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 چکیده

 
، بازخوردهای يکردهای ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگینقد پسااستعماری در مقام يکی از رو   

بـازخوانی و   ةانديش پژوهشگر در نوع نقد فرهنگی،كند. در اين استعمار را در متون ادبی تحلیل می
اسـتعمارگر و اسـتعمارزده پیونـد     ةاسـ  و بـه همـین  هـ  بـا دو مقولـ      واسازی گفتمـان اسـتعمار   

يـا  « ديگـری »و « مـن »هـايی نییـر   دوگانـه نقـد پسااسـتعماری از  ن رو كـه بـه      ،ترديدخورد. بیمی
از شـود.  ی مـی ی تلقّادبیات تطبیق قلمروهای مطالعاتیپردازد، يکی از می استعمارگر و استعمارشده

گیری موافق يا مخالف استعمار، برخـی  اين نوع نقد، نويسندگان متناسب با رويکردها و  ه  نگاه
ـ  یـ كشند. پژوهش حاضر بـا تک را در متن ادبی به تصوير می  ناز ابعاد  ات پسااسـتعماری،  ه بـر نیريّ
دهـد كـه   اضر نشـان مـی  از حبیب خدادادزاده را نقد كرده اس . پژوهش ح« روزگار تفنگ»رمان 

 سازی مقاوم بر ستهگرايی، بومیهايی نییر مکانیزمها و پادگفتماناغلب  دازُاستعمارْ نويسندگان
تأكیـد بـر برتـری نیـام اخ قـی       ،«ديگـری »اسـتعمارگر يـا   گفتمـان  بـر  ادر بر« مـن »استعمارشده يا 

ـ   سـازی م استعمارشده، از  نِ خود كردن دارايی اسـتعمارگر و وارونـه   و شـده،  عادلـة مالـو و تملّ
و نیز اِعمال نفوذهای فرهنگی شرقی در غربی را ارائه داده، ، «ديگری»واره كردن سازی و شیءابژه

انداز خـود، و در  شکنی گفتمان غرب دربارة شرق، بازتعريف تاريخ استعمارشده از چشمبه ساخ 
تواننـد بـا   پـژوهش، نويسـندگان مـی   پردازند. همچنین بنـا بـه ايـن    میبه بازيابی هوي  خود نهاي  
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 وری به چنین متونی، برخی از پیامـدها يـا بازخوردهـای منفـی اسـتعمار را زدوده، در حیـات       روی
 های فرهنگی و ملی يا تقوي   نها به ايفای نقش بپردازند. بخشیدن به سن 

 
 
ط غربـی،  مان مسلّگفت ،پسااسـتعماری نقد، ات تطبیقی، مطالعات فرهنگیادبیّکلیدی: هایواژه 
 دگفتمان واساز شرقی، روزگار تفنگپا
 

 مهمقدّ-1

امروزه در گسترة مطالعات علوم انسانی، متون ادبی به مثابة سـاحتی بـرای بازتـاب يـافتن     

شوند. ايـن امـر بسـتری    های بشری و تعام ت فرهنگی ا تماعی، بررسی و تحلیل میانديشه

ای فـراهم  رشـته هـای میـان  د تح  عنوان دانشهايی  ديگیری دانشرا برای ظهور و شکل

هـای گذشـته بـا    هايی اس  كـه در دهـه  ات تطبیقی يکی از پوياترين دانشادبیّ . ورده اس 

تی هـای سـنّ  وگو شده، مرزبندیويژه علوم انسانی وارد گف ها و هنرها و بهبسیاری از دانش

دپسااستعماری بـه عنـوان بخشـی از    ها را از میان برداشته اس . نقبندی دانشدر حوزة تقسیم

هـای  ديـد اسـ     ای دانـش   بینارشتهات تطبیقی، مصداقی از اين ماهیّقلمرو پژوهشی ادبیّ

ات دانش ادبیّ زند. اصوالًات، فرهنگ و سیاس  را به هم پیوند میهای معرفتی ادبیّكه حوزه

ت  ديـدی بـوده   اهای حاصل شده در  ن، شاهد تحولّتطبیقی پس از تحوالت و دگرگونی

بنیـاد  مريکـايی و مکتـب دريافـ   لمـانی، بـه        اس . اين دانش ضمن گذار از مکتب نقـد 

های اخیـر موضـوع   ( حرك  كرده، در سالStudies Culturalسوی مطالعات فرهنگی )

محوری و بنیادين  ن نقد فرهنگی، مطالعات فرهنگی و مطالعات چندفرهنگی شده اس . به 

دو مـتن ناهمزبـان نیسـ ، بلکـه حـوزة       ةمقايسـ  ت تطبیقـی ديگـر صـرفاً   اتعبیری ديگر، ادبیّـ 

ـ     گیرد. مقايسة كنشگریتری را دربرمیگسترده   هـای اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده و كیفیّ

  شعرسرايی و نويسندگی زنـان  انعکاس  ن در متون ادبی)نقد پسااستعماری(، مقايسة كیفیّ

ـ و مردان )مسئلة  نسی  و نقد فمینیستی(، ا ـ   قلیّ پوسـتان و  هـای قـومی، سـیاه    هـا و اكثريّ

هـای  سفیدپوستان، مقايسة فرهنگ واال و فرهنگ توده، همگی مقوالتی اسـ  كـه در سـال   

هـا و  انـد و از همـین رو، اغلـب دانشـگاه    ات تطبیقـی شـده  اخیر وارد قلمرو پژوهشگری ادبیّ
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ـ »هـای خـود را تحـ  عنـوان     انشـکده مراكز  كادمیـو دنیـا، د   تطبیقـی و مطالعـات   ات ادبیّ

 انشـکده داند. دانشگاه  لبرتای كانادا چنـین عنـوانی را بـرای ايـن     نامگذاری كرده« فرهنگی

ـ  انشـکده دتعريف كرده اس . دانشگاه سانفرانسیکو هم، ايـن   ات تطبیقـی و فرهنـگ   را ادبیّ

 بابـا، گايـاتری چـاكراورتی اسـپیوا  و    نامیده اس . پژوهشگرانی نییر ادوارد سعید، هومی

ـ     ات تطبیقـی در شـاخة نقـد پسااسـتعماری  ن هسـتند. ايـن       اعجاز احمـد  ـزو پیشـروان ادبیّ

انـد.  ات و متون ادبـی كاويـده  ادبیّ ة  تعامل غرب با شرق را در  يینپژوهشگران نوع و ماهیّ

های استعمارگر بـا استعمارشـده   كوشد تقابلمی كرده،پژوهش حاضر در اين سیاق حرك  

ا، اين نکته را نبايد از نیر دور داش  كه رويکرد نقـد  ی واكاوی نمايد. امّرا در  يینة متن ادب

شناسانه متن اهتمـام    ايدئولوژيو خود، چندان به و وه زيبايیپسااستعماری، به عل  ماهیّ

ورزد. با و ود اين، در متن حاضر كوشش شده اس  تا بـه ايـن بُعـد از مـتن نیـز تو ـه       نمی

 گردد.

