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 چکیده
هاي سی و چهل شمسی فضاي روشنفکري را گرا در دههبا ماهیتی بومی» زدگیغرب«گفتمان 

هاي مختلفی است، از قبیل حسرت بر سنت موتیفاین گفتمان شامل . تحت تأثیر خود قرار داد
و از دست رفتن یکپارچگی آن؛ تحقیر روشنفکر طرفدار غرب، بیزاري از غرب و آن را عامل کلیۀ 

ها را دارد، کتاب متنی که کلیۀ این موتیف... . هاي مادي و معنوي دانستن وها و مصیبتویرانی
دهد که غـرب از همـان آغـاز    او در این کتاب نشان می. احمد است نوشتۀ جالل آل زدگی غرب
در این پژوهش . است ها درصدد نابودي جهان اسالم بودهها و توطئهاش با انواع حربهگیري شکل
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 ... مسعود درودي ودکتر سیدصدرالدین موسوي، 
  

  1393،   پاییز 29  شمارة    

  مقدمه -1
بـا عوامـل اجتمـاعی و     نهـا در بررسی و تحلیل متون ادبی و ارتباط آ یگوناگون نظریات

رویکردهاي . است فرهنگی به ظهور رسیده و رویکردهاي عمده را در نقد ادبی پدید آورده
از . انـد ارزیـابی کـرده  تحلیل متن به دو روش تحلیل صـورت و معنـاي مـتن، متـون را     

نقـد فرمالیسـتی،    ۀنظریـ بـه  تـوان  هایی کـه بـه صـورت مـتن توجـه دارنـد، مـی        روش
نیـز  هـاي نقـد هرمنـوتیکی و پساسـاختارگرایی     روش .اشاره کردساختارگرایی و نقد نو 

ثر در ؤیکـی از رویکردهـاي مـ    .اندهرکدام در کشف معناي متن نظریاتی را عرضه کرده
نظـران ایـن    صـاحب  .ی، ظهور شیوة تحلیل گفتمان انتقـادي اسـت  هاي ادبتحلیل متن

هـاي  افـزون بـر جنبـه    ،هاي ادبیند که در تحلیل متناة نقد ادبی برآنرهیافت در حوز
در تحلیـل  . صوري و واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارنـد 

، صـرفاً بـا عناصـر لغـوي     شناسان تحلیل مـتن هاي سنتی زبانگفتمان، برخالف تحلیل
بافت یا هم1متن ۀترین مبناي تشریح معنا یعنی زمینجمله به عنوان اصلی ةدهندتشکیل

بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی،  ،کار نداریمسرو
پیرامون این رویکرد، ادبیات را سرشار  ).8: 1379فرکالف، ( کنیم میاجتماعی و غیره توجه 
است و این اثر ادبی است که  دانند که حقیقت در پشت آنها نهفتهاز اظهارات فراواقع می

توان آید و میسیاسی، سند تاریخی به شمار می -هاي رفتاري و اجتماعیبا بازتاب نظام
  ). 131-133: 1378مقدادي، (آن را تاریخ فعال دانست 

در شرایطی ویژه و با درجـاتی متفـاوت از انتخـاب و در     ،شوده تولید میمتنی ک هر
شود و با همین درجات متفاوت نیز در دسترس خواننده قرار نسبتی از قدرت، تولید می

به عبارت دیگر، زبان ابزار مهمی براي برقراري و حفظ ). 87: 1985 2الکالئو و موفه،( گیردمی
توان یافـت کـه   هیچ متنی را نمی. سیاسی است -جتماعیهاي اروابط و بازتاب گفتمان

کـه واقعیـت    همچنـان  ).56: 31980فوکـو، ( باشـد  هاي شخصـی نویسـنده  عاري از دیدگاه
ها یا ما با گفتمان طرف نیز وجود ندارد واجتماعی ناب وجود ندارد، گفتمان خنثی و بی

رو  روبه... و ،فرهنگ خاصاص، ایدئولوژي خاص و هاي وابسته به شخص یا جناح خمتن
                                                
1. context 
2. Laclau & Moufe 
3. Foucaul  
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دهـد،   هـا را شـکل مـی   متندر تجزیه و تحلیل متون آنچه  ).50: 1379پور، بهرام(هستیم 
هاي حاکم بر آنهاست و هیچ متنی وجود ندارد که خبري محض ها و گفتمانایدئولوژي

دار و داراي بـار ایـدئولوژیکی و تفسـیري هسـتند     جهـت هـا  همۀ متنرا به مردم بدهد؛ 
  ).12002؛ هوارث،182-183: 1385زاده،  گلآقا(

ها و ترسیم حقایق، نگرش مانندي و توجه به دگرگونیادبیات و رمان به دلیل حقیقت
ها از جهت درآمیختگی با ابعاد اجتماعی ترین قالبنویسنده را در بردارد؛ زیرا رمان جدي

شود که آشکار می ترۀ ادبیات آنگاه بیشرود و اهمیت آن در عرصو فرهنگی به شمار می
رمان بیش از هر قالب ادبی تـوان  . هاي اجتماعی و سیاسی شوندجوامع دچار دگرگونی

جمله ویلیام هزلیـت  همین سبب، بسیاري از منتقدان از به. توصیف این تحوالت را دارد
فورستر و دیگران، ادبیات داستانی و رمان را بازآفرینی واقعیـت  . ام.و اي) م1878-1830(

از این رو، دریک نگاه شاید بتـوان گفـت عنصـر     ).405-411: 1376 میرصادقی،(اند دانسته
در بافت رمان فارسی . مانندي بیش از هر عنصر ادبی در حوزة رمان مصداق داردحقیقت

گرایی استقرایی، پرداخت ساده توان به واقعهایی است که میواجد ویژگی ،ایرانی خویش
بازي زبان و  ةالعاد مثالی، اهمیت فوق ۀیافتتفردهاي غیرشخصیت ،و عاري از ماجراي گره

 اشـاره کـرد   ، پیچیدگی طرح و همگنی جزئیات داسـتان )یا عناصر غیرداستانی(سبک 
  ).          25: 1382محمودیان، (

 شـدن   سـاخته  ةبـر نحـو   »یزدگـ  غرب«ن گفتما ریتأثشود در این مقاله کوشش می
 سووشـون  مسـألۀ شمسـی،  چهل و پنجاه  طرح فارسی در دههدر سه رمان م» واقعیت«

هوشـنگ گلشـیري نشـان داده    ز ا ة راعیگمشد برةو  احتجاب شازده و سیمین دانشور،
» واقعیـت «ی در برسـاخته شـدن   زدگـ  غرباصلی ما این است که گفتمان  ۀلأمس. شود

بـا دو   است و چگونه ممکـن اسـت سـه رمـان،     ي داشتهریتأثها چه موجود در این رمان
هـاي سیاسـی و   گیـري  هاي رشـد و جهـت   اي که به لحاظ ایدئولوژیک و زمینه نویسنده

نـد، در  ا قـدر بـا هـم متفـاوت     روایت، ایـن  ةشان از شیو شناختی و نوع تلقیباورهاي زیبا
ما این است که ایـن   مدعاي. خود چنین به هم نزدیک شوند» واقعیت رمانی«آفرینش 
هـا بـر   است که در زمان نوشتن ایـن رمـان   ایجاد کرده) زدگیغرب(را گفتمانی  نزدیکی

 . است کرده شدن واقعیت را تعیین می  ساخته ةایرانی مسلط بوده و نحو ۀجامع
                                                
1. Howarth  
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  احمدی و جالل آلزدگ غربگفتمان  - 2
مصـدق، دولـت    و سقوط حکومت محمـد  1332مرداد  28بعد از حوادث منتهی به کودتاي 

. گراي خویش را به نمایش گذاشـت  گرایانه، سکوالر و غربرکوب، سپهلوي دوم چهرة مقتدر
هـاي مخـالف یـاري    خود را بازسازي کرده و به تقویت گفتمان» غیر«ها هر یک این سیاست

در ایـن مقطـع روشـنفکران غیرمـذهبی ایـران بـه مـوازات         ).183: 1386زاده، حسـینی (رساند 
از آنجـا   و رو بودنـد روبه» غرب«ربود در برابر دومی از دیگ ۀدیگربودشان در برابر دولت با گون

این دو گونـه دیگربـود    ،دانستندي به نام غرب میتر بزرگموجودیت  ۀکه رژیم ایران را دنبال
: 1384بروجـردي،  (اي جدانشدنی با هم پیونـد یافـت   گونه نسبت به دولت و نسبت به غرب به

آیـد و   مانی نسبت به غرب پدید میچرخشی در رویکرد گفت چهل ۀدر دها در این راست). 88
 ،انـد  اگرچه رویکردهاي مختلفی در این نفی سهیم بـوده . شوندطی آن غرب و غربی نفی می

