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چکیده
با وجود تنـوع  . آیدشمار میات داستانی معاصر، عرصۀ بازتاب جریانهاي فکري موجود در جامعه بهادبی

تـوان حضـور جریانهـاي بـومی را در     آنها از یکـدیگر، نمـی  تأثّرنویسی در جهان و تأثیر و مکاتب داستان
گیري گفتمان پسااستعماري در تقابل بـا بنیـان تفکـر غربـی، یکـی از      شکل. کشورهاي شرقی نادیده گرفت

» دیگـري / خـود «استعماري استعمارزده، تالشی در جهـت واسـازي تقابـل    گفتمان ضد،درحقیقت. آنهاست
. اسـت »خـود غربـی  «پنداشتن جوامع شرقی و برتر انگاشتن» دیگري«تفکرِ نگرش غربی؛ یعنی تخریب بنیان 

شـمار آورد؛ چنانکـه   این گفتمان در ایران بـه )آوانگارد(احمد را بایست یکی از نمایندگان پیشگام جالل آل
» در خـدمت و خیانــت روشــنفکران «رویکـرد او در عرصــۀ نوشـتار پسااســتعماري، در آثـار غیرداســتانی    

با وجود اشارات محققان به استعمارستیزي آثار جالل، هنوز ایـن گفتمـان   . رسدبه اوج خود می»غربزدگی«و
تحلیلـی بـا   -اي توصـیفی این پژوهش به شـیوه . برجسته، در آثار داستانی او، علمی و عملی نقد نشده است

انعکاس گفتمـان  کیفیت«: از این دست پاسخ دهندهایی کند به مسألهکاربست نظریۀ پسااستعماري تالش می
؛ »کنـد؟ و چه اهدافی را دنبـال مـی  چگونه است» سرگذشت کندوها«احمد در داستان بلند پسااستعماري آل

مطـابق  . »اجتمـاعی یـا فرهنگـی؟   -اسیسی: نگرش تقابلی آل احمد با گفتمان غربی، ناظر برکدام وجه است«
سرگذشـت  «اري بـودن مـتن داسـتان    متنـی گـواه پسااسـتعم   و بـرون هـاي درون نتایج این پژوهش، نشـانه 

اقتصادي ایران پـس  -احمد در این اثر سمبلیک، استقالل فرهنگی را مقدمۀ استقالل سیاسیآل. ست»کندوها
ت و خودیابی هویتی بازگشت به سنّ«سرگذشت کندوها با ترویج گفتمان بومیِ. داندمرداد می28از کودتاي
دهـد؛ کوششـی کـه نـاظر بـر      شرق نشـان مـی  /رح تقابلی غرباحمد را در واسازي ط، تالش آل»و معرفتی

زدگی و تقدیرگرایی ناشـی از حضـور اسـتعمار و    ت ایران از ایدئولوژيبرانگیختگی عمومی براي رهایی ملّ
.استثمار در دهۀ چهل است
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تعریف مسأله.1
نکردن به پیوندهاي ادبیات توجهیکی از وجوه مغفول ماندة ادبیات داستانی معاصر، 

را بایـد  » سرگذشت کنـدوها «داستان . داستانی معاصر با جریانهاي سیاسی روزگار است
ــا سیاســت، همچنــین طــرح    بــه دالیلــی چــون توفیــق در بازتابانــدن پیونــد ادبیــات ب

هـاي تـاریخی ایـران    هتـرین برهـ  شرق در یکی از حسـاس /ساختارشکنانۀ گفتمان غرب
. به حساب آوردتأملمعاصر، اثري قابل 

احمـد، از  هـاي آل گیري داستانهایی چون سرگذشت کنـدوها در سـیر اندیشـه   شکل
هـاي غـرب   عمیق او از اندیشـه تأثّرها و نتایج گسستن او از مکتب مارکسیست و نشانه

اندیشگانی که با دخالت مسـتقیم غربیـان در   تحولاین . ستیزانۀ امثال ادوارد سعید است
رهنگی و سیاسی و انفعال حکومت مرکـزي ایـران پـس از دوران رخنـه و     هاي فعرصه

بنـدي جامعـۀ ایـران و تکـوین طبقـۀ متوسـط جدیـد در        نفوذ استعمار نو در اسـتخوان 
و پسرش محمدرضا همزمان شده بود، روز بـه  ) 19، ص1369آژند،(حکومت رضا شاه 

هـاي آل  نوشـته . سـاخت روز آل احمد را به رویکرد شدید اعترافی و اعتراضی متمایـل 
غالـب نویسـندگان دورة   ) حس بازگشت به گذشـته (احمد برخالف جریان نوستالژیک 

دانند، نداي که گذشته را تنها ملجأ رهایی از یأس و شکست می) پس از کودتا(شکست
-ت سیاسـی تحـوال تی و فرهنگ بومی و طـرح واقعگرایانـه   بلند بازگشت به میراث سنّ

احمد با رویکرد رئالیستی امثـال  تفاوت واقعگرایی آل. معاصر استاجتماعی و فرهنگی 
ــوي  ــزرگ عل ــد(ب ــک  )1282متول ــادق چوب ــد (، ص ــتان ) 1295متول ــراهیم گلس و اب

که همچنان مانند صادق هدایت نگاهی انتقـادي و بدبینانـه بـه جامعـه و     -)1301متولد(
نی منشأ غیربومی آن، و در ریشه یابی عامل بنیادین بحرانهاي جامعه؛ یع-زندگی داشتند

» خودزندگینامـه نوشـت  «اوست؛ چنانکه خود نیز درۀستیزانصراحت در رویکرد بیگانه
و همین جوریها بود که آن جوانک مذهبی از خـانواده  «: استبدان تصریح کرده) 1346(

توجـه گریخته و از بلبشوي ناشی از جنگ و آن سیاست بازیها سر سالم بـه در بـرده، م  
ـ تحولصلی بنیادهاي اجتماعی ایرانیها شد با آنچه به اسم اد اتضّ ی و در واقـع بـه   و ترقّ
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روي سیاسی و اقتصادي از فرنگ و آمریکایی دارد، مملکت را بـه سـمت   دنبالهصورت
آل احمد، به نقل (» کنندة نهایی کمپانیهاد به مصرفکنبرد و بدلش میمستعمره بودن می

تضادهاي عمیق در جامعۀ ایران را در غربزدگی ایرانیـان  وي.)پرتال جامع علوم انسانی
دانست و از اینکه روشنفکران بدون شناخت واقعیتهاي تـاریخی و  و استعمار غربیان می

کرد و بهتـرین راه بـرون   اند، اظهار نگرانی میخود، مرعوب و مسحور غرب شدهسنّتی
.دانستتهاي شرقی میتها و اصالرفت از این معضالت را رویکرد دوباره به سنّ

هـا، از شـگرد مسـتقیم    هـا و دغدغـه  با وجود اینکه آل احمد براي تبیین این اندیشه
در «و » غـرب زدگـی  «مخاطبۀ آزاد و روشن مثل اشـارات آشـکارش در آثـاري چـون     (

گرفته و ت زمانی و مکانی خویش بهره به فراخور موقعی) »خدمت و خیانت روشنفکران
زبـان  (و بحرانها نداشته است؛ استفاده از شیوة بیـان غیرمسـتقیم   هراسی از طرح مسائل

مندي از ظرفیتهاي سمبلیک آن در جلب مخاطبان، در نتیجه، تثبیت معنا و بهره) داستانی
ویژه اینکـه اسـتفاده از زبـان    پسندید، ببیش از روش نخستین میو وصول به مقصود را 

.کردا میافکار او را بیش از پیش مهیادبی موجبات ماندگاري و بختمندي عقاید و 
ـ اي بـه اهم با وجود این، از میان نویسندگان دهۀ سی کمتـر نویسـنده   ت آل احمـد  ی

رسد؛ زیرا او هم از نظر جریان سازي فکري؛ یعنی ساختارشکنی در جریان غالـب و  می
از اعـم –دسـتی افکـار در آثـار    بومی گرایی، و هم یکپارچگی و یکدرانداختن جریان
از آنجـا کـه   . و دوري از تشتت فکري در دهۀ یادشده کم نظیر اسـت -ادبی و غیر ادبی

طـرح  در) پیشـرو (جایگـاهی آوانگـارد   » سرگذشت کندوها«آل احمد مانند برخی آثار
تـی  یهاي او دارد، بازخوانش واکاوانه و تحلیلـی آن، از اهم سلسله افکار و تکامل اندیشه

.دوچندان برخوردار است

پیشینۀ پژوهش.2
با وجود اهمـ  ت آثار داستانی آل احمد در شـکل ی ات پایـداري و گفتمـان   گیـري ادبی

این گفتمان و مبتنی بـر  ت غربی، هنوز تحلیلی درخور و علمی با محوریت مدار ضدسنّ
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شود و از میان مقاالت نوشته شده دربـارة  نقد پسااستعماري در تحقیقات ادبی یافت نمی
احمد و پاسـخ بـه پرسـش    ت؛ جالل آلغربزدگی و هوی«تنها دو مقاله با عنوانآل احمد 

واکنش جریان روشـنفکري ایـران در برابـر    «نوشتۀ رضا خلیلی و ) 1383(»ماندگیعقب
بـه مسـألۀ   توجـه تاحـدودي از نظـر   ،نـژاد دمهدي سـاداتی نوشتۀ سی) 1388(» لیبرالیسم

ـ ن مقاله نزدیک میهایی از اهداف ایاستعمارستیزي، با جنبه بـه  توجـه ه بـا  شوند که البتّ
دو به مسأله غـرب بـر اسـاس تکیـه بـه آثـار غیرداسـتانی چـون         ی آننگاه عمومی و کلّ

احمد و تفاوت رویکرد تحلیلی این جستار عـالوه بـر تفـاوت مـتن مـورد      غربزدگی آل
در حـوزة  . شـود تحلیل، هرگونه تشابه و همپوشانی این تحقیق با آن دو اثر برطرف مـی 

د دربارة افکار و آثار آل احمـد نوشـته شـده    هایی متعدنامهتحقیقات دانشگاهی نیز پایان
دفـاع شـده در دانشـگاه    )1385(»احمـد هاي آلشناسانۀ داستانبررسی جامعه«اند؛ مانند 

