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 چکیده

 . دراست گرفته شکلجویانه در بین روشنفکران  ، نوعی گفتمان ستیزهجهان در تاریخ روشنفکری

 بعد از شهریور بیست، وستیزی  انگلیس ،دورۀ پهلوی اول در میان روشنفکران ایران نیز در

ة غربی به مفهوم افشای رفتار ناعادالنستیزی روشنفکران غرب،  غربمشهود است. آمریکاستیزی 

 عنوان بهستیزی  غربداند.  روشنفکری می یها مؤلفهست و چامسکی آن را از ها برای غیر غربی

. در است افتهی نموددر برخی از آثار داستانی بعضی از نویسندگان  ،ی از گفتمان روشنفکریا مؤلفه

 مؤلفة ،ای ت اسنادی و کتابخانهتحلیلی مبتنی بر مطالعا -اساس روش توصیفیبراین نوشتار 

احمد و  هدایت، آلدر آثار داستانی  ،ستیزی ستیزی و سلطه وم هرگونه بیگانهستیزی در مفه غرب

احساس  به توان می ستیزی در ایران، گفتمان غرب از دالیل وجود. است شده  بازتاب دادهساعدی 

حقارت ایرانی در مقابل عظمت تاریخ و تمدن و هویت و فرهنگ اصیل گذشتة خود، انتقاد و نگرش 

 12و یأس حاکم بر روشنفکران بعد از کودتای  بدبینانه به غرب به دلیل سوابق ننگین استعمار

آن غیرانسانی  و رفتار انتقاد یکاییهایش از تبلیغات آمر مرداد اشاره کرد. هدایت در بعضی از نوشته

در نگرش انتقادی او از استثمار کشورش به دست بیگانگان و احمد  آلی زیست غرب. کندافشا می را

ستیزی ساعدی به شکل  یابد. غرب نمود می و آمریکاستیزی انتقاد او از مظاهر تمدن غرب

 .است افتهی نمودستیزی  آمریکاستیزی و روسیه استعمارستیزی،

 

غالمحسین ، احمد آلجالل هدایت، صادق ستیزی، آثار داستانی،  غرب کلیدی: هایهواژ

 .ساعدی
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 مقدّمه. 1

گرایانه  جویانه و هویت ستیزه یگیری گفتمان در تاریخ روشنفکری، شاهد شکل

نزد  گفتمان مسلّط پنجاه شمسی، و چهل های در دهه ویژه این گفتمان به .هستیم

با توجّه به ، معاصر در ایران .(931 :9321دیگران، دوست و )رضاروشنفکران ایرانی است 

، سه نویسان مدرن ایرانیها و عملکرد روشنفکران و داستان دغدغه ،ها گیری تجه

 دوران پهلویِ ، نسلدوم؛ خواهی دورۀ مشروطه نخست، نسل: است تفکیک  قابلنسل 

 .(971: 9311)طایفی، بعد از شهریور بیست  ، نسلسوم ؛اوّل

 شده قلمداد مینسل اوّل  روشنفکران دشمن ترین مهمعنوان  به تزاری روسیة

 عنوان بهستیز با انگلیس  معموالً اندیشة ،در میان روشنفکران نسل دوم .است

ران و آمریکاستیزی موضوعی است که در میان روشنفک استعمار پیر وجود داشته

 شود. می دیده و پس از آننسل سوم 

است. در ی ستیز ستیزی و آمریکا انگلیسستیزی،  روسیهاز  عبارتستیزی  غرب

 بهستیزی  خواص، مترادف با آمریکاستیزی، حتّی در زبان  مفهوم غرب ،بیشتر مواقع

 ،ستیزی به هرگونه بیگانه توسعاً ستیزی و در برخی موارد، غرب رود می کار

 شود. اطالق می و استعمارستیزی ستیزی سلطه

نویسندگان  ستیزی در آثار سه تن از ختن به غربهدف از این نوشتار، پردا

یکی از  عنوانبهستیزی  غرباین است که  آن،برجستة ادب فارسی است و پرسش 

احمد و  هدایت، آل چگونه در آثار داستانی ،جهانگفتمان روشنفکری در  های مؤلفه

نمودها و نگاه این نویسندگان به خصیصة رسد  به نظر می است؟ یافتهساعدی نمود 

 روشنفکری، در آثارشان با یکدیگر متفاوت است.در گفتمان ستیزی  غرب

احمد و ساعدی تاکنون  ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل در زمینة غرب

کتابی  ،ستیزی دربارۀ غربتنها اثر مستقل مستقلی صورت نگرفته است؛ امّا  پژوهش

تألیف  که است آنستیزی: غرب از دیدگاه دشمنان  غربا عنوان به زبان انگلیسی ب

که مسعود  (Avishai Margalit) و آویشی مارگالیت (Ian Buruma)ایان بوروما 

 ای به مرور این کتاب پرداخته است. در مقاله (9323) فاضلی
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مقابل عظمت تاریخ و تمدن و همچنین هویت و  در ایرانی حقارت احساس

