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 مقدمه 

با لیسۀ نویسندگان رئا ومسائ  اجتماعی اس   برای انهلاس ژانرهای ادبی مناسابترین از  یلی رمان

 اند.الهم  نشان دادهعلس زمان خودهای مخت ف نسب  به وقایع در دورهاساتفاده از این نو  ادبی  

ساارزمین  ها درو حضااور بربی پدیدۀ اساتهمار  در برابرآذربایجان ویژه نویسااندگان به ،نویساندگان 

اده از رضا براهنی اس  که با استف ،اند. یلی از این نویساندگان توجه نبودهدر دورۀ په وی بی ایران

به تصااویر در جامهه را اسااتهمار  پیامدهای حضااور «رازهای ساارزمین من»در رمان  این گونۀ ادبی

آداب و  ،از جامهه بازتابی واقهیتوان را می« رازهای ساارزمین من»رمان بنابراین؛  ده اساا .کشاای

. در دانس  7331تا  7331هایسال یهنی ؛ای بیسا  سااله  دورهمرد  تبریز در های رساو  و واکنش 

 با ایران های روسااایههاا در ایران تقریبااب باه دویسااا  ساااال پیش از این و جنا      نفوذ بربی ،واقع

آباز شااد، در آن سااال و پس از آن، نیروهای  7388هایگردد، اما اوج و شاادت آن از سااالبرمی

انگ یسای و روسای در برب و شامال ایران حضاور داشاتند. بندرهای شااپور و خرمشهر به تصرف       

 و ویژه شااهر تبریز، حضااور ها درآمده بود و نظامیان آمریلایی، در آذربایجان و بهکام  انگ یساای

(. نظر به اینله برخی 318: 7313های کشاااور داشاااتند )ذاکرحساااین،  نقش مؤثری در سااایاسااا 

پور در این دوره به نفوذ بیگانگان در نویسندگان چون آل احمد، براهنی، ساعدی، دانشور و روانی

 اهنآایران واکنش نشان دادند و آثاری را با این مضمون پدید آوردند، ماتوای پسااستهماری آثار 

توان به ساا ف فلری آثارشااان می بررساایبا  که پردازی اساا های داسااتانتر از دیگر جنبهپررن 

راسااااس ب ماتواییدر این پژوهش، با روش تا ی  های ایدئولوژیک نهفته در آن پی برد. لذا جنبه

 ،برهمین اساااس. پردازیۀمی «رازهای ساارزمین من»به بررساای رمان  های نقد پسااااسااتهماریمؤلفه

های ادبیات مؤلفه: شاااودپاساااخ داده می هاآنم رح اسااا  که به  پرساااشاااهایی در این پژوهش 

های اجتماعی و سااایاسااای مؤثر بر این رمان زمینهاند؟ پسااااساااتهماری در رمان رضاااا براهنی کدا  

 اس ؟ ویژه تبریز با پدیدۀ استهمار و استهمارگران چگونه بودهاند؟ برخورد جامهۀ ایرانی، بهکدا 

 پژوهش . پیشینۀ1-2
کارکردهای اس وره در گفتمان پسااستهماری رمان فارسی )با » ( 7334مرادی و حسینی ) -

این پژوهش، به تبیین اس ورۀ «. ، اه  برق(رازهای سرزمین منتا ی  رمان سووشون، 

های رمان که در یک داستان از داستان های مذکور پرداختهسیاسی و فرهنگی در رمان
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دادن شواهد نفرت شدید مرد  ایران به اشغال با نشان «کینه ازلی» ؛سرزمین منرازهای 

 ها، چهرۀ متجاوز بربی ترسیۀ شده اس .سرزمین خود توسط بربی

را با روشاای انتقادی و بر « رازهای ساارزمین منبازنمایی جنساای  در رمان ( »7338صااابرپور )-

های زن رمان این مقاله، شخصی اسااس نظریات سایمون دوبووار بررسای کرده اس . در    

 بازنمایی شده اس .« نشمۀ س  نتی»و « مادر انقالبی »در دو گروه 

موسۀ »های های پساااستهماری در رمان مقایساه و تا ی  ج وه  (7338(نیا شالوهی ناظمیان و  -

. این پژوهش، برخی از پیامدهای سیمین دانشور« سووشون» یب صالف و « هجرت به شمال

 استهمار را در ایران و عرب بر اساس آثار این نویسندگان مورد بررسی قرار داده اس .

زدگی در رمان مهاصار )م الهۀ موردی رمان سیاسی  نقد سایاسا   »(، 7337گرجی و ساراج )  -

منظور تا ی  حوادث مهۀ که این مقاله، با روش گفتمان انتقادی به  «رازهای ساارزمین من»

 اس . پرداخته« رازهای سرزمین من»ساز سیاسی ایران، به بازخوانی رمان جریان

های ایران بررسی و تا ی  مضامین اجتماعی در رمان»(، 7331مص ای، کازرونی و اردالنی ) -

 .اندهین اجتماعی در ده رمان منتخب پرداختکه به تا ی  مضام «ش( 7338تا  7318)از 

انجمن تروی  زبان و ادبیات فارسی در گرگان، یازدهمین دورۀ (، در 7333حاجتی و رضای)  -

مان و تلیه بر گفت اب« خوانش پسااستهماری رمان رازهای سرزمین رضا براهنی» تا  عنوان

اعمال قدرت برب، های های داخ ی و خارجی، اساااتراتژیواکااوی نظاا  سااا  اه قدرت   

ر این اند. دبربی به بررساای این رمان پرداختهسااازی و ساامبولیسااۀ ضاادهای بیری ق بی 

ساااازی، سااارکوبگری و  مقاالاه، تا  عناوینی چون اساااتهمار و پساااااساااتهمار، بیری    

گماری، گفتمان پسااااسااتهماری تقاب ی، ساامبولیسااۀ ضاادبربی و کانون مردمی   جاسااوس

می با اند که گفتمان پساااستهماری تقاب ی و مرد نتیجه رسایده  گفتمان پساااساتهماری به این  

ه ها و کسب فاع ی  دیگری تا  س  های بربیجوییکشایدن سای ره  تمرکز بر به چالش

 در داستان شل  گرفته اس .

های ادبیات بر اسااااس مؤلفه «رازهای سااارزمین من»رمان نقد های مذکور، بااتوجه به پژوهش 

ر قرا قتاقی مسااتق  مورد ایۀ، در پژوهشاایکه در این مقاله به آن پرداختهپسااااسااتهماری آنگونه  

 اس . نگرفته
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 مبانی نظری .2

بیانگر رهایی از استهمار و کسب استقالل ( که postcolonial literatureادبیات پسااستهماری )

و سبلی  خودهای مختص به مایهسیاسی و فرهنگی مرد  تا  س  ۀ قواعد استهماری اس ، به درون

های ادبی و نقدی اس  که ترین نظریهنظریۀ پسااستهماری از مهۀ»در واقع  پردازد.متفاوت می

آن که  خصوص پس ازاس ؛ به ای از خود نشان دادههمزمان با دوران پسامدرن حضور گسترده

د و برب فلنا به اندیشۀ جهانی سایه« سفیدپوستی اس ورۀ»رایی بر عرصۀ فرهن  برب و ساختارگ

اعدی، )ص «ها مهرفی کردها و روشرا به عنوان منبع و سرچشمۀ ع ۀ، مهرف ، ابتلار و زادگاه نظریه

دادن قدرتی اس  که استهمارگران با زور این نو  ادبیات که هدف آن نامشرو  ج وه (.722: 7334

ل  از استقالل دالاند، مفهومی کامالب تاریخی دارد و بر دوران پس و کشورگشایی به دس  آورده

 ، این اص الح به وسی ۀ متخصصان نقد ادبی برای باث در مورد 7318در نیمۀ دو  دهۀ »کند. می

(. این واژه را 721: 7332)اشلراف ، « آثار فرهنگی به جامانده از استهمار مورد استفاده قرار گرف 

نمایاندن استهمار  کشورهای مستهمره به کار بردند و آثاری با هدف 7318در اواخر دهۀ 

ها به وجود آوردند که به جای بیان تجربۀ استهمارگر به بیان استهمارگران و چهرۀ مظ و  مستهمره

توجه قرار  استهماری مورددر نظریۀ پسا آنچه» ،اینلهدیگر های تا  استهمار پرداختند. تجربۀ گروه

استهماری دان حوزۀ پسانماندیش این مهنی کهگرفته اس ، نقد خویش یا نقد فرهن  خودی اس ؛ به 

مورد ا اند تا فرهن  خود ررده که همواره تالش کردهلن نقد فرهن  بربی و استهمار اکتفا تنها به

ما نیز در این نوشته، به دو سوی  ،بنابراین (.741: 7323)شاهمیری،  «شناسی قرار دهندانتقاد و آسیب

 ایۀ. این  یف نظر کرده

نده شرقی نویس« من»ها و موضوعاتی اس  که این ادبیات، تقاب  شخصی  های مهۀمایهاز درون

یی هاد. این ادبیات، دارای مؤلفهدهرا با هۀ، نشان می هاآنبربی و تهام  « دیگری»را در تقاب  با 

چون مبارزه با فرهن  مهاجۀ بربی، نژادپرستی، فرادس  و فرودس ، مرکز و حاشیه، جنسی  و 

دوارد سهید، شناسی ااش از لااظ تئوریک، با انتشار کتاب شرقدر شل  رای  شرقی»نظایر آن اس . 