در )1385(» پـردازي داسـتانهاي آل احمـد   تت و شخصـی تحلیـل شخصـی  «سینا؛ بوعلی
)1380(»احمـد و سـاعدي  بررسی واقعگرایـی در آثـار داسـتانی آل   «؛دانشگاه مازندران

دانشـگاه  )1389(» احمداجتماعی در آثار آل-بررسی طنز ادبی«دانشگاه تربیت مدرس؛ 
»داسـتانی ایـران  در ادبیـات 1332مـرداد  28بازتـاب تـاثیر کودتـاي    «پیام نـور تهـران،   

که نه هیچکدام نـاظر بـر نقـد پسااسـتعماري و     ... ، دانشگاه تربیت معلم تبریز و)1387(
سرگذشـت  «یک متمرکـز بـر داسـتان    احمد است و نه هیچتحلیل گفتمان محور آثار آل

محققـانی چـون حسـن    ياز سوي دیگر، اظهارات پراکنده و تحلیلهـاي گـذرا  . »کندوها
کالبدشـکافی رمـان   «، عبـدالعلی دسـتغیب در   »نویسـی ال داسـتان صد س«میرعابدینی در 

و دیگران دربارة آثار آل احمد و غفلت غالب محققان از این بعد مهم و حیـاتی  » فارسی
-»سرگذشت کنـدوها «تفکر آل احمد در خالل آثار داستانی و نبود اثري مستقل درباب 

مـرداد اسـت و قطعـا    28تـاي باوجود اینکه اولین اثـر داسـتانی آل احمـد پـس از کود    
ضـرورت چنـین تحقیقـی را آشـکار     -دهندة دیدگاه آل احمد دربارة آن حوادثبازتاب

.سازدمی
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ارچوب نظري پژوهش     هچ.3
تحلیلی مبتنـی بـر کاربسـت نظریـۀ پسااسـتعماري      -اي توصیفیاین جستار به شیوه

ت مـدار  سنّواکاوي گفتمانات داستانی ایران یاکوشد به کیفیت گفتمان بومی در ادبیمی
اجتمـاعی  -ت سیاسـی تحـوال موجود در ایران و کشف ارتباط آفرینش آثار داستانی بـا  

سرگذشت کندوها ضـمن  تحلیل پسااستعماري داستان. دهۀ سی در دورة معاصر بپردازد
ـ نمایش یکی از گفتمانهاي موجود در جامعۀ ایرانی و معرّ ـ  ر ضـد فی تفکّ ه اسـتعماري ب

نقدي آید؛شمار میاحمد، نقدي سیاسی نیز بهآلهايترین اندیشهیکی از محوريعنوان 
. سازدکه پیوند عمیق آثار ادبی را با سیاست آشکار می

نظریۀ پسااستعماري و چیستی آن.  4
در معناي » post«که ترکیبی از پیشوند-را) Postcolonial(» پسااستعماري«اصطالح 

محصول طیفـی از  -است» استعمار«به معناي » Colonial«، و »سوفرا«و » پس از«، »ضد«
جنـبش نویسـندگان سیاهپوسـت    . اندت فرهنگی پس از جنگ جهانی دوم دانستهتحوال

، اولـین حرکـت بـراي مبـارزه بـا      »رنسـانس هـارلم  «با عنوان . م1920آمریکایی در دهۀ 
مسأله نـژاد در مطالعـات و   هاي آن است؛ جنبشی که با محور قرار دادن استعمار و حربه

رالـف  » مرد نامرئی«نوشتار ادبی، تبعیض نژادي را درونمایه غالب داستانهایشان از رمان 
.)140، ص1388برتنز، (قرار دادند » تونی ماریسون«نهاي گرفته تا رما.) م1952(الیسون 

اسـت یـا   » ضـد «، منفی سازي است؛ یعنـی معـادل بـا    »پسا«در اینکه مفهوم پیشوند 
اق نظر وجود نـدارد؛  ، اتفّ»پس از«ی و حتّ» فراسوي«یا » فراتر«عی به معناي مفهومی توس

ضـد معـادل بـا   » Post«از این روست که برخی مترجمان آن را با درنظـر گـرفتن واژه   
انـد  از حکومـت اسـتعماري معنـا کـرده    اند و برخی آن را بـه دورة زمـانی پـس    دانسته

» هـومی بهابهـا  «ا همانگونه که برخی از محققان ماننـد  ام.)211، ص1388کلیگز، :ك.ر(
)Homi k. Bhabha (بایـد را در واژة پسااسـتعماري ن » پسا«اند، مفهومبدان تصریح کرده

زیـرا  ) 12، ص1389نقل از شاهمیري، به(در معناي پس از عصر استعمار درنظر گرفت؛
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ز بین نرفته، بلکه به شکلی نو بروز صان، امپریالیسم و استعمار ابه باور بسیاري از متخص
و باور توجهاگر به این نکتۀ اخیر؛ یعنی ماندگاري تفکر استعماري، . و ظهور یافته است

را در ایـن اصـطالح، در معنـاي    » پسـا «معـادل واقعـی پیشـوند    م، الزم استداشته باشی
فاسـیر  توضـیحات و ت . و گذر از فرهنگ یا گفتمان اسـتعماري در نظـر گرفـت   » فراسو«

پردازان پسااستعماري در غرب نیز مفهوم یا معادل مورد پـذیرش مـا را از پیشـوند    نظریه
اي هاي تئوري پسااستعماري به گونههکند؛ زیرا در غالب آن سخنان، مؤلفتأیید می» پسا«

جوامع استعمار زده اسـت  ... ، زبان، هویت و معرفت وادبیاتبسط یافته شامل فرهنگ، 
قـرار دارد؛  ) تفکـر اسـتعماري یـا امپریالیسـم    (هاي بیگانۀ مسـلط  با اندیشهکه در تقابل 

، از نخسـتین معتقــدان نظریـۀ پسااســتعماري،   .)م1961-1925(چنانکـه فـرانتس فــانون   
دانسـته  ... بطۀ زبـان و قـدرت و  مسائل پسااستعماري را شامل نژاد، جنسیت، قومیت، را

.)80، ص1387ویک،ادگار و سج: ك.ر(است 
نفرین شدگان «و .) م1967(»پوست سیاه، صورتکهاي سفید«ر مفسران دو کتاببیشت

مکاریـک،  (»داننـد نوشتۀ فرانتس فانون را مبدأ تکوین ایـن نظریـه مـی   .) م1968(»زمین
"سـازي درونی"اي فرایند امپریالیسم گونه«فانون بر این باور است که .)336، ص1385

)Internalization (ت که به واسطۀ آن، کسانی که در معرض این فراینـد  را به راه انداخ
گرفتند، فرودستی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را تنها در ابعاد بیرونی آن تجربه قرار می

بنـابراین  . کـرد مـی تأثّرکردند، بلکه این فرایند درك آنان را از هویت خودشان نیز منمی
ادگـار و  (»آوردیـز بـه بـار مـی    فرودستی مادي نوعی فرودستی نـژادي و فرهنگـی را ن  

ل بـراي  معتقد است گـام اوFrantz Fanon ( (»فرانتس فانون«.)80ص،1387ویک،سج
مردم استعمارزده، رساندن صدا و هویت خویش در برابر نگرش شخصی دیگران اسـت 

)Barry, ت استعمارزده، همانند سـیاهان بازسـازي   به باور فانون، نوشتار ملّ.)2008,193
گی و بومی براي چاره اندیشی درباب از خود بیگانگی است که گریبـانگیر جامعـۀ   فرهن

نظریـۀ پسااسـتعماري   » ون دایـک «قولبه.)406، ص1386پین،(استعمارزده شده است
کند که شدیدترین رنـج را  مانند نظریۀ گفتمان انتقادي بیشتر دیدگاه کسانی را مطرح می
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کنند و کسان یا فرهنگ یا سیاست عامل ایجاد ایـن  یل ماجتماعی تحم-در نظام سیاسی
مطالعـات  . م1990با آغاز دهۀ .)32، ص1387سلطانی، (کشاندنابرابریها را به چالش می

، )1992(گیرد، عالوه بر نویسندگانی چـون بنیتـز روخـو   پسااستعماري شتابی بیشتر می
محققان برجسـته چـون تـري    بسیاري از .) م1990(و کریستوفر میلر.) م1990(ارل فیتز 
کـه کارشـان   -)Fredric Jameson(و فریـدریک جیمسـون   ) Terry Eagelton(ایگلتون

،مکاریـک (بررسـی مسـائل اسـتعمار روي آوردنـد     بـه  -هاي دیگر بوداساساً در حوزه
.)337، ص1385

ــم و   ــال پسامدرنیسـ ــتعماري از پیامـــدهاي رادیکـ ــا کـــه جنـــبش پسااسـ از آنجـ
عـدم قطعیـت   آید، مشخصۀ اصلی نقد پسااستعماري را بایدشمار میپساساختارگرایی به

ــت ــت  و مرکزی ــی دانس ــون،  (زدای ــلدن و ویدوس ــص1384س ــاه .)237-236، ص نگ
پسااستعماري با باور استعماري که خود را تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه امـور کشـورهاي       

دیگـري  / تـر خـود بر «ویژه کشورهاي استعمارشده می دانـد و بـا ایجـاد تقابـل     ، بجهان
ـ    » ضعیف ت خـویش و از دیگـر سـو    از سوي غرب که از یک سـو در پـی اثبـات هوی

کنـد و بـا نـداي    ؛ مخالفت می1درصدد سیطره بر همه امور کشورهاي استعمارشده است
همعرض بودن روابط بین کشورها و ملتهـا در مسـیر نفـی مرکزیـت اسـتعماري غـرب       

اسازي کالن روایت اسـتعمار و تقابلهـاي   کوشش نوشتار پسااستعماري براي و. آیدبرمی
سـیاه، نـژاد   /دیگـري، سـفید  /زن، خـودي /غرب، مرد/آفریدة آن گفتمان مانند تقابل شرق

Johan(»جان مـک لـود  «چنانکه . نشانۀ همین نکته است...نژاد پست و/برتر McLoed (
یگـر  نیز تصریح کرده که پسااستعماري دو روي دارد؛ از یک سو از آنجا که در سـویۀ د 