در ایران  ستیزی خود، از دالیل به وجود آمدن گفتمان غرب ةگذشت فرهنگ اصیل

اند که  بینشی بوده سوی  بهروشنفکران ایرانی خواهان هدایت مردم  .بوده است

دویست سال است که غرب مدعی است که تمدن »تشان را به آنان بازگرداند. هویّ

شک  این طرز تفکر بی .(159: 9311)داوری اردکانی، « غربی تمدن مطلق است

. یکی از است داشته دنبال بهبودن چنین ادعایی  پایه بیمعارضانی را برای اثبات 

بوده نگرش انتقادی به غرب  ،های کلّی روشنفکری ایرانی در قرن بیستم گرایش

 داشته  حانه نوسانتا نقد آشکار و حتی مبارزۀ مسلّ کاری پنهان؛ گرایشی که از است

نگرشی بدبینانه  ،برخی از روشنفکران ما به تمدن غرب .(329: 9325)قیصری،  است

دار  غربِ سرمایهو استثمار ننگین استعمار  پیشینةساز آن،  داشته و دارند که زمینه

در برخی از  را زمینة این نگرش منفی جویی بهرهاین  و (151: 9371)یثربی،  بوده است

، در ایران ستیزی الیل دیگر غرب. یکی از داست کرده ایجادروشنفکران جهان 

که  بوده استمرداد  12های بعد از کودتای  ناامیدی حاکم بر روشنفکران در سال

و ساعدی احمد  آلتوان به  می ،این روشنفکران در حوزۀ ادبیات داستانی ازجملة

 .کرد اشاره

تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و  -بر اساس روش توصیفی پژوهشاین 

 .استانجام شده ای  کتابخانه

 

 غرب غیرانسانیافشای رفتار ناعادالنه و و  ستیزی غرب. 0

 منتقد تندو  در حال حاضر ترین متفکر زندۀ جهان عنوان برجسته بهنوام چامسکی 

از ارتباط  ،دربارۀ روشنفکر خود های بحث درسیاست خارجی دولت آمریکا، 

و در این راه  کردهبحث  ربیغ غیرهای روشنفکران غرب با مسائل جهان  فعالیت

خواهد که  از روشنفکران می ،. او در بسیاری از آثار خوداست  هبرداشت ییها قدم

ویژه آمریکا را افشا کنند. چامسکی  به ،های غربی«دولت -ملت»آرزوهای سرورانة 

به نظریة خود اعتقاد راسخ دارد و بدون تردید روش  های مخالف، دیدگاهرغم  به
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: 9321)شیخی، داند  میالزم کار انتقادی  دادن و برای انجام قبول  قابلبرخورد خود را 

مارس  91در دانشگاه هاروارد در  اش سخنرانی طیچامسکی برای نمونه،  .(113 -111

چنین ابراز پردازد و  میبرخی کشورها در قبال به انتقاد از عملکرد آمریکا  9125

با عناصری همچون که آمریکا غالباً با لئامتی خبیثانه و گاه با خشونت،  دارد می

؛ زیرا آمریکا برای حقوق بشر، دموکراسی و ارتقاء سطح زندگی، مخالفت ورزیده است

آمیز  ت خشونتحفظ برتری نابرابرش بر دیگر کشورها و استثمار دنیا، دست به اقداما

دائماً با حقوق بشر،  و برای حفظ آزادی سرقت و استثمار ناچار است زند می

چامسکی از  .(91: 9311، ی)چامسکدموکراسی و ارتقاء سطح زندگی، مخالفت کند 

اعمال  در مقابل است که اخالقی جویی مبارزهو  سرسختمظاهر مهم روشنفکری 

 غیر توسعة  حال درهای غربی نسبت به دنیای  دموکراتیک و ناعادالنة دولت غیر

داند و به  می شمول جهانوظیفة روشنفکر را  او .(119: 9371)هالوب،  ایستدمی ربیغ

شود که رفتار ناعادالنه و غیرانسانی کشورهای غربی را  روشنفکران غربی متذکر می

 حال درراستة غرب را پاره کنند تا دنیای ها عیان کنند و پوستة آ غربی برای غیر

 (113: 9321)شیخی،  درا نخور انهآغربی فریب  غیر توسعة 
به چند  توان یم زمینهین در ا، تنها اختصاص به چامسکی ندارد؛ ویژگیاین 

ی کشورهای ها استیسعلیه  جهان رسمی روشنفکران بزرگ یریگ موضعنمونه از 

در جنگ ویتنام، جانب مبارزان ویتنامی را گرفت  برتراند راسل مثالً ؛غربی اشاره کرد

وقتی  است که لوئی ماسینیوننمونة دیگر، و سیاست جنگی آمریکا را محکوم کرد. 

حکومت کشورش به پشتیبانی از اسرائیل و در مخالفت با ملی شدن کانال سوئز به 

مصر حمله کرد، به نشانة اعتراض، از استادی مدرسة عالی مطالعات کناره گرفت. 

اثر فرانتس فانون مقدمه  ،زمین شدگان نینفربرای کتاب  ژان پل سارترهمچنین، 

 دفاع کرد انپوست اهیسآفریقا و نیز از حقوق نوشت و از مبارزان ضد استعمار شمال 

میالدی در یک کنفرانس  9171او در سال  .(131 -139: 9311)داوری اردکانی، 

روشنفکری که  ،؛ بنابراینکردپشتیبانی ویتنام از آوارگان جنگ  ،مطبوعاتی جنجالی
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و  کندمیگیری  موضع، در دفاع از عدالت و آزادی داردتعهّد و مسئولیت  احساس

 زند. میافشاگری دست به 
 

 ستیزی آمریکاهدایت و . 9

از  یو ؛که درک عمیقی از فرهنگ غرب داشت هدایت از نویسندگانی بود

روشنفکرانی که شناخت کافی از معموالً شود.  می  محسوب دومروشنفکران نسل 

هدایت  ،حال  این با؛ خورد می چشم بهکمتر  انهآستیزانه در  نگرش غرب ،غرب دارند

 حال شرح از قدر همان من» :است کرده انتقاداز تبلیغات غربی هایش  در یکی از نامه

 .(91، 9321 ،دهباشی) «مآبانهامریکایی تبلیغات مقابل در که کنم می  شرم خودم

دیرین  ای دغدغهیرانی در مفهوم مدرنیته، نزد روشنفکران ا ویژهبه ،مواجهه با غرب

انتقاد هدایت از تبلیغات غرب به این دلیل است که اساساً جوهرۀ عالوه بر آن، است. 

