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بازتاب استعمار در رمانهای سیمین دانشور
حمید رضایی ،1ابراهیم ظاهری
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چکیده
بررسی موضوع استعمار در رمانهای دانشور رویکرد و راهکارهای وی را برای هویتیابی و شیوة
مبارزه با استعمار مشخص میکند .هدف از این پژوهش واکاوی این موضوع در رمانهای جزیرة
سرگردانی ،ساربان سرگردان و سووشون با روش تحلیل محتواست .از نظر بسامد ،دانشور سللة
فرهنگی استعمار را ،بهویژه در زمین خانواده ،برجسته کرده است و اینکه کشورهای اسلتعمارگر
از طریق آموزش زبان ،هنر و معماری میکوشند مردم مستعمره را از فرهنگ بومی تهلی کننلد.
دانشور ،در زمین سیاست ،بیشتر به فعالیتهلای ضداسلتعماری و وابسلتگی و دسلتنشلاندگی
مسئوالن پرداخته است .سلة اقتصادی استعمار فراوانی اندکی در آثار دانشلور دارد و در آنهلا
به غارت منابع ملی و تبدیلشدن کشور به بازاری برای کاالهای خارجی اشارههایی شلده اسلت.
از نظر دانشور ،فقر و جهلل مهل تلرین عواملل زمینلهسلاز استعمارشلدن اسلت و بازگشلت بله
سنتهای اصیل ،ضمن توجه به ویژگیهای مثبت فرهنگ مدرن ،مه ترین راهکار برای مبلارزه
با استعمار است.
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مقدمه
استعمار در لغت به معنای «طلب عمران» و «آبادکردن» اسلت .املا ،معنلای رایل آن «تسلل
سیاسی ،نظامی و اقتصادی یک ملت ثروتمند بر یک سرزمین یلا قلوم یلا مللت ضلعیف اسلت»
(آشوری .)13 :1131 ،استعمار از قرون شانزده و هفده در معنای جدید به کار رفته و از بدو
پیدایش تا کنون مراحل مختلفی را طی کرده و در هر مرحله به شیوههای گونلاگون بله حیلات
خود ادامه داده است؛ «اسلتعمار نلو» جدیلدترین نلوع آن اسلت (آشلوری 17 :1131 ،ل .)13
«کشورهای استعماری ،ضمن اعةای استقالل به مستعمرات پیشین خود ،شرایةی را بله آنهلا
تحمیل میکنند که عمالً همان قیلد و بنلدهای دوران اسلتعمار را در پوشلش تلازهای در ایلن
کشورها برقرار میسازد» (طلوعی.)131 :1172 ،
حمل ناپلئون به مصر در  1731آغاز هجوم استعماری غرب به جهان اسالم بود .ایران نیز ،از
دورة قاجاریه بدین سو ،با تهاج روسیه ،فرانسه و انگلیس روبهرو شد .در این دوران هل کشلور
مورد تعارض نظامی قرار گرفت و ه بلا قراردادهلای سلنگین بسلیاری از منلابع مللی غلارت و
سرزمینهای زیادی نیز از خاک کشور جدا شد .در دوران پهلوی ،بلهویلژه دوران محمدرضاشلاه
نیز نقش آمریکا در کنارِ انگلیس و روسیه پُررنلگتلر شلد و کشلورهای اسلتعمارگر ،گذشلته از
زمینههای اقتصادی و سیاسی ،برنامههای فرهنگیِ قویای برای استعمار کشور ترتیب دادند.
استعمار از موضوعهای مه بازتابیافته در ادبیات است .در ادبیلات کشلورهای اسلتعمارگر،
مانند بریتانیا ،فرانسه و امریکا ،و در آثار نویسندگانی مانند کنراد ،کیپلینگ ،ا .م .فورستر و ت .ا.
الرنس امپراتوری در همه جا فضایی حیاتی و تعینکننلده دارد .در آثلار شلاتوبریان و الملارتین
میتوان شاهد لفاظی دربارة شکوه امپراتوری بود .به طور کلی ،در فرهنگ فرانسه اثر چنلدانی از
آن وزن و اهمیت و معنای بیش و ک فلسفیِ رسالت سلةنتی در نلزد بریتانیلاییهلا بله چشل
نمیخورد .همچنین ،حج انبوهی از نوشتههای آمریکایی ه عصلر آثلار بریتانیلایی و فرانسلوی
وجود دارد که مشخصاً گرایش امپریالیستی تندی را به نمایش ملیگذارنلد (مکئلویالن:1111 ،
 116ل .)117
در ادبیات کشورهای مستعمره ،بهویژه ایران ،به این موضوع توجه شده است .نویسلندگان و
شاعران از جمله گروههایی بودند کله هل خلود بله مبلارزه بلا اسلتعمارگران پرداختنلد و هل
واکنشها ،مبارزهها و احساسات ضدامپریالیستی و استعماری را در آثار خود بازتلاب دادنلد؛ بله
گونهای که هم مسائل ،دیدگاهها ،حرکتها و نهضتهای ضداسلتعماری در آثلار ادبلی بازتلاب
داده شد و بدین گونه ادبیات ضداستعماری به وجود آمد .ادبیات ضداستعماری حکایت مبارزات
ملت ایران علیه امپراتوریهای استعمارگر و تجاوزکاری است که در نیم دوم قلرن نلوزده بله
تاختوتاز در سراسر کرة خاکی پرداخته بودند .پیشین این ادبیات به جنگهلای ایلران و روس
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بازمیگردد؛ آنچه در آغاز «ادب جهادی» نامیده شلد (ذاکرحسلین .)61 :1173 ،شلاعران عصلر
مشروطه ،با استعانت از احساسات ملی ،مبارزة سلختی را علیله اسلتعمار و اهلداف سیاسلی دو
قدرت بزرگ روس و انگلیس آغاز کردند .در این راه نهتنها بر عواطف ناسیونالیستی ملردم تکیله
نکردند ،بلکه ،با مةرحکردن مظلومیت اسالم و مسلمانان و با نشلاندادن زبلونی و اسلارت مللل
مسلمان در چنگال استعمارگران غیرمسلمان ،بر آن شدند تا راهی تازه برای مبارزه با آن بیابنلد
(آجودانی .)173 :1112 ،از این شاعران میتلوان از بهلار ،دهخلدا ،سیداشلرفاللدین حسلینی،
فرخی یزدی ،پژمان بختیاری ،فریدون مشیری ،حالت و عارف قزوینی نام برد؛ چنان که حسینی
برای مبارزه علیه استعمار بر این مسائل تکیه میکند :آگاهکردن مردم ،غفلتزدایی ،بلرانگیختن
مللردم ،تللرمی موقعیللت آنللان ،بازگشللت بلله فرهنللگ خللودی و اسللالمی و تحقیللر و نکللوهش
استعمارگران (میرقادری .)137 :1131 ،بهار در اشعارش تنفر از روسیه را نشلان ملیدهلد ،بله
صراحت به نکوهش از انگلیس میپردازد و مه ترین علل استعمارگری را ضلعف حکوملتهلای
داخلی میداند (بصیری.)26 :1132 ،
موضوع بیگانهستیزی و مبارزه با استعمار از موضوعهلای مهملی اسلت کله در رملانهلای
فارسی بازتاب یافته است .در بسیاری از این رمانها ،نگاه مثبتی به مظلاهر تملدن غلرب وجلود
دارد .اما ،نویسندگان به دخالتهای بیگانگان در کشور بلدبینانلد؛ چنلان کله در داسلتانهلای
طالبوف ،از جمله کتاب احمد ،به اخذ آموزش نو و ایجاد نظ و تعلی و تربیلت بله شلکل نلو از
غرب تشویق شده است ،اما نویسنده از اینکه کشور محل تاخت و تاز غربیها درآمده بله انتقلاد
میپردازد .از دیگر نویسندگان ضداستعماری میتوان از رضا براهنی و غالمحسلین سلاعدی نلام
برد:
حساسیت به موضوع استعمار یکی از برجستهترین مؤلفههایی است کله در آثلار سلاعدی و
براهنی دیده میشود .شاید در هیچ داستانی از ه نسالن ساعدی و براهنی تا به این حد دربلارة
حضور استعمار در کشورهای توسعهنیافته صحبت نشده باشد (شیری.)121 :1117 ،
نویسندگان ،با استفاده از صناعات داستانی ،به صورت غیرمستقی  ،به حوادث تاریخی شکلی
داستانی بخشیدهاند و ،با ارائ مضامین تاریخی در بستری از زندگی ،توجه خوانندگان را به آثلار
خود جلب کردهاند .بنابراین ،یکی از بسترهای مناسب برای بررسی تغییر و تحلوالت تلاریخی و
اجتماعی دوران معاصر رمانهایی است که در این باره نوشته شده است .هلدف از ایلن پلژوهش
نیز واکاوی این موضوع در رمانهای سیمین دانشلور (سووشلون ،جزیلرة سلرگردانی و سلاربان
سرگردان) است.
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ضرورت پژوهش
از آنجا که در ادبیات فارسی تاریخ را در قصهها و رمانها و رن ها را در شعرها به تصویر کشیدهاند
و از ادبیات آین تمامقدی از زندگی ،تاریخ ،فرهنلگ ،جامعله ،خلانواده و اجتماعیلات بله دسلت
دادهاند ،بررسی این آثار نقش مهمی در شناخت تغییر و تحوالت اجتماعی هر دوره دارد .سیمین
دانشور ،نخستین زن نویسندة ایرانی ،رمانهای خود را بستری قرار داده اسلت بلرای نشلاندادن
تحوالت سیاسی و اجتماعی جامع معاصر ایران .بنابراین ،بررسی آثار وی نقش مهمی در شناخت
این تحوالت ،بهویژه موضوع استعمار ،دارد و میتوان به راهکارهای وی برای مبارزه با اسلتعمار و
هویتیابی دوبارة ملت استعمارزده دست یافت.