 

 لهئبیان مس-1-1

های پردازیهپسااستعماری در مقام يکی از رويکردهای مطالعات فرهنگی، با نیريّد قن

. در اين شکل گرف می دی  ةقرن گذشت هفتاد ةدههايی نییر ادوارد سعید در  شخصیّ

  يا دو ها میان دو فرهنگ، دو ملّها و رويارويیناقد به واكاوی و تحلیل تقابل ،رويکرد

پردازد و می  ختلف  نها نییر نژاد، پوس ، طبقه،  نسی  و ملیّدر بازنمودهای م نتمدّ

 قلمرو پژوهشیبخشی از  ،نیبینافرهنگی يا بیناتمدّ ةهای دوگانطبیعی اس  كه اين تقابل

 -شودكه در مقالة حاضر نیز دنبال می- ،هدف از اين نوع نقد .ات تطبیقی اس دانش ادبیّ

دا در متون به مثابة ساحتی زُی استعماری يا استعمارها  انعکاس نگاه و نگرشواكاوی كیفیّ

نی اس . تبیین ضرورت پرداختن به  ثار داستانی برای بازتاب يافتن رويارويی فرهنگی تمدّ

نقد هدف ديگر اين  پژوهش اس .  ،فارسی از دريچة نقد پسااستعماری در دوران معاصر

دادن به شاكلة اعث شکلهايی بفهچه مؤلّ كند كهحاضر از اين پرسش  غاز می

های بینافرهنگی و مصاديق تقابلاند؟ در اين رمان، شده« روزگار تفنگ»پسااستعماری متن 
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؟ هستندات تطبیقی، چه مواردی از قلمرو مطالعات فرهنگی و ادبیّ نی به عنوان بخشیبیناتمدّ

هايی ه عرصهشوند و چط غربی و پادگفتمان شرقی چگونه با هم وارد نزاع میگفتمان مسلّ

ف شود يا بايد اين نزاع گفتمانی متوقّ شوند؟  يا در چنین متونی اصوالًمیدان اين نزاع می

زايی و بازسازی خود چه يابد؟ گفتمان و پادگفتمان برای بازْنهاي  ادامه میاينکه تا بی

 گیرند؟ شگردهايی را  به كار می

 

  تحقیق ةپیشین -1-2

دی نگاشته شده كه ها و مقاالت متعدّكتاب ،پسااستعماری در قلمرو مطالعات نیری نقد

گاياتری اسپیوا   و ورانی نییر ادوارد سعید، هومی باباات انديشه بشخور اغلب  نها نیريّ

در  نها به استخراج مصاديق استعمار  كه عملی نیز مقاالتی تألیف شده ةبوده اس . در حوز

های های پسااستعماری در رمانه و تحلیل  لوهمقايس»پرداخته شده اس .  ،در متون ادبی

از ديگر يکی « سیمین دانشور« سووشون»طیب صالح و « موسم هجرت به شمال»

اند با های انجام گرفته درباب نقد پسااستعماری اس . نويسندگان اين مقاله كوشیدهپژوهش

)ناظمیان و . ازنديافتن بازنمودهای استعمارگر و استعمارشده بپرد ای، بهروشی مقايسه

نقد پسااستعماری داستان بلند »زاده هم در دعلی قاسمسیّ. (91-9: 9911نیا، شکوهی

به تحلیل اين اثر ادبی از منیر نقد « احمدی   ل  لسرگذش  كندوها نوشته

كاركرد اسطوره در گفتمان » .(39-01: 9911پسااستعماری پرداخته اس  )قاسم زاده، 

گیری از اسطوره   بهرهديگری اس  كه كیفیّ ةهم عنوان مقال« فارسیپسااستعماری رمان 

اهل غرق، واكاوی و تحلیل در خلق متون پسااستعماری سووشون، رازهای سرزمین من و 

واكاوی »همچنین پژوهشی تح  عنوان  .(991-91: 9910)مرادی و حسینی،  شده اس 

انجام گرفته كه در  ن  «چهای فرودس  پسااستعماری در رمان  ای خالی سلو لوه

تن ادبی ياد شده استخراج براساس تعريف گاياتری اسپیوا ، در م« فرودس »مصاديق 

نیز « روزگار تفنگ»نقد پسااستعماری رمان  .(911-909: 9910، )حا تی و رضی شده اس 
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ط غربی و پادگفتمان واساز شرقی در اين متن، خوانشی نو كوشد با تحلیل گفتمان مسلّمی

  ن ارائه نمايد.  ةربارد

 

 تحقیقت اهمیّضرورت و  -1-3
امروزه مطالعات پسااستعماری در مقام بخشی از قلمرو مطالعات فرهنگی در میان 

پژوهشگران به مسائل و  ،ای يافته اس . در اين مطالعات  ويژهاهمیّ ،وران پسامدرنانديشه

های هوي ، دوگانه ،  ،  نسیّه، نژاد، ملیّمفاهیمی همچون فرهنگ واال و فرهنگ عامّ

تو ه و استعمارگر و استعمارزده  ، مركز و حاشیهسیاه پوس  و سفید پوس شرقی و غربی، 

فرهنگی را تجزيه و تحلیل ها و تضادهای فرهنگی و مقوالت میاندهند و تنوعويژه نشان می

ی  ديد تلقّ فرهنگی فارسی، نوين و ةكنند. از اين منیر، مطالعات ياد شده در حوزمی

شود كه بدانیم بخشی از قلمرو تاريخی ايران له زمانی دوچندان میئاهمی  اين مس .شوندمی

در تعامل با استعمارگر شکل گرفته و میراث اقتصادی و ا تماعی  ن، در  امعه بازتاب 

ها و پژوهشگران به مطالعات فرهنگی و يافته اس . از سوی ديگر، گرايش فزاينده دانشگاه

هايی و نگاه به چنین مطالعاتی به منزلة پروژه های اخیردر سالای رشتهو میانبیقی تط

ها در اولوي  قرار شود اين قبیل پژوهش، عامل ديگری اس  كه باعث می كادمیو

فراهم در كشورمان  ایرشتهفرهنگی و میان زمینه برای گسترش و تقوي  مطالعاتتا  گیرند

 گردد.

 

 بحث-2

 پسااستعماری  ةنظریّ -2-1

پسااستعمار، بايد به معانی اين مفاهیم پرداخ .  ةپیش از ورود به مبحث استعمار و مقول

دهد كه كشوری با اهداف اقتصادی، نیامی، استعمار به معنی عام كلمه زمانی رخ می

گیرد. خود می ةكشوری ديگر شده،  ن را تح  نفوذ و سلط سیاسی و حتی فرهنگی وارد

گردد؛ زمانی كه اروپايیان در هفدهم می دی بازمی ةسدپیش از اين معنا، به  استعمار به

های  سیا و ههای خود را روانه قارّهای ديگر، كشتیسودای كشف و سیطره بر سرزمین
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ماندگی سیاسی و ها را كه اغلب در عقبه فريقا كردند و كشورهای مو ود در اين قارّ

ط خود گرفتند و به تعبیری  نها را استعمار تح  تسلّ ،ا تماعی و فرهنگی گرفتار بودند

استعمار با مفاهیم سیاسی و  ة( از  ن روزگار تاكنون، واژ11: 9991لی، توكّن. : ). كردند

امروزه با مفهوم امپريالیسم پیوستگی  ،مفهوم استعمار»نیامی پیوندی ناگسستنی يافته اس : 

يعنی قدرتی كه  ،شودامپريالیستی شناخته میاساساً عمل قدرت  ،كامل يافته و استعمار

ق اين برای تحقّ ؛(13: 9910) شوری،  «ی و قومی خود تجاوز كندخواهد از مرزهای ملّمی

ها و ی و قومی يا گذر به مرزهای ديگری، استعمارگران از شیوهتجاوز از مرزهای ملّ

در  شرايط  ديد كه در ، استعمارشدگان با در مقابلاند. ترفندهای متنوعی بهره گرفته

سیاسی، ا تماعی، اقتصادی و نیز های ها و اليهبا  سیب ديدن زيرساخ اغلب موارد 

های استعماری، به بازيابی شکنی از گفتمانضمن ساخ كوشند تا فرهنگی همراه اس ، می

  های استعمار و استعمارگر بپردازند.ی و به حاشیه راندن  لوههوي  فردی و ملّ

های ل درباب میراث هويتی و فرهنگی استعمارگر در سرزمینچند تأمّهراما 

دوم قرن ياد  ةتوان نیمگردد، با اين حال، مینخس  قرن گذشته بازمی ةشده به نیماستعمار