گفتمان استعمار قرار گرفته، خود در بند تقابـل مانـده و از دیگرسـو، درپـی واسـازي و      
نویسـندة  .)McLoed,2007,9-10(قابلهاي برسـاختۀ گفتمـان غربـی اسـت     دگردیسی ت

ت مناسبات قدرت میان فرهنـگ غـرب و جهـان سـوم، از     استعمارزده با آگاهی از کیفی
تها و فرهنـگ جهـان سـوم مسـلط شـده و سـنّ      ات غرب و فرهنگ غربـی بـر  اینکه ادبی

سـلدن و  (صورتهاي فرهنگی زندگی و بیان شرقی را به حاشیه رانـده و نادیـده گرفتـه    
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هایش از طریـق ذهنیـت و   کوشد با نوشتهنگران است و می) 237، ص1384ویدوسون،
ـ  تروایت، راهی براي مشروعی البتـه  .)238همـان، ص (ی پیـدا کنـد   بخشی فـردي و ملّ

ند کسانی که برخالف نظر رایج یادشده، نظریۀ پسااسـتعماري را تالشـی پسـامدرن    هست
گـرین و لبیهـان،  (داننـد  و فرهنگ غیراروپـایی مـی  ادبیاتبراي استعماري کردن دوبارة 

.)412، ص1383
شرق، با مطالعـات پسااسـتعماري ادوارد سـعید در کتـاب    /شکنی تقابل غربشالوده

شرق شناسی عبـارت  «از منظر ادوارد سعید . کندرشد می(Orientalism)»شناسیشرق«
» ار، داشتن آمریت و اقتدار بر شرقاست از نوعی سبک غربی درباب ایجاد سلطه، ساخت

نگـاري خـود از   خرد غربی سراسر به تأیید اسطوره«به عقیدة او .)16، ص1383سعید،(
اما به چالش کشیدن ایـن  . رداخته استشرقی پ» نامتعارف«ستیزي ادي و عقلکاهلی، شی

گفتمان با افشاي ترفندهاي استعماري آن؛ به معنی اقدام به تأسـیس علـم نیسـت کـه از     
این چالشی است که خود را در زمینـۀ سـخن مسـتقر    . اشتباهات ایدئولوژي پرده بردارد

خیص سازد تا بهتر بتواند دعویات مطرح در باب برخورداري از عینیت کاذب را تشـ می
.)141، ص1385به نقل از نوریس، (»دهد و برهم بزند

ادوارد سعید، شرق شناسی غربیان را ابزاري استعماري و دست مایۀ ترویج فرهنـگ  
ن نـوعی  شرق شناسـی نماینـده و مبـی   «. غربی به عنوان کلید نجات شرقیان دانسته است

» اسـت » شـرقی «بـراي سـرکوب و تحقیـر جهـان     » غربـی «امپریالیسـم  ۀتوطئۀ شـروران 
زدگـی،  هـایی ماننـد احساسـات   نگرشی که با انتسـاب شاخصـه  .)31ص،1383سعید،(

بـه شـرق، همـواره جویـاي     ... ، وامانـدگی و )خودکـامگی (مداري پروري، خشونت تن
ــراي خــویش اســت هــو ــه ب در حقیقــت برتــري .)Barry,2008 ,193(یتی برترانگاران

شـود؛  هاي ایجاد مرکزیـت فرهنـگ غـرب مـی    تکنولوژیک غرب و قدرت نظامی زمینه
رویکردي که باعث خرد و حقیر دیدن فرهنگ شـرقی و ایجـاد بعـدي دیگـر در برابـر      

.)ibid,199(شده است ) غربی(فرهنگ جهانشمول و برترانگارانۀ خودي
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دانـــش/تقابـــل قـــدرت) Michel Foucault(همچنانکـــه در نگـــرش فوکـــویی 
)Power/Knowledge ( شـود؛  با زبان نوشتار محقق مـی)197، ص1388کلیگـز،  : ك.ر (

فوکـو اسـتدالل   . نوشتار پسااستعماري بهترین ابزار در برابـر گفتمـان اسـتعماري اسـت    
دانشـی کـه   . یابـد نظامی است که قـدرت از طریـق آن جریـان مـی    » گفتمان«کند کهمی

اعمـال  » شـناخته شـده  «سازد کـه بـه افـراد    د، نوعی از قدرت را میکنگفتمان تولید می
، تـابع آن  شود، افراد خاص شناخته شـده زمانی که آن دانش در عمل اعمال می. شودمی

، 1386هـال، (قـدرت اسـت   این امر همیشه حاصـل رابطـۀ ناشـی از    . شوندمی) مطیع(
ـ توان زبان نوشتار را ابزاري در رو، میاز این.)68ص ر خـاص مسیر اعمال قدرت و تفکّ

هاي تنش میان کالنشهر و مستعمره«در نوشتار پسااستعماري، تأکید بر. آن قدرت دانست
شـود و  شـهر و سـلطه تلقـی مـی    نسابق، تنش بین آنچه در نظـام اسـتعماري مرکـز کال   

هـاي فـردي و   هاي فرهنگـی و تـأثیرات آن در هویتّ  جاییهاي اقماري آن، جابهمستعمره
ـ که نتیجه اجتناب ناپـذیر تسـلّ  -ماعیاجت از چشـم  -ت اسـتعمارگران اسـت  ط و حاکمی

، 1388برتنـز،  (»گیـرد قـرار مـی  توجـه محـور نیسـت، مـورد    ] غـرب [اندازي که اروپا
.)255ص

»سرگذشت کندوها«داستان.2
خالصۀ داستان 2. 1

کشـاورزي  ، قهرمان داستان، صاحب باغی است با محصوالت متنوع »کمند علی بک«
اي شـیره  آموزد که چگونه کاسهتا اینکه یک روز کسی با اهداي کندویی خالی  به او می

کنـد  او مطابق سفارش آن مرد عمل می. در آن قرار دهد و در انتظار ثروتمند شدن بماند
بیند افتد و میل بهار به یاد کندو میگذارد، تا اینکه اوو کندو را در درگاهی اتاق باال می

اواخر پاییز . آوردم کندو را از آنجا به باغ میخوشحال و خرّ. ه در آن وزوزي برپاستک
سال بعد هم یک کنـدو را دو تـا   . داردزند، پنج من عسل از آن بر میکه به کندو سر می

شود؛ دوازده کند و بعد هم دو تا را چهارتا، تا اینکه صاحب دوازده کندوي عسل میمی
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شود؛ زیرا بدون هیچ زحمتی، سـالی  ت او در روستاهاي اطراف میکندویی که مایۀ شهر
هـر کـس کـه از    «وي پس از مشـورت بـا   . آوردپنجاه من عسل از قبل آنها به دست می

، بیست و چهار اصله از درختهاي باغش را کـه کـرم   »کندو و زنبور عسل سر رشته دارد
سـپس  . فتن دوازده  کنـدو باشـد  برد تا جایگاه قـرار گـر  آنها را خراب کرده، از کمر می

کنـد  هاي انار تبریزي بافته بود، جلوي آفتاب خشک میدوازده کندوي تازه را که با ترکه
در اواخر ماه دوم بهار، صـبح  . گذاردو کنار کندوهاي سابق روي درختان آماده شده، می

ها زود، با وجود ترس و هراس از گزیدن زنبورها، با دست نمـدپیچ شـده سـراغ کنـدو    
هـاي  دارد و جـاي آنهـا، کاسـه   هاي عسل ذخیره شده کندوها را بر مـی »شانه«رود و می

بندد و بدین ترتیب، صاحب دو من عسـل دیگـر    گذارد و درِ پشت کندو را میشیره می
.شودمی

شد که اطرافشـان هـم پـر از    والیت زنبورها از دوازده انبار نزدیک به هم تشکیل می
صبح تا شب سرگرم گردآوري شـیرة گلهـا و پـر    . ي باز شده بودهاگل و گیاه و شکوفه

آیـد و همـه   یـی مـی  »بـال «دیدند که کردن کندو بودند و با اینکه هر سال اواخر پاییز می
کند و تنها یک انبار آذوقه بـراي آنهـا بـاقی    انبارهاي پر از عسل آنها را ناگهان خالی می

نبـار بـاقی مانـده قناعـت     و به همان یک اگذاشتندگذارد، آن را به حساب تقدیر میمی
.کردندمی

با هم بودن و نزدیکی آن همه گل و گیاه و حمایت صاحب آنها، دالیل خوبی است 
جامعه آنها در عین تقسیم کار و نقش، چندان طبقاتی نیسـت  . تا آنها را خرسند نگه دارد

ـ  (اي هم براي یکدیگر ندارند، تنهـا ملکـه   و زنبورها افاده اسـت کـه   ) اجی خـانم شـاه ب
مخدوم همه است و او هم همه را دوست دارد، چون همه فرزند اویند و از طرفی تنهـا  

.افزایدگذارد و بر جمعیت زنبوران میاوست که همواره تخم می
در حالی که هنوز چند روزي از آخر ماه دوم بهار باقی اسـت و زنبورهـا   ،یکبار،اام

تخمگذاري پیاپی، مشغول رتق و فتق امـور اسـت،   سرگرم کار هستند و ملکه هم ضمن
زنبورها و ملکـه،  . »دیوار عقب شهر خراب شده و باز بال آمده«آورند که ناگهان خبر می



55نوشتۀ آل احمد» سرگذشت کندوها«نقد پسااستعماري داستان بلند 

. شـوند عادتش را تغییر داده و بهار سراغ کندوها آمده متحیر و هراسان می» بال«از اینکه 
هـا از دیگـر سـو،    جـوم مورچـه  از یک سو، و ه» بال«این اقدام عجیب و ضربۀ نابهنگام 

» بـال «فهمنـد کـه   کند، بویژه اینکه کم و بیش مـی ملکه و دیگر بزرگان قوم را نگران می
ملکه با گیس سفیدهاي شهر، از جمله دوسـت قـدیم و یـار    . دهدبوي صاحبشان را می

فرسـتد تـا   اي را به والیات اطـراف مـی  عده. کندمشورت می» آبجی خانم درازه«غارش
کنند آیا آنجا هم این بالي نابهنگام آمده است یا نـه؟ تـا اگـر همـه جـا اینگونـه       تحقیق

است، آن را به حساب تقدیر بگذارد و صبر کند، وگرنه در جهـت دفـع خطـر، اقـدامی     
فرسـتد تـا   آبجی خانم درازه را نیز با دو همراه، به سرزمین آبا و اجدادي می. جدي کند