فرضیههای پژوهش
ل به نظر میرسد ،دانشور ناآگاهی و فقر فرهنگی را مهل تلرین عاملل استعمارشلدن کشلورهای
مستعمره میداند؛
ل دانشور ابزارهایی را که استعمارگران برای ایجاد جهل و فقر در میان ملردم مسلتعمره بله
کار میگیرند در داستانهای خود بازتاب داده است .در ایلن میلان ،از نظلر بسلامد ،مؤلفلههلای
فرهنگی و اجتماعی فراوانیِ بیشتری نسبت به ابزارهای سیاسی و اقتصادی دارند؛
ل راهکار دانشور ،برای رهایی از استعمار ،بازگشت به فرهنگ سلنتی اسلت؛ ضلمن اینکله از
مخاطب خود میخواهد به ویژگیهای مثبت تمدن مدرن نظر داشته باشد.

پیشینة پژوهش
پژوهشی با این روش تا کنون دربارة رمانهای دانشور انجام نشده است؛ اما در برخی تحقیقهای
صورتگرفته موضوع استعمار در برخی از آثار وی بررسی شده است؛ از باب نمونه ،نویسندة کتاب
صد سال داستاننویسی ایران موضوع داستان سووشون را پرداختن به انسانهای مبارزی میداند
که یک سوی مبارزات آنها استعمار است (میرعابدینی .)171 :1116 ،در کتاب ادبیلات معاصلر
ایران (نثر) ،از محمدرضا روزبه ،و نویسندگان پیشرو ایران ،از محمدعلی سپانلو ،به ایلن موضلوع
پرداخته شده است .داستان سووشون کنش و واکنش خانوادة ایرانی را در خلالل جنلگ جهلانی
دوم ترسی میکند و رواب نیروهای متخاص  ،استعمارگر و مستعمره را هر چله روشلنتلر بیلان
مینماید (روزبه .)11 :1111 ،در کتاب گلزارههلایی در ادبیلات معاصلر ایلران از ایلن زاویله بله
داستانها پرداخته شده که داستان سووشون مبارزة طبقلات مختللف ملردم ،ایلالت و اشلراف و
مالکان را نشان میدهد و در داستانهای جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان سرگردانی نسللی
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روایت میشود که یکی از عللل آن اسلتعمار اسلت (تسللیمی .)111 :1111 ،ناظمیلان در مقالل
«مقایسه و تحلیل جلوههای پسااستعماری در رمانهای موسوم هجرت به شمال طیلب صلال و
سووشون سیمین دانشور» به این نتیجه رسیده است که شخصیتها در رمان سووشون به مبارزة
تن به تن با استعمار میپردازند و استعمار از نوع استعمارِ آشکار است (ناظمیلان .)23 :1132 ،از
دیگر آثار میتوان اشاره کرد به مقالههلای «نقلد رملان سووشلون» از حسلین پاینلده« ،تحلیلل
گفتمانی جزیرة سرگردانی و پیوند معنایی آن با دیگر رمانهای دانشور» از حسینعلی قبلادی و
«گفتوگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور» از ابراهی سللیمی
کوچی.

روش پژوهش
یکی از روشهایی که در پژوهشهای مختلف جامعهشناسی ،مردمشناسی و تحقیقهای ادبی به
کار میرود روش تحلیل محتواست .تحلیل محتوا «نوعی تکنیک پژوهش است که برای توصیف
عینی ،منظ و ،تا آنجا که ممکن است ،کمّی محتوای ارتباطات با هدف نهایی تفسیر دادهها بله
کار میرود» (ساروخانی .)212 :1173 ،اهمیت این تکنیک در این است که این تحلیل میتواند
برداشت نسبتاً واقعبینانهای از یک متن یا یک شخص به دست دهلد .همچنلین ،ملیتلوان ،بلر
اساس آن ،متون مختلف در زمان گذشته را بررسی کرد ،به خصوصیت اجتملاعی -فرهنگلی آن
زمان پی برد و در شرایةی که افراد دستیافتنی نیستند میتوان خصوصیات شخصیتی آنها را
به طور دقیق مةالعه کرد (رفیعپور .)111 :1111 ،در این پلژوهش نیلز از روش تحلیلل محتلوا
استفاده شده است .شایان ذکر است ،برای آمارگیری ،به تکرار مضمون و موضلوع ملورد نظلر در
صحنههای مختلف داستان توجه شده است.
دانشور در رمان سووشون کوشیده است درگیریهای یوسف ،قهرملان داسلتان ،را در خلالل
جنگ جهانی دوم در شیراز با آدمهای خودفروخته به استعمار روایت کند .ستیز پُرتالش خانوادة
وی ،با ریزهکاریهای روانی و عاطفی ،بر زمینهای از زندگی مردم یک منةقه در یک دورة خلا
تاریخی گسترده شده است .یوسف به شلهادت ملیرسلد ،املا عاملل بیلداری دیگلران ،بلهویلژه
همسرش ،زری ،میشود (میرعابدینی .)171 :1116 ،در داستان جزیلرة سلرگردانی و جللد دوم
آن ،ساربان سرگردان ،دانشور فضای جامع ایران را در خالل کودتلای بیسلتوهشلت ملرداد تلا
دهههای چهل و پنجاه ترسی میکند .در این داستان ،هسلتی ،شخصلیت اصللی ،پلدرش را در
کودکی از دسلت ملیدهلد .ملادرش ،پلس از ملرگ پلدر ،بلا احملد گنجلور ازدواج ملیکنلد و
مادربزرگش سرپرست او میشود .او ،به علل مختلف ،بین دو دنیای متفاوت مادر (غربگرایی) و
مادربزرگ (فرهنگ اسالمی و ایرانی) سرگردان است .وی با مرد مورد عالقلهاش ،سللی فرخلی،
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ازدواج میکند .سپس ،به علت ارتباط با گروههای سیاسی ،بهخصو مراد ،زندانی ملیشلود .از
سلی طالق میگیرد و با مراد ،که در دانشگاه با او آشنا شده بود ،ازدواج میکنلد .یکلی از خل
طرحهای این داستان نیز تأثیر استعمار در جامع ایرانی و رویکرد گروههای مختلف برای مبارزه
با آن است.