اين دوره، در ی كرد. استعمار و پیامدهای  ن تلقّ ةتعامل علمی با پديد ةشده را دور

كه بر مطالعات فرهنگی، ا تماعی، سیاسی، هور كردند ظهايی علمی پردازان و چهرههنیريّ

میشل فوكو با  ژان ژا  دريدا با نگاه واسازانه، گذاشتند؛و نیز ادبی تأثیری ژرف و بنیادين 

خوانشی  ة، ژولیا كريستوا با ارائگفتمان ةپردازی دربارهو نیريّ نیريات پساساختارگرايانه

های خود باختین و نیز گرامشی با عرضه انديشهفونی يا چندصدايی میخائیل  ديد از پلی

های قدرت فراهم  وردند. درباب هژمونی و فرودس ، بستری را برای واسازی گفتمان

ها در اواخر قرن گذشته می دی به ه بر همین انديشهپرداز فلسطینی با تکیّهنیريّ ،ادوارد سعید

  . استعمارگر و استعمارزده پرداخ ةتجزيه و تحلیل دوگان

ات يّنیر دهنده به سازگان  ن،های شکلفهمؤلّو  پسااستعماری ة  نیريماهیّدرباب 

ای گونهاشکراف  در كتابی كه به همکاری دو تن ديگر به گوناگونی ارائه شده اس .

های پسااستعماری را عرضه پژوهش كلیدیواره نگاشته و در  ن اصط حات فرهنگ
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به پیامدهای « پسااستعماری»مفهوم » گويد:می« پسااستعمار ةنیريّ»اصط ح  ةكند، دربارمی

افزايد: او سپس می .(191: 1494 ف ،و)اشکر «پردازدها و  وامع میاستعمار بر فرهنگ

های تعامل فرهنگی ذات خود در  غاز برای اشاره به گونه در حدّ« پسااستعمار»اصط ح »

، پس از  ن، اين «]...[به كار گرفته شدهای ادبی در درون  وامع استعمارزده در عرصه

ای وسیع برای دالل  بر تجربه سیاسی، زبانی و فرهنگی  وامعی كه اصط ح در گستره

 .(199 :اروپا بودند استفاده شد )همان ةپیش از اين مستعمر

های ه بر انديشهو همکارانش از مفهوم پسااستعمار، با تکیّ  تعريف اشکراف

اين برخورد تأكید  پیامدهای برخورد سیاسی و ةبر مقول ،معرفتی ةوزپردازان اين حنیريه

ورزد. خصوصیتی كه مکاريو نیز در تعريف خود از اين اصط ح بر  ن انگش  می

های ای از شیوهمجموعه (Post-colonial theoryپسااستعماری ) ةنیري»گذارد: می

های های پیشین امپراتوریتعمرهگیرد كه در بررسی فرهنگ مسانتقادی و نیری را دربرمی

پسااستعماری در عین اين كه به روش يا مکتب خاصی  ةاند. نیريّشدهگرفتهكاراروپايی به

ها سودمندی حضور هزند. اين نیريّشود اما بر فرضیات خاصی تکیه میمنحصر نمی

كشی و بهره برند و موضوعاتی همچون نژادپرستیها زير سؤال میامپراتوری را در مستعمره

 .(991:9919)مکاريو، « كنندرا مطرح می

ياد شده ماهیتا  ةاس ، چه، نیريّ قابل در فرهنگی و سیاسی امری  ابعاداين تأكید بر 

نقد ادبی و واكاوی متون نقل مکان  ةفرهنگی سیاسی اس  و از اين دو حوزه به عرص

بابا مفاهیمی اسپیوا  و هومی پردازانی نییراس . با اين حال، در مراحل  تی نیريهكرده

 ةشناختی و فمینیستی را نیز به اين اصط ح افزودند. در اين میان، اهدافی برای نیريّروان

 پسااستعماری تعريف شده اس : 

ده؛ تعیین تأثیر شانداز استعمارترين  نها بازخوانی تاريخ استعماری از چشمبنیادی»

های هم بر مردمان استعمارزده و هم بر قدرتاقتصادی، سیاسی و فرهنگی استعمارگری 

های استعماری؛ تحلیل فرايند استعمارزدايی و فراتر از تمام اينها، سهیم شدن در  رمان
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های سلطه و ابراز  زادی سیاسی، كه دسترسی يکسان به منابع مادی، اعتراض به شکل

  .(919: 1449 ،)حبیب« گیردهای سیاسی و فرهنگی را دربرمیهوي 

های دخال  در گفتمان»بابا مسئولی  ديگری را نیز به اين اهداف افزوده اس : هومی

اين  طبیعتاً .(933: 9914، به نقل از پری،9110)بابا « هاغربی مدرنیته و از هم گسستن  ن

های ناقض گفتمان استعماری و واسازی كاركرد در متون ادبی به صورت ظهور پادگفتمان

 شود.ق میو خوانش متن محقّ  ن در  ريان نگارش

 ةدر حوز ديگری كه نبايد از نیر دور داش   ن اس  كه متون پسااستعماری صرفاً ةنکت

، بلکه مفهوم پسااستعمار به يابندانعکاس نمیاستعمارگری به معنای سیاسی و نیامی  ن 

و از اين  پردازدهم میها استعمارشده در مادرشهرها يا متروپلیتنچندپارگی هوي   ةمقول

گیری اين رويکرد از  ه  اساساًيابد؛ می تریمحکم منیر با مطالعات فرهنگی پیوند

های مادرشهری، سفید و اروپايی از فرهنگ»مطالعات فرهنگی بدين سوس  كه 

وسیله به حاشیه در مقابل مادرشهر و به پیرامون در مقابل مركز كند تا بدين« مركززدايی»

  .(999: 9910براوي ،  )میلنر و «ارزش بدهد

 

 شناسیادوارد سعید و واسازی گفتمان شرق -2-2  

دل » ساختار گفتمانی رمان كوتاهِ تحلیلپرداز فلسطینی پس از هادوارد سعید نیريّ

های   غربی به  فريقايینوع نگاه شخصیّواكاوی از  وزف كنراد و « تاريکی

شناسی غرب پرداخ . وار شرقدانش شبکههای استعمارشده، در مرحله بعد، به تحلیل نگره

ها و رات، نگرهدانس  كه بر تمام تصوّای میشناسی را همچون شبکهاو دانش شرق

  .  نچه برای سعید در اين كتاب اولويّاس های غرب درباب شرق سايه افکنده انگاره

ید، از نگاه سع های میشل فوكو بود.بود كه برگرفته از انديشه« گفتمان»داش ، 

دارد. و در واقع تنها يو باف  معرفتی « و ود تئوريو و پراگماتیو»شناسی دو شرق»

 ةهای  ديد اس ]...[ و در مرحلیای دخال  و بازتوزيع و ايجاد مرزبندنیس ، بلکه گونه
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برای  (19: 1441)سعید، .«د اس برای سیطره و ساخ  مجدّ« روش»شناسی يو بعد، شرق

 سعدی اشاره كرد:  ةشناس فرانسوی دربارشرق ،دگاه ارنس  رنانتوان به دينمونه، می

ای كه ناپذير او، لطف و  ذبهاز نويسندگان ماس . ذوق سلیم و تزلزل سعدی، واقعاً»