. نشـیند سپس با دیگران بـه مشـورت مـی   . است یا نهبررسی کند آیا آنجا قابل سکونت 
شـان برگردنـد،   پیرترها، با او موافقند که شهرها را ترك کنند و به سرزمین آبا و اجدادي

گیرند که از شهر به سرزمین آبا و اجـدادي  سرانجام تصمیم می.ولی جوانترها معترضند
فاق تنهـا در والیـت آنهـا افتـاده و     کنند که این اتّگردند، تأیید میپیکها که بر می. بروند

آبجـی خـانم   «وقتـی همـراه   . هاي شمالی امن و آبـاد اسـت  جاهاي دیگر بویژه همسایه
دهـد، صـبح، بـه رهبـري     گردد و از آبادانی سرزمین قدیمشان خبر مـی هم بر می» درازه

ر کننـد تـا چیـزي د   دارند، سپس مابقی شهرها را ویران مـی ملکه آنچه الزم دارند بر می
.گردندنماند و به مکان اصل خود باز می-بالست،اندکه فهمیده-دست صاحبشان

که صـبح زود مشـغول بیـل زدن پـاي درختـان میـوه       -از سوي دیگر، کمند علی بک 
کند، جمعی زنبورها آشفته وار شروع به تخریب کندوها میبا مشاهدة کوچ دسته-است

. پـردازد ایستد و به نظارة کـوچ زنبورهـا مـی   میاما سرانجام عاجز و حسرت زده یکجا 
علی بک «کنند که زنند و در گوش یکدیگر زمزمه میاهل ده هم هر کدام پوزخندي می

.»خونه خراب کردي
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نقد و تحلیل پسااستعماري داستان سرگذشت کندوها2.2
جایگاه سرگذشت کندوها در گفتمان استعمارستیزانۀ آل احمد1.2.2

که آن را بیشتر در خدمت مـردم و  -اش نسبت به هنردلیل عقیدهاحمد را بهآلجالل 
. انـدیش دانسـت تـا صـورتگرا    بایـد محتـوا  -دانستهایش میابزاري براي بیان دیدگاه

هـایش  مواد غالب نوشته«: نویسدباره میدراین» غروب جالل«در کتاب »سیمین دانشور«
کنـد یـا بـه    نویسد زندگی کرده اسـت، یـا مـی   میاند و زندگی، در حقیقت با آنچهمردم

شناسـم  ام و میقهرمانهاي داستانهایش را غالباً دیده. آزمایدهرجهت شخصاً آزموده یا می
مان نوشته، بیشترشان را بعدها دیدم و زود و قهرمانهاي داستانهایی را که پیش از آشنایی

غالباً حی» مدیر مدرسه«و» زن زیادي«، »سه تار«، »دید و بازدید«زنان و مردان . شناختم
اند روحشـان بـی   و حاضرند و بیشترشان از اینکه قهرمانهاي داستانهاي جالل واقع شده

براي نوشتن مطالب سرگذشت کندوها چند بار زنبور زده باشـدش خـوب   . الع استاطّ
ت است؟ چند بار باهم به کرج به دیدار کندوهاي عسل رفتیم و خودش چندبار به دهـا 

خواست در خانه، کندوي عسل کار بگذارد که نگذاشـتم  آخر سر می. اطراف سرزده بود
ـ ) 10-9، صص1371دانشور،: ك.ر(»... ت پـیش از تعهـد ادبـی    تعهد او به اجتماع و ملّ

اطر هایی براي تفنن و آرامش و رضایت خنویسندگی را به عنوان بهانه«رو، اوست؛ از این
خواست در ارتباط با غشاي تصمیم گیرنـده  اش مینوشتهجالل به وسیلۀ. کردحس نمی

کرد، آن دردي که گریبانگیر جـالل و  قرار بگیرد و اگر آن غشاي تصمیم گیرنده قیام می
کـرد و معتقـد بـود کـه بایـد فریـاد       جالل درد را حس می. شدتودة مردم بود، عالج می

اي که خفقـان شـدید بـود و    دوره. کشیدهایش میاي فریادش را در قصهدر دوره. کشید
شـیخ  (»زمانـه را مطـرح کـرد   شـد، مسـائل حـاد   شـد دم بـرآورد و مسـتقیماً نمـی    نمی

.)58-57، صص1381رضایی،
کـه بـه   اثـري تمثیلـی و محتواگراسـت    ) 1337(»سرگذشت کندوها«با این اوصاف، 

در نتیجه که ضعف ساختاري داستان را بهانۀ کم ارزشی اثر و-دلیل غلبۀ مغالطۀ منتقدانه
ی کسانی حتّ. 2اندکمتر به نقد محتوایی آن روي آورده-اندآن قرار دادهی به کلّتوجهبی



57نوشتۀ آل احمد» سرگذشت کندوها«نقد پسااستعماري داستان بلند 

اند به تحلیلهایی جزئی ناظر بر پیام داستان یا درونمایۀ آن بپردازند نیز چندان که کوشیده
احمـد بـه  انـد؛ چنانکـه بـا وجـود اقـرار صـریح آل      منصفانه و علمی به نقد آن نپرداخته

برخی منتقـدان  ) 78، ص1389احمد،آل: ك.ر(رویکرد غرب ستیزانه سرگذشت کندوها 
داسـتانی  » سرگذشت کندوها«اینکه با نگاهی تقلیل گرایانه  تنها به وصفی کوتاه در حد

اکتفـا  ) 105، ص1383تسـلیمی، :ك.ر(ات مقاومت اسـت تمثیلی و مربوط به حوزة ادبی
اي مأیوس ایرانی پـس از  یشی نادرست و ناقص از جامعهکم آن را نمااند یا دستنموده

زنـدگی پـرتالش و مـنظم    «انـد؛ چنانکـه حسـن میرعابـدینی نوشـته      کودتا فرض کـرده 
. ی کردن نفت همخوانی نـدارد زنبورهاي عسل با زندگی استعمارزدة ایران در سالهاي ملّ

-در جامعۀ زنبورهـا در این داستان، استعمار عاملی بیرونی است و هیچ پایگاه اجتماعی
ـ   . ندارد-شودکه یکدست و غیرطبقاتی نشان داده می ت جـور در  بدین ترتیـب بـا واقعی

که قـرار اسـت از آن سـخن    -تواند با مضمون تاریخیسرگذشت کندوها نمی... آیدنمی
»شـود اي ساده و عامیانه بدل میصهتمثیل خارج و به قرابطه برقرار کند، از حد-بگوید

سیاسـی را نـه   -ی گلشـیري نیـز ایـن داسـتان رمـزي     حتّ) 302، ص1386دینی، میرعاب(
.)229-228، صص1378گلشیري، (داندکه حکایتی بیش نمی،داستان

دمۀ آفـرینش آثـار   مش مقّدلیل فضل تقدبه) 1337(»سرگذشت کندوها«داستان بلند
خارك در یتیم خلیج، جزیرة )1337(داستانی و غیرداستانی آل احمد مانند مدیر مدرسه

، نفرین زمین)1341(، ارزیابی شتابزده)1341(، غربزدگی )1340(، نون و القلم)1339(
به دیگـر سـخن،   . انداست که همگی با رویکردي پسااستعماري نوشته شده... و) 1346(

داستان سرگذشت کندوها را باید نقطۀ آغاز تولد گفتمـان غـرب سـتیزانۀ آل احمـد بـه      
دلیـل تمـایالت حزبـی    داري بهاحمد از نظام سرمایهرد؛ زیرا انتقادات پیشین آلشمار آو

هاي درون متنی که از نشانه. بویژه گرایشهاي مارکسیستی، چندان خالص و بومی نیست
ورزد، اشارات مکرر متن داستان است که م سرگذشت کندوها تأکید میبر این فضل تقد

پـنج سـال   ، 32مـرداد  28کندوها را تا کودتـاي  فاصلۀ زمانی نگارش داستان سرگذشت
ل مون آخر هر فصل میاد اواالن پنج سال آزِگاره که جلوي چشم همه«؛ مانندداندمی



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش58

بعد هم هرچی آذوقه . کنههامون، از این تخم چشممون، مییه کشتار حسابی از بچه
رش رو داریـم  ه زوبازم نه نیشمون بهش کارگره ن. برهداره میدرست کردیم ور می

.)57، ص1388آل احمد،(»که جلوش وایستیم
به عبارت دیگر، درونمایۀ سرگذشت کندوها ناظر بر وقایع پنج ساله پس از کودتاي 

مرداد است؛ کودتایی که استعمار انگلیس به تدریج جاي خود را به اسـتعمار نـو بـه    28
زمستان پنج سـال  «:استسرکردگی امریکا سپرده و آل احمد به خوبی بدان نظر داشته 

پیش بود که رفته بود ده پایین عروسی، خانه خواهی که آنجا داشت یـک کنـدوي   
خالی بهش داده بود و یادش داده بود که چطور کاسۀ شیره را توش بگذارد و دیگر 

.)12همان، ص(»...کمند علی بک هم همه دستورها را به کار بست. کاریش نباشد
پاسـخی فرهنگـی بـه    » سرگذشـت کنـدوها  «ري، نگـارش از منظر نگرش پسااستعما

) 101ص،1380احمـد، آل: ك.ر(برابر غرب اسـت  گرایی ایرانیان درغربزدگی و مصرف
خـود آل احمـد   . گیر حکومت سربسته بیان شده استت فضاي اختناق و نفسکه به علّ

اي کنایـه بـه زبـانی   » سرگذشـت کنـدوها  «در ارزیابی شتابزده تصریح کرده کـه داسـتان   
هـاي غـرب از   از نظر او سوخت کارخانـه . هاي غربی استمعطوف به سوخت کارخانه

شود و غرض او بیداري جامعـۀ  هاي ستم دیده چون ایران تأمین میتمنابع زیرزمینی ملّ
از منـابعی چـون نفـت اسـت     ) اسـتعمار (ایرانی از مطامع غـرب و قطـع دسـت بیگانـه     

قرار دادن شکر صـنعتی در کنـدوي زنبورهـا،    .)110و86، صص1389احمد، آل:ك.ر(
نماد ماشین و محصوالت وارداتی و بردن عسل از کندو نماد استخراج و اسـتثمار منـابع   