مبانی نظری
به باور پژوهشگران جامعهشناسی ادبیات ،بین ادبیات و اجتماع تأثیر متقابلی وجود دارد .آنان به
مةالع آثار ادبی میپردازند تا میزان انعکاس تغییرات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگلی را
در این آثار بررسی کنند ،زیرا نویسنده یا شاعر متأثر از محیةی است که در آن زندگی میکند و
تحت تأثیر این محی به آفرینش اثر ادبی دست ملیزنلد .بنلابراین ،ملیتلوان گفلت جامعله در
پدیدآوردنِ اثر به صورت مستقی دخالت دارد و بر تفکر و احساسات نویسنده اثر میگلذارد .هلر
اثر ادبی «نمودی اجتماعی است وگرنه برای کسی که در گوش عزلت بخواهد خویشتن را زندانی
کند و طالب پیوند با سایر مردم نباشد ،ساختن ادبیات عبث خواهد بود» (فرزاد .)71 :1171 ،اثر
ادبی انعکاسدهندة محیةی است که در آنجا خلق شده؛ و نویسنده هر اندازه بیشتر متعهد باشد،
این محی را بهتر و ژرفتر به تصویر میکشد؛ «چنان که بسلیاری از آنلان در تحلیلل و تبیلین
دشواریهای زندگی اجتماعی بهمراتب تیزبینتر و عمیقتر از اندیشمندان اجتماعی بودهاند ،زیرا
آنچه را جامعهشناسی میخواهد در مةالع عینی ساختارها و نهادهای اجتملاعی ببینلد شلاعر و
نویسندة مسئول و متعهد قبالً با شام خود بوییده ،با سرانگشتان حلس کلرده و بلا گلوش جلان
شنیده است» (ستوده .)12 :1111 ،در واقع ،نویسنده و شاعر از طریق آثار ادبی میکوشد« :حال
و هوای رویداد یا دورههایی را توصیف کند و واقعیتلی را دریابلد کله از عینیلت سلةحی سلرد و
سةحی و گزارشهای خبری میگریزد» (گلدمن.)273 :1177 ،
جامعلهشناسلان ادبیلات مةالعلات خلود را بلر محتلوای آثلار ،جلوهر اجتملاعی آن و رواب
متقابل ادبیات و جامعه متمرکز کردهاند .لونتال ،از جامعهشناسان ادبیات ،وظیف جامعهشناسلی
ادبیات را در این میداند که «بین تجربلههلای شخصلیتهلای خیلالی و فضلای خلا تلاریخی
ل که منشأ آن تجربههاستل پیوند زنلد و تأویلل ادبلی را بله بخشلی از جامعلهشناسلی شلناخت
بدل کند .جامعهشناسی ادبیات باید بتوانلد بلر اسلاس معادلل خصوصلی درونمایلههلا و فنلون
سبکی معادالت اجتماعی را بنویسد» (لونتال .)76 :1116 ،در جامعهشناسلی ادبیلات اثلر ادبلی
پدیدهای اجتماعی است که نگاه نویسنده را به جامعه نشان میدهد؛ چنانکه زاالمانسکی بر آن
است که:
هر نویسنده در دوران خود به مجموعهای از پرسشها و مسائل اجتماعی پاسخ میگوید و ،بلا
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بررسی آثار نویسندگان ادوار مختلف ،میتوان دریافت پاسخهای آن ادوار به مسلائل اجتملاعی و
فرهنگی آن دوره چه بوده است (عسکری.)63 :1117 ،
دانشور نیز مسائل مختلف جامع دوران خود ،بهخصو موضوع اسلتعمار ،را در آثلار خلود
بازتاب داده است و ،بر مبنای این دیدگاه ،میتوان رمانهای وی را بررسلی و تحلیلل کلرد و بله
پاسخ وی دربارة این موضوع دست یافت.

بحث و بررسی
یکی از مؤلفههای مدرنیته اومانیس است« :جوهر اومانیس تأکید بر بلینیلازی بشلر از هلدایت
عقل قدسی و دین و تأکید بر خودبنیادی او است» (زرشناس )11 :1111 ،و از نتلای اومانیسل
استعمار است .سیمین دانشور نیز پدیدة استعمار را زاییدة اندیشههلای اومانیسلتی در فرهنلگ
غرب میداند« :نةف استعمار و استثمار در بقی کشورهای جهان از اومانیس غرب بسلته شلد»
(دانشور .)11 :1111 ،او پیروی کشورهای جهان سوم از غرب را در تشدید پدیدة اسلتعمارگری
بسیار مؤثر میداند و از زبان سلی  ،یکی از شخصیتهای داستانش ،میگوید« :کشورهای جهان
سوم باید طالب روز از نو روزی از نو باشند» (دانشور .)11 :1111 ،دانشور دوران نفوذ کشورهای
استعماری در ایران را از زمان صفوی میداند و میگوید از آن زمان انگللیس ،بله عنلوان کشلور
استعمارگر ،در بین ایران و دولت عثملانی جنلگافلروزی ملیکلرده اسلت« :در دوران صلفویه،
استعمار انگلیس میان ایران و عثمانی جنلگ انلداخت تلا امپراتلوری عثملانی بله اروپلا نتوانلد
ترکتازی کند» (دانشور .)173 :1111 ،دانشور از زبان هستی ،در گفتوگو بلا عللی سلربندری،
بیان میکند که مردم کشورهای مستعمره به چله عللت اسلتعمار را پذیرفتنلد« :اسلتعمارگران
تودههای ملردم کشلورهای جهلان سلوم را در فقلر و جهلل نگله ملیدارنلد تلا بتواننلد خلوب
بچپانندشان» (دانشور .)173 :1111 ،بنابراین ،وی عامل اصللی استعمارشلدن را فقلر و جهللی
میداند که ناشی از استعمار است و راه مبارزه با استعمار را نیز در خودآگاهی میداند.
دانشور نشان میدهد که استعمار برای ایجاد فقر و جهلل در میلان مللتهلای مسلتعمره از
ابزارهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اسلتفاده ملیکنلد :از نظلر بسلامد 13 ،درصلد
مضامین مختص به سلة فرهنگی و اجتماعی است 11 ،درصد مختص به سلة سیاسلی و 17
درصد مختص به سلة اقتصادی است .از آنجا که دانشور فقر فرهنگی را عامل اصللی اسلتعمار
میداند ،بیشتر به سلة فرهنگی استعمار و ابزارهای بهکارگرفتهشده برای رسیدن به این منظور
پرداخته است تا نشان دهد استعمارگران چگونه مردم را در این زمینه در جهل نگه میدارند تلا
بتوانند به خواستههای خود برسند.
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جدول  .1درصد سلة استعمار بر مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
سلة استعمار بر زمینههای مختلف جامعه