رازهای »(. رمان 383: 8883)برتنس، « آباز شد 7312های آمریلایی در سال -منتقد ف س ینی
کشی و استثمار برب را لمس کرده، با نوشتۀ رضا براهنی هۀ که نویسندۀ آن بهره« سرزمین من

 ند. کهای مخت ف آنچه را اتفاق افتاده اس ، حلای  میوری  شخصی سازی و ماشخصی 
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 رازهای سرزمین من. رضا براهنی و رمان 2-1

 صاافاه 7828 حدود یبه حجم یدو مج د رضااا براهنی، یک کتاباثر  رازهای ساارزمین منرمان 

تا  7331تر از سال و به عبارتی دقیق 7332تا  7338صاورت ک ی از ساال   اسا  که به  در ق ع رقهی

 رمانِن ای. مج د اول کندرا روای  میحوادثی از تبریز، اردبی ، تهران، شیراز، ویتنا  و لندن  7331

. بخش و چهار فصااا  دیگر دارد دو  آن هۀ دو مج دو فصااا   و چهاار دو بخش  ،ماورحاادثاه  

ماجراهای  شااام  شااود،هر فصاا  آن از زاویۀ دیدی متفاوت روای  می بندی این رمان کهتقساایۀ

 س های رمان اشخصی  گذشتۀ به زندگی یدوران مامدرضا په وی، پیروزی انقالب و گریزهای

 قول ،، قول همسایۀ تیمسار شادانکینۀ ازلی، ساروان آمریلایی و سارهن  ایرانی  اند از: عبارتکه 

ساااروان  ، قولنامۀ دو  -، قول یک مترجۀ ساااابقگزارش ا العاتی ،نامۀ اول -یک مترجۀ ساااابق

ادان هایی از بازجویی سودابۀ شو قول حسین میرزا، برگه قول سرهن  جزایری بی تمور آمریلایی،

همساار تیمسااار شااادان، قول ماهی همساار ساارهن  جزایری، قول هوشاان ، نامۀ تهمینه خواهرزن  

 و قول نهایی. تیمسار شادان

ال دنبدیگری را  تن، هدفرحجۀ کردن مظاهر سایاساای و با پ  رضاا براهنی، در ب ن حوادث به  

 ،کندیم خود را به خواننده القا هایاندیشه هایش،فرساییق ۀالی . نویسندۀ رمان، در البهاس کرده

شاود و نویسانده بسته به روای  هر شخصی ، به   اهداف سایاسای و اجتماعی در این رمان دنبال می  

که  ی یافته اس سایاسی، به چند صورت تج   های اندیشاه ، در این رمان پردازد.بیان این مواضاع می 

 :اسی داردنویسنده در ب هد سیایدئولوژی حلای  از 

شود، حلای  از دیدگاه ی  میوار« دانای ک »دید الف( در بخش آبازین رمان که با زاویۀ

چنانله در گفتگوی میان مترجۀ و  ؛گرایی او با شوروی داردها و همخالف براهنی با آمریلاییم

شود. هنگا  باث و گفتگوی این دو، باث بر سر دیویس آمریلایی این اختالف آشلارا دیده می

شد، کآمریلایی باث شوروی را پیش می کند اما هنگامی کهادامه پیدا میایران و زنان ایرانی 

 «..ن ب وک شرق و برب مهاف کن و .زنان ایرانی را از جن  میا»گوید: براهنی از زبان مترجۀ می

 شکُدر نقد این رمان هۀ بر این باور اس  که گرگ اجنبی مامدرضا سرشار، (.71: 7321)براهنی، 

مربوط به  نه یک نظامی ،که یک قزاق روسی را کشته اس « یک ناسیونالیس  سوسیالیس  اس »

(. براهنی دائۀ از اختالف 733 :7323) «را اتااد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا روسیه شوروی

اما هیچ کجای رمان از اختالف میان ایران و شوروی اینگونه  ،گویدها با ایران سخن میآمریلایی
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هایی کرد، چیزآنچه این دو ]دیویس آمریلایی و مترجۀ ایرانی[ را از هۀ جدا می»نگفته اس ؛ زیرا 

 (.38: 7321)براهنی،« تر بودتر و جهانیتر، عمومیوسیع

کُش سیاسی براهنی عالوه بر اندیشۀ مبارزه با استهمار که با قهرمانی گرگ اجنبی ۀب( در اندیش

آمده اس ، پرداختن به مبارزه با رژیۀ حاکۀ اس ؛ یهنی براهنی به اختالفات فلری با رژیۀ په وی 

انی، ها پرداخته اس . رمان، از بخش سروان آمریلایی و سرهن  ایرو مسئوالن حلومتی آن

یک  کند. براهنی ازالی مهضالت اجتماعی و اقتصادی حلوم  حاکۀ را نقد میرفته در البهرفته

رفی باز مهجنسادان را هۀداند، مثالب تیمسار ش رف مسئوالن حلوم  را دچار انارافات بسیار می

ی راحتحتی بهاز  رف دیگر  داند.را مهتاد و فرماندار را دزد ناموس می جزایری سرهن ؛ کندمی

داند و زنان اشراف می منارفکند و آنان را گویی میها هۀ از اوای  داستان پیشدر مورد زنان آن

 . کندرا هۀ فاسد مهرفی می

تواند رویلرد دیگری از اندیشۀ سیاسی براهنی را در این رمان به ما ج( مورد دیگری که می

ن به انقالب اس . او در بخش اعظمی از رمان، ها برای رسیدمهرفی کند، تالش و تلاپوی شخصی 

دهد که باید برای به ها انقالبی را مژده مینگاریچه با آوردن خواب و رؤیا و چه اتفاقات و نامه

داند شد. او پیروزی انقالب را مهجزه میها کشیده میافتاد و سختیآمدن آن تظاهرات راه میدس 

 تر که پسای از این بزرگمهجزه»آورده که:  [حاجی فا مه] های رمان،و از زبان یلی از شخصی 

 .(137)همان: « گردداز چهارده سال اما  بر می

ما ا انقالبی نیس  بار تودۀ مرد  در این رمان،هن  زندگانی فالک نماد ضربا، میرزا حسین

د. با مبارز هستنها با وجود تما  انارافات شخصی  از دیگربرخی شود و ناخودآگاه انقالبی می

 بینی کردهکند، انقالب را پیشکه جشن ازدواج شادی و ع ی را روای  می آوردن خواب حسین

 هایخواهۀ به یک چیز اعتراف کنۀ. خوابمن می»بود و از زبان شخصی  دیگری آورده اس : 

 ور. الاق  از های دیگران هۀ هماناند. خوابا  بودهتر از واقهی  زندگیزندگی من بسیار واقهی

 بینی کرده بود، پس از تظاهراتانقالبی را که در خواب حسین پیش براهنی، (.783)همان: « دید من

کند و با متص  کردن آن با مباث اول، مبارزه استهمارگر با روح م ی و و اتفاقات بسیار تصویر می

 داند.کُش را حافظ آن میاجنبی

گاه گاه ن ،کنندمیاصاااول اخالقی را رعای  نآید که ی برمیانتقاد از زنانبراهنی، گاهی از در 

رزمین پرستی و دفا  از سد. از و ننمایها را بر مال میظ ۀ رفته بر آنفمنیستی به جریان زنان دارد و 
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 کشاد. از را به تصاویر می  اساتهمارزده های ضاهف اراده و فرودساتی شاخصای      و گویدساخن می 

اه گوید و گاهی از نگۀ حسااین میرزایی سااخن میاساا وو فراگیری قرآن در زندان به گراییاسااال 

از شوند. مادر را رمی تجسۀ بهدیتکزن ها که برای آنکند و اینمردان به زنان انتقاد می سا ای 

زبان به  داند وها را باعث بروز برخی از فساااادهای اجتماعی میورزی و آمریلاییهوی  و عشاااق

و  زادگانفسااد زنان اشاراف و اشراف   گشااید تا از گیری و خفقان سااواک می ساخ   برمالکردن

 .اهداف انقالب و مواردی از این دس  بگوید

این رمان،  مهرفی کرد. گونهاین را« رازهای سااارزمین من»توان رضاااا براهنی و رماان  اماا می 

ورد شااود و شاااید بتوان در منزدیک میگاه به رئالیسااۀ جادویی داسااتانی رئالیسااتی اساا  که گاه 

را  را عموماب و حوادث بشریۀ نویسانده رئالیس »دیگری گف :  گرایواقع مانند هر نویساندۀ  براهنی

ه با یلدیگر های مجزا کای از پدیدهمنزلۀ س س هگیرد، نه بهمثابۀ سیر تلام ی در نظر میخصوصاب به