. نیز بدان اشاره کـرده اسـت  » غربزدگی«ی چون نفت است که آل احمد به وضوح درملّ
ســمبلیک ترجمــان واقعگرایانــه و از پــرده درآمــدة زبــان» غربزدگــی«درواقــع، کتــاب 

بررسـی گفتمـان آل احمـد در غربزدگـی، پیونـد بینـامتنی      . اسـت » سرگذشت کندوها«
)Intertextuality (سازدآن را با سرگذشت کندوها بیشتر آشکار می:
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:نمونۀ نخست
ق و مستشـر از . آیـد بـا همـۀ متفرعـاتش    ین مـی رود و در مقابلش ماشـ نفت می«-

.)114، ص1380آل احمد،(» متخصص گرفته تا فیلم و ادب و کتاب
دسـتهایش را نمـد پیچیـد و    ،یـک روز صـبح زود  ،عاقبت آخرهاي ماه دوم بهار«-

عسلی را » شان«یکی یکی کندوها را از عقب باز کرد و دور تنها درِ. رفت سراغ کندوها
گذاشـت، بـا چـاقو تراشـید و ذخیـرة      که توي هر کندو و براي ذخیرة سال زنبورها مـی 

و دوبـاره در عقـب   . زنبورها را برداشت و جاي هرکدام یک کاسۀ گلی شـیره گذاشـت  
، 1388آل احمـد، (»و براي خودش دو من دیگر عسل داشـت . کندوها را بست و رفت

.)16ص
:نمونۀ دوم

شان است و چـون مـا عرضـه نـداریم، سیاسـتمان را      برند چون حقّنفت ما را می«-
آل (»اند، چون لیاقتش را نداریمچون خود ما دست بسته ایم، آزادي را گرفته. گرداندمی

.)46، ص1380احمد،
نی و گـل پیونـدي نتـونیم    تا وقتی ماها آنقدر تنبل باشیم کـه بـه بهونـۀ شهرنشـی    «-

اي هـم نـداریم غیـر از    کنیم و از سرما و گرما بترسـیم، چـاره  کخودمون رو تر و خش
رو هم بکشیم و اصال هم خبردار ها رضایت بدیم و جور بالاینکه به این دوستاق خونه
.)69، ص1388آل احمد، (»نشیم که تو دنیا چه خبره

:نمونۀ سوم
شـده اسـت کـه در ایـن پهـن دشـت       غرب از این ناشی میما به توجهشاید هم «-

درسـت اسـت کـه نـور از     . اي داشته ایمخشک، ما همیشه چشم به راه ابرهاي مدیترانه
زا بـراي مـا سـاکنان فـالت ایـران، همیشـه از غـرب        شرق برخاست؛ اما ابرهـاي بـاران  

.)42، ص 1380آل احمد،(اندآمدهمی
. خوام ببینم حاال اهل عمل هستین یا نهمی. شدخوب معلومه که همه حرفها زده «-

ل عمرتون راحت و آسوده تو همین حق هم دارین از او. ترسینمعلومه که بیشترتون می
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و حـاال  . کرده و به تنبلی عادت کردینیکی هم تر و خشکتون می. شهر و والیت بودین
. و دلتـون نیسـت  دل تـ ،گن بایس بلندشین برین با سرما و گرما طـرف بشـین  بهتون می

خیال کردین وقتی صاحابی تو دنیا نبود ننجونهاي ما عزا گرفته بودن و دست رو دسـت  
.)66، ص1388آل احمد،(»...خوردند؟ اصال و ابداگذاشته بودن و شیره و انگور می

سطوح نگرش پسااستعماري آل احمد در سرگذشت کندوها2.2.2
-سطح تفکر استعماري؛ یعنـی اسـتثمار سیاسـی   احمد داستان خود را ناظر بر دو آل

-استثمار سیاسـی «کند و کلید رهایی از مسألۀ اقتصادي و استثمار فرهنگی، بازسازي می
عرضـه  –گفتمـان فرهنگـی و بـومی   -»تبازگشت بـه سـنّ  «را با ارائۀ راهکار » اقتصادي

جا دنیـاي  عوضش یه خرده استراحت و اون. اینجا بال هست و مورچه و کثافت«:کندمی
. )70، صهمـان (»ا یه خرده سختی و راه دورام؛دلبخواه و آزاد؛ با رزق و روزي فراوان

ذاریـن و  مونین یا ترس و واهمه رو کنـار مـی  سازین و میمی: کنینخوب چی کار می«
برین؟ و هنوز سؤال شاباجی خانم بزرگه تمام نشده بود که همـه  جون به سالمت درمی

.)71همان، ص(»کنیممیکوچ «:فریاد زدند
ــز و    ــر تفکــر تحقیرآمی ــداري در براب ــراي بی ــالش ب ــدوها ت داســتان سرگذشــت کن

است کـه بـاور دارد شـرقیان    » بالفور«ها و سخنان امثال اقتدارطلبانۀ غربیان چون اندیشه
انـد کـه   اند، دست یافتهتحت سلطۀ ما به مراتب بهتر از آنچه در همۀ تاریخ خود داشته«

بـه نقـل از   (»ها به نفع خود آنها، بدون شک به نفع همـۀ غـرب متمـدن اسـت    این نه تن
میـل بـه اسـتقالل    «هاي پسااستعماري بنابراین، همانگونه که نوشته) 66، ص1383سعید،

ــفرهنگــی و سیاســی ملّ ــز،(»کنــدات جســتجو مــیتهــا را در ادبی ، )248، ص1388برتن
اي کـه در  و سیاسـی اسـت؛ مسـأله   هاي آل احمد نیز خواستار اسـتقالل فرهنگـی   نوشته

دنباله روي از غرب و از کمپانیهاي نفتـی و از دولتهـاي   «شود غربزدگی بدان تصریح می
اعالي تظاهر غربزدگی در زمانۀ ما، به ایـن صـورت اسـت کـه صـنعت      غربی، این حد

نفـت  ... راند و سرنوشت ما را در دسـت دارد کند و به ما حکم میغرب ما را غارت می
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ـ از شیر مرغ تا جان آدمی. دهندبرند و در مقابل هرچه بخواهی به تو میمیرا  ی زاد، حتّ
، 1380آل احمـد، (» ی در مسائل فرهنگی نیـز هسـت  و این داد و ستد اجباري حتّ. گندم

.)77-76صص 
:شودو در داستان سرگذشت کندوها به شکلی نمادین مطرح می

هـا و  هامون و همۀ یادگاریهـاي رفتـه  ننجوندارن خودمونو با ! خونه خراب شده«-
شـینی ایـن حرفهـا رو    کشـی مـی  کوبن، اون وقت خجالت نمیهامونو روي هم میمرده
.)62، ص1388آل احمد،(»...زنی؟می

هامون رو بـرده و جـاش شـیره    دونم این بال چه مرگشه که اومده ذخیرهمن نمی«-
زمستونه که مثل پنج سـال پـیش صـدامون    به خیالش رسیده که حاالم سر سیاه . گذاشته

یادش رفته اون چار سال پارساال که ماها گذارمون به این . درنیاد و از زور پیسی بسازیم
سـاختیم بـایس از سـرما یـخ     طرفها افتاد، ویلون و سرگردون بودیم و اگه به شیره نمـی 

و هـر سـلدونی   یادش رفته که حاال بهاره و دیگه نه سرمایی هست که از ترسش ت. بزنیم
آفتاب هم . کوه و بیابون پر از گله. بتپیم و نه قحط و غالییه که به انگم هم راضی باشیم

.)55همان، (»...که چشم و دلش وازه
واسۀ بـال  . کنیمرو بخواید ما تو این سولدونیها واسۀ خودمون زندگی نمیراستش«-

ن که با صاحاب یه جوریهایی کم همه تون فهمیدیکنیم و همین بالیی که کمبیگاري می
.)68همان، ص(»قوم و خویشی داره

مـۀ  احمد رهایی جامعۀ ایرانی را از استثمار فرهنگی غربیان، مقدمهم اینجاست که آل
دنیـاي  «داند؛ رهایی از کوشش غرب براي اینکه سیاسی می-رهایی از استثمار اقتصادي

آن را مطابق هنجارهـاي خـودش   جدید را در چارچوبهاي مفهومیِ موجود جاي دهد و
سـخنان  .)66، ص1386هـال، (» تهاي غربی بازنمایی کنـد بندي کند و آن را در سنّطبقه

:زیر گویاي این مدعاست
. شـه شماها بایس بدونین که دنیاي ما از پشت دیوار این شـهرهامون شـروع مـی   «-

اش را ال بیـاد و نتیجـه  اونم واسۀ اینکه ب. کنیممون که هستیم فقط جون میماها تو خونه
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جاي زندگی ما بیرون این سولدونیهاست که صاحاب اومده به میل خـودش واسـۀ   . ببره
سازیم و لب به هـیچ چیـز دیگـه    ما که خوراکمون رو به دست خودمون می... ما ساخته

آل احمـد، (»زنیم، بایدم جایی زندگی کنیم که بـه دسـت خودمـون سـاخته باشـیم     نمی
.)68، ص1388
از قـدرت را نیـز   ) Max weber(منظري دیگر، این داستان، برداشت ماکس وبرياز 

کند؛ دیدگاهی که معتقد به رابطۀ الزام آور بین دو گروه حـاکم و فرمـانبردار   تخریب می
دستۀ نخسـت، گـروه دوم را تـابع و مطیـع ارادة خـود      «در این چارچوب فکري. است

رابطۀ نـابرابر،  ... کندکند و فرمانبردار نیز اطاعت از حاکمان را حق و مشروع تلقی میمی
فیرحـی، (»داشـتن از ویژگیهـاي ایـن رابطـه اسـت     اجتماعی بودن قدرت و مشروعیت 

ابتـدا رابطـۀ   . استخوبی قابل ترسیمدر سرگذشت کندوها این روابط به.)2، ص1378
و زنبورهـاي  ) نماینـدة نظـام سـلطه   (قدرت حاکم و محکوم با حضور کمند علـی بـک   

کوشـد خـود را   مـی )اسـتعمار (کمندعلی بک . گیردشکل می)طبقۀ فرمانبرداران(کارگر 
کم حـس کـرده   پاتالها و ننجونها کم-درست است که پیر«:محبوب و مشروع جلوه دهد