 میز و پرعطوفتی كه با  ن معايب و مفاسد هبخشد، لحن سخريّبه رواياتش روح و  ان می

وصاف كه در نويسندگان شرقی بندرت  مع كند. اين همه ا  را ريشخند و طعن میبشريّ

خوانیم، گويی با يو دارد. وقتی  ثار سعدی را می يد، او را در نیر ما عزيز میمی

طبع قرن شانزدهم گو و شوخ میز رومی يا يو منتقد بذلهاخ قی و حکم  ةنويسند

 .(11: 9909)ستاری، « سروكار داريم

دارد، اما اگر از ايرانی را به مباهات وامی ةنند میزی خوااين طرز نگاه به طور وسوسه

شکن فوكو به  ن بنگريم، نشانگر ديدگاهی همسوی با گفتمان دريچة گفتمان ساخ 

های پنهان چنین داند؛ در اليهاستعماری اروپامحور اس . رنان سعدی را متعلق به غرب می

اعر عییمی نیس ؛ به سخنی، اين گفتمان نهفته اس  كه شرق قادر به  فريدن چنین ش

ه بر همین گفتمان داند و باز با تکیّتعبیری ديگر، او شرق را عقیم و غرب را زايا می

ی اس  كه ظهور چنین اوصافی در میان نويسندگان شرقی را امری نادر تلقّ واالانگارانه

یری اين كارگگیرد؛ او با بهدر همین سیاق قرار می« شرق» ةگیری رنان از واژكند. بهرهمی

كند؛ غرب ای شرقی و غربی تقسیم میای نامحسوس،  هان را به دوگانهگونهواژه، به

مانده و عقیم كه ظهور چنین  فريند و شرق عقبدس  میپیشرفته و زايا كه شاعرانی چیره

بندی، هايی در  ن امری نادر اس  و به اعتبار همین گفتمان اس  كه در اين تقسیمپديده

دهد. مصداق ديگر اين پیشرفته و غربی دوگانه شرق و غرب قرار می ةر سويسعدی را د

« ما در برابر  نها»ای ديگر تح  عنوان دوگانه اس  كه عم ً« ما» ةامر، كاربرد واژ

 فريند. اين واژه همچنین بر يند باور رنان به هژمونی غرب و فرودستی شرق اس ؛ از می

شود و در عزيز دانسته می« ما»شود كه در نیر می« ژهاب»اين رهگذر سعدی تبديل به يو 

سعدی، رنان به راحتی او را از يو مکان/ شرق به « شدگیابژه»واسطه همین مرحله بعد به

انگیزی، مخاطب را به سوی سازد. اين موضوع به طرز وسوسهمکانی ديگر/ غرب منتقل می
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نیرانه دارد و از اين  ايگاه اس  حبگیر و صانقشی تصمیم« ما»دهد كه اين نکته سوق می

دهد؛ اين همان گفتمان اروپا محور غربی اس  كه اروپا را مركز سعدی نیر می ةكه دربار

ها، به تعبیر كند. ارنس  رنان با اين انگارهو معیار و شرق را حاشیه و معیارپذير تلقی می

 «.سازدمی»نو زند و شرق را از های  ديد میدس  به ايجاد مرزبندی ،سعید

شود. او از مدل به فوكو و گرامشی منحصر نمی صرفاً  بشخور فکری سعید ،در هر حال

گفتمان و روش خوانش متن بهره اين چندصدايی و كونترپوان باختینی نیز در تحلیل 

های ديگر گرف . در چندصدايی باختینی، هر صدا و گفتمانی، همتراز با صداها و گفتمان

های ديگر نیس . او اين مدل را در و هیچ گفتمانی فراتر و برتر از گفتمانشود شنیده می

 مطرح كرده اس :« فرهنگ و امپريالیسم»كتاب 

ادوارد سعید، خواندن متن برخ ف  ريان اصلی  ن اس  و « كنترپوان خوانش»»

 ديد ةياگر متنی با زاو مث ً طور كه از عنوان اين كتاب پیداس ، ويژگی سیاسی دارد.همان

 ديد ةكند كه  ن را از زاوياس ، ادوارد سعید پیشنهاد می نوشته شده« گرسلطه»

  همچنین  نچه برای سعید در اين مبحث اهمیّ .(99: 9914)نجومیان، «بخوانیم «پذيرسلطه»

روايتی كه در  ن قهرمان و  ؛شرق ارائه داده بود ةاس  كه غرب دربار« روايتی»داش ، 

به اين معنا  ؛(13 :1440به بیرون از فضای متن رانده شده بودند )شاهین،  راوی با همديگر

  واقعی هر دو سوی اين معادله يعنی قهرمان/ شرق و راوی/ غرب در پرده مانده كه ماهیّ

 اس . 

( هم با Gayatri Chakravorty Spivakگاياتری چاكراورتی اسپیوا  )

ای یستی و در عین حال واسازانه، از دريچههای ماركسیستی و فمینگیری از انديشهبهره

های  نتونیو متفاوت به مفهوم پسااستعمارگرايی نگريس . او اصط ح فرودس  را از انديشه

گرامشی به عاري  گرف  و  ن را در سیاقی پسااستعماری قرار داد؛ در عین حال، با 

ا  دريدا را در تحلیل های واسازانه ژان ژهای فمینیستی نیز همسو شد و ديدگاهانديشه

غالبا يو »كیب رو، اسپیوا  از نگاه كالین موگفتمان استعماری به كار گرف . از اين

: 9914، به نقل از يانگ، 9193كیب مو««)شودفمینیس  ماركسیس  واسازگر نامیده می
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گاه اين سه  ريان فکری را با هم درنیامیخ  بلکه برعکس، ا اسپیوا  هیچامّ .(041

 (.91-93: 9911ره در انديشه ايجاد گسس  میان  نها بوده اس  )ن. : مورتون، هموا

 

 فی نویسنده و معرّ رمان روزگار تفنگ ةخالص - 2-3
روايتگر رويدادهايی در يو روستا در  نوب ايران در  ريان « روزگار تفنگ» رمان

هداف خود اشغال ق ا نگ  هانی دوم اس ؛ زمانی كه نیروهای بیگانه ايران را برای تحقّ

برای ازدواج با ريبخیر شرط پدر او را « نعم »كرده بودند. در اين روستا  وانی به نام 

ها به ها و  مريکايیانگلیسیپذيرد كه برای همیشه تفنگش را كنار بگذارد. اما ورود می

شرط پدر ريبخیر را ناديده  ،شود نعم سبب میهای  نان به روستايیان یتعدّايران و 

 های ديدگاهها و تعارضاين نزاع، تقابل ةشود. در میانوارد نزاع با استعمارگر گرفته، 

و در نهاي  نعم  با  گرددمیهمديگر  شکار  ةهای شرقی و غربی دربار شخصیّ

اين رمان  .شودهمدستی و خیان  برخی از هموطنانش، به دس  استعمارگر كشته می

پس از انتشار « روزگار تفنگ»اين ژانر ادبی اس . رمان  نخستین اثر حبیب خدادادزاده در

 ل ماندگار شده اس .برنده  ايزة رمان اوّ

 

  رمان  آغاز -2-0
ا اين شود امّ غاز می شاه در دزفولروستای بر  با توصیف شادی و  رامش رمان

 شاه دزفول درهنگامی كه نیروهای متفقین در بر »بندد:  رامش به سرع  رخ  برمی

و  دارهای انگلیسیكنار رودخانه مستقر شدند و فوج فوج سربازهای هندی و در ه

)خدادادزاده،  «شان را برافراشتند،  رامش از اين شهر خداحافیی كرد مريکايی چادرهای

9919 :19). 

