفکري  طبقـۀ  بـه  متعلـق  اینان. شدند آندار  عهده خالد بعدترها و دکتر، شفق، پندار، بیدار

ري مردم بر عهـدة  کشور مسئولیت روشنفکدر تاریخ این « ارگر همراه نبودنده با استعمکبودند 
نـار فرودسـتان دسـت بـه     که در کـ رانی کروشـنف ). 22: 1389، بـاوي » (ران بوده استکروشنف
هـا   ه رئیس دولت با انگلیسـی کدهد  زند و برایم شرح می بیدار لبخند می« زدند بخشی می آگاهی
 تحـت  طبقـۀ  بـه  هـا  همسـایه رمان  بنابراین). 116: 1357، محمود» (رده استکپاخت  و ساخت
 داستانش قهرمان واسطۀ به نویسنده و محروم هستند حقوقی گونه هر از که پردازد می اي سلطه

چرا زنـدگی تهیدسـتان   «. است برخاسته گر سلطه سران و حک ام و داري سرمایه نظام از انتقاد به
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ننـد و دنبـال   کمثل پدرم باید جل و پالسشـان رو جمـع    هایی چرا آدم، شود روز بدتر می به روز
 نظام این در). 176: همان» (سنار یه شاهی پول باید از این والیت به اون والیت سگ دو بزنند

 و رسـوم  و آداب و فرهنـگ . گیـرد  مـی  قـرار  اقتصـاد  و بـازار  براي تولید خدمت در چیز همه
 هـایی  میـرزا  و شـیخ  تأثیر تحت بسیار خالد پدر، حداد اوسا جمله از داستان هاي اشخاص باور
 اجتمـاع  از دیگـري  الیـۀ  در هم گروه همین البته و دارند داري تعلق سرمایه جامعۀ به که است
 علیـه  کـه  دارد 1پروبلماتیک قهرمانی است که اي زندگینامه رمان ها همسایه. هستند سلطه تحت
 .خیزد می بر اعتراض به اش جامعه بیمار اقتصاد و داري سرمایه

 بـه  و اسـت  سلطه تحت طبقۀ طرفدار، دارد باور بدان که اي ایدئولوژي به توجه با نویسنده
 طبقـه  ایـن  از دفـاع  بـه ، اسـت  خـودش  واقعـی  شخصـیت  از به نوعی نمودي که واسطۀ خالد

 .نویسد می

 2يگرید -4
ار شـم  ه با آن بیگانه است و نقیض آن بـه ک» خود« چیزي است خارج از محدودة» دیگري«
ه از این منظر هر کباشد  می» من« یا» خود« ل آن مثل یا نقیضکترین ش دیگري در ساده« آید می

). 21: 2002، الرویلـی و البـازغی  » (آیـد  ندارد دیگري به حساب می» خود« بهاي  هه اشارکآنچه 
، ياوکـ  روان ریـ نظ يرکف متنو ع يها نظام در هک است ییواژها نیپربسامدتر از یکیاین مفهوم 

تـرین   در عمـومی » دیگـري « مفهـوم «. دارد اربردکـ  سمینیفم و ییپسااستعمارگرای، دارشناسیپد
 قطبی بین یک سوژه و یک فرد یا یـک چیـز اشـاره دارد کـه متفـاوت یـا       اي دو سطح به رابطه

 را يگـر ید/ خـود  تقابـل ). 110: 1389، شاهمیري» (شود است و به مثابۀ ناخود تعریف می غیر
 امـا ؛ بـرد  می ارک به یمتفاوت یمعان در را اصطالح نیا انکال. ردک يانتقاد ۀینظر دوار انکال كژا
 حـال  نیعـ  در« و ندک یمپذیر  انکام را سوژه ظهور هک است ییروهاین انونک اصل در» يگرید«

 امـا ). 114: 1385یک، ارکم» (نندک یم رها لیم به یشگیهم ادیانق و مدام یختگیگس در را سوژه
 را زن و سـوژه  را مـرد ) 1949( دوم جنس تابشک نیاثرگذارتر در دوبووار مونیس بار نینخست

 مطلـق  و يمحـور  را مرد وجود آن بر مکحا گفتمان و جامعه، او باور به. ردک فیتعر» يگرید«
 __________________________________________________________________________  
دار) جستجوگر است، سـفر او از اسـارت    (مسئله کند. فرد پروبلماتیک اچ مطرح میکرا لو کقهرمان پروبلماتی -1

اش بـه زنـدگی    ه زنـدگی کـ آل او آن اسـت   انجامـد. ایـده   شود و به معرفت نفس می معنا شروع می عیتی بیدر واق
  شود. راستینی تبدیل

٢- other 
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 زنان همـواره « هکند ک وي استدالل می. شمارد یم يرضروریغ و گانهیب را زن وجود و پندارد یم
، انـد  ی را در هویت خود درونی سـاخته کاند و چنین ادرا ب آورده شدهمردان به حسا» دیگري«

از ایـن  ). /wikipidia. orgسـیمون دو بـوار  » (پذیر هستند نشکگرا و زنان  نشکبنابراین مردان 
 .برد یم ارک به زن و مرد انیم قدرت توازن عدم انیب يبرا را» يگرید« اصطالح دوبووار، رو

 و اسـتعمارگر  انیم ارتباط در را» يگرید« مسئلۀ هک بود يمندشیاند نینخست فانون فرانتس
ـ «: سدینو یم نیچن باره نیا در او. ردک مطرح استعمارزده ـ ا قـت یحق نیاول  اهیسـ  هکـ  اسـت  نی