مآبانه به سبب  انتقاد بر تبلیغات آمریکایی اصلی روشنفکری انتقاد و اعتراض است.

 .است نهفتهگری آن بر انسان است که در پس پردۀ هر تبلیغاتی  وجود روح سلطه

 از هدف و است ذکر شده 9315 آن نگارش که تاریخ است کوتاهی داستان ،فردا

 رضوانی مهدی نام به ای چاپخانه کارگر درونی زندگی با مخاطبساختن  آشنا آن

 ذهن تراوشگویی درونی،  این تک ها و توصیفات است. اشاره «زاغی» به مشهور

 وسیله این به هدایت درواقع» است. هدایت ةبلکه محصول اندیش ،زاغی نیست مهدی

 خود بدفرجام قهرمان به نسبت را خواننده حمایت و دردیهم حس است خواسته

رفتار وحشیانة او هدایت از زبان  ،زاغی مهدی گویی در تک .(9321)بهارلو،  «برانگیزد

 نکهایسال قبل از   مهدی زاغی یک: است  دهکشی تصویر  بهرا یک سرباز آمریکایی 

 این کافه یانمشتر. بوده استپیشخدمت  ای روزی در کافهکارگر چاپخانه شود، چند 

که  است دهیک سرباز آمریکایی بو نهاآ ازجملة اند که داری بودههای چاق و پول آدم

و  است  دهکوبی به دیوار میزنی را  سرِدر کنج راهروی کافه، شبی در حالت مستی 

نداشته و  میانجیگریت جلورفتن و ئکس جر . هیچاست  شیدهک می فریاد ،زن از درد

مهدی زاغی هم که این  .است  دهکر می سردی تماشانجلوی در نیز با خو انِحتی آژ
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تا  رودجلو میناچار  لوی خودش را بگیرد و بهج است ، نتوانستهدهگر بو ماجرا را نظاره

برق از اند که  با چیزی چنان به سرش کوبیده مرتبه یککه  دهد نجاتزن را 

. جای لگدی است دیدهخود را در کالنتری  دهبازکرچشمانش پریده و وقتی چشم 

 کهاین، بدون کنند کند و سه ماه او را زندانی می درد می ،اند هم که به پهلویش زده

 داشته« کافة گیتی» گذاری تعمّدی در نام ،هدایتظاهراً . کسی سراغی از او بگیرد

  توصیف گونه ایننمادی از دنیایی باشد که مهدی زاغی آن را  تواند می که است

 :کند می

 بدبختی عوضش هست، گذرانی خوش و یفکِ برای مخصوصی جاهای اگر دنیا تو»

مخصوصیه.  های آدم. اون جای مخصوص مال شه می پیدا جا همه بیچارگی و

چاق داشت، پول  های مشتری، بودم «کافة گیتی»پیشخدمت  ،پارسال که چند روز

 .(3: 9315، )هدایت «کردند میکار نکرده خرج 

ظلم  به آنهاانتقادی است از وضعیت مردمانی که استعمارکنندگان  ،این توصیف

 گوید: مهدی زاغی می ند.کن می

 تفریح شب  یک اگر هااون. بگذاریم زمین شام بی سر باید نکنیم، کار روز یک اگر ما»

کافه، او سرباز آمریکایی که  اون شب کنج راهرو !زنند می هم به را دنیا نکنند،

، سر اون زنی رو که لباس چکید میمست بود و از صورت پرخونش عرق  سیاه

 «.! من جلو چشمم سیاهی رفتزد میچه جور به دیوار  ،تنش بود ای سورمه

 (1-3 ،)همان

نارضایتی سرباز آمریکایی از  هم بخت نگونخوردن آن زن  اصلی کتک دلیل

 به عزرائیل تشبیهاز آمریکایی را هدایت آن سرب .بوده استگذرانی آن شب  خوش

سرباز  ست؛ زیرا اوعادی نیست، از مأمور دولتی آمریکا ی. انتقاد هدایت از فردکند می 

خصمانة گرانه و  سلطهرفتار  ، هدایتترتیب  این  به ست.آن کشور ابگیر ارتش  حقوق

 کشد. می  تصویر  ردمان کشورهای جهان سوم بهرا در مقابل م آمریکایییک 

 چپ غیر روشنفکران احترام مورد 9331مرداد  12قبل از کودتای  تا آمریکا

  نگارشبه داستانی را  9315در که هدایت  است چگونهامّا  ،بوده است ایرانی

کند؟  می  انتقاد سومی جهاندر یک کشور و در آن از رفتار آمریکاییان  آورد درمی

اغلب نویسندگان و روشنفکران آن دوره، تحت  ، مانندپاسخ این است که هدایت
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 یروشنفکر عنوانبهاین، هدایت  بر  ؛ عالوهاست بودههای حزب توده  تأثیر اندیشه