ی هـم بیـان آن   زدگـ  غـرب . قـرار داد » یزدگـ  غربگفتمان «توان در ذیل  را می هاآن ۀاما هم
داري دارد و  سـرمایه لنینیسم با غرب به عنـوان امپریالیسـم و    - ستیزي است که مارکسیسم

اصـالت فرهنگـی اسـت و مخـالف بـا       هم آن ناسیونالیسمی است که در جستجوي هویت و
آن و » فسـاد فرهنگـی  «بـا غـرب و    اي کـه  و هـم آن گـرایش دینـی    ،گونه نفوذ خـارجی هر
خواستار بازگشت بـه اصـالت خـودي اسـت و هـم انـواع       و نتیجه با نفوذش مخالف است در

لنینیسـتی بـا دیـدهاي ناسیونالیسـتی و      - ترکیب دید مارکسیسـت  هاي اینها؛ یعنیترکیب
ی زدگـ  غـرب گفتمـان   .)139: 1376آشـوري،  () ی شریعتیو علاحمد  مانند دیدگاه آل(ی مذهب

 بـه عبـارتی قیـام علیـه    . ن مدرن اسـت اما محصول تفکر دورا ،پردازد اگرچه به نفی غرب می
 راورد تمدن مـدرن اسـت و آن چیـزي    هایی است که دستاوضع موجود، به نام همان ارزش

آیـد؛   میي مدرن درها يدئولوژیاجهان کنونی است و از  ۀشهر روشنفکران خواهد که آرمان می
گرایـی نهفتـه در دل   بـومی . )140: همـان (یعنی از درون لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم 

عرفـان و تصـوف   هـاي شـیعی و   بیشتر در شیفتگی به مذهب، سنتکه ی زدگ غربگفتمان 
غلطیـد، بـه   مـی گـري در گرایـی و زرتشـتی  باسـتان  شد و گاه نیز به ورطۀگر میایرانی جلوه

 1350تـا   1330هـاي  دهـه در هاي غربی در فضاي اندیشگی ایـران  کردن گفتمان اعتبار بی
  .یاري رساند

احمد  آل  جاللاثر  )1356( یزدگ غرب کتاب رد توان یرا مبارزترین نمود این رویکرد 
» افـادات شـفاهی  «را از » یزدگ غرب«احمد فکر  آل. منتشر شد 1341که در سال  دید
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به  را »dyisplexia« ۀی کلمزدگ غربفردید خود براي . )16 :همان(د گیر احمد فردید می
 »plexia«بـه معنـی غـرب و     »dysis«یونانی  ۀگیرد که آن را از ترکیب دو کلم کار می

  .)152: 1383قیصري، (ت اس معنی ابتال جعل کرده
شناسی مغرب زمین است تـا   شکایت فردید بیشتر متوجه ساختار دنیانگر در معرفت

و جهان خارج به عنوان  که میان ذهن به عنوان عامل شناسایی ساختاري، در تکنولوژي
 ۀاحمد بیشتر متوجه جنب اما در مقابل، آل ؛موضوع شناخت، قائل به تفاوت وجودي است

  . نفلسفی آ ۀاست تا جنب سیاسی قضیه
شدن ایرانیـان و ابـتالي     دادن تهی  نشان یزدگ غربۀ احمد از نوشتن رسال هدف آل

م احمـد مفهـو   براي پرکردن این خالء و رفع آن ابتال آل .شخصیتی بود به یک خالء هاآن
اي که از مشروطه به بعـد بـه    زدهکند؛ اما نه آن روشنفکر غرب را مطرح می» روشنفکر«

به نظر او روشنفکر از هرگونه . است ع امپریالیسم غرب عمل کردهمزعم او در خدمت مطا
تعبدي آزاد است، چه تعبد سیاسی به یک نیروي بیگانه و چه تعبد ایمانی به یک سنت 

احمد در تعیین مشخصات این نـوع روشـنفکر دچـار     فرزین وحدت، آل ةبه عقید. دینی
تواند بدون توسل به ایدئولوژي مذهبی به میان  یروشنفکر نمتنگناست؛ زیرا از طرفی این 

ي نیز دین فکرروشنمانع  نیتر بزرگاز سوي دیگر و نفوذ کند  هاآندر و مردم برود  ةتود
  ).181: 1383وحدت، ( تاس

در   و دانست بی ایران را غربزده میاحمد اکثر قریب به اتفاق روشنفکران غیر مذهآل
او . دنـ شـان هـدایت کن  در جهـت رهـایی  را جستجوي روشنفکرانی بود که مردم ایـران  

اما از سویی آگاه بود که بـه دلیـل    ،دانست روحانیت را منبع اصلی روشنفکران بومی می
تواند  احمد نمی آل. اند شدن به روشنفکران بومی  فاقد شرایط الزم براي تبدیل هاآنتعبد، 

اما اهمیت گفتمان او در این است که  ،یا از این تنگنا بیرون بیاید له را حل کندأاین مس
راهی که متفکران دیگـري چـون علـی شـریعتی در      ؛را گشود» خویش«راه بازگشت به 
 انی دیگـر ماننـد داریـوش شـایگان و    و نیز متفکر» بازگشت به خویشتن«قالب گفتمان 

  .احساس نراقی، دنبال کردند
آمیز احساسات بسیاري را شاید بتوان در بیان موفقیت یزدگ غربشهرت و موفقیت 

هاي دولت براي از ایرانیانی دید که نگران نفوذ غرب در ایران بودند و مخصوصاً به تالش
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 یزدگـ  غرباما  ).161-160: 1384پرور، انونق(د دادنکشور واکنش نشان می کردن  زهیمدرن
کـه از راه  نخسـت آن : م دادایران انجافکري  ۀاحمد چندین کار مهم براي جامعجالل آل

هـاي  لهأمسـ  ،روشنفکري در ایـران  ۀصدسال ۀ انتقادي از کارنامۀکردن یک ترازنام  فراهم
سادگی توضـیح   به ،در حال تغییر با آن دست به گریبان بود ۀاي را که این جامعپیچیده

گرایانـه را در  بومی جایگزینهویت ملی و قومی یک  ۀلأمس ةدوبار  که با طرحدوم آن ؛داد
قدرتمند بودند، علم  برابر دیدگاه انترناسیونالیستی نیروهاي چپ ایرانی، که در آن برهه

سوزناك براي دوران و آداب و رسومی کـه   ۀیک مرثی ۀی با ارائزدگ غربکه کرد؛ سوم آن
  هـان ترازو را به سود یک گفتمان ج ۀکف ،ها زدوده شوندرفته از خاطرهرفتند تا رفتهمی

که به روشنفکران ایران تلنگري زد تـا  تر کرد؛ و چهارم آنسنگینبه غرب، ك سومی شکا
رفـت تـا بـر حیـات فکـري، سیاسـی و       به خود آیند و با هژمونی فرهنگی بیگانه که می

  .به رویارویی برخیزند ،ایران سایه افکند ۀاقتصادي جامع
اما معموالً از آن به عنوان است،  هاي مختلفی تفسیر شدهبه شکل یزدگ غرباگرچه 

اسـت تـا بتـوان     شود که از ضرورت جنبشی براي ابراز وجود سـخن گفتـه  کتابی یاد می
. )116: 1388بـوي،  ن(ت بـه حـل مشـکالت پرداخـ     ،رغـم حضـور امپریالیسـم غربـی     علی
 ثیر زیـادي بـر روشـنفکران بعـدي    تـأ است،  شده آنفارغ از تفاسیري که از  ی،زدگ غرب

را دوران سی و چهـل   هايکه باید دهه ة برخی این تأثیر به قدري بودبه عقید. گذاشت
در بخـش  . )162: 1384بروجـردي،  (دانسـت   ی اوزدگ غرب ةاحمد و پروژفکري آل ةسیطر

ها از رهگذر بررسی  ی بر ادبیات داستانی این دههزدگ غرببعدي مقاله به تأثیر گفتمان 
بـر بسـتر ایـن     راعـی  ةگمشد ةبرو  احتجاب شازده، ووشونسه رمان مشهور و خوانش س
  .پردازیمگفتمان می

  
  سووشون -3

تـوان بـه بـارزترین شـکل در رمـان       ی و بازگشت به خویشـتن را مـی  زدگ غربگفتمان 
ز چشـم او دیـده و   قهرمان داستان که ماجراهاي رمان ا» زري«. مشاهده کرد سووشون
در برابر » ضعف و پستی«اما به هر حال گرفتار نوعی  ،واقع اگر نه غربزدهشود، در بیان می