 و شیخـو  ارزش یبررسـ  گرفتار آن هر پوست اهیس هک صورت نیبداند؛  هسیمقا سراپا پوست
 یسـتگ یشا و ارزش يپـا  ندک یم دایپ تماس يرگید با هک بار هر. دارد خود از هک است ییآرزو

ـ پد تـابع  و ونیمـد  شـه یهم هکـ بل؛ ندارنـد  خود آن از یارزش ها یلیآنت. دیآ یم شیپ  شـدن  داری
. اسـت  مطـرح  من از بدتر، من از تر اهیس، من از تر هوش یب صحبت شهیهم. باشند یم» يگرید«

 بـر ، آورد یم عمل به آن یمنیا و امکاستح راه در هک یوششک هر و ندک یم دایپ هک یتیوضع هر
 يهـا  رانـه یو بـر  را خود يمرد من. است استوار» يگرید« آمدن در پا از و یوستگیرابطۀ پ اساس
 ).219: 1355، فانون( .»نمک یم بنا خود اطراف

ـ ا بـا ؛ اسـت  فانون اتینظر از برآمده زین دیسع ادوارد مطالعات اعظم بخش  هکـ  تفـاوت  نی
 بسـط  غـرب  و شـرق  تر یلک میمفاه به و برد یم فراتر نژاد محدودة از را شیخو اتینظر دیسع
 هکـ  انـدازه  همـان  بـه  شرق از ها یغرب يها لیتحل، مقوله نیا به دیسع دگاهید براساس. دهد یم
 الیـ خ و اوهـام  و اهایرو محصول، بود یشرق جوامع خود درون ارجاع قابل يها تیواقع  جهینت

 ).205: 1385، لنریم( بود» يگرید« دربارة غرب خود يها يپرداز
ننده یب، دیۀ دیبر اساس زاو» يگرید«، موجود در رمان خاطرات تن يشۀ پسااستعماریدر اند

، فرهنـگ ، به اسـتعمار  يگرید، میزده بنگر استعمار يشورهاکدگان مردم یاگر از د. تفاوت دارد
ـ و اگـر از د . گـردد  یاو اطالق م یقدرت و نظام واردات ، میبنگـر  يتعماراسـ  يشـورها کدگان ی

. یابـد  یمستعمره تحق ق مـ    يشورهاکو نظامات  يدئولوژیفرهنگ و ا، البد مردمکدر » يگرید«
بـر مسـتعمرات    ياسـتعمار  يشورهاکدر هر آنچه از  يگرید، »خاطرات تن« ن در رمانیبنابر ا
زنـان   يه غـرب و اسـتعمار بـرا   کـ  یمثال  فرهنگ واردات. است یابیل شده است قابل ارزیتحم

 :ندک یجلوه م» يگرید« لکبه ش یدگاه مستغانمیبه ارمغان آورده است در د يلجزایرا

ي. ي. اا  ردهردهکـ کـ را انتخـاب  را انتخـاب    ييگرگرییراه دراه دي. ي. اا  ردهردهککراهن ارتداد را به تن راهن ارتداد را به تن ییپپی، ی، حاال مقابلم هستحاال مقابلم هست««
ه در مجـالت و  ه در مجـالت و  کـ کـ گونـه  گونـه    از آناز آن  يياا  چهرهچهره. . شناسمششناسمش  ییه نمه نمکک  يياا  را به چهره زدهرا به چهره زده  يياا  تازهتازه  ککماسماس
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  ییخاصـ خاصـ   يياالاال، کـ ، کـ هاها  ننییترترییه در وه در وکک  يياا  گونه زنان آمادهگونه زنان آماده  از آناز آن، ، ممییننکک  یید مد مها برخورها برخور  ها به آنها به آن  ییآگهآگه
» » صـورت صـورت   ككرم ضـد چـرو  رم ضـد چـرو  کـ کـ ردنـدان گرفتـه تـا    ردنـدان گرفتـه تـا    ییاز خماز خم، ، ننـد ننـد کک  ییفروش عرضـه مـ  فروش عرضـه مـ    ييرا برارا برا

 ).).1717: : 20002000ی، ی، مستغانممستغانم((

اه یهمـواره بـه رنـگ سـ    » يگرید« و، دیهمواره به رنگ سف» يخود« در رمان خاطرات تن
ـ فزایز بـه آن ب یرا ن يسترکرنگ خا یند گاهک یم یاگرچه او سع. شود یم میترس ـ ؛ دی غلبـۀ   یول

 يبـرا . روشن و مبرهن است يامر يدر آثار و» يگرید«ي ها یاهیو نقد س یکدئولوژیگفتمان ا
ـ را زها  ه ارزشک ییها تیرا شخص» يگرید« وی، ارزش يها تیها را شخص يخود ينمونه و ر ی

 :ندک یم میاند ترس ا به مقابله با آن برخاستهیاند و  پا گذاشته

شـه  شـه  ییو همو هم  ...... تـر تـر   نندهنندهککشان شان ییدان پردان پرییس شهس شهککو عو ع  ...... ننده استننده استکک  شانشانییس مردگان پرس مردگان پرککعع««
بـا  بـا    ...... بـاره بـاره   . یـک . یـک شـود شـود   ییمـ مـ   ییدگدگیـ یـ چچییبـاره پـر از انـدوه و پـر از پ    بـاره پـر از انـدوه و پـر از پ      یـک یـک رشان رشان ییتصوتصوك. ك. دردنادردنا