 «تضاااد و همبسااتگی، سااازندۀ حیات اجتماعی اساا و شاارایط تاریخی ارتباط ندارد، در چشااۀ او 

 حضاااورپیرنا  این رمان، در دو ج د، حوادث و اتفاقات جامهه و واقهیات   (.43: 7318)پرهاا ،  

 هتوان این اثر را بکشااد. اگرچه میایران و احوال مرد  ساارزمین را به تصااویر می  در هاآمریلایی

ا ام ،، رئالیسااۀ جادویی دانساا ن  بومی اساا های فرهکه یلی از ریشااه ایلااظ موارد اساا وره

ها نمود بیشااتری دارد. عالوه بر اینها، آن با اسااتناد به خا رات و روای  شااخصاای  گرا بودن واقع

اسااا . حوادثی که اختالف و تضااااد میان من  «بربی» اب ب اتفاقات این رمان حول ماور دیگری

 گر اس .را حلای « بربی»و دیگری « شرقی»

شااود. هوای برفی و شااب و شاارو  می زاو وحشاا  آلودابها  فضاااسااازیاز آباز، داسااتان با 

د: گویگر تو ئه اسااا  که میافزود و در همان آباز، رمان، حلای های ب ند که بر هراس میکوه

اهی پن  شد. گهای روستا دیده نمیها و ک بهکننده بود. چیزی جز کومههای دش  خستهتابساتان »

خوردند که دس  به چشۀ میباریک و گرد و خاک پوشایده در دور ش درخ  ک  و مهوج یا شا 

دائۀ حس خیان  و در  ی(. القا77: 7321)براهنی، « ای به هۀ نزدیک شااده بودندانگار برای تو ئه

ار و تصاویر استهم ای اسا  که  عدالتی تا اندازههای اجتماعی و فراگیری آن و بیپی آن ناهنجاری

 توان دید.را در رمان میسایۀ آن 

. کندداند، روای  می، ب له هر شااخصاایتی آنچه را میدر این رمان، راوی یک شااخص نیساا 

های شاااخصااای   ؛ چرا کهاندازدزحم  میگاه خواننده را به ،ا العاات مهمااگونۀ کنار هۀ آمده  
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رود، جوانی پیش میهایش ها و شنیدهاما کسی که رمان بیشتر حول ماور دیده ،بسیاری روایتگرند

های زندگی حسین میرزایی در واقع زندگی سال»به نا  حساین اسا . سایروس شمیسا اعتقاد دارد:    

 کسی ، حساین (814: 7338) «جوانی براهنی اسا  و نیز ماجراهای پیش از انقالب و بهد از انقالب 

اه با ، همروی د.شااوعنوان مترجۀ افساار آمریلایی مهرفی میۀ ساارهن  ایرانی بهاساا وکه به اساا 

شود و مریلایی دستگیر میدر ماجرای قت  افسر آ ،سایزده نفر از افسران ارتش و سرهن  جزایری 

هایش را روای  کند. چهارده نفر برای قت  ها و شنیدهجده سال از زندان آزاد شده تا دیدهپس از ه

ص ی و ا بخشتا به  دهدرخ میشاوند و اتفاقات بسایاری در داستان   یک افسار آمریلایی اعدا  می 

 آن یهنی پیروزی انقالب برسد.  یپایان

ه خود در این رمان پرداخت ها به بیان فلر و اندیشااۀرضااا براهنی با روای  چندگانۀ شااخصاای  

که بدون این هابرخی شخصی  ،دکنمی آشلاراین رمان که رازهای سرزمین نویسنده را در  اسا . 

تباط ها ارافرادی که با آن ۀ  خود و زندگی خود و گذشااتحس انقالبی داشااته باشااند برای شااناخ

 وکه به انقالبیون تاوی  دهند هستند  اسانادی ی وجوجسا  در  آنان داشاته، دنبال انقالب هساتند.  

 شوند.موفق میسرانجا  

ه به ک ، همسر تیمسار شادانسودابهاند. های دیگری هۀ در جریان داستان نقش داشتهشاخصی  

افساااران آمریلایی، مورد توجه  خوانند،می« الی»او را « الویرا» دلیا  شاااباه  با زن زیبای ارمنی 

هر شو رادر مقاب ، خواهر کوچلش، تهمینه که شوهرش  هاس .پرودۀ ساواک و آمریلاییدسا  

 شود.از مجاهدین انقالب می ،کشته -تیمسار شادان- خواهرش

انقالبی و مادر اس  که به خا ر نقش تیمسار در کشته شدن شوهرش، از نمایندۀ زن  تهمینه،   

کند. و رسیدن زمان آن صبر می شاو متنفر اسا  و قصد کشتن او را داشته، اما تا بزرگ شدن پسر 

 -  هوشن له به دسب وسی ۀ تهمینه و پسرش اما نه به ،شودرسد و تیمسار کشته میزمان آن فرا می

، ر تهمینهاعدا  پس .که تنها تهمینه از آن آگاه بوداس  قت  تیمسار، رازی  .-مینهبرادر ساودابه و ته 

 را به دنبال دارد.  ویکینۀ بیشتر 

وفای یزن ب ،سااودابهمهنایی ت ویای نیز دارد. انتخاب نا  سااودابه و تهمینه برای این دو خواهر 

هۀ زن  نهشود. تهمیاش میاس  که عاشق پسرخوانده -یلی از پادشاهان باستانی ایران-کیلاووس 

شد ری و از او صاحب پس کردباساتانی ایران، رساتۀ اس  که فقط یک شب با او عشقبازی    په وان

 .شداو کشته  با جن  درو بدون آنله پدرش را بشناسد،  شتندگذاکه نامش را سهراب
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او از کودکی تا حوادث انقالب  ترین شاخصی  رمان، حسین، شام  وقایع زندگی روای  مهۀ

اسا . در این دوران، حساین دارای کشاف و شهود اس  و اب ب اتفاقات دیاللتیک میان برب و    

 شرق و روای  دیگران را شاهد بوده و شنیده اس .

 انقالب به منتهی ماه یک شود و درمی مالو  ابدحبس به عدالتیبی با په وی دورۀ حسین، در

 که بیندمی را شهری ؛آیدمی تهران گذارد. بهمی اجتما ۀ عرص به پا شده و آزاد ندانیانز ز ی اخی با

صورت زنی به نا  انقالب را به، دهند. او در خوابانقالب را سار می  فریاد که مردمی خروشایده و 

اما  ،دداره آرزوی دیدن تهمیناو شود. بیند و سرانجا  انقالب پیروز میشادی و مردی به نا  ع ی می

  د.یابمیرا  هایشپرسشرسد، نه پاسخ پس از رن  فراوان نه به تهمینه می

 ور پنهانی نزد مردی تنها، در دامنۀ کوه سااابالن زندگی ها بهتهمینه و پسااارش ناصااار، مدت 

کش به مرد، مترجۀ یک آمریلایی بوده و پس از کشاته شادن او توسط گرگ اجنبی   آنکنند. می

 ای پناه برده و در همانجا مانده اس . ک به

ی اس . او که همراه ناپذیرباورر رمان هۀ دارای شخصی  جالب و رقیه خانۀ، شاخصای  دیگ  

که عاشق او شده، از آنجا خارج  واسا ۀ حاجی گالب به ،کردهنو زندگی میشاهر  ۀمادرش در ق ه

. رقیه خانۀ، پس از شااهادت شااوهرش از آیدمیدر حاجی گالبشااود و پس از توبه به ازدواج می

کند که پس از قصاااد ساااو   رود و فرد دیگری به نا  حاجی جبار او را حمای  میخانه بیرون می

 . کنداز دس  او فرار می ،حاجی جبار

هۀ در  -نماد تنهایی و فروافتادگی در داستان- های دیگر داستان، سرهن  جزایریشاخصای   

با  زن سیاسی رمان، -ماهی – قب  از آن، همسرش ،البته شود.ی، اعدا  میجریان قت  افسر آمریلای

داشااته اساا . پیرزن ف جی به نا  حاج های دیگری نیز بود و ارتباط ابوای فرماندار از او جدا شااده

، سااارانجا  روز ورود بود )ره( فاا ماه هۀ که دائۀ بر تخ  خوابیده و آرزویش دیدن اما  خمینی  

با پرتاب کردن برس مو، شااایشاااه ت ویزیون را   ،شاااود از ت ویزیون او را ببیندنمی اما ، وقتی موفق

در همان روز جنازه را دفن خواهند ش میوصاایت بنا برمیرد. کند و میشاالند و در د  ساالته میمی

درس  در زمانی که آمبوالنس حام  جنازه در راه بهش  زهرا  ،شودکنند و این موضاو  سبب می 

 این گونه اما  را مالقات کند.شاااین حام  اما  هۀ از آنجا عبور کند تا شااااید این توقف کرده، ما

 باشد. یابد تا پیروزی انقالب را روایتگرگونه ادامه میداستان این
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 تقابل سنت و مدرنیته.2-2

ای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ف سفی اس  که از حدود سدۀ هفدهۀ مدرنیته، مجموعه»