سیر داستان داللت بر گذر زري از ایـن حالـت   . هاي زندگی غربی و مسیحی است آموزه
وار شـوهرش،   خودباختگی و رسیدن به خودي است که البته به قیمـت مـرگ اسـطوره   
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 ةشیعی و اسطورهاي کربال در آموزه ۀمرگی که یادآور واقع ؛است به دست آمده» یوسف«
احمد  آل نیز پیش از این. اي استاسطوره -هاي ملیدر قالب آموزه شاهنامهسیاوش در 

 که اش ستعماريالبته طاعون به معناي ا ؛ی را به طاعون تشبیه کرده بودزدگ غربوضع 
  .هم داشت آلبرکامو» طاعون«به  اي اشاره

در جنـوب کشـور و البتـه    ی را حضـور نیروهـاي انگلیسـی    زدگ غرب، سووشوندر رمان 
شـود   داستان به نحوي روایت مـی . گیري داستان است کنند که مکان شکل شیراز مجسم می
جملـه  وس، قحطی و حتـی خرافـات مـردم و از   جمله تیفها، ازها و بدبختیکه تمام مصیبت

حتـی عمـل جراحـی زن پزشـک     . ها به نظر آیدخود زري حاصل حضور و آموزش انگلیسی
زنـان را پـاره    شـکم  عمـداً شـود کـه گـویی او     رجی است، به شکلی نموده میداستان که خا

وقـایع  ن داسـتا . کند برد و به عبارتی قصابی می هاي مادر زري را میپستان عمداًکند، یا  می
انـد،   زده خواربار کـم اسـت و مـردم قحطـی    . کند شاه را بازگو می رضاهاي بعد از سقوط  سال

انـد و بـراي قشـون خـود بـه جاهـاي دیگـر         ي انگلیسـی خریـده  انبارهاي غله را نیز نیروهـا 
دستی چنـد نفـر دیگـر    هاي داستان به نام یوسف با همدر این میان یکی از آدم. فرستند می

ناخشـنودند و  ر هـا از ایـن کـا   انگلیسی. کند آذوقه و غالت را بین مردم توزیع کنند سعی می
اي کـه   رود و بعـد بالفاصـله بـا گلولـه     مـی یوسف زیر بار ن .کوشند یوسف را تطمیع کنند می

کنـد کـه کـار     هـا داللـت بـر آن مـی     نشـانه  ۀمعلوم نیسـت از کجـا شـلیک شـده، امـا همـ      
 ۀاین مـرگ از همـان آغـاز داسـتان تـدبیر شـده بـود و همـ        . آید می، از پا درهاست یسیانگل

هیچ عملی در جهت جلـوگیري از آن  . کند رویدادهاي داستان در جهت وقوع آن حرکت می
 ۀشـوند تـا زمینـ    طبیعی در داستان آورده می عالئم ماوراءو ها  حتی نشانه ؛گیرد صورت نمی

 یوسـف  .انگار یوسف اصـرار دارد بـه قتـل برسـد    . نشان داده باشند شتریپوقوع این واقعه را 
  . حتی با زنش ،ت، حرف حرف خودش است، با کسی هم تعارف نداردتندرو و اصولی اس

در مقابل این آدم فعال و مبارز، زري قرار دارد که زنی است منفعل و ساده که قدرت 
جـز فریبـی کـه بـار اول      بـه . هاي بد داستان نداردهاي نادرست آدم نه گفتن به خواسته

موارد  ۀدر بقی ،به دختر حاکم بدهنددهد تا  هاي خود را می خورد و طی آن گوشواره می
یوسـف،  » موقع به« غالباًهاي واقع غیبتدر ؛خورد ت که یوسف نیست، فریب میاو هر وق
  . هاي زري بیشتر نمایان شودکند تا ناتوانی هایی فراهم میفرصت
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اما این هدف هـیچ کنشـی در او    ،تاش اس هدف عمده و اساسی زري حفظ خانواده
پاشـیدنش    هـم  شود تا به این ترتیب از ة او تأکید میخانوادبر خوشبختی . انگیزد نمیبر

پاشیدن است   هم ۀ نهایی که ازیعنی هدف این است که به آن نقط. دگذار شوریتأثبیشتر 
  . نفسه در این رمان محملی ندارد در غیر این صورت خوشبختی فی. برسیم

هـاي نقـش زن و   شکسـتن قالـب  «اي به نام  پیش از این هوشنگ گلشیري در مقاله
 مخصوصـاً  ،احمـد  آثـار جـالل آل   ریتأثبه » گذارباز در جدال با نقشجلوه و جمال نقش

از علـی   حسـین، وارث آدم و نیـز کتـاب    در خدمت و خیانت روشـنفکران و  یزدگ غرب
آن عقاید، افکار و  ۀگذار هم او نقش ةبه عقید. سیمین دانشور اشاره کرده بود رشریعتی ب

هایی است که بیرون از خالقیت فردي نویسـنده وجـود دارنـد و بـراي او تعیـین      بینش
محـل نـزاع    سووشونبه گمان او . چه چیزي حرف بزندز کنند که چگونه بنویسد و ا می

احمد و  آل ۀگذاري تحکمانخواهد با نقش زن خالقی که می ةنویسند: استت این دو حال
  :نوشتن این کتاب مبارزه کند ةرزدگی دو سیاست

بـاز بایـد   به نظر ما محک انتخاب و محور تخیل را، آنجا که درست و بجاست، در جلوه و جمال نقش
شود، هـم صـادق    جست، در تقابل دنیاي درون زري با بیرون و به مدد هموست که رمان رمزي می

جـا   بـه بعـد؛ و نادرسـت و نابـه     48 ةطرحی براي حل معضالت خوانند ةکنند و هم عرضه 1322بر 
ـ  قبه تبـع   مثالً(د شون ی مسلط مییهاجایی است که قالب  "هاسـت کـار کارانگلیسـی  " ۀالـب عامیان

هاي خود را شـاید بـه اسـتناد    گذار حکمیا آنجا که نقش) شوند ها میسمیرم انگلیسی ۀمحرك واقع
ها و عدم توجه بـه گـرایش   انگلیسی مطلق کردن نقش مثالً(ت اس بر اثر تحمیل کرده 40ۀوقایع ده

دوم  ۀطباطبـایی در نیمـ   نیاءالدیضـ دیسو ت آن اسـ  ةمهمی که در شیراز، سید نورالـدین نماینـد  
  ). 90: 1376گلشیري، () شود اصلی آن در ایران می ةو سال بعد گردانند 1322همین سال 

) الـف  :آفرینـد  هـایی مـی   گذار براي نقش زن مخمصهگلشیري معتقد است که نقش
 ۀها و انتسـاب همـ  انگلیسی ۀهاي مدرسانتساب ترس زري به آموزش مثالً: نگري مطلق

 ها همسایه ۀشمردن هم  شرهاي عالم به خانم حکیم و سرجنت زینگر و در مقابل، مقدس
عشایر قشقایی به نیروهاي  ۀیعنی حمل ،سمیرم ۀها در واقعنادیده گرفتن نقش آلمانی و

انـد؛   فاقـد درون  سووشونهاي بیشتر آدم: هاي سیاسی نمونه) ب ؛هاآنحکومتی و کشتار 
احمـد   آل. خـوب و بـد  : شـوند  سته تقسیم مـی هایی سیاسی هستند که به دو دآدم هاآن

هاي غرب جهت تسلط بر  نشان داده بود که مسیحیت یکی از حربه یزدگ غربپیشتر در 
هاست بـراي تبـدیل مسـلمانان بـه      ها یکی از این حربهانگلیسی ۀدر اینجا مدرس. شرق است
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هـایی مثـل زري را    در این مدرسه ذهن بچه. اند موجوداتی ترسو که به وضع موجود تن داده
هـاي خـود نیـز آشـنایی      بـا اسـطوره   آنهانتیجه در. کنند هاي انجیل پر میاز مشتی داستان

زري در ایـن حـال بـا یوسـف آشـنا      . گیرنـد  گلدوزي و آداب نزاکت یـاد مـی   هاآن ؛دنیاب نمی
کند و در ایـن فاصـله تـا موقـع مـرگ یوسـف دچـار         شود و چهارده سال با او زندگی می می

آورد و بـر اثـر    اي که یوسف او را بـه شـهر مـی    زاده چوپان ؛در مقابل کلو است. شود تحول می
بـه   هاسـت، کاکا کـه همدسـت انگلیسـی   با سفارش خان او را. افتد تیفوس به حال مرگ می

او بـه  . آیـد  مـی شود و به دین مسیح در مغزشویی میدر آنجا  ؛برند ها میبیمارستان انگلیسی
تحمیـل  ) اسـت؛ ج  کمان به سر یوسـف زده گوید با تیر کشد و می یوسف را میطور استعاري 