 است بوده آگاهمردم روشنگری  برایاز رسالت خود  خوبی  به، ة خویشزمان درپیشرو 

 ساله یک قراردادی 9311 سال در .گشاید لب به انتقاد میها  عدالتی مقابل نا و در

 .شد امضاآمریکا  وایران  هایبین دولت متحده ایاالت نظامی مستشاری هیئت ۀدربار

 هر پایان در پیمان این. ودب ایران ارتش سازی مدرن و بازسازی ،پیمان این از هدف

آمریکایی برای نظامیان  یادشده پیمان .شد می  تمدید دیگر سال  یک برای تنها ،سال

، بنابراین؛ کرد میایجاد  (ها دیپلماتبرای کاپیتوالسیون در حد )نسبی مصونیتی 

 9311مخالفتش با قرارداد  اعالم ،ذهنی هدایت از طرح چنین موضوعی زمینة پیش

اینکه  گرفتن نظر و با درسال نگارش داستان  با توجه به نزدیکی آن بهکه است  دهبو

نماید.  تر می محتمل این نظریه ،است  دهبو ان آمریکاییشامل نظامی مذکور قرارداد

در  این کشور، پیش از نقش آمریکا عملکرد نقددهد که  می  این موضوع نشان

 .بود شده  شروعروشنفکرانی نظیر هدایت  از سوی 9331 کودتای

 

 ستیزی و غرب احمد آل. 1

 و تقدیس شرق غرب قبیحتو  احمد آل. 1 -1

غربی که  شود، بلکه به ذهن متبادر می یزی است کهنه آن چاحمد  آلغرب از دیدگاه 

به جای غرب بگذاریم در حدودی تمام اروپا و » چنین است: کند، از آن یاد می او

ای  یقای جنوبی هم تکهبرای من دولت آفر... وسیة شوروی و تمام آمریکای شمالیر

 پیشرفتهامروزه غرب به کشورهای اروپایی  .(13-19غ:  9357 ،احمد آل)« از غرب است

 شود. ها آمریکا اطالق میر رأس آننظیر انگلستان، فرانسه و آلمان و د

سپرهایی که از ترس عثمانی به  دو سه قرن اخیر است که ما در پس همین در»

عثمانی را خورد و از هر  تنها  نهکشیده بودیم، خوابمان برد و غرب سر

گرزی ساخت برای روز مبادای قیام مردم عراق و مصر و سوریه و  اش پاره استخوان

 .(57: غ 9357، احمد آل« )ه زودی به سراغ ما هم آمدبلکه ب ،لبنان
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باید توجه احمد بوده است.  جالل آلاندیشة های  ویژگیستیزی یکی از  غرب

الب حائز اهمیت بوده، بیشتر در بیان این مط احمد آلبرای  آنچه که داشت

 .بوده استغرب  واقعیدادن چهرۀ  نشان

 

 شوهر آمریکایی. 1-0

 معلم با ایرانی یدختر ازدواجآشنایی و  ماجرای ،آمریکایی شوهر کوتاه داستان

 مشترک زندگی سال دوبعد از آن  ودر ایران  انگلیسی زبان کالس در خود آمریکایی

 ،که گورکنی است شوهرش شغلبه خاطر  ایرانی زن ، اما در ادامه،ستآمریکا در آنها

 با بنابراین او ؛بود کرده پنهان از او را مرد این موضوع؛ زیرا ندکمی طالق تقاضای

مرد گورکن آمریکایی با عناوین معلمی و  .گرددمیرب ایران به خود شیرخوار دختر

 داستان این دراحمد  آل. است گرفتهدانی، دختر ایرانی را فریفته و به زنی حقوق

انتقادی، یک آمریکایی را که نمادی از انسان غربی است، به ناراستی و دغل منسوب 

فریبد و  کند و او را می کند که شغل اصلی خود را از همسر شرقی خود پنهان می می

دان نوشته در مراسم عقد، شغلش را حقوق .کند ریزی می ازدواجی را بر پایة دروغ پی

  به (71: 9379احمد،  )آلاند.  عنوان شاهد بودهنیز به بودند و دو نفر از اعضای سفارت

که ویژه این شایستة اعتماد نیست، بهکند که  غربی را موجودی تلقّی می ،ترتیب این

عنوان مأموران رسمی یک کشور به شهادت دروغ منسوب  کارمندان سفارت به

 اند. شده

رفتار ناعادالنه و از طریق آن که  است دادهرا دستاویزی قرار این داستاناحمد  آل

خوانیم  . از زبان شخصیت زن داستان میکند افشا برای دیگرانرا انسانی غربی  غیر

برگزار  شکرگزاریها را کندند، روز  پوست ها روزی که کلک آخرین سرخ که آمریکایی

در سر سفرۀ عقد تعدادی آمریکایی نیز حضور دارند، شخصیت زن  .(79)همان، کردند 

خواستند سر از هر چیز  ها که می گوید: امان از دست این آمریکایی تان میداس

 شویم که او پیش از زبان نامزد سابق این شوهر آمریکایی آگاه می .(73)همان، درآورند 

، چه داند که توی آن کشور کت داشته است و خدا میره شراین در جنگ ک از 
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، به کارهایی نظیر اند گشته برمیوقتی اند که  آورده های مردم می بالهایی سر جوان