درصد

استعمار و مضامین سیاست

11

استعمار و مضامین فرهنگی و اجتماعی

13

استعمار و مضامین اقتصادی

17

سلطة فرهنگی و اجتماعی استعمار در رمانهای دانشور
فرهنگ یکی از بخشهایی است که کشورهای استعمارگر ملیکوشلند از طریلق آن بله اهلداف
سلةهطلبان خود دست یابند .استعمارگران از راه تخدیر فرهنگها و القا و تحمیل فرهنگ مورد
نظر خود اهداف استعماری خود را به فعلیت درمیآورند.
هدف فرهنگ استعماری در جوامع مستعمراتی تزریق و تثبیت عقدة حقلارت اجتملاعی در
میان اقشار ،گروهها و طبقات مردم است؛ به گونهای که بخش عمدة جامع مستعمراتی مرعلوب
و مجذوب جوامع سرمایهداری گردد (رواسانی.)266 :1116 ،
نتیج این مجذوب و مرعوبشدن بازماندن روشنفکران از شناخت عمیق جامع خود ،عللل
عقبماندگی آن و وابستگی هر چه بیشتر به نظام استعماری و سرمایهداری است .طبقل حلاک
ارزشها و عالیقی را مبتنی بر منافع خود در کانون توجه قلرار ملیدهلد و هلر آنچله بله مثابل
فرهنگی مشترک و خنثی است ارائه میدهد و طبقات دیگر با پذیرش آن فرهنلگ مشلترک در
سرکوب خودشان با طبق حاک همدست ملیشلوند و گونلهای سللة خلاموش و نلرم حاصلل
میشود (برتنز.)262 :1112 ،
استعمارگران برای ایجاد سلة فرهنگی تقابلی بین فرهنلگ خلود و فرهنلگ بلومی ایجلاد
کردند و با تحقیر فرهنگ بومی سعی کردند مردم مستعمره را به فرهنگ خود جلب کنند؛ آنها
از ابزارهای گوناگونی استفاده کردند؛ از جمله فعالیتهای آنها در جامع ایران ملیتلوان اشلاره
کرد به تأسیس رادیو ،انجمنهای فرهنگی و راهانلدازی چنلدین نشلریه و فصللنامه (لنگلرودی،
 .)211 :1111در این باره ،تمرکز اصلی دانشور در رمانهایش ،بهخصو در جزیرة سلرگردانی،
تأکید بر نقش و برنام کشورهای استعمارگری مانند آمریکا و انگلیس در مسائلی مانند خانواده،
زبان ،هنر و تحقیر فرهنگی بوده است:
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استعمار و ازهمپاشیدگی خانواده
در رمانهای دانشور  13درصد از مضامین مربوط به سللة فرهنگلی و اجتملاعی اسلتعمار بله
موضوع خانواده اختصا دارد .از نظلر دانشلور ،مهل تلرین نهلادی کله اسلتعمار ملیتوانلد بلا
ضعیفکلردن آن بله اهلداف اسلتعماری خلود دسلت یابلد خلانواده اسلت؛ بلدین سلبب او در
داستانهایش بر این بخش برای رسیدن به آگاهی و رهایی از فقر فرهنگی تأکید کرده است.
یکی از راههایی که استعمار کوشیده است اعضای خانواده ،بهخصلو زنلان ،را از اجتملاع
دور کند و متوجه مسائلی مانند استعمار نکند مشغولکردن آنهلا بله مظلاهر سلةحی زنلدگی
مدرن ،مانند آرایش و رواب جنسی ،است .در داستان جزیلرة سلرگردانی و سلاربان سلرگردان،
مردان توسلی ،نمادی از فرهنگ کشور آمریکا ،بر آن است تا زن ایرانی را از هویلت خلود خلالی
کند و اندیشههای فمینیستی از نوع منفی آن را جایگزین فرهنگ بومی کند تا راحتتلر بتوانلد
به خواستههای خود دست یابد .مردان در گفتوگو با هستی میگوید:
ل پیجاماپارتی است.
هستی پرسید« :یعنی با لباس خواب بیای ؟ هرگز»...
ل نمیدان تو دخترِ قشنگ کِی از شرّ عقاید قرون وسةایی خال میشوی؟ دختر مگلر ملا
چند بار به دنیا میآیی (دانشور.)111 :1111 ،
در این گفتوگو دیده میشود هستی ،نماد زن ایرانی ،به برهنگی دعوت میشلود ،فرهنلگ
بومی او بیارزش قلمداد میشود و اعتقادات ملذهبی زن ایرانلی عقایلد قلرون وسلةایی نامیلده
میشود .مردان توسلی ،با این شگرد همراه با تحقیر ،در صدد آن است تا فرهنگ بلومی را از زن
ایرانی بگیرد و او را در جهل و فقر فرهنگی نگه دارد .کشورهای استعمارگر با این شیوه به دنبال
بیهویتکردن افراد ملل دیگر بودند و بلا تبلدیل کشلورهای مسلتعمره بله انسلانهلای حقیلر،
بیاعتماد ،سرگردان و فاقد اصالت تاریخی و فرهنگی این زمینه را فراه میکنند تلا افلراد ایلن
کشورها برای رفع این بیهویتی چش به کشورهای استعمارگر بدوزند و هر آنچه آن کشورها به
عنوان تمدن تلقین میکنند بپذیرند (منصوری .)271 :1113 ،فلسف ملردان توسللی بلرای زن
ایرانی نیز این است که انسان باید به هر شیوة ممکن از زندگی خود للذت ببلرد و ایلن هرگونله
زندگیکردن چیزی جز تبدیلشدن افراد ،بهخصو زن ،بله یلک شلی جنسلی نبلوده اسلت؛
چنانکه مامان عشی نیز در گفتوگو با هستی در این زمینه بیان میکند که علت سرسلپردنش
به مردان این بوده است که به او میگفت انسان برای آدمشدن باید سد جنسیت را بشکند:
بسکه به گوش خواند که عشق چیلز باشلکوهی اسلت کله زن بایسلتی سلد جنسلیتی را
بشکند تا آدم بشود .بسکه از تساوی جنسیت حرف زد (دانشور.)231 :1112 ،
سیمین دانشور فق به نشاندادن این سلة فرهنگی بسنده نمیکند؛ بلکه نتیج آن را نیز
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در زندگی زن ایرانی نشان میدهد .این تمایل به هرزهگری در رواب جنسی ،که مردان توسللی
مشوّق آن است ،سبب میشود خانوادههایی که مامان عشی نمادی از آنهاست به مرز فروپاشی
نزدیک شوند (دانشور .)232 :1112 ،راهکار دانشور برای رهلایییلافتن از ایلن سللة فرهنگلی
استعمار این است که زن به فرهنلگ ایرانلی -اسلالمی بلازگردد و ،در ضلمن ،در فعالیلتهلای
اجتماعی و سیاسی جامع خود حضور داشته باشد؛ چنانکه عشلرت ،در پایلان ،بله ایلن شلیوه
عمل میکند و ،ضمن پایبندی به اصول و آموزههای اسالمی ،وارد اجتماع میشلود و در مبلارزه
با استبداد داخلی و استعمار خارجی هرچند ک رنگ نقشی ایفا میکند .در داستان سووشون نیز
زری ،که متأثر از تبلیغات استعمارگران در پی حفظ آرامش خانوادة خود است ،وقتلی ملیبینلد
استعمارگران شوهرش را میکشند ،از حالت انفعالی خارج و وارد مبارزه با استعمارگران میشود.
استعمارگران حقوق خانوادهها را نادیده میگیرند و به هر نوعی دسلت بله تجلاوز ملیزننلد.
دانشور این موضوع را نیز برجسته کرده و نشان داده است که چگونه استعمارگران با رسواکردن
خانوادهها به حقوق آنها توجهی نمیکنند .در داستان سووشون ،مک ملاهون وقتلی در جشلن
انگلیسیها شرکت میکند شعری با این مضمون میخواند« :سربازی در غربت دختر بیگانهای را
به دام میآوَرَد و از او تا میتواند تلکه میکند ...کفش بده ،کاله بده ،دوقاز و نی هل بلاال بلده...
اما وقتی دختر میگوید‘ :آبستن  ،بیا مرا بگیر ’.اعتراف ملیکنلد کله زن و بچله دارد (دانشلور،
 .)13 :1161در این شعر دیده میشود چگونه سربازان استعمارگر هزینههای شخصی خلود را از
خانوادههای مستعمره تأمین میکنند و با تجاوز به آنها رسواییهایی به بار میآورند.
همچنین ،دانشور نشان میدهد خانوادههای ایرانی نزد کشورهای اسلتعمارگر هلیچ ارزشلی
نداشتهاند .دانشور برای نشاندادن این موضوع از زبلانی نملادین اسلتفاده ملیکنلد .در داسلتان
سووشون آمده است چند بچه از تیرة اژدهاکش پای سگ سروان انگلیسی را زخمی میکننلد و
بعد ،از ترس ،سگ را میکشند .در مقابل نیز «سروان ه وامیدارد سه تا زن بچهشیرده از تیرة
اژدهاکش تولههایش را شیر بدهند» (دانشور .)32 :1161 ،در ایلن صلحن نملادین ،نشلان داده
شده است که این زنان ،از نظر سروان ،به اندازة سگ ارزشی نداشتهاند.