 ةگلشـیري مختصـات دور  : نفسه رمان فی و نه آفریدن شیء 1322بر  48تا  40ي ها برداشت
بـه   .بینـد  مـی  حسـین، وارث آدم ل احمد و آثـار شـریعتی مثـ    را در آثار آل 48ا ت 40فکري 
نـه بـا    ،گیـرد  مباحث نظري به زبان خطابت و شعر صورت می ۀاحمد هم او در آثار آل ةعقید

او عادت دارد دو واقعه از دو زمان و مکان متفاوت را کنار هـم بنشـاند    مثالًابزارهاي تحلیلی؛ 
کننـد و   مـی » خـري  کله«گریزند و  اعراب می ۀزرتشتیان از حمل :یک حکم بدهد هاآنةو دربار

کـردن،    اسـتدالل  ةگلشیري این نحو ةبه عقید. اند آمدهها دراالن در هند به خدمت انگلیسی
 ۀاستفاده از زبان تخیلی و کار با مصالحی مشابه همراه با تعلـق یـک دسـته و گریـز از دسـت     

 ضـیاء را بـه سید چهـل   ۀیوسـف دهـ   ،احمد آل مثالًانجامد؛  شابه میدیگر المحاله به نتایج م
 ۀلأضـیاء هـم مسـ   کنـد، زیـرا سید   شـبیه مـی   1299سفند و بانی کودتاي سوم ا بیست ۀده

فکـري مـردان    ابزار استمناء«اند و  انداختهگوید همه حجاب بر میو  کشد حجاب را پیش می
اسـتفاده از   مـثالً خیـزد،   مـی رضاشـاه بـه مخالفـت بر   زمان ج او با بیشتر عقاید رای .»اند کرده

طبقـه را  هـاي چند  و یـا خانـه  . دانـد  افراط می ، با وجود چهارپایان،یکش خودرو را براي مرده
. )135: 1376گلشـیري،  (د داند، آن هم وقتـی بمبـاران ممکـن اسـت خرابشـان کنـ       افراط می

داسـتان در   ۀمحال در عرصشود، ال می بیست ۀیوسف ده چهل ۀاحمد ده آلنتیجه وقتی در
کـردن ایـن دو در اصـل      اسـتدالل  ةگیرد، زیرا نحو سیاست قرار می ۀکنار سیدضیاء در عرص

  .تفاوتی با هم ندارد
کند، شباهتی به  مطرح می بیست عبارتی آن افکار و عقایدي که سیدضیاء در دهۀبه 

را » متجددین«سیدضیاء  شعائر ملیۀ در رسال. دارد چهل ۀاحمد در ده افکار و عقاید آل
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. کند کید میأها و شعائر ملی تضیاء بر حفظ سنتسید. نامد می دوآتشهرا  هاآنکوبد و  می
از تالش براي . داند سر خود می ةجوید و کاله پوست را زیبند از شاپوي فرنگی دوري می

که از شدت  نالد اي دیگر می گیرد، از عده تغییر حروف الفبا و دخول لغات بیگانه ایراد می
کنند که با همین الفبا هزارها  روند و فراموش میذوق و ولع دنبال امور تازه و نوظهور می

به لحاظ جغرافیـایی   هم راه او کاله نمدي و عمام .است آثار ادبی و حکمتی نوشته شده
الشان عمامه بر سـر داشـت، بلکـه     ه فقط شهریار عظیمن« :داند مخصوص اقلیم ایران می

گران ایـن   زینت و شهیشسازان،  ندسین، معماران، بنایان، نجاران، نقاشان، کاشیتمام مه
آور همه عمامه و کـاله   آثار حیرت ریو ساو پل خواجوي اصفهان  سراها کاروانمدارس و 

تمدن بشري ، ءبه باور سیدضیادیگر اینکه  .)229: به نقل از همان(» اند داشتهنمدي بر سر 
دست   دیون رنجممعرفت انسانی . اختراع و ایجاد نیاکان ماست ةمقروض فکر صنعتی، قو

هاي لندن و پاریس و برلین و از این قبیل پر است  موزه. کارگران ماهر و پیشینیان ماست
آثار بارز و جاویدي که اروپاي مادي، دنیاي فوالد و مردمی که از شدت « ؛یاز صنایع ایران

هنـوز   ،انـد  و جو فضـا را تحـت اسـتیالي خـود در آورده     ها انوسیاقحرص و طمع، قعر 
ي صنایع مستطرفه، ترکیب الـوان، تناسـب اشـکال، آمیـز     ها يسازاند در طرح  نتوانسته

تـر از آثـار گذشـته ایرانیـان و سـایر       تـر و قشـنگ   توجـه  امتزاجی بهتـر، جالـب  ها،  رنگ
  ).246: همانبه نقل از (» زمینیان به دست آوردند قمشر

منتشر کرده و  نیاءالدیضدیساي را علیه  در همین دوره که روشنفکران زمان، اعالمیه
کنـد   را منتشر می هاي نامشروععزادارياحمد کتاب  آل ،کنند تنفرشان را از او اعالم می

احمد این زمان هیچ شباهتی به  واقع آلدر. کنند خرند و جمع می آن را میها که بازاري
  .اردند چهل ۀاحمد ده آل

اما تعبیر گلشیري از نقش زن بر مبناي این فرض قرار دارد که هنرمند و یا نویسنده 
او ایـن عبـور را در دانشـور بیشـتر از     . گذار عبور کندهاي مرسوم نقشتواند از قالب می

بـر   در چگونگی بیان صحنه، توجه به جزئیات حرکت ؛بیند هاي هنري و زبانی می جنبه
زري و  ۀجهـان زنانـ   کردن ساختمان رمان بر مبنـاي تقابـلِ  و بنا جهان مبناي تقابل دو

من و آسایش او در آن منوط درخت زري که او درونی پر دار  ۀخان. یوسف ۀجهان مردان
جهانی که در اشغال نیروهاي بیگانـه   ؛بیرونی است ۀفتنبودنش از گزند جهان پر به دور

  .اند را آوردهاست که همراه خود بیماري و مرگ و قحطی 
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براي مثال  .گذار دید هاي مرسوم نقشتوان بیرون از همان قالب ها را نمیاما این تقابل
یاي بهشت از دست ؤپر از گل و گیاه خود دارد، مبتنی است بر ر ۀتصوري که زري از خان

ی زدگ غربدر گفتمان  مخصوصاًو  چهل ۀاست که در ده پدري به یغما رفته ۀخان ؛رفته
این باغ و این معصومیت براي آن است تا در تقابل با گزندي . شود بسیار میکید أبر آن ت

گل نادر و نایاب این باغ . اي تبدیل کند نهاده شود که قرار است به زودي آن را به ویرانه
اي که زري نسـبت   هاي زنانهاحساس. هم کسی نیست جز یوسف که زري نگرانش است

نیسـت و  ف بـودن مـرگ یوسـ    الوقـوع  بیقرد بر کیأبراي تز ج ،دهد به یوسف نشان می
در غیر این صورت چـرا  . دادن محدودیت حس زنانه در مقابل ضرورت اقدام مردان نشان

دهد و بعد حتی به آن فکر  واکنشی نشان نمی اصالً ،خورد زري وقتی از یوسف سیلی می
او بیـرون   هاي یوسف به دسـتور قسم ۀ جمع همهاي مردانیا وقتی از بحث. کند هم نمی

دانشـور   انـۀ چیزي که گلشیري بـه عنـوان نقـش زن    داند؟چرا این را بدیهی می، رود می
زبان است؛ به این صـورت کـه دانشـور از حـد و حـدود زبـان        ۀبیند بیشتر در عرص می
 و شود زبان در این روایت دیده نمی. است خودش فراتر رفته ةنویسی دور احمد و سبک آل

زبـانی اسـت بـراي خـود      ،روایی است، اما به اعتقاد ما این زبانِ به عبارتی فراموش شده
است تا به شرح داستانی بپردازد که  یسنده زبانی را به استخدام گرفتهیعنی نو ؛فراموشی

 هاآن .با کنش بیرون از خودشان پیوند کلی دارند و اند ي فرديها تیهوفاقد  ها آدمدر آن 
آیند و هر بـار   هر بار که الزم شد می ؛جدا هستند ،دناز متنی که قرار است بر آن بنشین

قصـار   ۀو جملـ ر ما یوسـف را جـز از طریـق چنـد شـعا      .روند می ،نبود هانآکه نیازي به 
او  ي یوسف، از جربـزة ها یکینهمه از  .سهراب را همین طور ملک ،توانیم تصور کنیم نمی
 زنند که متفـاوت  ستایند یا جوري از او حرف می حتی دشمنانش هم او را می .گویند می