ازاین دو نامزد دیگر داشته  پیش» گوید: اند. این نامزد سابق می شده گورکنی قانع می

ها که ویتنام است. از این سربازان، آن که یکی در جنگ کُره کشته شده و دیگری در

نه، دزد و کنند و یا خل، دیوا غریب را انتخاب می و  گردند؛ یا کارهای عجیب برمی

 .(75)همان،  «شوند قاتل می

بینند که  رود، می به همراه دخترش سراغ محل کار شوهرش می وقتی زن

 انهمان روزهایی که سرباز ؛آورند تا در گورها دفن کنند های تازه را می تابوت

آوردند و دفن  می (جسد سیصد -روزی دویست) دسته در ویتنام دستهرا شده  کشته

تمام کوشش ما » گوید: ، نامزد سابق با دلی پُر میهدر ادام .(77)همان، کردند  می

شود. از زبان شخصیت زن، برای نقد عملکرد آمریکا، در  ختم می 9ها به این آرلینگتون آمریکایی

 «پوستان حق قضاوت دارند؟ خوانیم: مگر در آمریکا سیاه پرسشی از شوهر گورکنش به تعریض می

 .(21)همان، 

سیاسی ضد جنگ  ةتوانم سر منبر بروم یا مقال عقیده داشت که من نمید احم آل

باید این مسائل را به زبان و روش دیگری در قالب داستان  ،ناچار ویتنام بنویسم؛ به

هایی استفاده  عنوان گزاره وگوها، به از این گفتاو  .(973ک:  9357احمد،  )آلبیان کنم 

ها در اقصی نقاط های آن انسانی غرب و دخالت کند که از رفتار ظالمانه و غیر می

 نژادی در آن دوران حکایت دارد.  جهان و تبعیض

 

 سرگذشت کندوها. 1-9

زندگی  آید و در کوهی بالیی فرود میاست که  این سرگذشت کندوها موضوع

برند که  می  به کندویی پناه هاآنکند و  می  نابود ،کوهی النه دارند را که در هازنبور

شیره برای  ای کاسهو با  گرفته هدیهبک آن را از ده پایین  د علیدهقانی به نام کمن

هر کندو دو  سال هر. است گذاشتهسرگردان در کنار خانة خود  گرفتن زنبورهای

از و  دارد برمیهیچ زحمتی  محصول تالش زنبورها را بیبک  کمند علی .شود می برابر

شود که  طمع سبب می، سال پنجم در .رسد به نام و نان می برداشت عسل زنبورها
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 برای گریز از زنبورها .شیره بگذارد ،و به جای آن دارد را نیز بر هاآنسهم عسل خود 

 یابند. می بازگشت به کوه، محل زندگی اجدادیاز کندو و  چاره را در فرار ،این بال

روشنفکرانی ». بوده استرا متأثّر از فردید « بازگشت به اصل» اندیشةاحمد  آل

مایة فکری آنان با رومانتیسم عجین شده، به درک صحیحی از مدرنیته نائل  که بن

دستاوردهای فرهنگی  نیامدند، آنان به تقدسِ دستاوردهای فرهنگی شرق و نفی

 .(911: 9321)رضادوست و دیگران،  «غرب پرداختند

و به آورده  به شهرها پناههستند که  افرادیتمثیلی از « زنبورها»ان، در این داست

که است  ای و مواد اوّلیهرمزی از نفت « عسل» و اند درداده تنزندگی نامطلوب 

 کدام هیچنتیجه گرفتند که  ،که تمام شد ها دلدرد » :صنعت غرب محتاج آن است

توی شهر جار زدند  ها قراولدست به شیره نزنند و طرفش هم نروند و این دستور را 

گودال شیره را دیوار بکشند و روش را هم بپوشانند که  و بعد هم قرار شد دور و برِ

 .(19: 9321، احمد آل)« نرسد ها مورچهبوش به دماغ 

این و است  کرده نفوذ ها آناست که به شهر  ای گانهیب ،دشمن زنبورها «مورچه»

. هستندویژه انگلیس  و به، کشورهای صنعتی احمد آلاز نظر  ،مردم ایران دشمنِ

 :گوید میسفیدها  خانم رو به گیس شاباجی

ای مث مورچه که نه هنری  زادهر حرومدونین که مورچه دزده. جونو تون می همه»

 مگه هی از زیر نقب بزنه و هی ای نداره آد، چاره دارد و نه کاری از دستش برمی

تونیم از خونة خویش بیرونش کنیم و  مال من و شما رو بار کنه ببره. ما هم نه می

نیستیم. مورچه واسة  مها مورچهنه از دستش امون داریم. خوب، پس حریف 

ما هم کاری و خلقتی. مورچه خلق شده واسة دزدی  ،خودش خلقتی داره و کاری

، نه تونه خودش خوراک خودشو درست کنه نه می ؛ر این و اونو رخنه کردن تو انبا

 .(11 ،همان) «گیره اینه که دزدی پیش می ،حوصله داره که بشینه کار کنه

ایران در  احمد آلبه نظر  .ستتمثیلی از غرب ا« والیت باالدست رودخانه»

دادن استقالل خویش است. حاکم آن دستور کار خود را از   دست معرض خطر از

شود. کشورهای غربی طراح  آن در خارج تعیین می های برنامهگیرد و  بیگانگان می

با آن احمد  آلکردن و شهرنشین ساختن ایرانیان هستند و  های ماشینی برنامه
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به صنعت نفت دارد نهضت ملی که قصد  مقابلبیگانگان در ورزد.  مخالفت می

 :9319رنجبر، )انجامد  گذارند تا آنجا که به سقوط آن می ی می، موانعدهد سروسامان

923- 921). 