م م ییترسـ ترسـ   ییمم  ...... بارهباره  . یک. یکممییشوشو  ییشوند و ما نسبت به آنها زشت مشوند و ما نسبت به آنها زشت م  ییبا مبا مییخود زخود ز  ييهاها  ییدگدگییچچییپپ
هـا  هـا    ه به آنه به آنکک  ییم در حالم در حالییترسترس  ییمان ممان م  ندهندهییآآ  ييرهارهاییاز تصواز تصو  ...... بارهباره  . یک. یکممییننککها نگاه ها نگاه   آنآن  اد بهاد بهییزز
 ).).257257و و   256256: : همانهمان«(«(  با بودبا بودییچقدر آن مرد زچقدر آن مرد ز! ! ممییشوشو  ییره مره مییخخ

در برابـر  » ها يخود« و» خود«ی و انقالب یارزش يدئولوژیهمواره ا یدر آثار احالم مستغانم
ـ  صف» يگرید« ضد انقالب يدئولوژیا ـ نـد و ا ک یمـ  یآرائ ن تقابـل ذهـن و روان او را آزرده   ی
 :سازد یم

ها بود ها بود   اش با آناش با آن  ییا از تبانا از تبانییآآ، ، افتدافتد  ییها فرو مها فرو م  ه در برابرم دارد از نردبان ارزشه در برابرم دارد از نردبان ارزشککدم دم ییدد  ییمم««
و و » » ننییادادیـ یـ بنبن  ييهـا هـا   طرحطرح««  ده بودم نزد خودم نگاه داشتمده بودم نزد خودم نگاه داشتمییآنچه را شنآنچه را شن. . دانمدانم  یینمنم؟ ؟ ا از حماقتشا از حماقتشیی

ـ همه سـنگ بـه سـنگ بـر پا    همه سـنگ بـه سـنگ بـر پا    ، ، ممییننییبب  ییمم  ییوطن پرستوطن پرست  ييهاها  نار آن از نشانهنار آن از نشانهککه در ه در ککهر آنچه هر آنچه  ـ ی ۀ ۀ ی
فـا  فـا  ییبه تناوب در آن نقـش ا به تناوب در آن نقـش ا   ککوچوچککل گرفته و سارقان بزرگ و ل گرفته و سارقان بزرگ و ککبندها شبندها ش  وو  ها و زدها و زد  ناسناسککاساس
ـ اا، ، شانشانییهاها  جۀ ارزشجۀ ارزشیینتنت، ، ه از بخت بده از بخت بدکک  ییداندانییشهشه  ییزندگزندگ  ۀۀییدر سادر سا  .. ...... انان  ردهردهکک ـ ی هـا  هـا    انـت انـت یین خن خی

 ).).233233: : همانهمان«(«(  شده استشده است

بازند و احالم آنان را به  یرنگ م» يگرید« به» ها يخود« زین یگاه، در داستان خاطرات تن
 :شدک یر میاند به تصو فروخته» يگرید« را به» خود« هک یل خائنانکش

ـ   ییللییتا به دلتا به دل، ، زنندزنند  ییبون له له مبون له له مییه امروزه پشت تره امروزه پشت ترکک  ییسانسانککهستند هستند   ییداندان  ییمم«« ـ ی ی، ی، ا برهـان ا برهـان ی
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ـ کـ کـ   ددیـ یـ ن امن امییبا ابا ا. . انداند  از آن بودهاز آن بوده  ییبخشبخش  ييه روزه روزککنند نند ککوم وم ککرا محرا مح  ییخخییتارتار ـ ه پ ـ ش از اش از اییه پ ـ ی ه ه کـ کـ ن ن ی
 ).).2929: : همانهمان«(«(  د ملحق شوندد ملحق شوندییبه موج جدبه موج جد، ، توفان آنها را بروبدتوفان آنها را بروبد

ـ او د؛ داند می مرگ قهرمانان یل اصلیرا دلها  يانت خودیخ، احالم دگاه خـود را از زبـان   ی
 :ندک می انیبی، درون ییخالد در گفتگو

ـ   ...... »»بـرادر بـرادر ««  مجرمـان مجرمـان ؟ ؟ شته استشته استکک  ییسسککرا چه را چه » » ادادییزز««  ههککجا بدانم جا بدانم ککمن از من از «« ـ ی ا مجرمـان  ا مجرمـان  ی
راحـت  راحـت    ییللییتا بتوانند ما را ختا بتوانند ما را خ  ...... ر دادندر دادندییییتغتغ» » هاها  مسئلهمسئله««  ها مسئله را بهها مسئله را به  آنآن: «: «گفتگفت  ییاو ماو م؟ ؟ دشمندشمن

ه ه کـ کـ   ییدر حالدر حال  ...... شته شدهشته شدهککن گلوله ن گلوله ییدامدامککبا با » » ادادییزز««  ...»...»نندنندککت نابود ت نابود ییاز جنااز جنا  ي غیري غیرگرگرییبه اسم دبه اسم د
 ).).254254: : انانهمهم» (» (؟؟انداند  ههشته شدشته شدکک  یین و عربن و عربییفلسطفلسط  ييهاها  با گلولهبا گلوله  ییننیین جوانان فلسطن جوانان فلسطییبهتربهتر