. گذرد چیزي در درون او نمی ،بودنش نشان داده شود؛ اما یوسف بیشتر یک نشانه است 
الدولـه و شـوهرش و حمیـد     کاکا و عزت کند تا خان اش را می سعی ۀدر مقابل راوي هم

خواهد وکیل شود، کاکا می چون خان ؟چرا. دهد هانگیز جلو و مستر زینگلر را نفرتش پسر
گو  اینها با یک زبان روایی یکنواخت کلی ۀخواهد دندان مصنوعی بگذارد و هم چون می
همان است که بازنموده  قاًیدقدهد،  خواهد نشان دهد آنچه روي می شوند که می بیان می

گري در آن به کار  صنعت نیتر کمگیرد که  شود و بازنمایی از طریق زبانی صورت می می
  .است گرفته شده
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  احتجاب شازده -4
ی ناشـی از  زدگـ  غـرب پذیري سیمین دانشور از گفتمـان   ثیرأت ،بر خالف تصور گلشیري

ی گفتمان دوره است و بیشتر زدگ غرب. احمد به عنوان همسرش نیست نزدیکی او به آل
جملـه خـود هوشـنگ    اند، از از این دیدگاه متأثرنویسندگان این دوره تا انقالب اسالمی 

شـازده  . شود نیز دیده می) 1348( باحتجا شازدههاي زوال و تباهی در  دغدغه. گلشیري
او بـا ایـن   . هیچ پیوندي بـا رویـدادهاي بیرونـی از خـود نـدارد      ،نیز چون زري و یوسف

. گـذارد  اثـر نمـی   هـا بـر آن پـذیرد و   اثر نمـی  هاآناز  ،رویدادها در کنش و واکنش نیست
ابزار انتقال برخی چیزهاست، چیزهایی بایـد بیـان شـوند،    ي نیز مثل زر احتجاب شازده

هـایش،  باید سخن به میان آید؛ از سـربریدن » جد کبیر«افشا شوند، از ظلم و ستم یک 
و  ها یاشیو عهایش و از شکار هایش، زمین مصادره کردنهایش، به چاه انداختنزدن داغ

 ةاو آخـرین بازمانـد  . احتجاب قادر به انجام این کارهـا نیسـت   او شازده ةنو. بیلاز این ق
اجداد  ۀرو رفت و  هاي رنگاست و به عکس تاق خود نشستهاخاندانی قدیمی است که در 

آور مـرگ  مراد، نوکر قدیمی شازده، هر روز پیام ).ب1357 گلشیري،(د کن کبیرش نگاه می
النساء که همچون خود شـازده تبـاري   زن اول شازده، فخر. ان شازده استیکی از نزدیک

. کنـد  خود فخري زندگی می ۀمرده و شازده با مستخدم ،است واال و سل اجدادي داشته
برد که هیچ شباهتی به  اي به سر می است و حاال در خانه اجدادي را فروخته ۀشازده خان

ت و خـاطرات سـرگردان   یـا ها و تصـاویر و روا قصر اجدادش ندارد و ذهن او میان عکس
هـاي  صـالبت، زن اجـداد با درخشانی است که در میان این  ةالنساء چهرزنش فخر. است

هـا و دورشـوها و   آجـین کـردن   ها، شـمع کردن ها، شکارهاي مارال، داغنویس حرم، خفیه
کند که حتی تا پس از  او بر شازده نیروي مرموزي اعمال می. خاصی دارد ةکورشوها، جلو

النسـاء  ئق آمـدن بـر ایـن نیـرو و شـناخت فخر     شازده براي فا. ماند یممرگش نیز باقی 
. ماند ثمر می اما تالش او بی. النساء کند اش را تبدیل به فخر خواهد فخري مستخدمه می

  .دالنساء تبدیل شوبه فخر تواند اما هرگز نمی ،شود یفخري مسخ م
او . رسـاند  خودآگـاهی سیاسـی مـی    ما شاهد آنیم که یوسف، زري را به سووشوندر     
اش حفظ  هاي زنانهکاري اش را با محافظه دیواري خانهرتواند باغ و چها یابد که نمی میدر

آن  سووشـون در . یابد که باید بـه فرزنـدانش درس کینـه و مبـارزه بیـاموزد      میدر. کند
کـه  بـه این . کنـد  ین شخصـیت زري کمـک مـی   یعنی یوسف به تحول و تکـو » دیگري«
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کاري بـراي حفـظ یـک زنـدگی مرفـه، در مقابـل        هاي زندگی شخصی، مالحظه دغدغه
اي که انسان در برابر خود دارد،  بیند، و در برابر وظیفه مصائبی که انسان در برابر خود می

  .اند اهمیت ناچیز و بی
ولی برعکس، این زن است که مرد  ،این فرایند همچنان برقرار است جاباحت شازدهدر 

این آگاهی البته منجر به آگـاهی سیاسـی و اجتمـاعی در     .رساند را به نوعی آگاهی می
درونی اسـت  همچون مورد زري، در اینجا نیز تحول و تکوین شخصیت . شود شازده نمی

ده محملی اسـت بـراي آنکـه خـاطرات     شاز. رویدادهاي بیرون از داستان نداردربطی با 
النسـاء  ها هـم فخر محرك این یادآوري .بار به یادآورده شود مربوط به یک زندگی فاجعه

شباهت بـه نقـش    دارد که بیرا کننده یک نقش تذکردهنده و گوشزداو در اینجا . است
، آن کـه بـه   احتجاب شازدهو هم در  سووشونواقع هم در در .نیست سووشونیوسف در 

چیز سی که در حیات اجتماعی بیش از هرک ؛یک روشنفکر است ،دهد ی میآگاهدیگري 
به سطوح  هاآندادن به خلق و رساندن اش تذکر اش متعهد است و وظیفه ريبه وظایف فک

روان  و یـا  توانـد سیاسـی باشـد از نـوع آگـاهی زري،      این آگاهی می. باالتر آگاهی است
  .اهی شازدهشناختی باشد از نوع آگ

  
  راعی ةگمشد ةبر -5

پیروانش، به  روشنفکر پیشرو با ۀاز هوشنگ گلشیري، رابط )1357( راعی ةگمشد ةبردر 
احمـد متفـاوت از    آل غربزدگیو  راعی ةگمشد ةبر نسبت. آید تري درمی صورت پیچیده

در این رمان، نویسنده موضوع خـود را  . دارد احتجاب شازدها ب سووشوننسبتی است که 
ورزي و  ردم و در برج عاج خویش به اندیشهم ةدور از تود است که به روشنفکرانی قرار داده

او بـره یـا   . اسـت  روشنفکر در اینجا باورش را به راهبري از دست داده. پردازندتخیل می
ها را بـه آنجـا برسـاند،    این برهسرزمین موعودي که بخواهد . است هایش را گم کرده بره

راعی دبیر دبیرستان، سرخورده از جستجوي سرزمین موعـود، بـراي   . دیگر وجود ندارد
یعنـی زن   ؛افتد که یک سرزمین موعود شخصی بنـا کنـد   مدت کوتاهی به این فکر می

شد،  و بعد سیاسی تلقی میی همان چیزي که پیشتر به عنوان مانع سلوك روحان. بگیرد
در ایـن  . توانست ملجایی باشد براي سرخوردگی از ایـن فقـدان، از ایـن تهـی     می اکنون

جور دورِ هـم   این. برد دوستان قدیمی می ايهاي دوره مهمانی  داستان، نویسنده ما را به
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بار  این.  شبِ شک هاي قبلی گلشیري هم خوانده بودیم، مثالً در جمع شدن را در داستان
قلم افشـاگر گلشـیري، روشـنفکرانِ سازشـکار را در     : دیگري استله بر سر چیز أاما مس
ماجراي داستان در یک مهمانی پر از بخور و بپاش و  .کند خودفروشی رسوا می ۀبحبوح

از . کند هایش را کارگردانی می که گلشیري ماهرانه آدم اي مهمانی. گذرد بحث و جدل می
کنیم و از فساد روزافزون  ل را مشاهده میرویم و ابتذا مهمانی می  زاویه دید نویسنده به

گرایی و مصرفمهمانی بزرگ اصوالً سمبولی از رفاه . یابیم ها می روشنفکر سازشکار نشانه
سبب افزایش درآمد نفـت رونقـی در کـار     است، و به 1350 هاي بعد از سال. است غربی
هایی  ي گلشیري، داستانها شود و عالوه بر داستان تعدد برگزار می ها به پس مهمانی. است
جمـال   »شـبچراغ « تنکـابنی و  »بـورژوازي  هـاي پنهـان و آشـکار خـرده     مالحت« چون

شوند  ها دیده می اغلب روشنفکرانی که در این مهمانی .پردازند آن می  میرصادقی نیز به
دهند و حسرت روزهاي پرشور گذشته را  سیر ابتذال را ادامه می: جهنمی دارند ايزندگی