های آن، فروپاشی، اصالح، تجربه، در برب متولد شده و تا امروز ادامه یافته اس . ویژگیمیالدی 

سازی، اجتماعی به دلی  تغییرات ناشی از صنهتی ۀتغییر سریع، ناپایداری و ناامنی اس ، این پدید

گسترش زندگی شهری و خروج دین از زندگی شل  گرفته اس . بسیاری مدرنیته را روزگار 

اض ی و )ف« دانندای، دینی، اضافی و ف سفی( میخرد انسانی بر باورهای سنتی )اس ورهپیروزی 

(. چنین فرهنگی که به تهبیری حاص  پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی 738: 7337هملاران، 

سازی ها تا  تزثیر قرار داد. صنهتیهای زندگی آنچون تما  جنبهبود، اندیشه و فرهن  م   را هۀ

ابزاری نگریستن به اندیشه و صاحب اندیشه باعث تناز  و کشملش اندیشۀ نو و کهن شد و به  و

 های جدیدی انجامید. گفتمان

دشوار  دانند، سنتی بودن کاری بسدر مدرنیته که گاه انلار شیوۀ کهنه و سنتی را فضی   می

ارچوب چ مسائ ی الینا  درح   توانایشود که اس . البته مفاهیۀ مدرن به این دلی  پذیرفته می

 ریشۀ اص ی واژۀ سن  به مهنای»؛ بنابراین باید سن  را شناخ  که را داردسنتی ح   هایاندیشه

(. برخورد س ای با مدرنیته و عینی بودن مدرنیته در ایران، 881: 7321)جهانبگ و، « انتقال اس 

نگذاش  مدرنیته به شل  و  امهه نداداجازۀ پرداخ  ذهنی و عمیق بودن این پدیدۀ تازه را در ج

بنابراین هر چه سن   در عمق جامهه ریشه داش ، مدرنیته فقط در  کام  در جامهه ما اتفاق بیفتد.

زادگان بدون توجه به سن  ، سهی بر بربی دولتان و اشرافس ف جامهه و ظواهر ماند و صاحب

 رار دادند. شدن خود کردند و نهادهای بربی را الگو قکردن و مدرن

 آن بین دو ق ب رئالیسۀ و مدرنیسۀ در نوسان اس ، «درآمد»هۀ که  رازهای سرزمین من رمان

 هایاما ارزش ،نشینی ترجیف دادندرا بر خانه جامههزنان از خانه بیرون آمدند و دهد که نشان می

ها ربیمنصبان ابزار بزادگان و صاحبها در جامهه افول پیدا کرد. با حاکۀ شدن این تفلر، اشرافآن

اس . فرادس  و فرودس  بر اسقرارگرفتندها پایین جامهه، تا  ارادۀ فرادس   بقۀشدند و مرد  

تاوالت جامهه، افلار و آداب و رسو   .بندی شد، نه انسانی برخورداری از اندیشۀ مدرنیته درجه

ین تقاب  مدرنیته با سن  از آباز اب در این رمان، شونداجتماعی را که در ادبیات و جامهه منهلس می

  افتد.که در گفتگوی میان مرد آمریلایی و پیرمرد روستایی اتفاق می شودمی هصفاات رمان دید
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ی از یلبرای نفروختن االغ خود که  -گروهبان آمریلایی-دیویس در مقاابا    مرد روساااتاایی 

فروشی نیس . این فقط یار و یاور من نیس ، دوس   !نه آقا » گوید:میسنتی بودن اس ،  هاینماد

در مقااب ، برب در قالب مرد آمریلایی،   (.73: 7321)براهنی،  «من هۀ هسااا . نمی فروشااامش 

. را منفجر کند -االغ–اسا ، یلی از نمادهای سن   که نمادی از مدرنیته  .تی ان. .خواهد با تیمی

ها یگزین کردن مدرنیته با سااان  که همه چیز شااارقی ها برای جاتالش و حی ۀ بربیدر این تقاب ، 

از  که فقط برداش  س ای ایها دارد و مدرنیته. سنتی که ریشه در وجود آنافتدکارگر می، اس 

از  لوحانهو ساده صاحب االغ با برداش  س ای برخورد نماینده مرد  سنتی یهنی چنانله ؛آن دارند

  باعث از دس  دادن سن  و دس تا ی  کرد که نگاه س ایتوان گونه میرا این سخن آمریلایی

ند؛ خواهد پرواز کردن االبش را ببیمیپیرمرد  ،در این گفتگواسااا . ها به مدرنیته نیاافتن شااارقی 

 »، االغ بسته شده زیر شلۀ االغ« تی ان تی»با رسیدن آتش به هد. بنابراین به فروش آن رضای  می

  تما ، در حال دساا  و پا زدن به هوا پرید و در همان حال منفجر ساارعناگهان بیش از ده متر، به

تی ق هاتی و ح آنله نظۀ و ترتیبی در کار باشد در آسمان پخش و پال شدهای بدنش بیو تله شد

 (.87)همان: «از آن بر سر و روی افراد افتاد

را  نماد شرق و سهراب خوانی حسین، رستۀ رابراهنی با اشاره به شاهنامه و شاهنامهدیگر اینله، 

( و با وجود شلس  شرق از برب اما در نهای  فرهن  سنتی شرق 333داند )نماد برب مدرن می

تا جایی  ساا ا شااود. در این رمان، تقاب  میان ساان  و مدرنیته تب وار یافتهبر مدرنیتۀ بربی پیروز می

و مواردی از این دسااا   های مصااانوعی آمریلاییکه نویسااانده، با پرداختن به سااااندوی ، دندان

ای نامهدر شب دهد.(، مضااک بودن مدرنیته و برداشا  سا ای از آن را نشان می   82-81)همان:

نه را دنیای که: »گویدمی مدرنافلار نمایان اس  که  هۀ این اختالف رسد،که به دس  حسین می

به  (.342)همان: «ردای نو را بر جهان سرازیر خواهیۀ کخرد خواهیۀ کرد وحشایانه. برش اسا وره  

ماشااین و تلنولوژی با برب پیوند خورده اساا  و این دو   در حافظۀ تاریخی مرد  ایران،» ؛تهبیری

رب استهماری رمان مهاصر در تقاب  با برو در گفتمان پساگر اس . از اینکننده یلدیمفهو  تداعی

 (.784: 7334)مرادی و حسینی،  «، با ماشین به دیدۀ تاقیر نگاه شده اس برابر آن و ایستادگی در
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 فساد اخالقی. 3-1

اب ب منزل  خود را از دسااا  داده  ، بقۀ مارو  جامههزنان اشاااراف و ای، زنان جامهه در چنین

از منظر اجتماعی به وضااهی  جامهه و  های مناساابپردازیبا فضاااسااازی و صااانه نویساانده. بودند

زندگی مرد  پرداخته اساا  و وضااهی  نظامیان ایرانی و خارجی و نو  زندگی اشااراف را شاارح   

( و تریاکی 41 همان:مسااتی، قمار )شااده اساا ؛ از دیگر فسااادهایی که در این رمان  رح  دهد.می

همه : »آمدههای رمان . از زبان یلی از شاااخصااای  اسااا  (18همان:بودن اب ب نظامیان اسااا  )

نشااسااتیۀ، هۀ مزمورهای ساااواک، هۀ افساار    رفتیۀ دور میز، کنار اسااتخر میآمدیۀ بیرون، میمی

ی خوردیۀ، با پسته که گاهمساتشااری تهران، هۀ مساتر فوتوز و هۀ تیمساار. نۀ نمک ویسالی می     

مایۀ اثر خود را ی، نویسنده، بخشی از دروناهجامهدر چنین بنابراین؛ (. 727همان: « )چسبیدواقهاب می

(، خودفروشااای زنان  بقۀ فقیر 18باازی افساااران آمریلاایی )همان:  جنسباه فسااااد جاامهاه و هۀ   

 .اس دادهچنین اختصاص (، خیان  و مواردی این17)همان:

ر کند تا د، تصویر میاسا  جامهه تجربه کرده درآنچه را خود  اب ب نویساندۀ رمان اجتماعی، 

ان در رم. حاکۀ بر جامهه موجب مهایب و مفاسد اس  سایاسا   گاهی خالل داساتان، القا کند که  

های نویس توجه اصاا ی خود را به ماهی ، عم لرد و تزثیرات جامهه بر شااخصاای رمان»، اجتماعی

مان ر کند. این رمان بر نفوذ جامهه و تزثیر اوضاا  اقتصاادی بر شاخصی  و وقایع   رمان مه وف می

منظور ایجاد تغییرات بنیادی در ورزد و اب ب قصاااد توجیه و ارشااااد ]دارد[ و احتماالب به تزکید می

 (.787 -788: 7321)شلری، « شودجامهه نوشته می

زعۀ خود بر پردازد و آنچه را بهخود می ۀهای کهنبه زخۀ ،رازهای سرزمین مننویسندۀ رمان 

 منصبان و درباریان بیرون و دروند. در پی فساد اجتماعی، صاحبنکمی روای اند، جامهه روا داشته