ای گونه  و شرايط پیشااستعمار را بهپسااستعمار اغلب تمايل دارند كه وضعیّنويسندگان

م نشان دهند؛ شرايطی  میخته به شادی و  سايش و وفور نعم ؛ اين امر باعث مثب  و  را

شود تا تو ه خواننده به قطب ديگر اين معادله يعنی حضور سلبی بیگانه و پیامدهای می

منفی  ن از قبیل از بین رفتن  رامش و سايه انداختن شبح فقر و ترس و مرگ بر زندگی 
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تیب از گفتمان غربی قائل به اينکه غرب برای شرق تربومیان بیشتر  لب شود و بدين

ها وارد شده اس ، سازی شرق به اين سرزمینپیشرفته ةبخش بوده و با انگیزنتمدّ

اين هم سر ن  زينگر »... عايی دارد: شود. در سووشون، غرب چنین ادّشکنی میساخ 

قه بدهید. ما تمدن را برای خانمها!  قايان! صد»كند: ]...[. حاال پا شده دارد سخنرانی می

 .(111: 9919)دانشور:« شما پیشکش  ورديم

  میزاس  كه نخستین برخورد منازعه شاهها به بر ها و  مريکايیورود انگلیسیپی  در

 :گیردده شکل میشاستعمار /شرقیغربی/ استعمارگر و

اختیار تفنگداران هندی به صورت قمر خیره شد، زير لب چیزی گف  و بی ةفرماند»

دار هندی را دستش را به طرف چادر قمر دراز كرد. ]...[ مش يوسفعلی دس  در ه

 گرف .

 كنی...كار میحیا چهبی-

 (11)همان،  .«دار هندی خواباندحیدر  قا  لو  مد و سیلی محکمی توی صورت در ه

ن میای اخ قی هانوعی تضاد در مفاهیم فرهنگی و ارزشگذاری ر يندب رويداداين 

استعمارگر هس  و در عین حال ناشی از اين گفتمان غربی اس  كه شرق و غرب اس ؛ 

بیند، زيرا از داند و خود را در تصاحب  ن مجاز میق به خود میاستعمارشده را متعلّ نیس ِ

نگرد و از همین منیر اس  كه قائل به استق ل منیری استع يی و فرادستی به فرودس  می

  ین استعمارشده نیس :سیاسی برای سرزم

توانیم همین االن شما را اعدام كنیم چون قانون كشور شما دس  ما اس . كشور ما می»

شما  ةشما تح  اشغال ما اس . شما نبايد به قول خودتان پا از گلیمتان بیرون بگذاريد. نیمیّ

د بفهمید كه ماس . شما باية ديگر از نیر ما باطل اس . نیم شهر نه، نیم كشور شما به عهد

دانیم توی شهر شما شناسیم. ما میخودتان را می ،ما حاكم شما هستیم. ما بهتر از خودتان

  .(19)همان، «شود...هر روز چقدر نان مصرف می

از  وزف « دل تاريکی»اين احساس مالکی  استعمارگر نسب  به استعمارشده در رمان 

اش را رواي  رتز در لحیات  خر زندگیكنراد نیز نمود دارد،  نجا كه مارلو سخنان كو
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نامزد »شنیديد. من كه شنیدم،  ره. گفتن او را می« عاجِ من»كاش  نجا بوديد و »كند: می

)كنراد، « به او بود. همه چیز متعلق« من، عاج من، قرارگاه من، رودخانه من، من، من...

بردگی اس  كه در  ن سلطه و  ةبیانگر نوعی رابط ،؛ چنین نگاه و تعاملی(994: 9919

زند. كمااينکه اين نگره گیرد و سرنوش  او را رقم میفرادس  برای فرودس  تصمیم می

در مقام گفتمانی استعماری، نوعی مکانیزم سركوبگرانه اس  كه استعمارگر از رهگذر  ن، 

امکان  ،مندی او و در نتیجهكند و هوي زدايی از استعمارشده را اعمال میروند هوي 

 كند. مقاوم  را از او سلب می

دهد، قتل قلی و دخترش نجیمه اس . اين اتفاقات رخ می ةرويدادی ديگر كه در میان

ص نیس ، ساية مرگ را بر فضای قتل نجیمه و پدرش كه عامل  ن در  غاز داستان مشخّ

ة یمیّسازد: حیدر فرماندة نگسترد و زمینه را برای رويداد خونین ديگری فراهم میشهر می

 كند.احترامی نیامیان بیگانه به او در كمپ، خودكشی میشاه دزفول در اثر بیبر 

پانزده »خرد و در مراحل بعد، استعمارگر با اعمال ترفندهايی، گندم را از كشاورزان می

اندود به يو های خشتی و كاهروز از خريد گندم نگذشته بود كه بوی نان تازه در كوچه

كشتار خود را  ،های شهرقصابی»(، در عین حال، 11: 9919)خدادادزاده،  « رزو تبديل شد

همان( و در اين بین، پاسخ به اعتراض مردم «)كردندتمام و كمال روانة كمپ ]انگلیسی[ می

هايشان را به طرف  معی  ژنرال كلتش را بیرون  ورد و سربازها تفنگ»تنها اسلحه اس : 

  .(34)همان: « نشانه رفتند

 

 نزاع گفتمانی ةهای چهارگانعرصه -2-9

يابد: قتل قلی و ترتیب، حضور بیگانه/ استعمارگر حداقل در چهار بعد انعکاس میبدين

سايه  ،ه و خريد گندم و در نتیجهض به قمر، خودكشی فرماندة نیمیّدخترش نجیمه؛ تعرّ

های چهارگانه، تر، هر كدام از اين رويدادای عمیقانداختن قحطی بر روستا. در اليه

رويداد  .های نزاع گفتمانی میان استعمارگر و استعمارشده اس گر يکی از عرصهدالل 

بر گفتمان غربی قائل به تضعیف ساختار ا تماعی و نقض اصول شهروندی  دالّ ،نخس 
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ی به ساختارهای اخ قی  امعه استعمارشده؛ رويداد سوم گر تعدّدالل  ،اس ؛ رويداد دوم

گفتمان متزلزل كردن نیام سیاسی و به تعبیری از میان بردن استق ل سیاسی  هم بیانگر

 ،ای اقتصادی اس  كه در  ن استعمارگر امعه و رويداد چهارم نیز گفتمانی با پشتوانه

وسو گیرد و متناسب با اهداف خود به  ن سم استعمارشده را در اختیار می اقتصادِ

كوشد اين ساختارها را از میان بردارد و زمین مستعمره میدهد. استعمارگر با ورود به سرمی

 های فکری و ايدئولوژيو خود بازتعريف نمايد:  نها را مطابق با بنیان

 ها كرد و گف : ژنرال هنری نگاهی به  ن»

شما بايد اين را بدانید كشوری كه كشوری را اشغال كند همه چیز  ن را اشغال كرده »

وانده باشید، اسکندر يونانی زمانی كه كشور شما را اشغال كرد زن اس . شما اگر تاريخ خ

 .(01)همان: « های شما را از اين كشور بردو بچه

  داستان تعمیم داد و به توان اين رويدادها را بر كلیّی داستان میبا تو ه به روند كلّ

تلقی كرد: منازعات گفتمانی میان شرقی و غربی در رواي   ةهای چهارگانعنوان عرصه

ياد شده  نیامی. رويدادهای چهارگانه -ا تماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  ةعرص

گر غربی و اند: گفتمان سلطهبندیهمگی در زير چتر دو گفتمان فراگیرتر قابل طبقه

كوشند خود را بر ديگری غالب پادگفتمان واساز شرقی. هر كدام از اين دو گفتمان می

برتری  ،ی ت ش دارد ايدة خود را ترويج دهد: برتری سیاسی و در نتیجهسازند: گفتمان غرب

  غربی. بر   شرقی دربرابر فاعلیّشیئیّ ،فکری بر شرقی و نیز ناتوانی و فرودستی و در نتیجه