دهد و باید یک جوري بهـش مربـوط   ساله بوي صاحبشان را میبودند که این بالي هر 
و . رود این بال باهـاش نیسـت  فهمیدند چرا وقتی صاحبشان تو باغ راه میاما نمی. باشد

بـه  .)20-19، صـص 1388آل احمد،(»همین بود که بازهم صاحبشان را دوست داشتند
ظـام اسـتعمار و   سبب همین محبوبیت، مصایب جامعـه کـه غالبـا از رهگـذر حضـور ن     

:یابدگیرد و مشروعیت میشود، شکلی ایدئولوژیک به خود میاستثماري ایجاد می
و دانستند بال چیـه و چـه جـوري میـاد و چـرا میـاد       زنبورها همان جور که نمی«-
خواهنـد  دانستند چرا هروقـت مـی  همین جور هم نمیخواهد چه کند، شان را میآذوقه

ـ   یکجا و مکان تا،کوچ کنند ا زه، درست مثل شهر قدیمشان دم دستشان آمـاده اسـت، ام
آوردند و سرشان بـه  شان را براي فهمیدن این حرفها به درد نمیخوبیش این بود که کله

کردند و دیگر عادتشان این جور چیزها را هم به تقدیر حواله می. کار خودشان گرم بود
.)30همان، ص(»شده بود
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مـا کـه از   . مون رو بـال بـرده، خـوب بـذار ببـره     ذخیرة آذوقه. دنیا که آخر نشده«-
ما هم که تو این فصل ناز و نعمت . آخه اونم البد حکمتی به کارشه. میریمگشنگی نمی

.)64همان، ص(»احتیاجی به ذخیره و آذوقه نداریم
آل احمد با حربۀ استعمار که ایجاد نگرش ایـدئولوژیک بـراي مشـروعیت دادن بـه     

تــازد و مــردم را نسـبت بــه گرفتــاري در  در جامعـه اســت، ســخت مـی  حضـور خــود  
خواهد بی اعتنـایی  او می. دهدایدئولوژیک شدن حضور قدرت و مصایب آن هشدار می

و عادي شدن روابط قدرت و رابطۀ تقابلی دارا و ندار، بیگانه و خودي را بـرهم زنـد و   
:کندتخریب-ایدئولوژي زدگی افراطی-را» آگاهی کاذب«بنیان
ما قرار گذاشتیم شما رو بفرستیم به والیتهاي همسایه تا سـري بـه شـهرهاي دیگـه     «

اگه این دفعه هم بال سر همه . بزنین و سرو گوشی آب بدین که ببینیم اونجاها چه خبره
اما اگه بال فقط در خونه ما نشسته باشه بـایس  . گیم کار تقدیرهاومده باشه، خوب باز می

.)35همان، ص(»ي کردبنشست و براش فکر

نتایج حضور استعمار و راهکار آل احمد 3.2.2
به نتایج حضور استعمار و توجه» سرگذشت کندوها«ویژگی دیگر داستان تمثیلی 

، چـالش بـین تجـدد و    نخسـت . غربزدگی در کشورهاي استعمارزده مانند ایـران اسـت  
است که -اقتصادي و فرهنگی ناشی از آنمار از پیامدهاي غربزدگی و استثیکی-تسنّ

کندم میآل احمد به روشنی در قالب گفت و گو بین زنبورهاي جوان و پیر مجس:
ها با سلیقۀ مـا پیرپاتالهـا   منتهاش این طور که من دیدم، سلیقۀ جوونترها و تازه سال«

. چیـه دونـم حرفشـون   من باهاشون خیلی حشر و نشـر دارم و مـی  . یه خرده، فرق داره
درسته که ما گیس سفیدها بایس خیلی بیشتر از جوونها به خونه و زندگی عالقه داشـته  

شون از ما خیلـی بیشـتره  آد اونها عالقها این طور که از حرفهاي جوونها بر میباشیم، ام .
هـاي  حـرف . شه خونه زنـدگی رو ول کـرد و رفـت   گن به این سادگی نمیجوونها می

. ترسنهمین قدر فهمیدم که جوونها می. آرممن ازش سر درنمیزنن که اي هم میدیگه
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دونـیم ایـن گـیس    گن چه مـی شون از ماها کمتره، میهرچه باشه تجربه . حق هم دارند
.)59همان، ص(» ...سفیدها سرپیري با عقل کمشون واسۀ ما چه خوابی دیدن

سـنت  /قابـل تجـدد  روستا، تمثیلی از ت/قرار دادن شخصیتهاي داستان بین تقابل شهر
-جامعۀ ایرانی پـس از کودتـا  -خواهد مخاطبان خود رااست و آل احمد بدین طریق می

تی و معرفتی وادار کندبه بازسازي هوی :
گیم درسته که پیرپاتالها بیشتر از ما تجربه دارن، درسته که دنیارو بیشـتر از مـا   ما می«

گیم معنی نداره زندگی تـو شـهررو   ما می...خوایم از ترس فرار کنیما ماها نمیدیدن، ام
اینجـا  . هاي خودمون و باز سر کوه و کمر بشینیمول کنیم و برگردیم به عهد ننجون پیره

کنـه، بـا   هرچی باشه شهري هست، انباري هست، صاحابی هست که تر و خشکمون می
ة هاي پیوندي خواهرخونده شدیم، گل آفتاب گردون دستمونه و اگـه هـم ذخیـر   شکوفه

-59همان، صص(»...اي هست که از گشنگی نمیریمخوراکمون رو بال ببره جاش شیره
60(.

زدگی که در اثـر شهرنشـینی جدیـد بـه سـبک      مسأله گسست نسلها و مصرفدوم،
فرهنگـی کـه آل   –شود؛ آسیبی اجتمـاعی غربی و دل بستن به مظاهر غیربومی ایجاد می

کوشد مردم زمانه را از آنها آگاه کند؛ باشـد  میکند و احمد در دل داستان بدان اذعان می
:ت، استقالل فرهنگی خود را بازیابندکه با بازگشت به سنّ

روزي که نه شهري بود و نه والیتی، نه باغی و نه گل پیوندي و آفتابگردونی و نـه  «
کـردن و  گین پس اون وقتها ننجونهاي ما کجا زنـدگی مـی  البد می. صاحابی و نه بالیی

اون روزها نه اینجور شهر و والیتهاي مـن درآوردي تـو   . گمون میتري؟حاال براچه جو
اش تو بـرن و بیـرون بیـان و قـابچی و     هاي ما مجبور باشن هی از دروازهکار بود تا ننه

دربون الزم داشته باشن و نه خونه زندگیشون آنقدر تنگ و ترش بود کـه تـا یـه خـرده     
شون زیاد بشه مجبـور باشـن از هـم جـدا     یه خرده عدهآذوقه انبار کنن شهر پربشه و تا 

تا این همـه جـدایی میونشـون    . هاشون رو نبیننبشن و همدیگه رو فراموش کنن و بچه
.ن سر یه مطلب جزئی با هم راه بیاننهاشون نتوبیفته و گیس سفیدها و دنیا دیده
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هاي پرت تو چاهننجونهاي ما اون روزها تو کوه و کمرها، سر درختهاي بلند جنگل، 
خواسـته  کردن و تا دلشون مـی کشیده خونه میاي که عشقشون میافتاده و هرجاي دیگه

و اونها راحت . کردن و هیشکی هم نبوده تا نیگاه چپ به مالشون بکنهآذوقه درست می
نه دلواپسـی شـیکم   . هاشونیت بچهبکردن و ترو آسوده خودشون رو وقف هنرشون می

همـان،  (» ...رة جا و مکان رو و نـه غصـۀ بـال و قحطـی و غـارت رو      رو داشتن، نه دله
.)67ص

تهـاي  ی و پوشاندن احوال ملّت در مسیر خودآگاهی ملّایجاد حصار و محدودیسوم،
آل احمـد در سرگذشـت   . مستقل یا به عبارت دیگـر، انحصـار و انسـداد خبـري اسـت     

کشـورهاي مسـتقل منطقـه و    کوشد با آگـاهی از اوضـاع  ی میکندوها با برانگیختگی ملّ
آل احمد بـراي  . رهاوردهاي استقالل فکري و سیاسی آنها، به شکستن این موانع بپردازد

که در اصل به -)Hybridity(از مفهوم دورگه بودگی-خودآگاه یا ناخودآگاه-این منظور
کنـد و  هاي متفاوت اشاره میق به گونهویژگیهاي گیاهان و جانورانی با زاد و ولدي متعلّ

-عنصري مهم در مطالعات پسااستعماري براي تفسیر پراکندگی قومی و مهاجرت اسـت 
دیگـري  /ت میـانی تقابـل خـودي   بودن مبین قرار گرفتن در موقعیدورگه. کندمیاستفاده

-153، صـص 1389شـاهمیري، (ه میان دو فرهنگ قرار گرفته است است، مانند فردي ک
خواهی و میل بـه نفـی یـا    ت؛ زیرا رویکرد همگوناین نگرش مقدمۀ واسازي اس.)157

   مـه  کتمان و پنهان داشتن تمایزات فرهنگی و قرار گرفتن در میانـۀ فرهنگهـا نـوعی مقد
بنـابراین، از دیگـر اهـداف پسااسـتعماري آل احمـد در      . سازي بـراي نفـی تقابلهاسـت   

تـالش  . تدیگـري اسـ  /سرگذشت کندوها، قرار دادن مردم ایران در میانۀ فرهنگ خـود 
بـویژه کشـور شـوروي   ،ت خود در برابر مردم کشورهاي همسایهبراي آگاهی از موقعی،

» داروگ«همانگونه کـه نیمـا یوشـیج قبـل از او در شـعر     . ر استصۀ بارز این تفکّمشخّ
ـ   تحـوال مردم را بـه نفـس انقـالب و    توجه ی و اسـتقالل  ت پـس از آن در بازسـازي ملّ

حاد جمـاهیر شـوروي پـس از انقـالب اکتبـر      ؛ یعنی اتّفرهنگی و سیاسی کشور همسایه
خـوبی  باحمـد  آل.3جلب کرده بود) 338-336، صص 1377پورنامداریان،: ك.ر(1917
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. را در سرگذشت کنـدوها نشـان داده اسـت   » دیگري/خود«و » بقیه/ غرب«تقابل فکري 
کشـور  ه عمومی براي آگاه شـدن از اوضـاع حیـات اجتمـاعی و سیاسـی زنبورهـاي       تنب