ذر ح، از این ارتباط بربرخی دیگرداشتند. تیمسار شادان و  خالف شر  و عرفخانه با هۀ ارتباط 

فساد  آباز شد. در آن دوزخ سودابه ارتباط با هوشن ، برادر در سودابه با اشینبودند و حتی آشنای

 -ماهی–بود و همسر سرهن  جزایری  -همسر شادان-، بی تمور آمریلایی، دائۀ همد  الی اخالقی

 کرد. حفظ میرا سیاسی و مناسبات خاص با فرماندار و برخی مسئوالن دیگر ارتباط 

عالقۀ   تمور وییلی از موضوعات اساسی رمان اس . داستان بفساد اخالقی ارتباط سیاس  و 

ز یک آمریلایی ادامه پیدا کند، مانند دیگر ماجراهای مشابه رمان، قاب ی  به اینله نس ش ا شادان

های ت خ براهنی در ، یلی از استهارهویدارد. شادان و انگیزۀ  سازی بسیاریپذیری و نمادینتزوی 
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اند و دهعاشق ش مرتبه اما برخی از دیگر زنان داستان یک ،افراد متمای  به فرهن  برب اس  مورد

ر ای و مادر سهراب تزثیرگذااند. تهمینه، در جامهه چون تهمینۀ اس ورهبازی کردهعشق مرتبه یک

تا ثمرۀ آن فرزندی باشد که نابودکنندۀ ظالۀ باشد.  دچار شدهاس  و تنها یک بار به عشق مردی 

ی، جامهه گمادر وظیفه دارد مرگ را جزئی از زند»شود که گونه تهبیر میاین رفتار تهمینه در جامهه،

 :  ور سیستماتیک تشویق شده اسصف  بهو نیلی کند. به همین جه ، پرستش مادران قهرمان

کنند اگر جامهه این حق را از مادران س ب کند که آنان پسرانشان را ته یۀ مرگ کنند، فلر می

ه و شلوه (. زنانی چون مریۀ، تهمین823: 7328بووار،دو) «دارای این حق هۀ اس  که آنان را بلشد

از یوغ استهمار مردان و جامهه بر خود رها شدند. زنانی  تا حدودیدر انقالب و جامهه نقش داشتند و 

استه اما خو ،چون الی و ماهی هۀ اگرچه در ظاهر استهماری بر آنان حاکۀ نبود و مورد استثمار نبودند

 .قرار داشتندیا ناخواسته، زیر یوغ استهمار 

سااازی و ماوری  کشاای و اسااتثمار برب را لمس کرده، با شااخصاای   رضااا براهنی که بهره

فساد  ،های اجتماعیکند. انهلاس آسایب های مخت ف آنچه را اتفاق افتاده، حلای  میشاخصای   

 هاهای اجتماعی اساا  که رضااا براهنی در این رمان به آناشااراف و مواد مخدر از جم ه ناهنجاری

 .اشاره کرده اس 

 فقر .3-2

یلی دیگر از مهضااالت اجتماعی که نویساانده به آن پرداخته، فقر اساا  که اه  جامهه با گرفتار   

. ندکردمیدر پی آن تام  که مهموالب فساد اخالقی اس ، شادن در آن باید مشالالت دیگری را   

ن دفقیری حضور دارند که برای گذراندن زندگی مجبور به کار کرزن های شخصی در این رمان 

 گیرند.مورد تهرض و یا تهم  قرار میشوند و گاه یها مآمریلایی هایهخاندر 

 . زن و جایگاه آن در جامعه3-3

ها حاکۀ بوده، عالوه بر س  ۀ حاص  از که فرهن  سنتی بر جامهۀ آن یزنان کشورهایبرخی از 

هایی برای ربینی، انزوا، خودفروشی مردساالری، وجود استهمار کشورهای بربی آنان را به خودکۀ

همره شان در جوامع مستاز فقر و ابراز وجود و عیاشی واداش . بیان جایگاه آنان و چگونگی زندگی

آوردن جایگاه اص ی آنان اس  که زنان مستهمره با دس هجامهه برای ب ۀگویای مقاب ه و مبارز

گونه کشی و مواردی از این دس  بودند و حق هیچبرده ی از فرهن  برب، ابزاری برایالگوگیر

ای دارد، چنانله گ شیری ج وۀ ویژه زن ،رازهای سرزمین مندخالتی در زندگی نداشتند. در رمان 
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ص ی آن مسئ ه ا: »گونه سخن گفته  زن رمانش اینبراهنی در مورد شخصی که بر این اعتقاد اس 

هاشان اند، پس کافی اس  مدا  بر مدار پایین تنههحلوم  این بوده که زن و مردش آن کاره بود

ها هۀ از همین مقوله هس  و ق ۀ بزنیۀ و همه چیز را به همین مرکز حوال  دهیۀ و عیب آمریلایی

 (.411: 7312)گ شیری،  «خواهد بود

گونه که برایش مقدر اس ، باشد. تهمینه، در اند تا هر کس آنزنان رمان گرفتار نوعی جبر شده

 وی خود. اس  ، مادرانه و پارساگونهشودظاهر میمهشوقه در نقش قاب  خواهرش الی که دائۀ م

ا  ا  و هرگز اجازه ندادهبازی کردها  و یک بار عشقمن در عمر  یک بار عاشق شده: »گویدمی

 فساد اخالقیدر مقاب  زنانی که سیاس  و  ،(.  تهمینه818: 7321)براهنی، «دس  مردی به تنۀ بخورد

 پروری را برگزیده اس . اند، مادری اس  که فرزندرا با هۀ آمیخته

زنی چون تهمینه، باید مادر باشد و انقالبی، زنی چون الی که خواهر تهمینه اس ، نشمۀ س  نتی 

های روای  حسین هنگا  دیدن علسدر  (.7321:871)براهنی، و سوژۀ فسادهای اخالقی اس 

سی به این چه ک»گوید: ای که حسین میگونهبه داشتند،بسیاری با هۀ تفاوت  ، آن دوشانکودکی

هایش را ج و بیاورد و هوا یا آد  با این سن و سال آموخته اس  که لب[ سودابه]دختر کوچک 

 «ش نیس ؟اتواند. آیا در خمیرهو نمی کوشدنامرئی روبرویش را به این صورت ببوسد؟ و تهمینه می

و  اند و بی تمور آمریلاییمردان در امان نبودهگرایی یگر زنان هۀ از نگاه می تهمینه و د (.13)همان:

ما مانند مادرِ حسین و ، ادائۀ از زن بودن خود در عذاب اس . تهمینه، می  دارند آناندیگران به 

 خواه اس . هرها، مادری آرمانزنانی دیگر، فارغ از هیاهوی نگاه استهماری جامهه و مردان بر آن

زنانی چون سودابه در خانه و بیرون از خانه مورد استثمارند، تهمینه و مادر حسین که تما   اندازه

های روسی در دس  وی اس ، هرچند تراشیدن موی سر پسرش و دیدن کتاب ،اش از جامههآگاهی

 اند، اما کمتر از الی و ماهی تا  استهمار و استثمارند.ظاهر مظ و به

اما به فرودس  و فرادس  تقسیۀ  ن بود،دمدرن شدر آستانۀ مایۀ رمان، جامهه وجه به درونبا ت

ون چ ؛و استثمارشان کرد امیال درونیاما گرفتار  ،خواس  زنان را از مردساالری نجات دهدشد. می

 دچار نگاه منفی و نیزخود راوی گاه نگاه س ای این نتیجه را همراه داش . در رمان رضا براهنی، 

داوری، به شیوۀ دانای ک  دربارۀ احساس مرد  نسب  در مورد زنان شده و با پیش مناسبنگرشی نا

احترامی نو  بی هیچزنان از  داوری،در تا ی  این پیش کند.به زنان مقامات و مستشاران روای  می

، ریلاییختر ارمنی به چن  مرد آمد آنگونه که. کردندمیباید هر بالیی را تام   نبودند ونصیب بی
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 .yes. Good»و پاسخ « I marry you»با پیشنهاد ازدواجی که با این جم ه  ،افتاد. دیویس دیویس

Okay » ،با به تصویر کشیدن پیوند به او هتک حرم  کرد و ازدواجی هۀ در کار نبود. آباز شد

خیان   و ارتباط نامناسب زناشوییزن،  جایگاه فروتربندوباری و فقر و خودفروشی، ثروت و بی

وفایی یو ب بیراخالقیبرداری از زنان و راب ۀ منصبان و بازگذاشتن دس  استهمار در بهرهصاحب

 .اس جایگاه آنان نمودیافته زنان

 ها. تفکر فرادستی غربی3-4

یمان اکه فرهن  برب،  در رمان روی دادهآشلارا ب  مدرنیته و فرهن  برب، سرگشتگی در مقا

ا و زنان ر ها مستولی شدهها را به چالش کشاانده اس . فرهن  برب بر آن و اعتقادات شاخصای   

ها را نظاره بندوباریکرد و مردان سااارزمین، آن بیوادار می عد  رعای  شااائون اخالقیگاه به گاه