به دست  کشورو استثمار  ایرانگرایی حاکمان  غربداستان به این در  احمد آل

ر غربی و تفکّ صنعتزندگی جدید که متکی به  شیوۀبا ظهور  پردازد. اومیبیگانگان 

 اوبیگانگانی که  داند. می راه چاره را بازگشت به گذشتة اصیلاست، سر ستیز دارد و 

شوروی به دلیل  ؛باشد و آمریکا تانشوروی، انگلس تواند میبا آنان سر ستیز دارد، 

 به جهت آمریکابه نسبت کمتری و  انگلستان ،جهان صدور کمونیسم بهتصمیم به 

 12و آمریکا به سبب دخالتش در وقوع کودتای  ،به منابع نفت ایران ورزی طمع

 .روند شمار می بهاحمد  آلهای استعمار و استثمار غرب از نگاه  مرداد، مصداق

 

 نفرین زمین .1-1

به  .ب عقاید مخصوص به خود داشتدربارۀ ضرورت نفی مظاهر تمدن غراحمد  آل

اسالم و خصوصاً تشیع در برای »بیگانگی ملل شرق بود. او  خود باور او غرب عامل از

 ستیزی غرب .(939-931: 9313)حبیبی، قائل بود  «ب، نقش موتور محرکضدیّت با غر

 صفحات آغازینهمان  در یابد؛ می نمود غرب تمدن مظاهر از شانتقاد در معموالً وی

علیه تمدن غرب از رو  مشخّص است که شمشیر قلم خود را وضوح به زمین نفرین

 «پاریس های فاحشه» دست در را تمدن رسم و راه ،ده معلماز زبان . او است بسته

 به چنگال غذا سرِ و «غرب رنگرزی خم» از را سفید دستمال و کراوات داند، می

 دیگر جای در .(99 -91: ن 9357 ،احمد آل) پندارد می «قزعبالت» را گرفتن چپ دست

 :گوید می ده معلم گوییوگفت در ،نفرین زمیناز 

 رادیو، معلم، کتاب،. است زمین روی بهشت ،فرنگ که اند کرده ما کلة تو عمر یک»

 آید نمی هم کسی. است زمین روی بهشت گویند، می همه ها، روزنامه و حکومت

 های چشم با گردد برمی مسافر. نیست ای زرده دو تخم چندان هم فرنگ بابا بگوید

 کمپانی، نمایندگی با گردد برمی تاجر صدارت، جبة با گردد برمی محصل ردشده،گِ
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 9357 ،احمد آل) «تر مهم همه از ماشین، و زردپری و سبزپری از پر آید می فیلم

 .(51: ن

 نیتو هم مثل ا» گوید: بی می ی و معلم ده، پسر بیب بین پسر بی یگویودر گفت

 دو سگکه  یو مصرف؟ فرنگ دیتول ۀبند یعنیزاد یکه آدم یا کرده الیها خ یفرنگ

 این  به .(23 -21 همان،) «شود یاز سرما خشک م ،کند، اگر نجنبد یم دیزند و تول یم

 .کند میمعرفی ها را بندۀ تولید و مصرف  غربیاحمد  آل ،ترتیب 

 وارد آمریکا از هم گندم کهاین از دو هر بی، بی و ده معلم بین گوییوگفت در

 معلم جایی، در .(11 ،همان) کنند می یاد آن از انتقادی لحنی با و اند ناراحت شود، می

 آزمایی بخت های بلیت کشی قرعه برنامة پخش حال در که کند می باز را رادیو پیچ

 دنیای ةمزبل به رو مدام ،کنی می بازش که هم کوفتی رادیوی این :گوید می و است

 احمد آل ستیزی غرب .(921 ،همان) رود می فرو فکر به و بندد می را پیچش. است غرب

 .کند می تشبیه ای مزبله به را غرب و رسد می اوج به اینجا در

 

 یستیز روسیهو  یاستعمارستیز ساعدی و. 5

 . عزاداران بیل5-1

 تر بزرگ ایهنمادی از جامعو  فرضی است که واقعیت جغرافیایی ندارد ییروستا، بیل

آباد و  دو روستای خاتون ،بیل نماد ایران باشد ،تمثیلی است. اگر در این روایتِ

 از. هستند ، نمادی از روس و انگلیس یا روس و آمریکاآبادترندکه از بقیه  روسوپ

روس نمودی وآباد نمایندۀ روسیة شوروی و پ ، خاتوننظران صاحبدیدگاه بسیاری از 

سالی در قصة سوم  ماجرای قحط .(11 -11: 9313)شیری، از کشورهای غربی است 

آباد به  زده است. پوروس و خاتونن داستان استعمار و استعمارهما ،عزاداران بیل

های  شرارت و مهارت در سرقت دلیل برخورداری از آبادانی و ثروت، ماجراجویی،

به آن  زده که از سر نیاز تاهای قحطیروسودی از ممالک استعمارگرند و مستمرّ، نم

در  .(71 ،)هماناند کشورهای پیرامونی بسیار، نمایندۀ خیل اند آورده رویدو روستا 

برگشته بودند.  خالی دستمردها بیشترشان » :خوانیم میچنین بخشی از داستان 

پیدایش  اینکه گیر آورده بود و قبل از  آباد خاتوناز  زمینی سیبکمی مشدی جبار 
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: 1537)ساعدی،  «پنهان کرده بود ها هیزمبشود، مشدی ریحان مرغ کشته را پشت 

29- 21). 