هاي سوسیالیستی در  هاي نضج گرایش اینها روشنفکرانی هستند که در سال. ندخور می
گـذاري نهادهـاي    پایـه  ۀرویدادهاي اجتماعی شـرکت کردنـد، امـا شکسـت پایـان دهـ      

شـان آنهـا را عـوض     بـورژوازي  خـرده  ۀهـاي ناپیگیرانـ   و خصـلت  )1332 در(دموکراتیـک  
. انحطاط روحی دچار شدند راه به نیمه، رفیقان 1332مرداد 28کودتاي بعد از . است هکرد

در روزهاي سـکون و   ،خوردهاي اجتماعی شده بودنددوران هیجان وارد زدواینان که در
بـورژوازي وجودشـان را در    اینان که خصائل خرده. سازش با ارتجاع پرداختند  خفقان به

آنها که در  بسیاري از. ها داشتند صدا شدند که برضدش داعیهاختیار داشت، با نظمی هم
اي هم ضـمن   اما دسته، نداهاي خویش پشیمان از اعمال آن سال ،اند رفاه مستحیل شده
  .خورند ها غبطه می بر گذشت آن سال ،پذیرش نظم موجود

شدن فضاي سیاسی و   با تنگ ،1332مرداد  28 این روشنفکران واخورده بعد از سال
هـاي شـور و شـوق     از سـال   متوسط، بریـده  ۀافزایش رفاه اقتصادي قشرهاي باالي طبق

آورده،  شدن از ثروت بادور قشر باالیی و بهره  در راه تالش براي پیوستن به ،شده متالشی
هـاي ابتـذال    مـرداب   جـاي دریـا بـه    شطّی سپردند که به   اینان خود را به. معلق ماندند

در ایـن   ،لشیري استهاي گ هاي داستان فضاي مملو از غم غربت که از ویژگی .ریزد می
ی که در پرتو آن اضـمحالل  ؤیتألل. یابد ی گیرا میؤیداستان هنگام بحث از گذشته، تألل
  . شود یک نسل از روشنفکران مشاهده می



  ...ی بر ادبیات داستانیزدگ غربتأثیر گفتمان 

  

١٥٣  
  

 

  

 1393،  پاییز  29  شمارة

که از دوران باستان تـا بـه    کنداي را ترسیم می جامعه راعی ةگمشد ةبرگلشیري در 
نسبی، دوباره متشـنج  امروز یا مورد هجوم اقوام بیگانه بوده و هر بار پس از یک آرامش 

بـراي   ،شـده افتـاده   بار بعد از کشف این نکته که تبدیل به کشـوري عقـب  شده و یا آخر
ته اي که با تمام گذشـ  کند؛ مدرنیتهشدن مدرنیته را وارد میپیشبرد خود به سوي بهتر

نهایت تبدیل به ۀ زمانی تنها باقی بماند و دربیگانه است و باعث شده تا فرد در این بره
  .شود و رو به نیستی قدم بردارد ءیک شی

در بالکن خانـه   او هنگامی که. اش است به دنبال معنایی براي زندگی راعیدر ابتدا 
شخصـیت  . کند اش نشسته، دستی را می بیند که از پنجره چیزي را به بیرون پرت می

دستی از یک انسان، شکل ناقصی است  .کند اصلی داستان این دست را اثیري فرض می
اما در راعی ما . دارد تا تصور آسایش و آرامش خود را در آن بیابدتواند راعی را وا که می

دستی که معلوم نیست مال چه کسی است و . بینیم ودن را در یک دست میاین اثیري ب
بلکه  ،زن را ببیند ةتواند چهر تنها نمینهایت نهدردهد و  خوبی نشان می این نقصان را به

   :برد در آخر داستان به پوچی جستجویش نیز پی می
و آن . هاي بلند و آستین... کوتاه . ها چاق بود دست. کرد ها نگاه می آقاي راعی همچنان به دست

ساخت همچنان دست، آن دو خط محو، که تراشی از سفیدي را از پرده و چهارچوب متمایز می
   .)24: الف1357 گلشیري،( یگانه ماند

در  ي نیـز با شخصیت پروبلماتیک دیگر ،در کنار جستجوي شخصیت اصلی داستان
 ۀوحدت کسی است که به دنبال چرایی از دست رفـتن گذشـت   :شویم داستان مواجه می
اش را رو بـه  اما در این بین متوجه نیسـت کـه خـودش و خـانواده     ،پرشکوه ایران است

بیند که به دنبال او هسـتند و از   او دچار توهم است و افراد خیالی را می. بردنابودي می
روزي بـا هـم بسـیار    است؛ بـه طـوري کـه زنـش کـه       سوي دیگر تندخو و شکاك شده

آلود وحدت و جستجویی  دنیاي پر از پرسش و وهم. کنداو را ترك می ،خوشبخت بودند
از یک سو و تالش او براي تثبیـت حـرف    هدد هایش انجام می الؤکه او را براي پاسخ س

نتیجـه   هر دو بـی  ،خود به دوستان و همسرش مبنی بر اینکه افرادي به دنبالش هستند
 ،براي همین تنها راه. دهند هاي او را ارج نمی شی بیهوده در دنیایی که ارزشتال ؛مانندمی

بینم وحدت دست  کشیدن از این تالش است که در داستان می  شدن و یا دست  تسلیم
 . زندکشی میبه خود
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هاي داسـتان بـا    هاي ذهنی قهرمان داستان با خود و دیگر شخصیتنویسنده از درگیري
تواند بازتابی کلی از مسائل دوران خود را بـه تصـویر بکشـد و     اش میدرجامعهمسائل موجود 
هـایش ایجـاد    در تمامی شخصیت راعی ةگمشد ةبراي است که گلشیري در این همان نکته

 ،هـاي اطـرافش   هایی فـردي و شخصـی بـین راعـی و آدم    ها و پرسشاو با چالش. است کرده
  . خوبی نشان دهد چهل و پنجاه را به ۀهاي انسان دهتوانسته مشکالت و چالش

گردد؛ داستان از یافتن هویت دست روز به دنبال چرایی می راعی در طول یک شبانه
کنـد، آقـاي   ماجراي شیخ بدرالدین را تعریف می ،رودشود، سپس به مدرسه میآغاز می
مالقـات  رود، دوسـتانش را در کافـه   اش مـی بیند و بـه خانـه  را می) همکارش(صالحی 

بیند و روز بعد در مراسم خاکسپاري همسر صالحی شرکت کند، وحدت و عفت را می می
هـا را  هـا بـدن مـرده   مراسـمی کـه زنـده    ؛پـردازد کند و به تشریح مراسم تدفین میمی
  .کنندتدفین می ةشویند و مرده را آماد می

و زن صـالحی،  برد که بین او حاال راعی در قبرستان است و به این حقیقت پی می 
داند باید بـر  هیچ تفاوتی نیست و نمی ،هاي که هستند و آنهایی که مردند بین تمام آدم

بسا براي همین است که تیتر تدفین زندگان در چه. این حقیقت تلخ گریه کند یا بخندد
شود و در اینجاست کـه ایـن سـخن گلـدمن معنـی پیـدا       تمام صفحات کتاب تکرار می

 - گونه میانجی بی هیچ - انسان آگاه به اوضاع زندگی خود، فقط دو نهایتبراي : کند می
. ارزش استین، غلط و درست، عادالنه و ناعادالنه، ارزش و بیامر راستین و نار: وجود دارد

خورد؛ در این  نمیکه در آن هرگز به ارزش مطلقی بر رو استهاما این انسان با دنیایی روب
  ).178: 1382گلدمن، ( ارزش استکلی بی نتیجه ناموجود و بهچیز نسبی، و در دنیا همه
هایم را جلو صورتم بگیرم، جلو دهانم تا صدایم بیرون  توانم دست می. شود نمی. نباید گریه کرد...