تند، ای از آن در ذهن نداشزمینهسوی مدرنیته که هیچ پیشکردند. زنان ایرانی با عشق و عالقه بهمی

در شتاب بودند و نگاه س ای به مدرنیته را به جای حفظ ارزش خود پذیرفتند. هر چند زنانی مانند 

 گونهمادر حسااین در داسااتان ساارهن  ایرانی و سااروان آمریلایی و برخی زنان دیگر رمان، این   

رد ایرانی متنها  تا کندتوهین میش در مورد همسرراحتی به مرد ایرانی نبودند، اما مرد آمریلایی به

 (.73 :7321 )براهنی،« بپرسی [زنان]دانۀ. باید از خودشان واال نمی»دهد: پاسخ 

 امیال ها،چون دیگر بربیتا یا  کرد که دیویس آمریلایی هۀ  چنینتوان این دیادگااه را می  

شتر از ذهنیتی که بی ؛اس ها در ذهن دیگران افزوده پرستی شرقیرا بر تصاویر شهوت  خود بریزی

 ریق ملتب رمانتیسۀ و آشنایی با شرق به وسی ۀ خواندن کتابهایی چون هزارویک شب ایجاد شده 

آورده بودند. مردان هۀ تا  هژمونی  یشان نیزهابه همه فهمانده و در سفرنامهآن را ها بربیبود و 

پا پس  -دیویس–مریلایی مرد آ .دیادند سااا  اۀ حااکۀ بر جاامهاه، قادرت اعتراض در خود نمی     

یاه و از میان ساا»دارد که بپرسااد: کند تا اینله مترجۀ ایرانی را به پرسااش واکشااد و اصاارار مینمی

مرد آمریلایی که منتظر چنین پرسااشاای بوده تا فرهن  برتری  «. کنی؟ساافید کدا  را انتخاب می

ا؛ به دلی  پرسیدن ندارد، سفید ر کهدهد: اینسافید بر سیاه و نژادپرستی خود را بیان کند، پاسخ می 

سافید را بر یک زن پاک ساایاه ترجیف   زن بداینله سافید اسا . از جنس من اساا . من حتی یک   

(. همۀ اینها عالوه بر نژادپرساااتی، نشاااان از ناپاکی و نادرساااتی فرهن  71: 7321دهۀ )براهنی،می

راند. مردمان می را به حاشیه میپوسا  و جهان سو مهاجۀ و امپریالیساۀ دارد که همواره زنان سایاه  

ردان ایران ای که با بیان تشابه میان متا به آمریلایی بودندبینی و ناامیدی دچار سرزمین ما به خودکۀ
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ها را ایها بیرت کرهنترس، ما ایرانی »گویند: می کند، با زبان خودو کره، ترس خود را آشلار می

هر  دس »گوید: ترساد و می ها میکه مرد بربی از شارقی شاود  این در شارای ی گفته می «. نداریۀ

برتر  (.7321:81)براهنی، « کندها را میکسااای که در آسااایا تفن  بگذاری، اول ک ک آمریلایی

دارد تا ایرانیان را به ناپاکی متهۀ کنند و از جایگاه ها را بر آن میدانساتن نژاد برب بر شرق، بربی 

 .ها سخن بگویندنییک فرادس  به فرودس  با ایرا

رضا براهنی با به تصویر کشیدن این مؤلفه در رمان خود، به این مورد توجه دارد که در دورۀ 

 .ار اس اختیعنوان مرکز م رح اس ، بر همه چیز حاشیه، صاحب و صاحبکه به« دیگری»، استهمار

تان دیوانه هستید. هشما اهالی این شهر هم»کند که گونه خ اب میمرد  یک شهر را این ،دیگری

 .you are shit»گوید: سروان آمریلایی خ اب به سرهن  ایرانی می .(32: 7321)براهنی،« دیوانه

You understand. Shit. Shit » دقیقاب شبیه برخورد انسان با »و برخورد او با سرهن  ایرانی

عادت کرده بودند، خود را که به حاشیه بودن  ها(. مستهمره782)همان: « یک چوب یا سن  بود

ظامیان نسرهن  ارتش باید در مقاب   عنوان فرودس  قبول داشتند و حتی به خود فهمانده بودند؛به

  خود شد، سرهنهر وق  سروک ۀ مستشاران نظامی آمریلا پیدا می»خبردار باشد.  بربی ۀایپدون

 «ها هۀ خبردار بایستدآمریلاییهای ها و سرجوخهکرد تا حتی در برابر گروهبانرا آماده می

 (.43: 7321)براهنی،

کردند ها را ورانداز میآن راحتیهای در حاشیه، گویی گوسفند یا بَرده بودند که بهدیدهاین ظ ۀ

سرهن  از پش  میزش از آمریلایی به انگ یسی پرسید: چ ور »شدند. اختیار دس  به دس  میو بی

چشۀ مشتری ورانداز کرد. انگار دارد بَرده، گوسفند یا اسب  اس ؟ آمریلایی هیل  حسین را به

ای از باال سرش، پیش آمریلایی و خرد. بهد احساس کردند بدون اراده و خواس  او مهام همی

گیرد. آمریلایی جواب سرهن  را داد. بد نیس . بد نیس . اصالب بد نیس . سرهن  صورت می

(.  31)همان: « ا او دس  داد. این مال شماس . ببریدشسرهن  ب ند شد، آمد  رف آمریلایی و ب

عنوان های را بعدهکشاندند؛ نان به خف  و خواری میای مثابۀ ابزار، برای لقمهزنان و مردان شرق را به

برای  های خاصۀ مهیا کردن بساط عیش و نوش و تفریفکنند، ولی دالل و واس   میآشپز استخدا

عنصر  (.18: 7321براهنی، ر.ک. ) شودتدالل که کار دیگری پیدا نمیاس هۀ با ایناند. آنآنان

آموزش  مستهمره نبودند، شلاف عمیقی بین ابگاه مستقیمحتی در مماللی مث  ایران که هیچ استهمار،

عنوان این ارتباط فرادس  و فرودس  که در رمان رضا براهنی به و تربی  سنتی و مدرن ایجاد کرد.
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در حق  ۀحاکعدالتی نویسنده دارد تا به بی ایدئولوژیهای آن نمود یافته، نشان از مایهیلی از درون

 ایرانیان، بپردازد. 

د و خ اب به دیگر افسر پردازمیها عدالتیها به این بیبراهنی، از زبان یلی از شخصی 

ک حتی گاهی ی اند. در کشور شماچهارده نفر در مقاب  یک نفر اعدا  شده»گوید: آمریلایی می

، (. براهنی733)همان:« ک نفرتا چه رسد چهارده نفر در مقاب  ی شودنفر در مقاب  یک نفر اعدا  نمی

به این مبانی پرداخته که همه چیز فرودس  به فرادس  ته ق دارد، حتی همسر تیمسار به افسر 

 (.843بی )افسر بر نسب  به( و فروتر بودن تیمسار و سرهن  ایرانی 732آمریلایی )ص 

 . خود و دیگری3-5

هۀ جدهۀ و نوزددانی ندارد و پیشاااینۀ آن به قرن هعنوان یک ایدئولوژی ساااابقۀ چنبه گرایی،م ی

رسااد؛ اما در کشااورهای جهان سااو  پس از جن  جهانی دو   فرانسااه می 7123میالدی و انقالب 

قی و میان شااراختالف بخش برای مقاب ه با اسااتهمار ج وه پیدا کرد. های رهاییصااورت نهضاا به

که رضا براهنی به آن پرداخته، مبارزه با آن « دیگری»اسا .  « دیگری»و  «من»بربی، اختالف میان 

 دارد.ای روا مینیروی اعتقادات، م ی و اس ورهبا را 

های نخس ، برای مستهمرهکه هر کسی بیر از خود اس ، در فرهن  پسااستهماری، « دیگری»

ی حضور دیگری برای وجود سوژه حیات»رف  و به اعتقاد اشلرف : شده به کار میبه حاشایه رانده 

دیاادگاااه  در(. Ashcroft، 8884: 718« )خویش وجود دارد ۀزیرا ساااوژه در نگاااه خیر ؛اسااا 

شرقی و  و مرکز، بر شود که برب پیوسته به عنوان هستهچیره می این تصویر بر اذهان»، یاساتهمار 

در این اندیشااه و  (.731: 7334)صاااعدی، «انسااان شاارقی به عنوان حاشاایه، برتری و ارجای  دارد

، دائۀ میاان اساااتهمارگر و اساااتهمارزده تضااااد و تقاب  خود و دیگری م رح اسااا . گاهی    بااور 

ر دیگری دای که عالوه بر این، مفهو  گونهاساا  و گاهی اسااتهمار شااده. به  « دیگر»اسااتهمارگر 

ند. کآورد، احساس بیری  میخویش هۀ آمده که فرد حتی با دیگری که در وجود خود پدید می

شرق اس  و به حاشیه رانده شده، در دورۀ پسااستهماری و ادبیات این « دیگری»در دورۀ اساتهمار،  