ت بـه واسـازي تقابـل،    نموداري از تشویق ملّ،)شوروي(بویژه همسایۀ شمالی،همسایه
عبــارت زیــر از داســتان . اقتصــادي و فرهنگــی اســت-انقــالب و خودبــاوري سیاســی

:عا کافی باشدتواند براي اثبات این مدمی» سرگذشت کندوها«
خبـر دادنـد کـه در    هـاي ظهـر ده تـا از قاصـدها رسـیدند و      خالصه تا نزدیکـی «-

والیتهاي همسایه آب از آب تکان نخورده و ذخیرة همه شهرها سالم و دسـت نخـورده   
دوتا از قاصدها هم خبر دادند که شهرهاي والیت آن سوي رودخانه عوض یـک  . است

اما شاباجی خانم بزرگه منتظر دوتا قاصد آخري بود که بـه  . انبار، دو تا انبار آذوقه دارند
عاقبـت  . ست رودخانه رفته بودند تا براش حتم بشود و بتواند تصمیم بگیردوالیت باالد

ریزان آمدند آفتاب که از وسط آسمان به آن طرف سرازیر شد آن دوتاي آخري هم عرق
شرح ماوقع را دادند که ذخیره شهرهاي آن والیت کم و کسـر  . و یکسر به حضور رفتند

و . این طرفها از زمین تا آسـمان فـرق دارد  نجا اصال با مالآنشده هیچی، بلکه شهرهاي 
انـد شـهرهاي آن والیـت را پیـدا بکننـد     توانسـته انـد و نمـی  تی سردرگم بـوده آنها مد «

.)47، ص1388احمد،آل(
قاصدهاي شهرهاي همسایه خبر آوردن که تو هر یازده تا شهر والیت اوضـاع از  «-

گن کـه اونجاهـا   یتهاي همسایه فرستادم میاما ایلچیها که به وال. بینینهمین قراره که می
دسـت  و از والیت بـاال  . دست نخورده موندهشون سالم و از این خبرها نیست و ذخیره
راستش من از دیروز تا حاال از ایـن  ...کردند که نگو و نپرسرودخانه هم چیزها نقل می

ربزرگـامون شـنیده   ما تا حاال هرچی از ننجونها و ماد. خونه و این زندگی بیزاریم گرفته
شنیده بودیم که خوراك مـا  . بودیم این بود که شیره خوراك مورچه است نه خوراك ما

.)55-54همان، صص(»بایس چیزي باشه که به دست خودمون ساخته باشیم
به هرج و مرج که رهاورد حضـور اسـتعمار اسـت و تـالش نوشـتار      توجه،چهارم

نقــشدر داسـتان سرگذشــت کنـدوها  . احمــد بـراي برمالســاختن آن پسااسـتعماري آل 
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ی هرج و مرج حضور اسـتعمار اسـت؛ زیـرا عامـل حضـور      در حقیقت تجلّ» هامورچه«
. گـذارد هاي است که کمندعلی بک به جاي عسل در کنـدوها مـی  ها همان شیرهمورچه

ت از بیرون بـه درون  ملّتوجههرج و مرج داخلی بهترین ابزار براي به انحراف کشاندن 
:ی استو خودآگاهی ملّ

نـه مـی تونـه    . مورچه خلق شده واسۀ دزدي و رخنه کردن تـو انبـار ایـن و اون   «-
آل احمـد،  (»...خودش خوراك خودشو درست کنه نه حوصله داره که بنشینه کـار کنـه  

.)57ص، 1388
این شهر و والیت مال این جونور کثیفه که توش رخنـه کـرده و   ،از امروز به بعد«-

. من که حاضر نیستم یه روز هم زیر این طاقهـا سـرکنم  . خوراکش رو همونجا پیدا کرده
.)63همان، ص(»شماها خود دونین

و آل احمد در این اثر داستانی، مخاطبان داستانش را اندك انـدك بـه سـوي آگـاهی    
ق بیـداري  او با پیگیري موضوع مبـارزه بـا اسـتعمار، مشـو    . سرکشی همگانی می کشاند

داسـتان سرگذشـت کنـدوها ضـمن     .اجتماعی مردم براي کسب استقالل و آزادي است
ـ    »از ماست که برماست«طرح سمبلیک غفلت عمومی ت ، هشـداري بـراي بازیـابی هوی

آل احمـد بـا   حق این است کـه  . استی و بومی و رهایی از دام غفلت و سرگشتگی ملّ
غربـی یو ترقّتحولایرانی با و فرهنگی جامعۀتی بنیادهاي سنّبنیادین میاناد تضّدرك 

، تصـمیم زنبورهـا بـراي    غـرب اقتصـادي از  -سیاسی فرهنگی وو در واقع دنباله روي
را نمـادي از عملگرایـی یـا    ) تبازگشـت بـه سـنّ   (بازگشت به سرزمین آبـا و اجـدادي   

عماري و هـاي اسـت  راهکاري عملی براي مواجهه با تضادها و تناقضات ناشـی از برنامـه  
:استثماري قرار داده است

دونم کـه  زنم و حتم میاالن دو سه ساله من دارم زاغ سیاه صاحاب رو چوب می«-
و . هر دفعه که بال اومده من دنبالش رفتم و دیدم که همـین صـاحابه  . بال همین صاحابه

یـا  . یه جوري زهرمون رو بهش بریزیم. گم بایس یه بالیی سرش بیاریم و بریمیحاال م
هرکار دیگري کـه  ... دونمچیز سالمی تو این خونه زندگی واسش باقی نذاریم یا چه می
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صـحیح و سـالم   دونـم خونـه و زنـدگی رو   هرچی باشه من صالح نمی. تونیم بکنیممی
.)66، ص1388آل احمد،(»بسپریم دستش و بریم
نیز می تـوان نمـادي در تأییـد    » دوازده شهر«و بعد » دوازده کندو«عدد دوازده را در 

مرجع خطاب آل احمد؛ یعنی اشاره به جامعۀ ایرانی تفسـیر کـرد؛ گرچـه هـیچ گـاه آل      
آل احمد عدد دوازده را نمودي از کشـور  . احمد به واکاوي این رمز مهم نپرداخته است

عی ایـران را بـا   کوشد جامعۀ شـی داند و بدین طریق میعی میت تفکر شیایران با محوری
ع به مقابله با فرهنگ بیگانه و متجـاوز و  هاي ظلم ستیز مکتب تشیبازگشت به سرچشمه

.4رقم زدن سرنوشت خویش وادارد
که -سمبلیک، هنوز رسوبات تفکرات مارکسیستی/گرچه به ظاهر در این اثر تمثیلی

-)111، ص1388برتنـز،  :ك.ر(دانـد  استثمار کارگران همراه مـی داري را با رشد سرمایه
و ارادة مشترك آنهـا در  » کمندعلی بک«شود، آبشخور اصلی ستیز زنبوران را با دیده می

ع و از گفتمـان مکتـب تشـی   تـأثّر متـوان مـی کوچ همگانی به سـرزمین آبـا و اجـدادي،    
شـرق  «عمارسـتیزانۀ ادوارد سـعید در   هاي استبخش و بیدارکنندة اندیشهپیشگامی آگاهی

ت و واسـازي نگـرش   دانست که حرکتی نمادین براي نمایش بازگشت بـه سـنّ  » شناسی
احمد در ارزیابی شـتابزده،  شود؛ چنانکه خود آلتقابلی و برترانگارانۀ غربی محسوب می

: به این رویکرد و نگرش بازاندیشانه؛ یعنی بازگشـت بـه اسـالم، تصـریح کـرده اسـت      
زمینـۀ  . تالعه از زمینۀ سنّاطّکایت نسل بعد از من، حکایت نسلی است که خیلی بیح«

.)94ص ،1389احمد، آل(» ...ت من به هر حال اسالمهسنّ

گیرينتیجه
داستان سرگذشت کندوها به قراین متنی و تاریخی، نوشتاري است پسااستعماري که 

بنیـان  . کشـد تصـویر مـی  به1332مرداد 28پیامدهاي حضور استعمار را پس از کودتاي 
کشـف  -هاي ادوارد سعید در شرق شناسیبا الهام از اندیشه-تفکر آل احمد در آثارش

ـ الیه ادهاي ناشـی از مواجهـه دو فرهنـگ متنـاقض درنتیجـه نمـایش       هاي تقابلی و تضّ
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کسیکال فرهنگی است و داستان بلنـد سرگذشـت کنـدوها از    واضطراب فرهنگی یا پاراد
تهاي داستان او به شکلی تقابلی نمودي از شکل گیـري  شخصی. ن قاعده مستثنی نیستای

کمند علـی  «. است) استعمارزده/استعمار(رابطۀ تقابلی غرب برترانگار و شرق فرودست 
در این . اند) استعمارزده(و زنبوران نماد طبقۀ فرودست ) غرب(ار نماد طبقۀ استعم» بک

شوند نمادي از طبقۀ استعمارزده معرفی می،پس از عصر کودتا،ت ایرانتقابلِ نابرابر، ملّ
. کننـد ی خود را در عوض کاالي صنعتی، ناخواسته و غافالنه معاوضه مـی که سرمایۀ ملّ

با گرفتاري در عادت مصرف زدگـی  تی غربزدهملّسرگذشت اسفبار ،سرگذشت کندوها
ن را در برابـر فریـب   و حاصـل دسترنجشـا  دهنـد مـی بهره بـه زنـدگی تـن    بیاست که 

آل . دهنـد ایدئولوژیک و القاي ناتوانی و فرودستی و غفلت تاریخی خـود بـه یغمـا مـی    
ـ  احمد در این اثر تمثیلی به زبانی سمبلیک در پی تخریب یا واسازي سوژه ت شـدگی ملّ

درونمایـۀ داسـتان سرگذشـت کنـدوها بـا      . شـرق اسـت  /ایران در نگرش تقابلی غرب
-ه و پویا، ناظر بر دو وجه اساسی استعمار یکـی، اسـتثمار سیاسـی   رویکردي برونگرایان