استعمار و زبان
زبان یکی از عرصههای فرهنگی است که استعمارگران برای تداوم اسلتعمارگری خلود روی آن
برنامهریزی میکنند:
استعمار ،با تحمیل زبان خود بر مناسبات زندگی انسان بومی ،گسترة سلةه و نظارت را بلر
او وسعت بخشید و عرص حیات فرهنگلی او را تنلگتلر کلرد .بلدین سلان ،فرهنلگ و ادبیلات
امپراتوری را رواج داد و دامن کاربردی زبان خود را در جهان گسترش داد (شلاهمیری:1113 ،
.)176
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بیستونُه درصد از مضامین سلة فرهنگی و اجتماعی استعمار در رمانهای دانشور مختص
به عنصر زبان است .بدین ترتیب ،وی نشان میدهد از دیگر ابزارهای مه تضعیف فرهنگ بومی
و گرفتارکردن افراد در جهل و فقر فرهنگی ،بهخصو در دورة پهلوی اول و دوم ،تلروی زبلان
کشورهای استعمارگر بوده است .وی ،در داستان جزیرة سرگردانی ،از طریق شخصیت عشلرت و
هستی ،نشان میدهد که چگونه قبل و بعد از کودتا همه در انجمن فرهنگی ایلران و آمریکلا در
پی یادگیری زبان انگلیسی بودند« :هم دانشآموزان به انگلیسی خواندن رو آوردهاند» (دانشور،
 .)11 :1111هستی ،نماد نسل روشنفکر جامعه ،برای معل شدن زبان میآموزد و ماملان عشلی،
یکی از شخصیتهای تحت نفوذ فرهنگ غرب و نماد افراد خودباخته ،برای اظهار فضلل ،در پلی
یادگیری زبان انگلیسی است .در داستان سووشون نیز نشان میدهد این زبانآموزی فق متعلق
به شهر تهران نبوده است ،بلکه آموزش زبان انگلیسی از اهداف مه انگلیسیها در جنلوب و در
دورة پهلوی اول بود؛ چنانکه زری ،مه ترین شخصیت داستان ،در آن ملدارس زبلان انگلیسلی
میآموزد و به نحوة آموزش و اهداف آنها اشاره میکند (دانشور .)6 :1161 ،اما ،نکت مه ایلن
است که استعمارگران ،بهخصو آمریکاییهایی که در ایراناند ،از آموختن زبان فارسلی طفلره
میروند« :آنها ،مخصوصاً زنهایشان ،زیر بار فارسلی یلادگرفتن نملیرفتنلد» (دانشلور:1111 ،
 .)11دانشور بدین طریق تقابل بین زبان بومی و زبان کشور اسلتعمارگر را برجسلته ملیکنلد و
نشان میدهد که استعمارگران ،از طریق ایجاد تقابل برتربودنِ خود و حقیرشمردن دیگلران ،در
پی انتقال فرهنگ خود از طریق زبان بودهانلد و ،بلدین شلیوه ،سلیةرة خلود را بلر کشلورهای
مستعمره حفظ میکردهاند.

استعمار ،آموزش و هنر
گذشته از عنصر زبان ،دانشور انواع مختلف هنلر ،از جملله نقاشلی و مینیلاتور ،را نیلز متلأثر از
فرهنگ آمریکا توصیف میکند .بیستوچهار درصد از مضامین استعماری داسلتانهلای وی بله
این موضوع اختصا داده شده است .در داستان جزیلرة سلرگردانی ،بیلژن دربلارة شلیوههلای
آموزش هنر در ایران به هستی میگوید:
به من گفتهاند که روش آموزش عین آمریکا است و به شیوة «واحدی»؛ و مکتبهای هنری
که تدریس میشود مکتبهای غربی است (دانشور.)113 :1111 ،
دانشور ،از طریق این گفتوگو ،فضای آموزشی کشور را ،که متأثر از فرهنلگ غلرب اسلت،
ترسی کرده و نشان داده است چگونه در دورة پهلوی دوم استعمار به صلورت غیرمسلتقی و از
طریق نهادهلا و مؤسسلههلایی ،همچلون دانشلگاه و مدرسله ،در پلی ایجلاد فقلر و در جهاللت
نگهداشتن مردم بوده است.
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دانشور در ترسی فضای دانشگاهها نشان میدهد بیشتر اسلتادانی کله بله آملوزش هنلر در
کشور میپردازند دانشآموخت کشورهای غربی و اسلتعمارگرند کله نتیجل آن تلروی فرهنلگ
کشورهای استعمارگر و زوال فرهنگ کشور مستعمره است؛ چنانکه از زبان هستی در این بلاره
چنین بیان میشود« :یک راه آسان دیگر برای بریدهشدن از هویّلت و خصللت مللی خودشلان»
(دانشور .)122 :1111 ،معلمان همواره سعی میکنند دانشآموزان را در این مدارسِ وابسته بله
استعمارگران به گونهای پرورش دهند که از واقعیتهلای جامعله بله دور باشلند؛ چنلانکله ،در
داستان سووشون ،یوسف به پسرش میگوید:
مربیها و معل هایی که مادرت دیده ،سعی کلردهانلد همیشله از واقعیلتهلای موجلود دور
نگهش دارند .در عوض ،مقداری ادب و آداب و تصدیق و تبس و ناز و عشوه و گللدوزی یلادش
بدهند .هی از آرامش حرف میزنند (دانشور.)112 :1161 ،
زری ،زن یوسف ،نیز گفتههای شوهرش را تصدیق میکند و میگوید:
در همان مدرس انگلیسی ،تو راست میگویی ،خان مدیر هی بله ملا سلرکوفت ملیزد کله
تمدن و آداب معاشرت و آیین زندگی به ما میآموزد تا از بازوی خودمان نلان دربیلاوری  .خلان
حکی میگفت شفا و داروی شما در دست من است (دانشور.)111 :1161 ،
این شیوة تربیت نیز تأثیر خود را در زندگی زری تا پایان داستان و هنگام ملرگ یوسلف بلر
جای میگذارد .زری همواره از شوهرش میخواهد خودش را درگیلر وقلایع سیاسلی و اتفاقلات
اجتماعی بیرون از خانه نکند و همواره در پی بهدستآوردن آرامش بلرای خلانوادة خلود اسلت؛
آرامشی که در دوران تحصیل به او آموزش دادهانلد و نتیجل مداخللهنداشلتن در فعالیلتهلای
بیرون از خانه است .سیمین بدین طریلق و بله شلیوة غیرمسلتقی و از طریلق داسلتان نشلان
میدهد تا چه اندازه برنامههای تربیتی استعمارگران میتوانلد بلرای دورکلردن افلراد جامعله از
واقعیتهای موجود مؤثر باشد .زری در بین شیوة شوهر ،یعنلی مبلارزه ،و آملوزش در مدرسله،
یعنی رسیدن به آرامش ،همواره دچار تعارض است .در بسلیاری از بخلشهلای داسلتان ،ماننلد
بردن اسب پسرش و پسندادن طالهایش ،استعمار و استثمار میشود ،اما سلکوت ملیکنلد .در
پایان با مرگ یوسف به این حقیقت پی میبرد کله دور نگلهداشلتن خلود از حلوادث و سلکوت
پیشهکردن شیوهای صحی نیست؛ چنانکه در پایان به دسلت خسلرو اسللحه ملیدهلد تلا راه
پدرش را ادامه دهد .سیمین از این طریق نیز نشان ملیدهلد بهتلرین راه در مقابلل اسلتعمار و
استثمار و شیوههای تربیتی آنها مبارزه و رسیدن به آگاهی است؛ هرچند کله بله ملرگ مبلارز
خت شود.
وی همچنین به نقد تأثیرپذیری معماری کشور از کشورهای استعمارگر ملیپلردازد و نفلوذ
فرهنگی آنها را در معماری نشان میدهد؛ چنانکه بیژن در گفتوگو با هستی هنگام بازگشلت
از تفرج در پارک میگوید:
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تهران بسیار وسیع شده .جابهجا ساختمانهای زیبا ساخته شده ،منتها نمایشلگاهی شلده از
معماری اروپا و آمریکا (دانشور.)172 :1161 ،