ه باالتر از همه ه باالتر از همه کک  ییسسککآن آن ، ، شتر مستحق سنگسار شدن استشتر مستحق سنگسار شدن استیین وطن بن وطن بییدر ادر ا  ییسسککچه چه ««
 ).).310310: : همانهمان» (» (؟؟انداند  سر ما نشستهسر ما نشسته  ييه بااله باالکک  ییییهاها  ا آنا آنیی  .. ...... نشستهنشسته

ز یـ ن« هیز و حاشـ کـ مر« بحـث ، »يگرید« ه در ارتباط با بحثکاست  يته ضرورکن نیر اکذ
. است يپسااستعمار گفتمان در میمفاه نیزتریبرانگ جنجال از یکی اصطالح نیا. شود یمطرح م

ـ د/ فردی، ستین/ بودن دوگانۀ يها تقابل در / خـود  و، جسـم / ذهـن ، عـت یطب/ فرهنـگ ی، وانگی
 هکـ  است يزیچ آن فقط شیمعنا و ابدی یم معنا يگرید با ارتباط در فقط یاصطالح هر يگرید
ـ پا بر جهان هک دوگانه يها تقابل نیا. ستین يگرید  گفتمـان  در، اسـت  شـده  میتقسـ  هـا  آن هی

 فرهنـگ » يگـر ید« مثابـه  بـه  اسـتعمارزده  آن در هکـ  رسـند  یمـ  يا رابطـه  به زین يپسااستعمار
 هـر  و ردیـ گ یم قرار زکمر در ییایجغراف لحاظ به یستیالیامپر يایرو. شود یم قلمداد ياستعمار

، هیحاشـ /زکـ دوگانۀ مر شدن وارد با. آن رامونیپ ای هیحاش در باشد زکمر نیا از رونیب هک يزیچ
. افـت ی يا تـازه  اربردکـ  زیـ ن یگیحاشـ  اصـطالح ي، ۀ پسااستعمارینظر اصطالحات مجموعه به

 دوگانـه  جـۀ سـاختار  ینت هکـ  نـد ک یمـ  داللت بودن يا هیحاش تجربۀ حیتوض و كدر بر یگیحاش
 .است يمحور قوم و سمیالیامپري، مردساالر لیقب از مکحا يها گفتمان متنوع يها گونه

ـ تعر يبـرا  وشـش ک رود یم گمان هک است زیبرانگ بحث سبب آن به هیحاش اصطالح  و فی
. نـد ک یمـ  عمـل  الگـو  آن به دنیبخش تداوم راه در هک است ینش، کهیحاش/ زکمر يالگو حیتشر
 ارکـ  از هکـ  نـد یبگو تـا  انـد  برده ارک به آن يبرا را الگو نیا معموال  يپسااستعمار پردازان هینظر

. هاسـت  نینشـ  هیحاش استقالل بر صرف يپافشار از دتریمف ییدوتا يها تقابل ونهگ نیا انداختن
 اسـتعمارگران  يادعاهـا  و ردکـ  متزلـزل  را زکـ مر ماننـد  ییباورها، الیکراد لکش به دهیعق نیا
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ي، ریشـاهم ( نمـود  يواسـاز  گـران ید نظام با متفاوت ینظام در ثبات و اتحاد دربارة را ییاروپا
1389 :128.( 
 و يبـاور  ذاتیی، بازنمـا  رابطـۀ  دربارة را لیتحل نیتر درخشان ها ستینیفم رسد یم نظر به
ـ با انیـ م نیا در ژهیو به؛ اند ردهک بازگو یگیحاش  هکـ  ردکـ  اشـاره  ییهـا  سـت ینیفم يآرا بـه  دی

 سـاالر  مرد گفتمان در زن ریتصو نهیقر مکح هک نندک يبازساز چنان را زنان ریتصو اند نخواسته
 ).108: 1383یک، ارکم. (رود یم هیحاش به يگرید مثابه به زن، گفتمان نیا رد. ندک دایپ را

 :ندارد يگریو د يا هیحاش یزن نقش، دگاه احالمیاز د

ـ اا  هـا داده هـا داده   ه اسممان را به آنه اسممان را به آنککن خاطر ن خاطر ییفقط به افقط به ا  ...... شهرها مثل زنها هستندشهرها مثل زنها هستند«« ـ ی ـ ، ، ممی ـ مال   ککمال
 ).).289289: : همانهمان» (» (ممییشوشو  ییها نمها نم  آنآن

  ييهاها  و ضعف در مقابل لباسو ضعف در مقابل لباس  ييهمواره احساس افسونگرهمواره احساس افسونگر، ، هاها  ا واقعاً زنان مانند ملتا واقعاً زنان مانند ملتییآآ««
: : 20002000، ، مسـتغانمی مسـتغانمی » (» (؟؟ییرنـگ و رورفتـۀ نظـام   رنـگ و رورفتـۀ نظـام     ييهاها  در مقابل لباسدر مقابل لباس  ییحتحت  ...... نندنندکک  ییمم  یینظامنظام
291291.(.( 

 و کـارگر  طبقـۀ  را» هـا  هیهمسـا « جامعـۀ  افـراد  م اکثریتینک یمشاهده م ها هیهمسادر رمان 
 کـارگري  طبقـۀ  افـراد  بـین  حـزب در  نای( توده حزب واسطۀ به که دهد می تشکیل زحمتکش
 و پـایین  متوسـط  قشـر  از نیز ها آن که روشنفکرانی نیز و) بود طبقه این مدافع و داشت طرفدار
 بعـد  مرحلـۀ  در و شان رفته دست از حقوق احقاق براي تالش در، بودند حزب عضو و جامعه
 کـارگران  طبقـۀ . تاسـ  مـردم  از طبقـه  ایـن  نماینـدة  خالـد . هسـتند  زده جامعۀ سـرمایه  اصالح