داند درازی به قمر میتفنگداران هندی خود را مجاز به دس  ةهمین اساس اس  كه فرماند

ان اس  كه استعمارگر در استق ل سیاسی و فکری استعمارشده و باز با تکیه بر اين گفتم

كند. ديگر رويدادهای داستان احترامی میه توهین و بیكند و به فرماندة نیمیّتشکیو می

كنند. به تعبیری ديگر، اين ابعاد چهارگانة نزاع گفتمانی هم در اين سیاق حرك  می

كوشد تا و در اين میان، پادگفتمان شرقی می استعمارگر و استعمارشده، در نزاع دائم هستند

گفتمانی  ديد  ةشکنی كرده، خود را به مثابط غربی،  ن را ساخ با واسازی گفتمان مسلّ

 بر مخاطب عرضه نمايد. 
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ا اين نزاع به شکس  يا پیروزی يکی بر امّ اند؛ها همواره با هم در نزاعگفتمان اصوالً

گیرد. شود و از نو درمیناسب با مخاطب بازساخته میشود. اين نزاع متديگری ختم نمی

ناپذيرند و اين نزاع متناسب با ها با هم در نزاع مستمر و دايمی و پايانبنابراين، گفتمان

البته اگر بتوان برای  –خورد يابد و نتیجة نهايی  ن رقم میايدئولوژی خواننده سامان می

مین نتیجة به ظاهر نهايی نیز در روند تکامل يا تغییر ر شد؛ های نهايی متصوّنتیجه ،اين نزاع

امکان باز رايی دارد. حال، اگر  ،فکری و ايدئولوژيو خواننده، امکان تغییر و در نتیجه

ط غربی چیره گفته شود كه در متون استعمارزدا، پادگفتمان شرقی در نهاي  بر گفتمان مسلّ

نی در تناقض با انديشة چندصدايی و شود، بايد گف  كه در اين وضعی ، چنین متومی

 شوند.فونی باختینی خواهند بود و خود به نوعی متن استعماری تبديل میپلی

ع و ابعاد و نمودهای متنوّ ،پادگفتمان استعمارشده در  ثار نويسندگان استعمارزدا

های ا تماعی، نیامی و فرهنگی را ای از واكنشگسترده ةگوناگونی دارد و حوز

كوشد تا گیرد. نويسندة پسااستعمار برای مقابله با برتری و فرادستی استعمارگر، میدربرمی

اين فرايند را وارونه ساخته، خود/ شرقی را بر ديگری / غربی برتری بخشد. اين برتری به 

شود؛ ژنرال انگلیسی با و ود  نکه خود گر میعی در رواي   لوههای متنوّگونه

ژنرال »هايی ايرانی بر زبانش  اری اس : ك مها يا تکیهالمثلاستعمارگر اس ، اما ضرب

ها كنی. ماريا در  نگ به قول خود ايرانیتو حاال هم دربارة من اشتباه می»هنری گف : 

در روند  ها مرتباًك مگونه تکیهاين .(19: 9919)خدادادزاده، «كنندحلوا خیرات نمی

اند در فرهنگ استعمارگر. خود نوعی نفوذ فرهنگی هاالمثلشوند؛ ضربرواي  تکرار می

های ايرانی از زبان ژنرال انگلیسی، نمايانگر ت ش پادگفتمان شرقی المثلرواي  ضرب

توان به سازی اين نفوذ و اعتراف استعمارگر به  ن اس . اين سازوكار را میبرای بر سته

ی كرد؛ اين رويکرد ان استعماری تلقّدر تعامل با گفتم« گرايانهبومی»مثابة نوعی رويکرد 

 «های فرهنگی بومی اس خواستار باز مدن، باز وردن يا ادامة رسوم، باورها و ارزش»

ا از سوی ديگر، استعمارگر از رهگذر  گاهی از چنین مفاهیم و امّ .(94: 9933)برو ردی،

 ةذ كند و سلطهای فکری و فرهنگی استعمارشده نفوتواند به زيرساخ نکاتی اس  كه می
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خويش را بر او اعمال نمايد و پادگفتمان شرقی را نقض كند. به همین عل  هم، ژنرال نوئل 

در شاه  گاه اس ؛ تاريخی و مناسبات فرهنگی و ا تماعی در بر  ةاز گذشت كام ً

گويد: كشاكش خیان  بهادر و صفدر به نعم ، ژنرال نوئل در پاسخ به ژنرال مو می

 «ايدا تاريخ ايران را خوب ياد نگرفتهايد امّانی را خوب ياد گرفتهشما زبان اير»

 ؛ات اس از ضروريّ ط بر  نبرای تسلّبنابراين شناخ  مستعمره  .(9919:999خدادادزاده، )

 :داند چه زمانی بايد برای دستگیری نعم  اقدام كندژنرال نوئل حتی می

شان خواهند رف .  ن مورد ع قه ةادچند روز ديگر مردم برای دعای باران به امامز»

وق  بهترين موقع خواهد بود تا نعم  را به طرف قرارگاه خود بکشانی چون  ن موقع 

  .(990 همان:) «دانند چه اتفاقاتی دور و برشان خواهد افتادمردم سرشان گرم اس  و نمی

كردن « ودخ»گیرد، از  نِ ا رويکرد ديگری كه در سیاق استعمارزدايی قرار میامّ

اگر استعمارگر سرزمین، منابع و حتی هوي  استعمارشده را مال  .اس « ديگری»دارايی 

كوشد با كند، استعمارشده هم میسازد و  نها را بخشی از دارايی خود تلقی میخود می

ق به خود سازد. عمر افسر هندی همان شیوه، بخشی از دارايی استعمارگر/ ديگری را متعلّ

نخستین صحنة رويارويی  ،استعمارگر انگلیسی اس  و گستاخی او به قمركه در خدم  

شود؛ به بیانی قمر/ شرقی می ةای ناخواسته دلبستزند، به گونهمیان دو طرف را رقم می

انگیزی شرق در تمام های ذاتی خود )زيبايی و دلديگر، شرقی با امکانات و پتانسیل

 ن به  ةاش؛ خصوصیتی كه همواره غرب از دريچهای دلبرانهنمودهايش از  مله زيبايی

شود تا بخشی از دارايی غربی / استعمارگر از او منتزع شود و نگريس ( باعث میشرق می

عمر كه تازه فهمید  تشی كه برپا كرده هنوز دارد دود »غربی را غارت كند:  ،اين بار شرقی

دوس  داش . قمر زيبا، صاحب صاحب من قمر »كند، ترسش چند برابر شد و گف : می

در رويدادهای بعدی، عمر با  .(01: 9919)خدادادزاده، « قمر باهوش، قمر مادر خوب باشد

اما »]...[ صنم ]مادر قمر[ گق : »دهد: كند و حتی نام خود را نیز تغییر میقمر ازدواج می

اسمش هايش را كوتاه كند، اسمش را هم عوض كند. يو شرط ديگر هم دارم. بايد سبیل

پیوندد و حتی زمینة شرقیان می ةترتیب، عمر به  رگبدين .(941)همان: « بايد علی باشد
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قطارانش به داخل كمپ انگلیسی و ربودن همسر ژنرال هنری را فراهم ورود نعم  و هم

ها هر  تشی هس  از گور به قول ايرانی»ژنرال نگاهی به مو انداخ  و گف : » ورد: می

 .(11: 9919)خدادادزاده، « شودندی بلند میه سیاه هاين كلّ

اگر رويداد پیشین نمودار نوعی نزاع سیاسی اس ، ربوده شدن همسر ژنرال هنری نزاع 

ای زند. اين رويداد همچنین زمینهگفتمانی ديگری را اين بار در حوزة فرهنگی رقم می

  ث/  نسیّعنصر مؤنّ  ورد تا دو نگاه استعمارگر و استعمارشده را درباب زن/فراهم می

شود و برای رهايی همسر ژنرال هنری به راحتی ربوده می ،مقايسه كنیم؛ در عین اينکه ماريا