صـدا بخنـدم    تـوانم بـی   حتی اگر تصمیم بگیـرم مـی  . شود می. ها بخندم نیاید و با لرزش شانه
  .)224: الف1357گلشیري،(

رمان تمکین روشـنفکر اسـت بـه     ،، رمان شکست یک نسل نیستراعی ةگمشد ةبر
ة گمشـده حکایـت   بـر . هـاي زنـدگی مـردم عـادي    باورها و اعتقـادات و روش به سنت، 
میان خدایان رفته و خدایان هنوز نیامـده،   ۀشدن روشنفکرانی است که در فاصل مرعوب

. از نبودن چوپـان رویـاروي شـوند   توانند با عواقب از بین رفتن سنت،  نمی هاآن. اند آونگ
. تر از آن دل کنده بودنـد  شوند که پیش اي می نتیجه باز دست به دامان همان خاطرهدر
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راعی و همچنـین صـالحی   . داشتن به یک مجموعه  تعلق ةبار امانت، خاطری ازل ةخاطر
مراتبـی   در حسرت دنیـاي سلسـله  ا آنه. چرخد توانند بپذیرند زمین گرد است و می نمی

راعی هـم بـاور   . و خاصه در نقاشی دیجو یمآن را در هنر  ۀاند، که صالحی نمون گذشته
. چیز دیگري باید باشـد ه همیش ،کند به امر جزئی هرگز آدم را راضی نمی دارد که مشبه

. »گذاشـت؟ شان چه خـواهی   جاي آداب تخلیه«ال اساسی این رمان این است که به ؤس
خواهد مردم را به  از او که می ؛خواهد جماعت میاز روشنفکرنویسنده ؤالی است که این س

چیـز   جاي این آداب هـیچ  پذیرد به روشنفکر می. بهشت موعود زمینی خود راهبري کند
اگرچـه معتقـد اسـت آن اسـاس و      ،پـذیرد  پس او لزوماً همان آداب را می. ندارد بگذارد

هـا  دیگر کسی به مسجدها و شبستان. است ریختهفرو ،این آداب بود ایی که زیربنايمبن
پوشند، حجاب و  زنند، دامن کوتاه می کنند، رژ لب می ها آرایش میگذارد، زن احترام نمی
خـوراگی و اعتیـاد،    مـی . خانواده در حال اضـمحالل اسـت  . است اهمیت شده پوشش بی

خیانت به همسر، همه از عواقـب ایـن    باري وبندو گی و قماربازي و خودکشی و بیزنبار
گاهی و وقوفی است کـه از ایـن   آاین فروریزي هم به دلیل آن . اند اضمحالل یا فروریزي

بانی آن هم گالیه و کپلر و امثال . چرخد است که زمین گرد است و می دانش فراهم آمده
  .آن هستند

لر اسـت،  پیله و کبطلمیوسی گالآید که مظهرش نظام غیر آن چیزي که از بیرون می
نشـینی  میز که مظهرش بولدوزر و آهن و شیشه و صف اتوبـوس و کـار در اداره و پشـت   

خنگ  ۀنظامی که سای ؛کند کند، ویران می رو میرا زیرو مراتبی سنت نظام سلسله، است
نظامی مجموع که در آن همه یکی و  ،افتاد زائران مطبوع می ۀهایش بر تن خستشبستان

اي  خود نظام سلسله. معنا وحشت نداشت در این نظام فرد، از تهی و خالء. یکی همه بود
. داشت چیز بازمی همه ةمبتنی بر آداب و رسوم بود که رعایتش آدمی را از پرسش دربار

و نیست،  امر جزئی در مرز میان هست. نتیجه اضطراب هم نبودمسئله وجود نداشت، در
ـ    ، در مرز میان اشاره و عدم اشاره، در مرز میان ظهور و خفـا  برقـرار  د بـا امـر کلـی پیون

در . آن فاقد معنا و اعتبار بود  چیزي به چیزي وراي خودش اشاره داشت و بیهر. کرد می
و ب مراتبـی وجـود داشـت مبتنـی بـر حجـا       چیز سلسله هنر و زندگی و در کار؛ در همه

جـا واجـب   امر انتزاعی از همـین . توانست نمایان شود اي می ه لمحهچیز بهر. پوشیدگی
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 در نقاشی گذشته سـایه وجـود نداشـت، چـون ایـن اشـیاء      . چه مجردتر بهترهر. شد می
 حـرام و حـالل  . اند که داراي سایه هستند؛ پس این نظام مبتنی است بر حرمـت  جزئی

برهنگی در دوران . ام همراه استچیز با ابههر. هنگی در این نظام جایی نداردبودن و بر 
. کننـد  آرایش می. اند پرده هم در لباس و هم در زبان بی هاآننماید،  جدید با زنان رخ می

رو  در سرگذشت شـیخ بدرالـدین بـا شـیخی روبـه     . پوشند و از این قبیل دامن کوتاه می
حجـاب   او در. اسـت  سال را به عبادت گذرانده و با شیطان جنگیـده  شویم که هفتاد می

حصیري . رود از مسجد به خانه و از خانه به بازار می. با کسی کاري ندارد. نظام خود است
کس که او را از این مجموعه مطمـئن   آن. گذراند اش را می فروشد و زندگی بافد و می می

خودپرسـتی،  . کنـد  او شـیخ را برهنـه مـی   . کشد یک زن است؛ زنـی فاحشـه   بیرون می
تمان غالب رمان صورت نقد زن در خارج از گف. کند اش را نقد می عاطفگی رحمی و بی بی
گفتمـان  . واقع این نقد تنها صدایی است که با گفتمان غالب همراه نیسـت در. گیرد می

. آن زندگی کنند توانستند در هایی مثل شیخ میغالب در حسرت روزگاري است که آدم
ن نقـد اسـت کـه شـیخ از     با ای .بیلق ها و درهاي چوبی و از اینشبستان ۀفضایی با سای
 .شود این سرگذشت براي راعی هم تکرار می. افتد واقع از بهشت بیرون میمجموعه و در

. اسـت  او هم با برهنگـی آشـنا شـده   . گذرد زندگی او دیگر در آداب مبتنی بر سنت نمی
روب نه تبع طلوع و غـ  ،چرخد برهنگی دنیاي گالیه و کپلر، دنیایی که بر مدار ساعت می

دنیـایی کـه زنـان در آن دیگـر خـود      . تابـد  دنیاي که خورشید به یکسان نمی. خورشید
راحتی زیر نگاه دیگري قرار  به ،اند کنند و چون برهنه چون آرایش می. خودشان نیستند

بـودنش    مـؤمن زمـان   ۀهنوز به گون. راعی ما، آداب مخصوص خودش را دارد. گیرند می
زنان در اینجا به . زیست، ناالن است امی که شیخ در آن میدر حسرت نظ؛ و کند رفتار می

زنی که . است وجود ندارد و یا از بین رفته ،بود اش یپدهند معصومیتی که در  او نشان می
آن را  ،دانـد  راعـی برهنگـی را آزادي نمـی   . رود راعی دوستش داشت با یکی دیگـر مـی  

صالحی قصد داشت طرحـی از  . افتد چون نگاه نامحرم بر آن می ؛داند کننده می محدوده
کند، از ایـن کـار    را ترسیم کند، اما چون دکتر هم تن زن را بازدید میش ا شده زن فوت

بایـد  در اینجـا زن  . اسـت  زیرا دیگر این محجـوبیتش را از دسـت داده  . شود منصرف می
  .د یا اشارتگرگونگی خودش را نشان بدهپوشیده و محجوب باشد تا راز
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خالف بینیم کـه سـنت پروبلماتیـک شـود، بـر      جا نمی ما هیچ راعی ةگمشد ةبردر رمان 
خـواري و   رمـان حسـرت   ۀبقیـ  ،جز در سـخنان زن بـه شـیخ    ،کاري که هدایت با سنت کرد

ی، دیگـري  زدگـ  غـرب به پیروي از گفتمان غالب  راعی ةگمشد ةبر. سوگواري بر سنت است
غـرب  ه عواقب اجتماعی و فرهنگی آن را هم متوج. دانداضمحالل مییا غرب را مسئول این 

ه اکنـون در  است کـ  از سنت رفتهي از پیش به استقبال آن عناصر راعی ةگمشد ةبر. داندمی
هـاي  هـا و مراسـم سـوگواري، آداب   نیجمله نظامی مجموع، حجاب، آیـ از. اند کشور ما حاکم

یابـد،   مراتبی که در آن امر جزئـی هویـت نمـی    هتر از همه یک نظام سلسلدینی رفتار و مهم
شـود   سرزنش مـی  چهل ۀدر این رمان روشنفکر مطابق گفتمان ده. مگر در رابطه با امر کلی

دهد و از کار فعال و زنده در او اثري نیست و چـون ایمـان خـود را از     می  که فقط چانه تکان
زند و او البته در بهشت این نظـام جـایی نـدارد،     است، پس به هر کاري دست می دست داده

 راعـی  ةگمشـد  ةبـر . کند انکارناپذیري ایفا می آن نقش ةدادن به آن و برپایی دوبار کلشدراما 
 .است شدن روشنفکر از بهشت مجموعه یاري رسانده از پیش به رانده

  
  گیري نتیجه -6

 1350و  1340در این مقاله تاثیر گفتمان غرب زدگی بر ادبیات داستانی را طی دو دهه 
 ریتـأث این دوره تحت .  را با تمرکز بر سه رمان مشهور این دوره مورد بررسی قرار دادیم