 ندارنـد  کـه  مزایـایی  امـا ، شـود  می گرفته تولید به کار براي توانشان و نیرو تمام که زحمتکشی
، طبقـه  ایـن  در فـردي روشـنفکر   عنوان به خالد و کنند می پایمال هم را حقوقشان و حق ، هیچ

 :کند می دشانمت ح و دهد می قدرت ایشان به. کند می ریزي برنامه را اعتراض هایشان و اعتصاب

  ازاز  دارددارد  کهکه  استاست  دکتردکتر  انگارانگار. . کنیمکنیم  عملعمل  محکممحکم  خیلیخیلی  وو  جرأتجرأت  بابا  خیلیخیلی  بایدبایدها، ها،   بچهبچه  -««
  سـر سـر ؟ ؟ شهرشهر  تمومتموم–  میدیممیدیم  تکونتکون  شهروشهرو  تمومتموم  باشهباشه  الزمالزم  اگهاگه  حتیحتی–  ...... زندزند  میمی  حرفحرف  منمن  دهاندهان
  چـاپ چـاپ   اعالمیـه اعالمیـه ، ، صـب صـب   تاتا  امشبامشب  –  گویمگویم  میمی؟ ؟ کنیمکنیم  شروعشروع  بایدباید  وختوخت  چهچه-  .. ...... میدهممیدهم  تکانتکان
  ایـن ایـن ). ). 226226  -225225: : 13571357، ، محمودمحمود» (» (بشهبشه  سفیدسفید  اعالمیهاعالمیه  زیرزیر  ریسندگیریسندگی  تمومتموم  ددبایبای  فردافردا. . میشهمیشه

  وو  کنـد کنـد   مـی مـی   تقویـت تقویـت   رارا  شانشان  اجتماعیاجتماعی  جایگاهجایگاه  کهکه  هستندهستند  هاییهایی  ارزشارزش  نمایندةنمایندة  واقعواقع  خالدها درخالدها در««
 ).).105105: : 13821382، ، وبستروبستر» (» (استاست  نابرابرينابرابري  بربر  مبتنیمبتنی  طبقاتیطبقاتی  نظامنظام  یکیک  تداومتداوم  متضمنمتضمن
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است  یزن یچ قهوه يآقا امان زن، خانم بلور. نددار يا هیحاش ینقش ها هیهمسازنان در رمان 
 فاحشـه  بلورخـانم . گـردد  یمـ  مرد او آغوش در خالد. شود یآشنا م خالد، ه با قهرمان داستانک
 نظر از نه و است همسر او يبرا یعاطف نظر از نه آقا امان چون، دارد ارتباط خالد با فقط. ستین

 ینـاتوان . نـد ک یمـ  يشـاگرد  و ارکـ  آنجـا  در» خالد« و دارد خانه قهوه» آقا امان«. شوهر یجنس
» خالـد « يسـو  بـه  -اسـت  انـدام  بـه  و بـا یز، پرحرارت هک -را» خانم بلور« همسرش» آقا امان«
 ینـاتوان  یتالفـ  امـا  است خبر بی دو آن پنهان رابطۀ از» آقا امان«. است مزاج نیآتش هک شدک یم

 :ندک یم جبران اش وستهیپهاي  زدن شالق با را خود

  -..نـامرده نـامرده   ییللییخخ  ههککننییاا  واسۀواسۀ  -؟؟زنهزنه  ییمم  ککتتکک  رورو  توتو  همههمه  ننییاا  آقاآقا  امانامان  چراچرا، ، خانمخانم  بلوربلور  -««
  شـد شـد   بلندبلند  عجلهعجله  بابا  خانمخانم  بلوربلور  ...... شهشهیینمنم  سرتسرت  زازاییچچ  ننییاا  هنوزهنوز  توتو  -؟؟نامردهنامرده  ییللییخخ  ههکک  ییچچ  ییعنعنیی
  تسـمه تسـمه . . وبـدش وبـدش کک  ییمـ مـ   آقـا آقـا   امـان امـان . . ندندکک  ییمم  ننیینفرنفر  خانمخانم  بلوربلور  ...... باالباال  رفترفت  ردردکک  صافصاف  رارا  دامنشدامنش  وو
  المالم  وو  هـا هـا   اتـاق اتـاق   جلوجلو  انداند  زدهزده  رجرج  هاها  ههییهمساهمسا. . فلشفلشکک  بهبه  وو  مرشمرشکک  بهبه؛ ؛ خوردخورد  ییمم  پشتشپشتش  بهبه  شترشترییبب
  مـادرم مـادرم   ...... نـد نـد کک  ییمم  رهارها  رارا  خانمخانم  بلوربلور  آقاآقا  امانامان  ...... رونرونییبب  زندزند  ییمم  اتاقاتاق  ازاز  مادرممادرم. . ندندییگوگو  یینمنم  امامکک  تاتا
 ).).1212-1313: : 13751375، ، محمودمحمود» (» (ندندکک  ییمم  بلندشبلندش  ننییزمزم  ازاز  وو  ردردییگگ  ییمم  رارا  خانمخانم  بلوربلور  لختلخت  ييبازوبازو  ررییزز