استعمار و تحقیر فرهنگی
غالباً استعمارگران به شیوههای مختلف به تحقیلر فرهنلگ کشلورهای مسلتعمره ملیپردازنلد؛
دانشور نیز در رمانهای خود به این موضلوع ( 12درصلد) پرداختله اسلت .در داسلتان جزیلرة
سرگردانی ،مستر هیتی و مردانخان شخصیتهایی هستند مظهلر تملدن غلرب و بلهخصلو
آمریکا؛ دانشور از طریق آنها میکوشد تقابل بین فرهنگ استعمارگر و فرهنگ استعمارشلده را
نشان دهد .صحنهای که احمد گنجور برای تحویل سال نلو ترتیلب ملیدهلد و شخصلیتهلای
مذکور در آن حضور دارند مه ترین صحن داستان از این نظراست .در این صحنه ،احمد گنجور
از آداب و رسوم ایرانی سخن میگوید که با تمسخر مردان مواجه میشود .از باب نمونله ،وقتلی
دربارة انار توضی میدهد ،موران با تمسخر میگوید« :من بگلردم بله قربلان انلار ،ایلن درخلت
سکسی» (دانشور .)127 :1161 ،اما مه ترین بخش این صحنه جایی اسلت کله حلاجیفیلروز،
نمادی از فرهنگ دیرین ایران ،نزد کراسلی ،مظهر تمدن و فرهنگ غرب ،ملیرود و کراسللی بلا
هلدادن او میگوید« :برو به جهن  ،کاکاسیاه .از تو متنفرم ،بوگندو» (دانشور .)112 :1161 ،در
این صحنه نیز فرهنگ کشور استعمارگر (کراسلی انگلیسی و غربی) به فرهنگ کشور مسلتعمره
تعرض و آن را تحقیر میکند .این یکی از سیاستهای فرهنگی کشورهای استعمارگر اسلت کله
فرهنگ خود را برتر از دیگر فرهنگها ملیداننلد و سلعی ملیکننلد بلا حقیرشلمردن فرهنلگ
کشورهای مستعمره ارزشهایِ آنها را بگیرند و فرهنگ خود را جایگزین آن کنند.
استعمارگران معتقد بودند فق فرهنگ انگلیسی -اروپایی خودشان متمدنانه یا پیشرفته یلا،
به قول منتقدان پسااستعماری« ،کالنشهری» است .از این رو ،بومیان را وحشی و عقبمانلده و
رشدنیافته توصیف میکردند (تایسن.)612 :1117 ،
جدول  .2سلة فرهنگی و اجتماعی استعمار
استعمار و مسائل فرهنگی و اجتماعی

درصد

تأثیر استعمار بر خانواده

13

ایجاد سلةه از طریق زبان

23

سلة استعمار بر هنر ،آموزش و معماری

21

تحقیر فرهنگ بومی

12
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استعمار و سیاسیت
دانشور ،در زمین سیاست ،بیشتر فعالیتهای ضداستعماری کشور مسلتعمره را برجسلته کلرده
است؛ چنان که  12درصد از مضامین سیاسی داستانهایش اختصا به ایلن موضلوع دارد .در
داستانهای وی ،فعالیتهای ضداستعماری گوناگونی مةرح میشلود :ملراد در داسلتان جزیلرة
سرگردانی بر آن است تا با مبارزههای چریکی به مبارزه با اسلتعمار بپلردازد .بلرادران درفشلان
ترورکردن را راه مناسب میدانند« :برادران درفشان ه سله مستشلار نظلامی آمریکلایی ،دو تلا
گروهبان امریکایی را ترور کردهاند» (دانشور .)63 :1111 ،البتله ،دانشلور بیلان ملیکنلد عاملل
بسیاری از این ترورها خود کشورهای استعماری هستند ،زیلرا آنهلا خلود فروشلندگان اصللی
اسلحهها هستند:
عامل ترور خودشان هستند .اسلحه را آنها میسازند و میفروشند و کسی که میخرد آللت
دستی بیش نیست (دانشور.)172 :1111 ،
سلی نیز راه پیروزشدن را در بازگشت به مهدویت انقالبی میدانلد و همچنلین در داسلتان
سووشون یوسف به مبارزة مستقی و سازشناپذیری با اسلتعمار ملیپلردازد .بله طلور کللی ،در
داستانهای دانشور
برخی مبارزة مسلحان چریکی را راه نجات میدانستند؛ گروهلی مبلارزة سیاسلی را؛ بعضلی
افشاگری و آگاهیبخشی به تودههای مردم را؛ جمعی انجام کودتا با کملک و حمایلت ابرقلدرت
شرق را؛ بعضی بازگشت به دین و تکیه بر باورهای مذهبی تودههلای ملردم را (رهگلذر:1131 ،
.)11
البته ،کشورهای استعمارگر نیز جلوی حرکتهای ضداستعماری میایستادند و بله گونلهای
عمل میکردند که ،بنا بر گفت دانشور ،مردم آن کشور به مردگان تبدیل شوند .در داستانهلای
دانشور  12درصد مضامین سللة سیاسلی اسلتعمار مخلتص بله ایلن موضلوع اسلت .یوسلف،
شخصیت استعمارستیز ،دربارة واکنش استعمارگران در مقابل فعالیتهای ضداستعمای آنها در
گفتوگو با زنش میگوید:
به مک ماهون گفت « :بله جان  ،مردم این شهر شاعر متولد میشوند؛ اما شماها شعرشلان را
کشتهاید ».گفت « :پهلوانهایشان را اخته کردهاید .حتی امکان مبارزه ه باقی نگذاشتهایلد کله
الاقل حماسهای بگویند و رجزی بخوانند »...گفت « :سلرزمینی سلاختهایلد خلالی از قهرملان».
گفت « :شهر را کردهاید عین گورستان ،پُرجنبوجوشترین محللهاش محلل مردسلتان اسلت».
(دانشور 11 :1161 ،ل .)13
ابوالقاس خان نیز میگویلد کله کشلورهای اسلتعمارگر در برابلر مبلارزان ضداسلتعمارگر و
فعالیتهای آنها سکوت نخواهند کرد و با خریدنشان آنها را به سکوت وامیدارند:
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مگر انگلیس میآید دستش را روی دست بگذارد و تماشا کند که در جنلوب کسلی از ایلن
غل ها بکند؟ حاال خواهی دید اگر نتواند هملهشلان را دربسلت بخلرد ،چنلد تلا از کلّلهگنلده و
سرجنبانشان را میخرد (دانشور.)127 :1161 ،
از موضوعهای مه دیگر در عرص سیاست و استعمار تأسیس حکومتهای وابسته است:
حکومتهای دستنشانده در مستعمرات ،که گاه به صورت نظام پادشاهی و گاه بله صلورت
نظامهای پارلمانی پدیدار شلدند ،از مهل تلرین اَشلکال غیرمسلتقی از نظلر سیاسلی محسلوب
میشوند (منصوری.)221 :1113 ،
وابستگی و سرسپردگی شلاه بله بیگانگلان و کشلورهای اسلتعمارگر و دسلتنشلاندهبلودن
مسئوالن ( 22درصد) موضوعی دیگر است که دانشور به آن پرداخته است؛ چنان که هسلتی در
گفتوگو با سلی دربارة شاه میگوید که آیا شاه از این همله توطئل خلود و اطاعلت از توطئل
بیگانگان خسته نشده است .و سلی در پاسخ میگوید« :پول و قدرت میخواستند .پول و قدرت
دل آدم را سنگ میکند» (دانشور .)13 :1112 ،همچنین ،بیژن به هستی میگوید:
باور کن بسکه از حکوملت دسلتنشلانده ،حکوملت وابسلته و بلورژوازی کمپلرادور حلرف
شنیدهام نزدیک است باال بیاورم (دانشور.)171 :1112 ،
این گفتوگو وضعیت سیاسی جامع بعد از کودتا و دیدگاه مردم بله نظلام حلاک را نشلان
میدهد و اینکه همه جا حداقل در بین طبق روشنفکر سخن از حکومت دستنشلانده از سلوی
کشورهای استعمارگر است .این دستنشاندهبودن فق مختص به شاه نیست؛ بلکه افلرادی کله
میخواستند به مقامی برسند باید از طریق کشورهای استعمارگر عملل ملیکردنلد .در داسلتان
سووشون ،ابوالقاس خان نمون افرادی است که با وجود آگاهی از اهداف کشورهای بیگانله بلرای
رسیدن به مةامع خود به آنان نزدیک میشود و مةابق خواستههای آنها عمل میکنلد تلا بله
مقام و منصبی برسد؛ چنان که او در توصیه به یوسف میگوید:
بد ه نیست یک برادر به روس چشمک بزند و آن برادر دیگلر بله انگللیس و سلر پلل خلر
بگیری این برادر بیاید به کمک آن برادر و آن برادر به کمک این برادر (دانشور.)126 :1161 ،
سرانجام ،وی نیز به منصب مورد نظر خود میرسد« :بگذار این خبر خلوش را بله هملهتلان
بده  ...دیگر خر ما از پل گذشت و وکالت مسجل شد» (دانشور.)123 :1161 ،
در داستان جزیرة سرگردانی ،لعل در گفتوگو با هستی در این باره میگوید:
مدام خانه پُر میشود ،خالی میشود .یکی میخواهد وکیل مجلسش کند ،یکلی ملیخواهلد
نخستوزیرش کند ،یکی میخواهد رئیسقوة نمیدان چی چی( ...دانشور.)171 :1111 ،
دانشور از زبان هستی بیان میکند علت این امر آن است کله اسلتعمارزدگی در ناخودآگلاه
جمعی کشورهای جهان سوم رسوخ کرده است و مردم این کشورها ،به جای اعتماد بله نفلس و
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تکیه بر تواناییهای خودشان ،به سر ادوارد و امثال او روی آوردهانلد؛ البتله ،خصوصلیات ملردم
کشورهای مستعمره نیز در استعمارشدنشان بیتأثیر نیست؛ چنانکه یوسف به سلهرابخلان در
داستان سووشون میگوید:
میدانید نه آن وقتها که به آلمانها چشلمک ملیزدیلد موافقتلان بلودم نله حلاال کله بلا
دشمنانشان ساختهاید .شما بودید که هیتلر را امام زمان کردید؛ در حالی کله ایلن کللکهلا در
اینجا نمیگیرد و السزدن شما بهانه به دست اینها داد که اینجا بیایند (دانشور 32 :1161 ،ل
.)31
کشورهای استعمارگر در کشورهای مستعمره منافع گوناگونی داشتند که برای حفلظ آنهلا
احزاب و نهادهای مختلف را تأسلیس کردنلد .در آثلار سلیمین دانشلور  13درصلد از مضلامین
سیاسی مختص به این موضوع است .حزب توده یکی از احزابی بود که با حمایت «ارتش سرخ و
با آزادشدن پنجاهوسه نفر از فعاالن کمونیست در آن زمان بیش از هم گرایشها فعالیت داشت
و در جلب افراد تحصیلکرده و روشنفکر موفقتر از دیگران بلود .ایلن حلزب بلا ایلدئولوژیهلای
مارکسیستی در پی تأمین منافع همسای شمالی بود و از حمایت کامل آنها بهرهمند ملیشلد»
(درستی .)61 :1111 ،سیمین دانشلور نیلز بیشلتر بله تحلیلل فعالیلت حلزب تلوده در ایلران
میپردازد و از شخصیتهای تاریخی عضو این حزب ،مانند آل احمد و خلیل ملکلی ،و انشلعاب
آنها سخن میگوید و از طریق شخصیتهای داستانی ،مانند مراد ،فرهاد ،فیروز و فرخنلده ،بله
تشری مقاصد حزب توده میپردازد .این شخصیتها ،با الهلام از آملوزههلای سوسیالیسلتی و از
جمله برانگیختن تودة مردم ،میخواهند نظام حاک را به دلیل وابستهبودن به امپریالیس ساق
کنند که موفق نمیشوند .دانشور علت این امر را از زبان شخصیتهای داستانش اینگونله بیلان
میکند« :حزب توده عامل دگرگونی وضع فعلی نخواهد بود .حزب تلوده نله ،تلودة ملردم بلله»
(دانشور .)12 :1112 ،همچنین ،دانشور غیرمستقی به این نکته میپردازد که خود ایلن حلزب
وابسته به کشور استعمارگر دیگری ،همچون روسیه ،بوده است و نملیتوانسلت در مبلارزههلای
ضداستعماری بیطرف باشد؛ چنان که سلی  ،به منزل شخصیتی مذهبی ،به انتقاد از حزب توده
میپردازد و در پاسخ به هستی دربارة سوسیالیست در ایران میگوید:
رژی استالینی حزب توده را واداشت منافع ایران را قربانی منافع آنی شوروی بکند .در قضی
نفت شمال ،در غائل آذربایجان ،در مخالفت با نهضت مللی و دیگلر نهضلتهلای ضداسلتبدادی
ایران (دانشور.)21 :1112 ،
ساواک نیز سازمان دیگری بود کله آمریکلاییهلا بعلد از کودتلای بیسلتوهشلت ملرداد در
تأسیس آن نقش داشتند .دانشور نیز به در گفتوگلوی بلین بیلژن و سللی بله ایلن وابسلتگی
ساواک به آمریکا اشاره میکند:
ل پدرم با وجودی که گاراژدار است با از ما بهتران سر و سرّی دارد.
211