احمـد اسـتثمار فرهنگـی مقدمـۀ     از نظـر آل .اقتصادي و دیگري استثمار فرهنگی اسـت 
ی و معرفت فرهنگـی تنهـا   سیاسی است و تالش براي خودآگاهی ملّ-استثمار اقتصادي

در )تقدیرگرایی(زدگیایدئولوژيبه نظر او،. ر استتها میسها و سنّبا بازگشت به داشته
توجیه حضور بیگانگان بزرگترین عامل استعمار پذیري و استثمارشدگی است که باید با 

تی و معرفتی درمان شودبازگشت هوی.
زدگـی، ایجـاد غفلـت    د، گسست نسـلها، مصـرف  ت و تجداحمد، چالش بین سنّآل

ـ     ی و اضـطراب و تنـاقض   عمومی از حال و روز کشورهاي مسـتقل، هـرج و مـرج طلب
کند در ایـن اثـر   داند و تالش میفرهنگی و سیاسی را از نتایج منفی حضور استعمار می

هـاي فرهنـگ بـومی؛ یعنـی     ت ایران را به رویکرد بازاندیشانه به سرچشـمه داستانی، ملّ
مات ع، تشـویق کنـد و بـدین وسـیله مقـد     ویژه گفتمان تشـی ، ببازگشت به مکتب اسالم

.ا سازدی، آزادي و استقالل جامعه را مهیآگاهی عموم
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هایادداشت
سـی دانسـت؛   غلبۀ چنین باوري را در نگرش غربی باید رهاورد تأسیس مکتـب شـرق شنا  -1

خوبی با پرده برداري از آن در پی تبیین این نکته است که شرق شناسـی  چنانکه ادوارد سعید به
1383ادوارد سـعید، (اسـت ) غربی(اروپایی بیشتر ابداعیتی فرهنگی و سیاسی، به عنوان واقعی،

بنابراین باید در گرایش شرق شناسان به سوي فرهنگ، مذهب و ادب شـرقی همـواره   .)32ص
را درنظـر داشـت  » قدرت طلبی و اسـتعمار «و» دانش و کارشناسی«غربی؛ یعنی ن دو رویۀ تمد

ـ زیرا غالباً در نظرگاه جزمی غرب در باب شر؛ )15، ص1367حائري،( ر، علـم،  ق، هرگونه تفکّ
اقی و بی اصالتند و اگر قرار باشد آنها تدبیر، ادب و شعر در چین، هند، ایران و مصر اموري اتفّ

بـه نقـل از داوري،   (ب مـی داننـد   را به تاریخ منسوب کنند، آن را بیشتر با فرهنگ غربی مناسـ 
.)22، ص1380

: سرگذشـت کنـدوها آورده اسـت   استانخود آل احمد در برابر سؤال میزان ارزش هنري د-2
اگه دفعـۀ دیگـر چـاپش کـنم،     . توانم ارزشی زیاد قائل بشمنمی» سرگذشت کندوها«باز براي «

)109، ص 1389احمد، آل(» .یک قسمتهایش رو. عوضش خواهم کرد تا یه حدودي
ه البته ممکن است برخـی ایـن جلـب    -3 از گفتمـان مارکسیسـتی و   تـأثّر آل احمـد را م توجـ

ا همانگونه که نیمـا در برابـر   مرداد بدان پایبند بود؛ ام28کمونیستی بدانند که او قبل از کودتاي
) 338-337صـص ،1377پورنامـداریان، : ك.ر(تهمت کمونیسـت بـودن، خـود را تبرئـه نمـود     

احمـد  به وضـوح آل .. .مرداد مانند غربزدگی و ارزیابی شتابزده و28هاي پس از کودتاينوشته
افزون بـر آن سـیمین دانشـور آشـکارا بـه      . کندا میهاي مارکسیستی مبرّرا از گرایش به اندیشه

هـاي مکتـب مارکسیسـم اسـتالینی روس و امپریالیسـم      جدایی آل احمد و مبارزة او با اندیشـه 
داشت آل احمـد  به عقیدة ما این بر.)22ص،1371دانشور ،(ریکا اشاره کرده استانگلیس و ام

تی بـا  هاي نیما یوشیج است؛ شاعري که جالل مـد در داستان، نشانۀ پیوند بینامتنی اثر با اندیشه
.احمد گویاي این ارتباط و همنشینی استآل» پیرمرد چشم ما بود«او همنشین بوده و مقالۀ 

ه ارائۀ تفسیري از این دست را نباید دور ذهن دانست؛ زیرا -4 توجـ   ع و ظلـم  بـه مکتـب تشـی
دور ... به تناسب در آثار دیگـر جـالل از جملـه مـدیر مدرسـه و     -آشکارا یا پنهانی-ستیزي که

-»سووشـون «ی در آثار داستانی همسرش، سیمین دانشور، چـون  ت از ایشان حتّزند، به تبعیمی
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-دشـو مرداد محسوب می28از بینش آل احمد و از پیامدهاي کودتاي تأثّرکه در واقع رمانی م
.)304و298، 249، صص1380دانشور،: ك.ر(به شکلی ویژه تمرکز یافته است 

منابع و مآخذ
کتابهاي فارسی-الف

انتشــارات ،، سرگذشــت کنــدوها، چــاپ ششــم، تهــران)1388(آل احمــد، جــالل، -1
.فردوس

.انتشارات فردوس،، غربزدگی، چاپ هفتم، تهران)1380(، ------------2
.انتشارات ژکان،قمارزیابی شتابزده،، )1389(، -----------3
ترجمـۀ مهـران   ، مفاهیم بنیادي نظریۀ فرهنگی،)1387(ویک، ادگار اندرو و پیتر سج-4

.نشر آگه،تهرانمهاجر و محمد نبوي، 
، نظریـۀ ادبـی، ترجمـۀ فـرزان سـجودي، چـاپ دوم،       )1388(برتنز، یوهانس ویلم، -5

.آهنگ دیگر،تهران
.انتشارات سروش،ام ابري است، تهران، خانه)1377(پورنامداریان، تقی، -6
، فرهنگ اندیشۀ انتقادي از روشـنگري تـا پسـامدرنیته، ترجمـۀ     )1386(پین، مایکل، -7

.نشر مرکز ،پیام یزدانجو، چاپ سوم، تهران
.نشر اختران،معاصر، تهرانادبیاتهایی در ، گزاره)1383(تسلیمی، علی، -8
گران ایرانی بـا دو رویـۀ   ي اندیشههانخستین رویارویی،)1367(حائري، عبدالهادي، -9

انتشارات امیرکبیر،ن بورژوازي غرب، تهرانتمد.
ر در وضع کنونی تفکّ(زدگیاي از تاریخ غربه، شم)1363(داوري اردکانی، رضا، -10

.انتشارات سروش،، چاپ دوم، تهران)ایران
.نشر خرم،هران، غروب جالل، چاپ چهارم، ت)1371(دانشور، سیمین، -11
.انتشارات خوارزمی،، سووشون، چاپ پانزدهم، تهران)1380(، -----------12
.حوزة هنري،، کالبد شکافی رمان فارسی، تهران)1383(دستغیب، عبدالعلی، -13
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شناسی، ترجمـۀ عبـدالرحیم گـواهی، چـاپ چهـارم،      ، شرق)1383(سعید، ادوارد، -14
.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،تهران

، راهنمـاي نظریـۀ ادبـی معاصـر، ترجمـۀ      )1384(ن و پیتر ویدوسـون،  سلدن، راما-15
.طرح نو،عباس مخبر، چاپ سوم، تهران

نشـر  ،، قدرت، گفتمان و زبان، چاپ دوم، تهران)1387(سلطانی، سید علی اصغر، -16
.نی
.نشر علم،، نظریه و نقد پسااستعماري، تهران)1389(شاهمیري، آزاده، -17
،، نقد و تحلیل و گزیدة داستانهاي آل احمد، تهـران )1381(شیخ رضایی، حسین، -18

.نشر روزگار
.نشر نیتهران،ت در اسالم، دانش و مشروعی،، قدرت)1378(فیرحی،داوود، -19
ل سـخنور و دیگـران،   ، درسنامۀ نظریـۀ ادبـی، ترجمـۀ جـال    )1388(کلیگز، مري، -20

.اختران،تهران
نظریه و نقد ادبی، ترجمۀ لیال بهرانی ، درسنامۀ )1383(گرین، کیت و جیل لبیهان، -21

.انتشارات روزنگار،و دیگران، تهران
.انتشارات نیلوفر،، تهران)دو جلد(، باغ در باغ)1378(گلشیري، هوشنگ، -22
هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهـاجري و  ، دانشنامۀ نظریه)1385(مکاریک،ایرنا، -23

.نشر آگه،محمد نبوي، چاپ دوم، تهران
ــدی-24 ــران، چــاپ دوم دورة ، صدســال داســتان)1386(نی، حســن،میرعاب نویســی ای

.نشر چشمه،چهارجلدي، تهران
.مرکز،تهرانه شکنی، ترجمۀ پیام یزدانجو، ، شالود)1385(نوریس، کریستوفر، -25
فتمان و قـدرت، ترجمـۀ محمـود متحـد،     گ: ، غرب و بقیه)1386(هال، استوارت، -26

.نشر آگه،تهران
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مقاالت فارسی-ب
ادبیـات مـروري بـر   (سایه به سایه داستان نویسی در ایـران  ، )1369(آژند، یعقوب، -1

.19-16، صص5ادبستان فرهنگ و هنر، شمارة ،)داستانی در ایران
ـ  «، )1383(خلیلی، رضا، -2 احمـد و پاسـخ بـه پرسـش     ت؛ جـالل آل غربزدگـی و هوی

.86-55، صص)20(5ی، شمارةمطالعات ملّۀ، مجلّ»ماندگیعقب
واکنش جریان روشنفکري ایران در برابر لیبرالیسم «، )1388(نژاد، سیدمهدي، ساداتی-3

، مجلۀ مطالعـات  »احمد، بازرگان و شریعتیاز دهۀ چهل تا انقالب اسالمی با تأکید بر آل
.148-119صص ،)17(5شمارةانقالب اسالمی،

منابع اینترنتی-ج
، 1387، مجلـۀ یـاد ایـام، شـهریور    »لمـثال شـرح احـوا   «رتال جامع علوم انسـانی،  وپ-1

.40شمارة
http://www.ensani.ir/fa/content/128127/default.aspx.
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