 است» یچکخر میرح مش« به نام يرمردیپ ه همسرکرو  و بر خوش و جوان یزن» رضوان«
 همسـر  سـر  يرو از چـادر  انـداختن  و مجلس آشپز با جوان همسر عاشقانۀ يها رشمهک ه ازک

 :ندک یم او قصد وستهیپ و است نیخشمگ

  بلنـد بلنـد   ششییجـا جـا   ازاز  وو  رودرود  ییدرمـ درمـ   ورهورهکـ کـ   ازاز  ییچـ چـ ککخرخر  ممییرحـ رحـ . . زندزند  ییمم  ددییدد  رارا  آشپزآشپز، ، رضوانرضوان««
ـ دد. . اتـاق اتـاق   طـرف طـرف   بـه بـه   شـدش شـدش کک  ییمـ مـ   وو  ردردییگگ  ییمم  رارا  رضوانرضوان  دستدست  ممییرحرح  ...... شودشود  ییمم ـ ی   جـوش جـوش   گگی

. . ردردیـ یـ گگ  ییمـ مـ   اوجاوج  سـرنا سـرنا   ييصداصدا. . شدشدکک  ییمم  ادادییفرفر  ممییرحرح  مشمش  ...... زندزند  ییمم  قلقل، ، آبآب  سطحسطح. . استاست  آمدهآمده
  خـود خـود   صورتصورت  رضوانرضوان. . دهددهد  ییمم  انانککتت  رارا  چپقچپقی، ی، چچککخرخر  ممییرحرح  ...... ندندکک  ییمم  ننیینفرنفر  وو  نالهناله  رضوانرضوان

  بـه بـه   وبـد وبـد کک  ییمـ مـ   چپقچپق  سرسر  بابا  ممییرحرح  مشمش  ..رودرود  ییمم  سرسر  وو  ددییآآ  ییمم  باالباال  گگییدد  آبآب. . اندازداندازد  ییمم  چنگچنگ  رارا
ـ دد  آّبآّب. . شودشود  ییمم  ننییزمزم  نقشنقش  رضوانرضوان. . رضوانرضوان  جگاهجگاهییگگ ـ ی   وو  نـد نـد کک  ییمـ مـ   خـاموش خـاموش   رارا  هـا هـا   شـعله شـعله ، ، گگی

 ).).244244-246246: : همانهمان» (» (استاست  مردهمرده  هاستهاست  سالسال  ههکک  انگارانگار، ، رضوانرضوان

 يداریو ب یآگاه -5
هاي جامعۀ انسـانی همیشـه از سـوي     ترین ویژگی ی از مهمکآگاهی و هوشیاري به عنوان ی
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 دال بر نقـش » نم پس هستمک می رکمن ف« ه جمله مشهورکحل توجه بوده است تا آنجا افراد م
 آگـاهی بـه عنـوان   . باشـد  مـی  امل حیات فردي و گروهی افـراد کبدیل آن در روند رشد و ت بی
ی از کـ ی). 121: 1371، سولسـو » (موجـود در محـیط  هـاي   كهـا یـا محـر    هشیاري به رویداد«

موقعیت  كجمعی از در ه عدم آگاهیکساز بوده  هاي بیدار تکترین مباحث مورد توجه حر مهم
از ). 20: 1392، پـور  سلطانی و عباس( باشد هاي حساس آنان می خود در جهان از جمله آسیب

جــدي هــاي  ی از راهبــردکــموقعیــت ی كردن از درکــداشــتن و دور  ایــن رو در غفلــت نگــه
لـذا  . اند این قضیه در ستیز و مبارزه بودهمستعم ره مدام با هاي  ه ملت، کاستعمارگران بوده است

ـ در مقابـل پد  ياریو هوشـ  يداریـ لزوم ب، در رمان خاطرات تن یدگاه احالم مستغانمیاز د دة ی
ه الزم باشد در ک ییسم در جاهایالیامپر« هکچرا. د به آن توجه داشتیه باکاست  يامر، استعمار

مانـدگار خواهـد    یو اجتماع ياقتصاد ی،دتیعقی، اسیس ییردهایکو با رو یامال  فرهنگک يجو
 ).47: 1382، دیسع» (شد

او بـا  . شـاند ک یمـ  یهمگـان  یشـ کو سر یآگـاه  يمخاطبانش را به سو، ن رمانیاحالم در ا
 يسب اسـتقالل و آزاد ک يمردم برا یاجتماع يداریمشوق ب، موضوع مبارزه با استعمار يریگیپ

از دام غفلـت و   ییو رهـا  یو ملـ  یت بومیهو یابیباز يبرا ين رمان در واقع هشداریا. است
 :است یسرگشتگ

ه ه ککبود بود   هاي شرق الجزایر از جماعت مردانی پر شدههاي شرق الجزایر از جماعت مردانی پر شده  دیا آن روزها مثل زنداندیا آن روزها مثل زندانککزندان زندان ««
شهرهاي قسنطینه و سـطیف و  شهرهاي قسنطینه و سـطیف و  ، ، و طی آنو طی آن، ، دستگیر شده بودنددستگیر شده بودند  19451945مه مه   88در پی تظاهرات در پی تظاهرات 

این اوضاع مقـارن بـا   این اوضاع مقـارن بـا   . . بودندبودند  هههاي انقالب را پرداختهاي انقالب را پرداخت  ها نخستین هزینهها نخستین هزینه  هاي اطراف آنهاي اطراف آن  حاشیهحاشیه
و و ، ، شته شده بودندشته شده بودندککتظاهرات تظاهرات   ککه در آنها براي نخستین بار هزاران نفر در یه در آنها براي نخستین بار هزاران نفر در ی، ک، کشرایطی بودشرایطی بود