» دیگـري «. شـود  به کناري نهاده می» شدن دیگري«ی، طرح دیرینه زدگ غربگفتمان 
در . ماسـت  ۀهاي جامعـ ها و تباهیبدي او حتی منشاء. دیگر مطلوب و خواستنی نیست

 ةدوم نفوذ اعراب، در دور ةاول مانع دیگري شدن ما خرافات و استبداد بود، در دور ةدور
چهـارم کـل معادلـه     ةو در دور هـا آنداري و امپریالیسـم و نـوکران داخلـی     سوم سرمایه
اکنون او خود مانع است، او را  .شود میط از مطلوبیت ساق» دیگري« و شود دگرگون می

. خـود ماسـت  ر باید کنار زد، آن چیزي که تاکنون در دیگري به جسـتجویش بـودیم د  
ایرانـی   - خویشتن مـا در یـک خـود اسـالمی    . است دیگري هویت ما را از ما سلب کرده

ر توان د یاین برداشت و تلقی را م ۀمجموع. کرد شود که باید آن را دوباره احیا یمتبلور م
ی در افکـار و عقایـد   زدگـ  غربگفتمان . ی نام داردزدگ غربذیل گفتمانی قرار دارد که 

و تـا  چهـل   ۀاحمد به گفتمان مسلط دهـ  ید ریشه دارد، که به دست جالل آلاحمد فرد
  .رسد شود و به عبارتی در انقالب به ثمر می زمان انقالب اسالمی تبدیل می
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کنـد   شـعور ترسـیم مـی   مثابه موجودي ذيخود غرب را به یزدگ غرب ۀاحمد در رسال آل
و   آن بـوده  نهایـت سـلطه بـر   اسـالمی و در زدن بـه کلیـت     ها پیش درصدد ضربهکه از قرن

کوشد بر دنیـاي اسـالم تسـلط پیـدا      هاي تکنولوژي و ماشین می اکنون هم از طریق فرآورده
دن آن و تربیـت متخصصـان و   کـر  حل مبارزه بـا ایـن غـرب، گـرفتن ماشـین و رام      راه. کند

ی زدگـ  غـرب تـرین منادیـان   احمد روشنفکران را مهم آل. کارشناسان براي مهار ماشین است
او خواهـان نـوعی روشـنفکر اسـت کـه      . کند نکوهش میت را از این بابت سخ هاآنداند و  می

هـاي خـود داشـته باشـد و از     شجاع و مستقل باشد، از یک طرف ریشه در فرهنگ و سـنت 
ایـن گفتمـان در آثـار نویسـندگان و     . طرفی هم با دستاوردهاي دنیـاي جدیـد آشـنا باشـد    

علـی شـریعتی دنبـال     و حسین نصـر، احسـان نراقـی   متفکرانی چون داریوش شایگان، سید
آثـار   همچنـین ایـن گفتمـان بـر     .آورد شود و آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی مهمی مـی  می

گذارد کـه مـا بـه     می ریتأث ،اعم از شعر و داستان و نیز رمان چهل، دهۀ جمله ادبیات ادبی از
 راعـی  ةگمشـد  ةبـر و  احتجـاب  شـازده  ،سووشـون بررسی سه رمـان مهـم ایـن دوره یعنـی     

  . پرداختیم
 یزدگـ  غـرب ی اسـت، در اینجـا همچـون    زدگـ  غربزیر نفوذ گفتمان  ماًیمستقسووشون

هـا در طـرف دیگـر    شود که بدها در یک طرف و خوب می احمد یک دنیاي مانوي ترسیم آل
ناشـی از دسـایس و    ،آیـد  ها میاي بر سر خوب هر فاجعه و هر بالیی، هر مصیبتی. قرار دارند

انـد   هاست که محل داستان را اشغال کـرده یعنی انگلیسی هاآنها و نماینده هاي غربینیرنگ
مظهـر  . رسـانند  ها آسـیب مـی  به خوبخود و حتی خدمات پزشکی خود ش و دارند با آموز

  . شود وهر زري که داستان از چشم او بیان میش ؛یوسف استنیز ها این خوب
داستان خارج است و هر بار  ۀکه اغلب اوقات از صحن است کین مطلقاًیوسف آدمی 

 هیچ او یبگري است که  واقع او عقل اندیشهدر. افتد اتفاقی براي زري می ،هم که نیست
زنش، عملـی پـذیرفتنی و عـادي    به زدن   عمل او حتی در سیلیو رود  کاري پیش نمی 

در . شود ها کشته میبه دست انگلیسی ،غایب از داستان سرانجام این آدمِ. شود نموده می
که متهم است در قتل » کلو«. یابند مسیحی با استعمار انگلیس پیوند می ةاین رمان آموز

ین مسـیحیت  یـ شود و بـه آ  شویی میها مغزدست انگلیسیبه  ،است یوسف دست داشته
اما مـرگ یوسـف پایـان کـار     . زند آید و با تیر و کمان به پیشانی یوسف سنگ می میدر
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گذارد و راه  هاي حفظ یک زندگی خصوصی را کنار می با مگر یوسف زري دغدغه. نیست
اهتمـام زن   سووشـون در . مرگ یوسف آغـاز راهـی تـازه اسـت    . کند یوسف را دنبال می

انقالبی  ةمقابل مبارزر اش، د اش، و خلوت خصوصی داستان براي حفظ سعادت خانوادگی
امکـان   ،زیرا تا زمانی که آن دیگـري هسـت   ؛گیرد دوم اهمیت قرار می ۀیوسف در مرتب

ها هاي بزرگ با روزمرگی سازگار نیستند و این زنآرمان. سعادت و بهروزي وجود ندارد
هاي بزرگ نیز مردانی خود نمایندگان آرمان. کنند ی را نمایندگی میهستند که روزمرگ

  . دانند ناپیدا هستند و وجود زن را مانعی در تحقق این آمال می غالباً
شـازده در  . یابـد ی جریـان مـی  زدگـ  غـرب هاي اصـلی  نیز آموزه احتجاب شازدهدر رمان 

بـه نـوعی   ) النسـاء فخر(اش شده خویش است و زن فوت ۀرفت ۀ ازدستحسرت سنت و گذشت
 که زري سووشوندر اینجا نیز همچون رمان . است هاي گذشتهبراي او یادآور عظمت و سنت

  .رسد رسد، شازده نیز توسط فخرالنساء به خودآگاهی میتوسط یوسف به خوداگاهی می
زن و در جوار آن ازدواج و تشکیل خانواده مطرح  ۀلأباز مس راعی ةگمشد ةبردر رمان 

خواهد از جستجوهاي روشنفکرانه و امید  در این رمان راعی قهرمان داستان می. شود می
و به خانواده پناه ببرد، کـه البتـه در ایـن امـر ناکـام       بکشدشهر دست به ساختن آرمان

ی است ارکان خانواده را نیز پردگ برهنگی و بی ةدهند زیرا دنیاي جدید که رواج ؛ماند می
سـادگی و   ،او پوشـش حیـا  . تواند به کسی اعتماد کنـد  است و او دیگر نمی سست کرده

به نظر راعی علت این امر این است که کل نظام سنتی . یابد جوید و نمی محجوبیت را می
نسـلی از  ةاو نمایند. چیز بر سر جاي خود نیسـت  است و دیگر هیچ گذشته در هم ریخته

خدمت ر دو  یزدگ غربدارد و در  را منفور می هاآناحمد به شدت  شنفکران است که آلرو
این روشـنفکران  . است متهم کردهی اصالت ریشگی و بی را به بی هاآن و خیانت روشنفکران

 هـا آناما در تحقـق   ،هاي ایمانی خود گذاشتندجاي آرمان هاي سوسیالیستی را بهآرمان
از سـویی   هاآننتیجه در. ها به این فرهنگ تعلق نداشتچون این آرمان ؛شکست خوردند

س و نومیدي و تباهی أپس به ی. از دست رفته بود هانآشکست خوردند و از سویی ایمان 
بـه خودکشـی و   هـا  آنبرخـی از  . هدفی را پیش گرفتند و بیی معن گراییدند و زندگی بی

رفتن  ها همه محصول ازدستاین. روي آوردند  بارگی و الکل برخی به اعتیاد و برخی به زن
بـه آداب   هـا آن. مردم عادي را نباید در این خصـوص بـه بیراهـه بـرد    . ایمان کهن است
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جـاي ایـن آداب چـه خواهنـد      اند بـه  روشنفکران که خود درمانده. شان نیاز دارند تخلیه
توانـد الگـوي    روشـنفکر نمـی   .حدیث تمکین و پذیرش است راعی ةگمشد ةبر. گذاشت

تواند کسی را به بهشت موعود رهنمون کند، روشنفکر خود  یدیگري باشد، روشنفکر نم
  .به راعی و چوپان نیاز دارد
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