بدبختی و تمثیل استعمار بیرونی توان عامل  ها را نمی پوروسی بعضی معتقدند 

 ،زند هایش نمی حساب آورد؛ چون استعمار چنین صریح دست به غارت مستعمره به

 دهد پیمان انجام میدوستانه و با عقد اهری بلکه این کار را با فریبکاری و با ظ

 داستان از زبان مشدی جبار می شنویم:در جایی از  .(997: 9313)حبیبی، 

صدقه کنن،  کنن، گریه می شان گدایی می ها همه تونم برم بیلی با هیچ کس نمی»

و صدقه  رن ها هم گشنه بمونن گدایی نمی رن. پوروسی گیرن، اما دزدی نمی می

 (23: 1537)ساعدی، « کشن. گیرن، از دزدی هم دست نمی نمی

در چند کند؛ زیرا  ها را تقویت می کنایة استعمارگر بودن پوروسی ،این موضوع

اند که محصول کشورهای استعمارزده را  کشورهای استعمارگر بودهاین  ،قرن اخیر

 یکی از وجوه که هستند ناهمگونی های گروه ستیزان غرب اند. راحتی چپاول کرده به

 .(51-11: 9323)فاضلی،  است (Colonialism)  کلنیالیسم با خصومت هاآن مشترک

 یهای اقتصادی کشورهای استعمارگر را به دزد ساعدی در این داستان سودجویی

 .است کرده تعبیرآنان از کشورهای مستعمره 

 

 . دندیل5-0

بار ایران در دورۀ پس از کودتای  به وضعیت حقارت دندیلتان کوتاه ساعدی در داس

ای  داستان عدهاین در  .(21 -71: 9313)حبیبی، پردازد  می 9331مرداد  12آمریکایی 

به  کاری ساله و تازه خوشگل پانزدهدختر  ،که خانمیشوند  می باخبر اهالی دندیلاز 

 هزینةبه دیگران، او عرضة دارد از طریق  تصمیمو  آورده اش خانه بهرا « تامارا» نام

با استفاده از این فرصت، پای  تا آیند برمی درصدد هاآن .را دربیاورد درمانش

کنند استوار  همین منظور سعی می ؛ بهدار را به دندیل باز کنندهای پول مشتری

کند،  آمریکایی پادگان مجاور را که به نظرشان پول خوبی برای تفریحاتش خرج می

 به دندیل دعوت کنند.
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 بنیادی هایویژگی فاقد را غرب اصوالً ستیزان غرب از برخیکه این بر اساس

 که شود دیده می نیز ، در بخشی از این داستان(51-11: 9323)فاضلی، دانند  می انسانی

را پایین  اسداهلل پاسبانکاسکت  خود با انگشت ،در همان بدو وروداستوار آمریکایی 

این  .(19: 1531ساعدی، ) کنند خندند و هو می میبه این کار او مردم  ؛اندازد می

 رفتاراین داستان کند. در  آمریکایی به مأمور دولت مینخستین توهینی است که این 

 شود. می نمایش داده بسیار ناشایست ،این آمریکایی که نمادی از مأمور غربی است

رسد، زیپ  خانة بابا می به پشت قهوهشود و  او تمام می کاروقتی  ة پایانیدر صحن

و  کند می زند، شروع به دفع ادرار سوت می که  حالی درکند و  شلوارش را باز می

شنویم که  پاسبان اسداهلل می از زبانرود و ما  می ،پولی به کسی بدهد کهاینبدون 

ریزد، همه را به خاک  این آمریکایی است، اگر دلخور شود، همة دندیل را به هم می»

 .(12 -17: همان) «کشد و خون می

غوطه  ساعدی پس از کودتا در نکبتدندیل تمثیلی از ایران است که به نظر 

: 9313)حبیبی،  مرداد است 12 تمثیلی از شخصیت شاه پس از ،و اسداهلل خورد می

سرنوشت کشورش  داستان دندیل، نفرت ساعدی را از مداخلة آمریکاییان در .(21

از سلطة اجنبی نفرت  ساعدیمانع رشد نهال نهضت ملی شدند. که  دهد نشان می

 .است  هدانست مردم ایران می روزی اییان را عامل اساسی تیرهداشته و آمریک

 

 . غریبه در شهر5-9

شمسی  9122 حوادث به آن ماجراهای و دارد تاریخی مضمونی ،غریبه در شهر رمان

 و مردم مال و جان به ها سالدات تجاوز نیز و روس قشون دست به تبریز اشغال و

 نمستبدا کمک با طلبی مشروطه های جرقه آخرین کردن خاموش در آنها سعی

 روزگارانی در. است بیگانگان استیالی از سخن ،رماناین  در .گردد برمی ایران دولتی

 و تبریز طلبان مشروطه ماهة یازده های جنگ پایان و سرکوب دستگیری، وجود با که

 های پافشاری اثر بر باقرخان و ستارخان 9121 در ملی شورای مجلس بمباران
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 اما و شوند می فراخوانده تهران به مشروطة ایران دولت طرف از روس، مرداندولت

 .است فعّال زیرزمینی طور به تبریز، غیبی انجمن

 دورانی در است؛ ایران اجتماعی تاریخ در متالطم ای برهه انعکاس شهر در غریبه

 های آدم از یکی با« غریبه در شهر»عنوان  .است عصر تاریخی نیاز شورش، که

دالل اهل ارومیه مشهور به  است. او یک حیدر نامش که شود می مرتبط داستان

 کرده رها را بچه و زن است. او شده ورشکسته و بنکدار بوده است که «بچاپ حیدر»