و ایـن  و ایـن  ، ، بودبود  شدهشده  نندگان پرنندگان پرککها از تظاهرها از تظاهر  زندانزندان، ، بودندبودند  ها رفتهها رفته  ها هزار نفر دستگیر و به زندانها هزار نفر دستگیر و به زندان  دهده
و بـراي  و بـراي  ، ، ب شـوند ب شـوند کـ کـ حماقـت خـود را مرت  حماقـت خـود را مرت  تـرین  تـرین    شرایط باعث شده بود فرانسویان بزرگشرایط باعث شده بود فرانسویان بزرگ

هـایی  هـایی    در سـلول در سـلول ، ، نندنندککجا نگهداري جا نگهداري   ککچندین ماه زندانیان سیاسی و عادي را با هم و در یچندین ماه زندانیان سیاسی و عادي را با هم و در ی
 ).).3030: : 20002000، ، مستغانمیمستغانمی» (» (شدشد  ه گاه تعداد زندانیانشان از بیست نفر هم بیشتر میه گاه تعداد زندانیانشان از بیست نفر هم بیشتر میکک

 يهـا  یدر مراحـل مختلـف خـود بـه آگـاه      قهرمـان داسـتان  ، خالد، زین ها هیهمسادر رمان 
» وجـدانی  آگـاهی « او بـه  يا در مرحلـه . جسـمی اسـت   وي آگـاهی . ابـد ی یمـ  گوناگون دست

 دهـد  نمـی  اجـازه  خـودش  به و دیگر است شده بیدار خالد وجدان زمان این در یعنی .رسد یم
 آقـا  کمـک امـان   از هـم  خالـد  وجـدان  آگاهی و بیداري. دهد ادامه خانم بلور با اش رابطه به که
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ــان در ــري از آزادي جری ــأت کالنت ــی نش ــرد م ــاهی. گی ــ  آگ ــم و اساس ــد یمه ــاهی، خال  آگ
 در و داسـتان  پایان تا و خورد می کلید در کالنتري حضور با که است سیاسی، اجتماعی ،فکري
 شخصـیت  در آگاهی يها الیه اینگیري  شکل. یابد می ادامه داستان قهرمان زندگی پایان تا واقع
اعتـراض   و آگـاهی  سـمت  به حرکت و جامعه رشد با موازي کامال  سال هشت طول در، خالد
 هـیچ  بیـرون  جامعۀ در نه و خانه در نه آغاز در به طوري که. است داشته طبیعی سیري و بوده

 بـه  و رود مـی  خانـه  قهـوه  بـه  کم کم. است نشده شروع جدي مبارزات به طور. نیست خبري
 آغـاز  هم نفت عتصن کردن ملی براي مبارزات مردم مقابل در؛ گذارد می پا خانه از غیر محیطی

 نفـت  پایـان  در تا اینکـه ؛ یابد می شدت روز به روز روند این و افتد می زندان به خالد. شود می
کـه   یعنـی  شـود  مـی  وظیفه نظام خدمت مشمول اما، شود می آزاد زندان از خالد و شود می ملی

 انهمچنـ  اعتـراض  و مبـارزه  و اسـت  نیافته بهبود نفت شدن مل ی با حکومت سیاسی وضعیت
 .دارد ادامه

 جهینت -6
ر بعـد از اسـتقالل را بـه    یه اوضاع الجزاک ياست پسااستعمار ينوشتار، خاطرات تن رمان

ـ شـف ال ، کن اثریر احالم در اکان تفیبن. شدک یر میتصو از  یناشـ  يو تضـادها  یتقـابل  يهـا  هی
. ب اسـت بعد از دوران استعمار و انقال یجۀ اضطراب فرهنگیمواجهۀ دو فرهنگ متناقض در نت

 .ن اثر استیا متن بودن يپسااستعمار گواه، رمان خاطرات تن یمتن برون و درون يها نشانه
 ياقتصـاد  -یاسـ یس اسـتقالل  مقدمـۀ  را یفرهنگـ  اسـتقالل ، ن رمانیدر ا یاحالم مستغانم

ـ خود و سـن ت  بـه  بازگشـت « يزیگفتمان استعمارسـت  جیترو ن رمان باین ایهمچن. داند یم  یابی
 .دهد یم را نشان شرق/غرب یتقابل طرح يواساز» یفتمعر و یتیهو

 يهـا  تیـ مل از هکـ هـایی   دوسـت  بـا  را غربـت  غـم  و یگـانگ یب حس، »خالد« داستان يراو
 درون از را يراو روح مضـاعف  و مـدام  يا یگـانگ یب احسـاس . شـود  یمـ  یکشر دارد مختلف

ـ  خواسـته ، زدة خـود  ن استعماریسرزم از مهاجر انسان؛ خورد یم  از؛ اسـت  گسسـته  سـته ناخوا ای
 بـا  زیـ ن هجـرت  در امـا . اسـت  شـده  رهـا ، بوده ناسازگار آنان با اش خانه در دیشا هک ییها مؤل فه
 هـا تقابـل   چالش نیا ن ینخست و شندک یم چالش به را وجودش همواره هک است رو روبه ییفضا

 يایـ بـا دن  ين مبـارز الجزائـر  یا يها و ارزش ینمودار زندگ يه به نحوکاست » غرب« و» شرق«
 .باشد یغرب م