بازتاب استعمار در رمانهای سیمین دانشور

ل یعنی با ساواک.
ل نه ،با مستشارهای امریکایی مشاور ساواک (دانشور.)11 :1112 ،
قبل و بعد از کودتای بیستوهشت مرداد سه کشور استعمارگر آمریکا ،انگلیس و روسلیه در
ایران حضور فعالی داشتند؛ دانشور به صورت خیلی محدود ( 2درصد) به روابل خصلمان بلین
این دول توجه داشته است؛ چنانکه در داستان جزیرة سرگردانی از زبان شاهین بیان میکند:
انگلیسیها با آرشیو پُر و پیمان وزارتخانلهشلان و هیلأت حاکمله آمریکلاییهلا را از نفلوذ
کمونیس ترساندهاند .همیشه هیأت حاکمه حزب توده را لولو میکند (دانشور.)12 :1112 ،
همچنین ،به تضاد منافع بین انگلیس و آمریکلا در دوران مصلدق اشلاره ملیکنلدو از زبلان
مرتضی میگوید:
«مصدق از تضاد منافع امریکا و انگلیس در ایران استفاده کرد ،متأسفانه شکست خورد .حاال
ما ه باید از همین تضاد منافع استفاده کنی  ».هستی خندید .مردان ه از دعوای پسلرعموها
بر سر تضاد منافعشان حرف زده بود (دانشور.)236 :1112 ،
گاهی حضور استعمار به صورت مستقی و به شکل حضلور نظلامی بلوده اسلت؛ دانشلور در
داستان سووشون  13درصد مضامین را به ایلن موضلوع اختصلا داده اسلت .دانشلور بیشلتر
مشکالت بهوجودآمده در این زمینه را برجسته کرده است؛ چنانکه نشان میدهد چگونه حضور
انگلیس در مناطق جنوبی موجب قحةی و کمبود آذوقه شد .انگلیسیهلا ،بلا خریلد محصلوالت
غذایی و کشاورزی برای قشون خود ،غذایی برای ساکنان این منلاطق بلاقی نگذاشلتند و بلدین
ترتیب آنها را با مشکالتی مواجه کردند« :آذوق شهر را از گندم تا پیاز قشلون اجنبلی خریلده
بود و حاال( »...دانشور .)6 :1161 ،زینگر ،فرمانلده قشلون انگللیس و بیلانکننلدة اندیشلههلای
استعماری در داستان ،برای متقاعدکردن یوسف به فروش غالت به ابوالقاس خان ،برادر یوسلف،
میگوید:
به برادرتان اندرز کونید .خدا با شما نعمت میدهد .بدهیدش به ما .ایلن نعملت ملال همله،
مال بشر .این همه برای شما زیاد .الزم نبود (دانشور.)17 :1161 ،
در جمل آخر زینگر میگوید این آذوقهها برای شما زیاد اسلت و بله آنهلا نیلاز نداریلد؛ در
حالی که ،با توجه به توصیف فضای داستان ،نداشتن آذوقه یکی از مشکالت مه ملردم منةقله
است .از طریق این سخن ،نگاه تحقیرآمیز استعمارگران به مسلتعمرهنشلینان نشلان داده شلده
است که استعمارگران همه چیز را برای خود میخواهند حتی اگلر بله ملرگ ملردم مسلتعمره
منجر شود.
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جدول  .1سلة سیاسی استعمار
استعمار و مسائل سیاسی