 برب اس  که باید به حاشیه رانده شود. « دیگری»دوره، 

رای ب« خود»شود تا جایی که آرایی میتقاب  و دشامنی و صاف   در این ارتباط، تهارض، باعث

، دائۀ در پی آن اس  که با پرداختن به مواردی چون فرهن ، نژاد، رن  پوس  «دیگری»نابودی 

از  تر باشد، دس هۀ ضهیف« خود»حتی اگر از  استهمارگر حفظ کند.« خود»خود را بر  ۀس   ..و .
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ند و ادرا اجااف و خبیثانه نمیآن  داند،اساتهمار را مقدس می « ریدیگ»دارد؛ زیرا اساتهمار بر نمی 

ده شبرداری از اساتهمار تهمارگر، بهرهشاده را مث  خود کند. هدف اسا  اندیشاد که باید اساتهمار  می

حق  اندیشااد که حق دارد و برای رساایدن به  داند و نه ظ ۀ، ب له میاما نه آن را تجاوز می ،اساا 

ارشااده، و اسااتهم« دیگری»ابراین خواسااته یا ناخواسااته میان اسااتهمارگر،  کند؛ بنخویش تالش می

بیری  و  .کندتالش می« دیگری»برای نابودی « خود»آید و تضاد و تقاب  و ستیزی پیش می« خود»

یا  ما اس  که برخی اعتقاد شده، چهرۀ پنهانی از هو« خود و دیگری»هویتی که باعث پدید آمدن 

کند، بیگانه چهرۀ پنهانی در درون ما زندگی می»نیسااا  و  خود شاااخصجدا از « دیگری» ،دارند

اس ؛ « دیگری»دارد، « بیر خود»(. تصاویری که هر کس از  73: 7338)خ ف، « اسا  از هویا  ما 

یهنی خودی و بیرخودی کردن دیگران باعث بیری  و هوی  یا خودی و بیگانه اسااا . هر کس 

ر اس . د« دیگری»اگر در ذهن با آن احساس بیگانگی شود، ، بیرخودی خواه خودی باشاد، خواه 

اوت و روشی نیستند و فرهنگی متفای مته ق به جامههجامهه نیز کسانی که از نظر فرهنگی و سیاسی 

 هستند. « دیگری»ای دیگر، متضاد دارند، چه اه  آن جامهه باشند، چه اه  جامهه

ایی جز کشف حقیق  جهان، انسان و راب ه این دو با هۀ یک رمان خوب ادع»اگر بپذیریۀ که 

رضا براهنی، به دنبال کشف حقیق   توان ادعا کرد که رمان(، پس می33: 7323)عسلری، « ندارد

، تقاب  میان استهمارگر و این نویسندهها تامی  شده اس . فرهن  جامهۀ خود و آنچه بر آن

  دهد که سرهن  ایرانی در تقابگونه نشان میاس ، این« دیگری»و« من»استهمارزده که همان تقاب  

 «ها جشن و سرور من اس ها عزای من اس ، خیان  به آنخدم  به آن» گوید:با افسر آمریلایی می

(. به اعتقاد وی، این مبارزه مقدس اس  و استهمارستیزی را رهایی از تاقیر 833: 7321)براهنی، 

بی هوی  و دوری از حقارت در اندیشۀ براهنی موجب پدید آمدن بخشی با اناصار  مبارزه  داند.می

تالش براهنی برای  شده اس . بخش اعظمی از این رمان،« رازهای سرزمین من»مایۀ رمان از درون

دهد، دهد و زمانی که رهایی از مشل  هوی  را نشان میخود به خواننده را نشان می ۀفهماندن اندیش

 کند.تالش و خودباوری را انقالب مهرفی میرفته نتیجۀ رفته

کرد  که من مشال  هوی  داشتۀ، نه در برابر دیگران، ب له در برابر خود . اول باید ثاب  می »

هایی که در آن لاظه آنجا بودند، دیگر آمد  ثاب  کنۀ، مملن بود آنالبته تا می من، من هستۀ؛ و

نستۀ فقط توااشند و یا به زندان دیگری رفته باشند. میآنجا نباشاند، اعدا  شاده باشاند. آزاد شده ب   

 (.831)همان:« پس از کسب مجدد هوی  قب ی، از خا راتۀ حرف بزنۀ
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رضااا براهنی این رمان حجیۀ را برای نشااان دادن خودباوری و پی بردن به هوی  مرد  ایران و 

زیرا که وی از فضای ترسناک، تقاب  سن  و مدرنیته، فضای  ؛منجر شدن آن به انقالب نوشته اس 

با پیدا  که مرد  اذعان کندنویسااد تا اینله در پایان هویتی مینامناسااب اقتصااادی و اجتماعی و بی 

کند؛ از توانند به پیروزی برساند. نویسنده در این رمان، افلار متفاوتی را دنبال می کردن هوی  می

مرد و زن نسااب  به همدیگر و فساااد جامهه اساا  که از  ریق  بیراخالقیه سااو در پی بیان نگایک

ها و اساااتهمار گریبانگیر جامهه شاااده بود. از ساااوی دیگر با بیان برخی واقهیات و کنش و واکنش

 د.دهمی بازتابفلری خود را در رمان  ۀبودن پیروزی انقالب برخی از گستر منجی

 . خودباختگی3-6

، نمایانگر تالش برای رهایی از خودباختگی و رسیدن به هوی  اس . منرازهای سرزمین رمان 

داند که برای بقای نس  خود هۀ به برب براهنی، سرزمین خود را گرفتار نوعی خودباختگی می

یک تیمسار عقیۀ و یک آمریلایی بارور دس  به دس  هۀ »اندیشد که: نیازمند اس  و از آن می

(. در 873: 7321)براهنی، «  را برای قبول مزموری  خود آماده کننداین مم ل ۀدهند تا نس  آیند

دار نشدن او، بخش سروان آمریلایی و سرهن  ایرانی، با تصویر کردن زندگی تیمسار شادان و بچه

از ، نس  خود ۀه دچار خودباختگی شده، برای ادامدهد. تیمسار شادان کناتوانی شرقی را نشان می

این خواری و زبونی م سری، به سرزمین  (.884: 7321براهنی، ر.ک. )گیرد میمدد سروان آمریلایی 

دفا  کردن  رد، بقای نس ن افراد ناتوان از ای وار گویای آن اس  کهتمثی  براهنی سرای  کرده بود و

 از مرزهای خود هۀ ناتوانند. 

کند و این ناتوانی را به های این رمان این اندیشه را به خواننده القا میبراهنی در اب ب بخش

 :دهدترین شیوه نشان میخاص

زده و سیاه و کوچک های روی شانۀ سرهن  از بس زن به ور بود. قالاق  ظاهر قضایا این»

ها ل ها و هیکرد. ارتش ایران با این قیافهآمد، انگار سرهن  بودن سرهن  را انلار میبه نظر می

و از کدا  مرزی دفا  کند؟ ]...[ اگر یک موج م خ، زنبور یا  خواس  به جن  کدا  ارتش برودمی

 آسانیهتوانس  ببرد، میمگس به این تیپ زهوار در رفته که در اردبی  ا راق کرده بود، حم ه می

های هایش ب ند کرده، پرواز دهد و آن را چند فرسخ باالتر از اردبی  بر روی صخرهتیپ را بر روی بال

 (.41: 7321)براهنی،  «جنگ ی پرتاب کند
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واب کرد و در خسرزمین رضا براهنی، مدا  این خودباختگی و بیگانگی از هوی  را احساس می

خوانی حسین که رستۀ )نماد و رؤیا )ترس از دو شقه شدن شادی که نماد انقالب اس ( و شاهنامه

و  که به انقالبنگامیها حتی هشرق( در برابر سهراب )نماد برب( این خودباختگی نمود دارد. آن

و  خواهیۀ نباشدگونه که میند که مبادا انقالب آنهست اندیشند، دچار این تفلرآرمان خود می

خواهد به ازدواج ع ی در بیاید، با احساس ضهفی از این دس  که در خواب حسین، شادی که می

ادی، مادر  گف  مواظب باش ش رفتیۀ باال،ها که میاز پ ه»گوید: گونه از ترس میپدر و مادرش این

 نه خواهر، لیز نیس . یخ نیس . ساع  به ساع »ها شنید. گف : یلی از جوان« زیر پای  لیز اس 

مواظب باش »گوید: مادر شادی هۀ می (.382-3: 7321 )براهنی،« پارو کردیۀ نترسید بفرمایید

ۀ. ترسنیس  مادر، ولی من می لیز»: دهدناامیدی جواب می با دختر«. شادی، زیرپای  لیز اس !

. (383، )همان« خواهۀ از خیرش بگذر ترسۀ، چون بازگش  به ریشه ترسناک اس ، من یلی میمی

سنده از نوی توجه داشته باشیۀیابد که هنگامی مفهو  میی نهفته در روای  هاایدئولوژیاین همۀ 

گوید و امید به پایان یافتن در برابر بیگانه می سرزمین خود و مهضالت آن اسرارو  هااندیشه

 خودباختگی و رسیدن به هوی  دارد.