، از اهـداف احـالم در رمـان خـاطرات تـن      ، یکین داستانیدر ا یشۀ اساسین اندیبه تبع ا
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» هیغرب/ بق« تقابل یاحالم به خوب. است يگریانۀ فرهنگ خود/ دیر در میقراردادن مردم الجزا
و  یاجتمـاع  اتیآگاه شدن از اوضاع ح يبرا یتنبه عموم. را نشان داده است» يگریخود/ د« و
و  ياقتصـاد  -یاسیس يانقالب و خودباور، تقابل يق ملت به واسازیاز تشو ينموداری، اسیس

 .است یفرهنگ
ج شوم حضور یه خود از نتاک ین مسخ و احتضار فرهنگیفرودست و همچن  توج ه به مسئله

گر به ید یبرمال ساختن آن رنگ و بوی ياحالم برا ياستعمار است و تالش نوشتار پسااستعمار
مـرج   و هـرج  یقـت تجل    یدر حق» مـرگ حسـان  « ن رمانیدر ا. دهد یم ياستعمار ن رمان پسایا

بـه   ين ابزار برایبهتر ر طبقه فرودست شده ویبانگیه گرک یهرج و مرج؛ حضور استعمار است
 .است یرون به درون و خودآگاهیشاندن توجه ملت از بکانحراف 

گر ملل عـرب بـا   یه ملت الجزایر و دکاست  ین مسائلیتر سمیاگرچه مسئله استعمار از رئال
بـا   رة الجسـدكـذارمان  یاما اساس پرداخت ادب، نندک یرده و مکپنجه نرم  و آن دسته

بوده و زن به عنوان سمبل وطن و پـل   یستیسمبول يردیکروي، پسااستعمار يها توجه به مول فه
ـ در ا يالجزایـر  یت عربیان هونه به عنویشتن و شهر قسنطیبه عنوان سمبل بازگشت به خو ن ی

ـ  يها ارزش، سمبل الجزایر، خالد قهرمان داستان. رمان مطرح است  گـر ید یانیـ و بـه ب ی، انقالب
و  یفرهنگـ  یبـاختگ  رنـگ ، هـا  یفراموشـ ، هـا  یرمز آشفتگ» اتیح« است و» يخود« و» شرق«

 ینقشـ  يبـه نحـو   یـک داستان هم هر  یجانب يها تیشخص. باشد یشۀ احالم میدر اند یارزش
 .ه نماد طبقه فرودست است، کهمچون برادر خالد. ن داستان دارندین در اینماد

 حضـور  و آن منـافع  نفت و يها چاه بر ها یسیانگل تسلط، ها هیهمسارمان  احمد محمود در

 یعیوس ابعاد در صراحت و و وضوح با خوزستان را در ژهیبه و، آن تبعات و رانیا در گانگانیب
 س ویانگلـ  استعمار به دادن خاتمه راه در 1331 تا 1328 از هک یاناتیجر و عیوقا. شود یم ریگیپ

 .آورند یم دیپد را رمان یبرون و یاصل مضمون ردیگ یم نفت صورت شدن یمل تحقق
 لحـاظ  بـه  بعـدي  چنـد  رمـان   این در نویسنده. است محمود احمد رمان اولین ها همسایه رمان
 در جـوان  محمدرضاشـاه  دورة سیاست و تاریخ و جامعه یفتوص به، واجتماعی تاریخی، سیاسی
، کـارگري  اعتصـابات  چـون  مسـائلی  به پرداختن دلیل به رمان. پردازد می 1331 تا 1323 سالهاي
 صـنعت  شـدن  مل ی، شوروي و نیروهاي انگلیس اشغال، مردمی تظاهرات و اعتراضات، ها میتینگ
، مـردم  بـومی  با فرهنـگ  خواننده آشنایی و انست خوز جامعۀ مسائل به پرداختن و طرفی از نفت
 جهـل ، حـاکم  جـور نظـام   و ظلـم  از ناشـی  فقر چون مسائلی به نویسنده توجه. است تأمل قابل

، فحشـا ، خودکشـی ، جنبل و جادو و خرافات به اعتقاد آن تبع به و جامعه فرودست طبقۀ مردمان
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، آنجـا  وضـعیت  و زنـدان  توصـیف ، رفتـه  دسـت  از حقـوق  احقـاق  بـراي  کـارگر  طبقۀ مبارزات
 اخـتالف ...)، و سـکونت  محل ، مردم تجمع محل ( شهر ساختار توصیف، ها بازجویی و ها شکنجه
 در نیز و اثر این در هم، دست این از مسائلی ریز  بسیاري از و فرهنگی و فکري اختالف، طبقاتی
 را هـا  همسایه. بدانیم یاجتماع عیار رئالیسم تمام نمایندة را وي که است شده باعث، آثارش دیگر
 وجـود  ابـراز  فرصـت  داسـتانش  شخصیتهاي همۀ به نویسنده چه چنان. دانست اعتراض رمان باید
 .اند معترض خود وضعیت به باشند که اي اجتماعی جایگاه هر در هرکدام ها شخصیت، دهد می

 مـانی ه داسـتان  آخـر  هـاي  آدم از تعـدادي . هست هم زین یو آگاه يداریرمان ب ها همسایه
 آن بـارز  نمونـۀ  کـه  انـد  شـده  بدل دیگري هاي به آدم اتفاقاتی پی در. بودند آغاز در که نیستند

 .رمان است پروبلماتیک قهرمان که نوجوان خالد، داستان راوي شخصیت
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