درصد

فعالیتهای ضداستعماری

12

وابستگی و دستنشاندگی مقامات سیاسی

22

تأسیس حزب و نهادهای وابسته

13

جلوگیری از فعالیتهای ضداستعماری

12

فعالیتهای نظامی و حضور مستقی استعمار

3

سلطة اقتصادی استعمار در رمانهای دانشور
از نظر بسامد ،مسلائل اقتصلادی در آثلار دانشلور فراوانلی بلاالیی نلدارد؛ املا ایلن موضلوع ،در
پیرنگ داستانهای او نقش مهمی را بله خلود اختصلا داده اسلت .عللت همل حلوادثی کله
استعمار در صحنههای داستان رق میزند رسیدن به خواستههلای اقتصلادی اسلت .از نظلر او،
فرهنگ و سیاست ابزارهایی هستند کله اسلتعمارگران از طریلق آنهلا ملیکوشلند بله اهلداف
اقتصادی خود در کشورهای مستعمره برسند 32 .درصد از مضامین مربوط به سللة اقتصلادی
استعمار مختص به غارت منابع طبیعی کشورهای مستعمره و  12درصد مختص به فروش کلاال
و اسلحه است.
دانشور نشان میدهد مه ترین اهداف کشورهای استعمارگر ،گذشته از توسعهطلبی ،غلارت
منابع مه اقتصادی کشورهای مستعمره بوده است .اسلتعمارگران ،بلرای فریلب ملردم و بلرای
توجیه علت حضور خود در کشورهای مستعمره ،از شعارهای به ظاهر زیبا استفاده میکردند .در
داستان ساربان سرگردان ،کراسلی ،با شعارهایی همچون انساندوستی ،حضور خود را در کشلور
ایران توجیه میکند:
آن شب کراسلی گفت« :میبینی ما امریکاییها چقدر انساندوستی ؛ آمدهای در کویر ایلران
مةالعه کنی  ».میگفت« :میخواهی کویر ایران را آباد کنی با کشت درختهای گز( ».دانشور،
.)33 :1111
در گفتوگوی بین سر ادوارد انگلیسی و هستی ،سر ادوارد بیان میکند علت حضور انگلیس
در هند ادویه است؛ اما هستی خود به علت حقیقلی آن اشلاره ملیکنلد« :عشلق هملین ادویله
بریتانیای کبیر را به هندوستان کشید .سوزاننده ،ادویه کاری باشد بهتر است تا نفت» (دانشلور،
 .)113 :1111در داستان سووشون نیز هدف اصلی حضور انگلیس در ایران حفظ نفت و راههای
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خلی فارس ذکر شده است؛ چنانکه سهراب به یوسف میگوید« :آنهلا مجبورنلد بلرای حفلظ
نفت و راه خلی اینجا باشند» (دانشور.)31 :1161 ،
آنها نهتنها منابع این کشورها را غارت میکردند ،بلکله آن کشلورها را بله بازارهلایی بلرای
فروش کاالهای خود تبدیل میکردند .کشور را کاالهای روسی پُلر کلرده بلود (دانشلور:1112 ،
 .)21یوسف در داستان سووشون نیز بیان میکند انگلیسیها خود به ملردم ،بلهخصلو زنلان،
شغل میآموزند ،ه ضمن آموزش منفعت میبرند ه برای ابزار و وسایل تولیدشلده در کشلور
خود بازاریابی میکنند« .هر کسی میخواهد گلدوزی یاد بگیرد با چرخ خیاطی سینگر است که
دلّال فروشش زینگر است» (دانشور .)112 :1161 ،وقتی در طی جنگ جهانی دوم انگلیسلیهلا
جنوب را تسخیر کردند ،قشون آنها به آذوقه نیاز داشتند؛ آذوقهای که شهرهای جنوبی به علت
قحةی با کمبود آن مواجه بودند .آنها ،برای رسیدن به اهداف خود ،به ساکنان اسلحه میدادند
و از آنها آذوقه میگرفتند؛ چنانکه یوسلف بله مللک سلهراب و بلرادرش ملیگویلد« :آذوقله
میخواهید که بدهید به قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیریلد و بیفتیلد بله جلان برادرهلا و
هموطنهای خودتان» (دانشور .)31 :1161 ،در نتیج این اقدام ،انگلیسلیهلا بله اهلداف خلود
میرسند؛ ه به آذوقه دست مییابند ه با ایجاد جنگ بین ایالت و مردم سلبب ملیشلوند تلا
آنها سر و سامانی نگیرند و مزاحمتی برای اسلتعمارگران ایجلاد نکننلد« :شلما مگلر عقلل تلو
کلّهتان نیست؟ آن دستهای مرموز که نمیخواهنلد شلما سلر و سلامان بگیریلد بلرای چنلین
روزهای مبادایی است» (دانشور.)31 :1161 ،
جدول  .1سلة اقتصادی استعمار
استعمار و اقتصاد

درصد

غارت منابع طبیعی

32

فروش کاال و اسلحه

12

نتیجهگیری
یکی از مسلائل مهل کشلور در دورة پهللوی اول و دوم موضلوع اسلتعمار اسلت .در ایلن دوره،
استعمارگران به شیوههای مختلف سعی میکردند کشلور را مسلتعمره سلازند؛ در مقابلل آنهلا
گروههای مختلف با ابزارهای گوناگون به مبارزه پرداختند .رمان از جمله ابزارهایی بود که نهتنها
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برای نشاندادن این وضعیت استفاده شد ،بلکه نویسندگان از طریق آن بله مبلارزه بلا اسلتعمار
پرداختند .سیمین دانشور نیز از جمله نویسندگان متعهدی است که حوادث مه جامعل دوران
خود ،بهویلژه موضلوع اسلتعمار ،را در دورة ملذکور در رملانهلایش بله تصلویر کشلیده و بلین
تجربههای شخصیتهای خیالی داستانهایش با فضلای تلاریخی دوران خلود پیونلد زده اسلت.
رمانهای دانشور به مثاب پدیدههایی اجتماعی است که دیدگاههای او را نشان میدهد .دانشلور
کوشیده است واقعیتهای ملموس زندگی را در سةحی زیباییشناختی ترسی کنلد؛ چنلانکله
به صورت غیرمستقی و از طریق صلناعات و شلگردهای ادبلی موضلوع اسلتعمار را بازنملایی و
برنامللههللای فرهنگللی ،سیاسللی و اقتصللادی اسللتعمارگران را در دورة پهلللوی اول و دوم بللرای
خوانندگان خود برجسته کرده است .علالوه بلر اینکله تحلت سللةه بلودن کشلور و روشهلای
استعماری استعمارگران را برمال میکند ،خود نیز راهکارهایی برای مبلارزه بلا اسلتعمارگران بله
دست میدهد.
از نظر دانشور ،ناآگاهی و فقر ،بلهخصلو فقلر فرهنگلی ،مهل تلرین عاملل استعمارشلدن
ملتهای شرقی و کشور ایران در دورة یادشده است .دانشور در رمانهای خود نشان داده اسلت
که استعمارگران برای ایجاد این فقر و ناآگاهی از ابزارهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی استفاده میکنند که ،از نظر بسامد ،استفاده از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی بیشلترین
فراوانی را در آثار وی دارد .دانشور نشان میدهد استعمارگران با درگیرکردن اعضای خلانوادههلا
به مسائلی سةحی ،مانند آرایش ،مد و مصرفگرایی ،آنها را از مسائل جامعه ،از جمله استعمار،
دور میکنند و از طریق تروی زبان مورد نظر خود و استفاده از نهادهایی ،همچلون مؤسسلات و
دانشگاهها ،افراد را به سنتهای بومی خود بدبین ملیکننلد و بلدین طریلق ملیکوشلند تلا بلا
نهادینهکردن فرهنگ مورد نظر خود آنها را وابسته کنند .در زمینل سیاسلت نیلز ببیشلتر بله
صورت غیرمستقی عمل میکنند و از طریق تشکیل احلزاب ،نهادهلا و افلراد دسلتنشلانده بله
دنبال رسیدن به خواستههای خود هستند .در زمین اقتصاد ،که بسلامد کملی در آثلار دانشلور
دارد ،بر غارت منابع طبیعی ،ماننلد نفلت و ادویله ،و فلروش کاالهلا و اسللحههلای کشلورهای
استعمارگر تأکید شده است.
دانشور ،ضمن نشاندادن راههلای در پلیش گرفتله شلده در دورة پهللوی اول و دوم ،بلرای
مبارزه با استعمار ،مانند مبارزة مستقی  ،ترور و انقالب ،راهکار خود را نیز ارائه میدهلد .از نظلر
وی ،بهترین راه ممکن برای مبارزه با استعمار بازگشت به فرهنگ سنتی و بومی است؛ البتله ،او
برای رسیدن به آگاهی و رهایی از فقر فرهنگی به فرهنگ مدرن بدبین نیست و از مخاطب خود
میخواهد به جنبههای مثبت مدرنیته توجه نشان دهد و با ترکیب سلنتهلای مثبلت بلومی و
مدرن به مرحل آگاهی ،که الزم رهایی از استعمار است ،دست یابد.
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