شويم كه رفتاری موا ه می« ط »كند، در داستان با زن ديگری به نام خود هیچ ت شی نمی

رسان ای كمومعکوس با ماريا دارد. ط  به همراه پدر خود در كار تها م به قطاره كام ً

گیرد. اين امر بر يند در برابر ماريا / غرب قرار می ،هاس . در واقع، ط / شرقبه انگلیسی

شدگی زن غربی اس ؛ نوعی ت ش برای تبديل زن شرقی به سوژة شناسا در برابر ابژه

سازی نقش عنصر زن شرقی و قدرت و توان او در برابر ناتوانی زن ت شی برای بر سته

 ا به تعبیری شیء شدگی زن غربی.غربی ي

شود برای ضربه زدن به ای میخود ابزار و بهانه ،بااين حال، همین زن شرقی/ ط 

 ،يار ديرينة نعم  ،های همین زن اس  كه حسن سیاهگفتمان مرد شرقی؛ از طريق دلربايی

يی رقم ر در فرايند استعمارزداشود و زمینة كشتن نعم  به عنوان فردی مؤثّفريفته می

های واسازگرايانه ترديد چنین گفتمانی درباب زن، مورد انتقاد ديدگاهخورد. بیمی

كشاند؛ ای فراتر و متفاوت میاستعمارگری اس . او استعمار را به عرصه ةاسپیوا  دربار

نمود  ،ثر درباب عنصر مؤنّهای مذكّپردازیمتفاوت، استعمار در گفتمان ةدر اين عرص

گیرد؛ از نگاه اسپیوا  چنین گفتمانی در مركز و زن در حاشیه قرار میيابد. مرد می

: 9919)برتنس،« ثبات ندارد هوي  ما فاقد مركزی ثاب  اس  و اساساً»  ندارد، زيرا واقعیّ

(؛ بنابراين بايد ضمن واسازی اين گفتمان، پادگفتمان ديگری را  ايگزين  ن كرد. در 101

شود؛ اگر گفتمان استعمارگر و استعمارشده، استعمار می رواي  حاضر، زن از سوی هر دو

ا به زن اس ، امّ ة میز در صدد زير سؤال بردن گفتمان غرب دربارای كنايهراوی به گونه
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شود و ط  را ابزار ر استعمارگرانه درباب زن می میز خود اسیر اين نوع تفکّای تناقضگونه

 شناساند. ربرابر گفتمانی ديگر میدلفريبی و در نهاي  تضعیف يو گفتمان د

ای در اين بین، عرصة ديگر نزاع در متن رواي ، ساح  سیاسی نیامی اس ؛ عرصه 

هرچند غربی  ؛كه تا پايان رواي  ادامه دارد و نه شرقی باوری به پايان  ن دارد و نه غربی

يان دهد. پس از كوشد اين نزاع را به نفع خود پادر خ ل داستان و گاه با ترفندهايی می

دستش را به طرف او دراز كرد. نعم  به »كند، ژنرال زن ژنرال را  زاد می ، نکه نعم 

اين پادگفتمانی اس   .(11: 9919)خدادادزاده،« توانیم دوس  باشیمما نمی»ژنرال گف : 

های پیشین استعمارگر و گذشتة تاريخی میان دوگانة شرقی و   كنشگریكه شرقی به علّ

ماند. گر در میان هر دو سوی نزاع برقرار میبدان باور دارد و به عنوان گفتمان سلطهغربی 

 شود: بیان می داًدر  ايی ديگر اين پادگفتمان مجدّ

 «دوستی ما را در  ينده بیشتر خواهید فهمید.»مو گف : »

شود، دل خودتان را خوش كسی دوس  نمی ةكسی كه به زور برود خان»نعم  گف : 

تی ويژه دارد و به عنوان راهکاری در تعامل ( اين موضوع در متن اهمی199ّ)همان: .« نکنید

روزگار »شود؛ از همین روس  كه عنوان رمان يعنی با گفتمان استعمارگر پیشنهاد می

ای اس  كه از گزاره ،ری اس . پیرامتنگر چنین تفکّيو پیرامتن دالل  ةبه مثاب« تفنگ

يکی از  ،عنوان ؛گیرد، تمام عناصر پیرامونی متن اصلی را دربرمینیر پژوهشگران نقد ادبی

شناسی، عنوان زپردانیريّه(Leo Hoek)  هويووئل ةاين عناصر اس . عنوان در انديش

تواند های زبانی ـ از قبیل واژگان و  م ت و حتّی متون ـ اس  كه میای از نشانهمجموعه»

بر  ن دالل  كند و  ن را ياری دهد. همچنین به محتوای كلّی  در صدر متن ظاهر شود و

 .(93: 9199)هويو،  «كند تا مخاطبانش را  ذب نمايد ن دالل  می

روزگار  ةب از دو بخش روزگار و تفنگ اس . واژدر رمان حاضر، عنوان داستان، مركّ

های قابل تعمیم به تمام برههاس  و كار رفتهی و بدون هیچ قید زمانی بهای عام و كلّبه گونه

تلقی  تفنگ نیز حامل دالل  معنايی مبارزه اس . اگر تفنگ را يو دالّ ةزمانی اس . واژ

در متن ياد شده، مبارزه و  نگ اس ؛  كنیم كه دارای مدلول اس ، دالل  اين دالّ
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ن به رويکردی اس  كه شخصی  اصلی داستا اساساً ،موضوعی كه بر تمام اثر سايه انداخته

 ورد و تا پايان زندگی تی كوتاه، دوباره به  ن روی میرغم دس  كشیدن از  ن در مدّ

در تعامل با ديگری /  متنكند. بر اين اساس، رويکرد خاذ میخويش همین رويکرد را اتّ

بدون « روزگار» ةاستعمارگر، مبارزه و خودداری از هرگونه سازش اس ؛ خاصه اينکه واژ

 سازد. نمید مقیّزمانی مشخصی  ةاين موضوع را به برهه يا دورقید زمانی مشخص، 

 

 اروپا محوری و مرکززدایی از آن -2-6

ريز گیر و برنامهتصمیم ،ط بر  غرافیای استعمارشده، خوداستعمارگر پس از تسلّ

گیرد و به تبع  ن، استعمارشده در خود در متن و مركز قرار می ،گردد و در نتیجهمی

پذيری را به دنبال دارد. در اين معادله، گری و سلطهحاشیه، سلطه -دلة مركز معا .حاشیه

بندی  ديدی از ساختار  ن عرضه شود و تقسیمات و طبقهباز رايی می ،استعمارشده  هانِ

دانند و با می« شرقی»های  اروپايیان شرق را سرزمینی اسرار میز و پر از ظرفیّ»شود. می

  بخشیده و ی و ديدگاه خود را عمومیّتلقّ ،ل، دوم و سوماوّ« های هان»تقسیم  هان به 

 گويد: از همین رو، ژنرال نوئل می .(31 :9991 ،)شاهمیری «دهندگسترش می

لی ما هستیم، پرچمدار ها. اوّها و سومیلی ها، دومیما دنیا را تقسیم خواهیم كرد. اوّ»

رها انگار  رباز هندی كرد كه روی  ها. اشاره به چند سها همینحرك  دنیا، سومی

 خشو شده بودند. 