 . استعمارستیزی3-7
دورۀ پسااستهماری، دارای شرای ی اس  که در آن مرد  مستهمره آرزوی آزادی و رهایی مجدد از 

فاده این از هر راهی برای گذر از این استثمار استبنابر اند.دس  کسانی دارند که آنان را استثمار کرده

ان و کشند و از بیر انسکنند و عالوه بر تلیه بر تالش، پای اعتقادات دینی خویش را میان میمی

 بند.  برای رسیدن به این مهۀ استمداد می آفریدگار خودقدرتی فراتر قدرت هۀ نوعان؛ یهنی 

گران بربی ای که استهمارگونه، بهبرخاستند« دیگری»آنان با اعتقاد به جن  در دورۀ پسااستهماری 

کرد و بیرتی میکشید، بی. سرهن  جزایری هۀ فارغ از آنله تریاک میندرا هۀ به حیرت واداشت

اعتقادات قرص و مالمی داش  و »داد، اما علس ماار  خود را به سروان آمریلایی نشان می

دید، ب له نها ناقض ک یۀ افلار و تصورات خود دربارۀ دموکراسی آمریلایی میتوجود سروان را نه

سیر  (.7321:13)براهنی، « یاف ها را هۀ ناقض عدل الهی میحتی از  ریق سروان، خدای آمریلایی

 رمان، انهلاسی از برخورد خود با دیگری اس  که مدا  با هۀ در تقاب  و تضادند. 

و  (فونتیکپ ی) صداییچندکتابی اس  ». مدرن اس اپسرمانی  منرازهای سرزمین  رمان   

ها بر ارتش شاهنشاهی و فساد مقامات باال، داستان کینۀ ازلی و گرگ ماجرای تس ط آمریلایی
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های مستندی از جن  کش که سرآباز کتاب اس  و سرانجا  شرو  انقالب و عمالب صانهاجنبی

از آبازین صفاات  (.814: 7338)شمیسا، «اس  تقریباب مستند کتابی ک ی  ورخیابانی جوانان و به

در دیالوگ میان دیویس و مترجۀ ایرانی در رفتار این دو، »گیرد و این تضاد و تقاب  شل  می ،رمان

ها همواره اهریمن و اورمزد کارکرد اسا یری اهریمن و اورمزد مورد توجه بوده اس . در ذهن ایرانی

ر (. مرد آمریلایی د783: 7334، و حسینی )مرادی« اند و در حال کشملشتهدر کنار هۀ وجود داش

( .تی ان. .گوید و االغِ مرد دهاتی را با )تیسخن می اعمال بیراخالقیگفتگوی خود با مترجۀ که از 

کند، چگونگی پاسخ و نگاه مترجۀ به این رفتار و اندیشۀ مرد آمریلایی آشلارا این تقاب  منفجر می

 شود. می نمایان

ای در جن  با دیگری، گرگ استهمار تبریز، با اعتقادات دینی و اس ورهتا  س  ۀ مرد  

]مترجۀ[ در »دانستند و در پی یادگرفتن شگرد آن بودند. ستیز میکُش را پیری دانا و ظ ۀاجنبی

رش را یاد اخواهد از او شگرد کنشیند. میای که به دس  خود ساخته اس ، به انتظار گرگ میک به

یک باور تاریخی و فرهنگی اس  و در برابر دشمن »مقاب ه با دشمن،  (.43: 7321)براهنی، « بگیرد

شوند تا از مرد  در برابر این دشمنان های مخت ف در باورهای جمهی، قهرمانانی تولید میدر دوره

   هستند. در سیر وای از هوی ، تاریخ و فرهن  یک قودفا  کنند و از مرزهای کشور که نشانه

همراه با  هایتاول اس ورۀ دفا  از خاک در برابر بیگانه، با ت بیق ساخ  و نو  کارکرد اس وره

دارنده و نگهبان زمین به موجودات تاول زمان و ملان از حال  مینویی به مادی، از ایزدان نگه

عی تاول یافته از اس ورۀ توان نوکُش را میرسیۀ و گرگ اجنبیها میزمینی، حیوانات و انسان

با این استدالل، در  (.74: 7334)مرادی، « های اورمزد در برابر اهریمن دانس ایزدان نگهبان آفریده

تاقق هدف این گرگ، برف و باران، ماندن کامیون و عوام ی از این دس ، دس  به دس  هۀ 

 خود برسد و دشمن را از پای درآورد.  م  وبدهد تا به می

 استفاده از اعتقادات دینی و م ی مرد رواضاف اسا  که یلی از مبانی فلری نویسندۀ رمان،   پ   

مساااتقیۀ و بیرمساااتقیۀ ابزاری برای مقاب ه با   ،این اعتقادات برای دور شااادن از اساااتهمار اسااا . 

هاا با حاکۀ کردن فرهن  خود برای اساااتمرار اساااتهمار خود، در پی   اساااتهماارگران بود و بربی 

 وزداساااتان ج»، از آنجا که دلی همین  بهدن فرهن  خود با فرهن  شااارقی بودند. جاایگزین کر 

های متفاوت زندگی و ای ساااده و روشاان، به توصاایف صااانه  ادبیات منثوری اساا  که با شاایوه 

(، رضا براهنی هۀ برای نشان دادن اندیشۀ 348: 7323)شلیب انصاری، « پردازدمشلالت جامهه می
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ای خاص آنچه را که باید برای مبارزه با اساااتهمار و اساااتبداد به کار شااایوه ذهنی خود، بنا دارد به

بینی نژادپرسااا  سااارهن  جزایری هۀ، با نیروی اراده و بیرت، نماد ظ ۀ و خود افزون گیرد.می

هر جا »گفتند: خواهی آن افرادی را کاه می آورد و این بیرت و آزادیآمریلاایی را از پاای درمی  

کند که این بار با ترس و لرز ، وادار می«را بگاذارد، هماانجا آمریلاسااا    یاک آمریلاایی پاایش   

ها به ( و دهاتی81)همان:« خشااۀ و نگاه دهاتی ایرانی برای من حلۀ جوخۀ اعدا  را دارد»بگویند: 

 (.43)همان:« ها[ بگوکش آمده. از سبالن آمده. بهشان ]به بربیاجنبی »نزدیلان آنان بگویند: 

 گیری. نتیجه4

اصاا ی ۀ مایخواهد که به درونبه کمک مضاامون از مخا ب می روای  دیگر،نویساندۀ رمان یا هر  

  سختی اس موقهی شاناخ   دربارۀ  ،رضاا براهنی  اثر رازهای سارزمین من پی ببرد. رمان  خوداثر 

بیات ادهای با تلیه بر مؤلفه ،این اثر. رقۀ زدندویژه آذربایجان یران باه هاا در ا کاه حضاااور اجنبی 

س  ۀ مردانۀ جامهه سنتی و فرودس  و  چون تقاب  سان   و مدرنیته، ی یهامایهدرون پساااساتهماری  

ر مقاب ، اما د ،کشدبه تصویر می مشالالت اخالقی و خودباختگی و تزلزل هوی   ،فرادسا  بربی 

نژاد  ه برتریبتلیه بر اعتقادات و اندیشۀ اسا یری برای رسیدن به هوی  پیشین، مبارزه ع یه اعتقاد 

 .کندنیز تب یغ میبربی و استهمارستیزی را 

نوعی ناامیدی از آینده را  و فضاااای حااکۀ بر رماان، وهۀ و ترس همراه باا القای حس خیان    

رچند هشود. در حقیق ، ای موهو  در شبی ترسناک آباز میرمان با حادثه کند؛ چنانلهتصویر می

و شخصی  اص ی رمان، حسین میرزا، همۀ  راویاما  ،ره نبودهصورت مستقیۀ مستهمگاه بهایران هیچ

توان با و خرد جمهی می های، ارادو اعتقاد دارد با نیروی اس وره روای  کرده اس ها را ناهنجاری

  .رسیدمردمی  یاستهمار مقاب ه کرد تا به انقالب

ی نسااب  به براهن، با ساابلی خاص که حاصاا  صااراح ، تیزبینی، افراط و بدبینی  دیگر اینله

 ، دوری خواهی مرداندیشۀ سوسیالیستی براهنی و م ی ی از هاس ، تصویرحلوم  حاکۀ و بربی

دادن وضااهی  نشااانپی  درایدئولوژی او  زیرا ؛آمده اساا از اسااتهمار برب و رساایدن به آزادی 

نان در ز اقتصاادی، فرادس  و فرودس ، م رح بودن نژاد برتر و جایگاه دون  و نامناساب اجتماعی 

 که در نهای  با روح اسااتهمارسااتیزی و شااناخ  هوی ، با خرد و پیر و مرشاادیِ بوده اساا جامهه 

ویدا ه ؛ یهنی تجسااۀ خشااۀ و کینۀ ازلی مرد  ایران نسااب  به بیگانگان مهاجۀ،«کشگرگ اجنبی»

 شود و شلس  استهمار را به دنبال دارد. می
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