 ها؟گروهبان گف  قربان دومی

اريم هیچ ذگخواهند سومی باشند. ما نمیتوانند اولی باشند و نه میكسانی كه نمی - 

 «كنیمكس از دنیای خودش بیرون بیايد به هر قیمتی كه باشد افکارشان را غارت می

 .(111و111: 9911،)خدادادزاده

  و كنشگری به دس  ژنرال نوئل اس  كه اروپا را نمايندگی در اين گفتمان، فاعلیّ

داند و قادر به تقسیم  ن اس ؛ در مقابل، كند؛ اروپايی كه تمام دنیا را مستعمرة خود میمی

تماشاگر اين  صرفاً ، تحرّاند، خشو و بیسربازان هندی كه نمايندة ممالو استعمارشده
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نیر اسپیوا  هستند كه  سازی  ديدند؛ اينها همان فرودستان مورد هانبندی و تقسیم

سازیِ پذيرند و نه كنشگر؛ كمااينکه در اين  هانكنش و صرفاً« توانند سخن گويندنمی»

تواند از نیام تعريف شدة كس نمی ديد و براساس گفتمان مركزگرا و اروپامحور، هیچ

كند، ه ثروت و منابع استعمارشده را غارت میطور ك ديد بگريزد و استعمارگر همان

كند كه ساختار ا متن در مقابل، پادگفتمانی را عرضه میبرد. امّافکار او را نیز به غارت می

كند؛ روستايی گر و اروپامحور را از رهگذر يو روستا دچار گسس  میگفتمان سلطه

با دو قدرت استعمارگر قرار كه در تقابل « شاهبر »دورافتاده در  نوب ايران به نام 

پیرمردی از میان  معی  بیرون  مد و  لوی »شود: گیرد و با  نها وارد نزاع گفتمانی میمی

كنیم. محلة ماس ، شهر ماس ، خانة تو ما اينجا زندگی می»سرهنگ ايستاد]...[ و گف : 

 #)اروپا/ غرب گیری از عنصر مکانی ( متن با بهره991)همان: « ات؟كجاس ؟ تو برو خانه

 دارد.روستايی ايرانی/ شرق( در ساختار رواي  اين نزاع گفتمانی را بر خواننده عرضه می

 

 ناپذیر متنپایانِ پایان -2-7

 شود:افتد و به دس  استعمارگر كشته میهای فراوان، نعم  به دام میپس از بسترسازی

نقش مانند شبحی از میان كن خشکیده بود.]...[ مردی ريزنعم  تکیه به ديوار گل»

اش را روی گندمزار باالی سرش ظاهر شد. ]...[ مرد كمرش را باال  ورد. ك ه نیامی

اش چسباند. چند دقیقه سیخ سرش منیم كرد. چهار انگش  دس  راستش را به شقیقه

شد. مرد دستش را پايین هايی از دوردس  شنیده می دم ة لوی نعم  ايستاد. صدای ضجّ

: 9919)خدادادزاده، « صدايش  رام پیچید. بدرود قهرمان و همچون شبحی گم شد ورد. 

131).  

يابد، اما اين پايان زاينده اس ؛ پادگفتمان شرقی به هرچند متن با اين صحنه پايان می

ا كند. امّط غربی واگذار میشود و میدان را به گفتمان مسلّطور فیزيکی از صحنه خارج می

محور شرق، خروج از میدان به معنای شکس  نیس ، به معنای پیروزی از از نگاه صوفیانه

كند، لونی ديگر اس ؛ از اين رو، نیامی غربی به نعم  / پادگفتمان شرقی ادای احترام می
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توان حذف يابد. بنابراين، نمیط پايان نمیبا اين حال، سلطة اين نیامی/ گفتمان مسلّ

 غازی  ،ظاهری در بطن خود ی كرد، بلکه اين پايانِتلقّ فیزيکی نعم  را پايانی برای متن

د نزاع گفتمانی استعمارگر و استعمارشده؛ خاصه اينکه زند:  غاز مجدّديگر را رقم می

شود كه داللتگر استمرار اين صاحب فرزندی به نام هوشنگ می ،نعم  در میانة رويدادها

 ها در متن اس .ناپذير گفتماننزاع پايان

 

 گیریجهنتی-3

امروزه نقد پسااستعماری ساحتی پويا از قلمرو پژوهشی مطالعات فرهنگی را شکل 

پردازد، پیوندی نی و بینافرهنگی میهای بیناتمدّرو كه به پیوندها و تقابل ندهد و ازمی

  بازنمود هوي  شرقی و غربی و ات تطبیقی يافته اس . كیفیّناگسستنی با دانش ادبیّ

دو گفتمان استعمارگر و استعمارشده و به بیانی مختصر نقد  چگونگی برخورد

 ،دهد. اين مسئلهات تطبیقی را شکل میهای مطالعاتی ادبیّبخشی از پروژه ،پسااستعماری

سازد. براساس پژوهش حاضر، ات تطبیقی را بیش از پیش نمايان میای ادبیّ  بینارشتهماهیّ

   ، طبقه و ملیّنگی نییر هوي ، نژاد،  نسیّمتن پسااستعماری با تکیه بر مفاهیم فره

انداز ط غربی دراين باره، از چشمشکنی از الگوهای گفتمانی مسلّكوشد تا ضمن ساخ می

 .بعد بازتعريف نمايد ةاين مفاهیم را بازخوانی و در مرحل ،استعمارشده يا فرهنگِ در حاشیه

هايی برای ادی و سیاسی، ساح ع فرهنگی، ا تماعی، اقتصهای متنوّدر اين متون عرصه

تعريف  نزاع گفتمانی استعمارگر و استعمارشده هستند و در هر متنی، متناسب با  اهدافِ

شوند. متون استعمارزدا در اين سازی میها، بر ستهشدة  ن، يکی يا شماری از اين ساح 

از مركز به ط غرب را هايی متفاوت، گفتمان مسلّكوشند با عرضة پادگفتمانفرايند می

ها با هم در نزاعی حاشیه رانده، به بازيابی هوي  خويش بپردازند. در چنین متونی، گفتمان

. كوشند خود را به مثابة گفتمان برتر بر مخاطب عرضه نمايندناپذيرند و هر كدام میپايان

ر گرايی،  ِاعمال نفوذ فرهنگی بر استعمارگر، از  نِ خود سازی دارايی غربی و دبومی

سازی  غرافیای شرقِ در حاشیه به سازی معادلة غارت شدن شرقی، مركزیوارونه ،نتیجه
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ث غربی، تغییر معادلة فرادس  و فرودس  و سازی از عنصر مؤنّ ای غربِ در مركز، ابژه

هايی هستند كه پادگفتمان استعمارشده  نها را اذعان غربی به برتری شرقی، همگی مکانیزم

 وری توانند با روینويسندگان میكند. ط در متن عرضه میگفتمان مسلّ برای تحلیل بردن

به چنین متونی، برخی از پیامدها يا بازخوردهای منفی استعمار را زدوده، در حیات بخشیدن 

 ی يا تقوي   نها به ايفای نقش بپردازند. های فرهنگی و ملّ به سنّ
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 .991-91. صص 93ات فارسی. شمارة امة پژوهش زبان و ادبیّفصلن

ــکوهی   .1 ــا و ش ــان، رض ــاناظمی ــريمنی ــوه  » .(9911) .، م ــل  ل ــه و تحلی ــای مقايس ه

ســیمین « سووشــون»طیــب صــالح و « موســم هجــرت بــه شــمال»پسااســتعماری در 

. پژوهشـگاه علـوم   «پژوهش زبـان و ادب فارسـی  »علمی پژوهشی  ةامنفصل .«دانشور

 .91-9. صص 11انسانی و مطالعات ا تماعی  هاد دانشگاهی. شمارة 

 

 منابع التین (ج

1. Habib, M.A.R. (2008). Modern Literary Criticism and Theory 

:A History. First Publish. Oxford: Blackwell Publishing. 

2. Hoek, Leo. (1981). La marque du titre, Dispositifs sémiotiques 

d'une pratiquetextuelle, ed. la Haye mouton, Paris. 

 
 