. است آمده آنجابرای سودجویی به  هاست، روس دست که تبریز است و چون شنیده

 پراکندن بر مبنی ،تبریز مخفی نقشة انجمناجرای  با است شده مصادف حیدر ورود

 توی تفنگچی نفر صد با ،ستارخان عموی ،قلی اماماست:  قرار  این ازکه  ای شایعه

 ها را روس را ترور و ژنرال شبه یک خواهد می و است کرده کمین ها کوه پشت و تبریز

بدین  و شودمی باورشان و رسدمی روس های سالدات گوش به شایعه ند. ایننابود ک

 .(93 -99: 9311)ذیحق،  شوند می مشکوک ای غریبه هر به ترتیب،

یکی از  ،شیخ دوزدوزانی ی روسیها سالداتآغازین داستان،  های قسمتدر 

 :کنند میاصلی رمان را دستگیر  های شخصیت

به سر و صورت  که  حالی دراز در مدرسه وارد شد و  کشان نعرهنجف پابرهنه و »

 .«آقا رو گرفتن، آقا رو گرفتن، آقا رو گرفتن»شروع کرد به داد و فریاد:  زد میخود 

و با عجله دویدند طرف نجف. نجف با گریه و بیرون  داز همه جا ریختن ها طلبه

آقا رو گرفتن، آقا رو »: زد میداد  ،کوبید میبه سر و صورت خود  که  حالی درزاری 

 .(97: 9311ساعدی، ) «!«نزدن، آقا رو برد

 سامانتشکیالتشان را  که هستندرهبری آرمانی به دنبال  ،گروهی در شهر

ای را که رفتاری غیرمعمول دارد،  غریبه نخستین ،پایه سرانجام با شواهدی بی. بخشد

رهبر گروهی از جوانان مبارز پندارند. حیدر  یم« قلیامام» یعنی ،مرد موعود خود

 .کند می  ریزی پیتصرّف مراکز نظامی شهر ای برای  شود و نقشه یم

کرده عمومی برقرار  ای جلسهدر اتاق فرماندهی که ژنرال در بخشی از داستان، 

تا امام قلی پیدا »ژنرال چند جملة دیگر اضافه کرد و مترجم گفت: » :گوید می، است

... ژنرال مشتی روی میز زد و با صدای  .«اش بکنی شد، باید جلو چشم همة ملت شقه
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)ساعدی،  «.«که همین فردا دار بزنن دهیم میرا دستور  ها زندانیهمة »: بلند داد زد

9311 :997). 

امّا  ،شود می کشیده زندان به است، قلیامام وی که گمان این خاطر به حیدر کار

: 9311)ذیحق،  گردند می دنبالش که نیست کسی وی که برند می  پی  شکنجه از بعد

دوزدوزانی و حیدر در جریان است که حیدر  آقا حاجگویی بین ودر زندان گفت. (91

دمار از روزگار اینا  ،بله، من امام قلی هستم. امام قلی! من اگه رها بشم»» :گوید می

با »را باز کرد و جلو آقا گرفت و ادامه داد:  هایش دستو  «...ها دستآرم با این  در می

. به یه سالدات هم رحم کشم میجد و آبادشونو جلو چشمشون  ها دستاین 

 .(911: 9311)ساعدی،  «.«کنم نمی

  ها دست و به مخفیگاه حزبی نندب ککنند تا او را تعقی را آزاد می حیدر سرانجام 

 ای طرح نخبگان نقشهشود.  می  این بار دستگیر و به اعدام محکومحیدر یابند. 

عملیات از دست نشدۀ حیدر است. وی که در  قشة اجران که بخش پایانیکنند  می 

 .(9151: 9327)شریفی،  آید درمیای از پای  ، با گلولهاست یافته خالصیمیرغضبی 

اند، مفاهیم شرق و  در اندیشة فردید و اغلب روشنفکرانی که متأثّر از آراء او بوده

 .(917: 9321دوست و دیگران، )رضانه جغرافیایی  ،اصطالحاتی وجودی هستند ،غرب

 ،مطابق این دیدگاه .(19: غ 9357، احمد آل)داند  نیز روسیة شوروی را غرب میاحمد  آل

 بهستیزی  این بار نوک تیر غرب اگرچهستیزانه دارد؛  مضمونی غرب ،غریبه در شهر

 ستیزی، تواند مترادف با سلطه ستیزی می این غرب .است رفته نشانهروسیه  سوی 

 هایآسیب، ها با روس  در جنگ یانایران ستیزی باشد. ستیزی و حتی روسیه بیگانه

جنگ جهانی دوم در  .دادند  دست از های زیادی را سرزمینند و متحمل شد فراوانی

 های عهدنامه .دآوربه اشغال خود درایران را  ،بود که از شمال و شرقاین روسیه 

ی ضربات. بوده استها  های روس خواهی محصول زیاده ،ننگین گلستان و ترکمانچای

، اگر بیشتر از اند کرده واردایران  دو قرن اخیر بهویژه روس در  که انگلیس و به

ما کمتر نیست؛ امّا روشنفکران  ،، نباشداست که آمریکا به ایران وارد کرده هایی زیان

 اند. پرداخته آنکمتر به 
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در مفهوم  ،ستیزی پرداختن به موضوع غربدر  غریبه در شهراهمیّت 

این ذهن روشنگر  .خواهد باشد می هرکه ؛ستیزی است. اشغالگر، دشمن است روسیه

و سابقة است وش نکرده رسالت خود را فرام، روشنفکر عنوان بهساعدی است که 

کند؛ کاری که  رمانی به مردم بازگو میبیگانه را در قالب  یکشور تاریخی تجاوز

 داشت.را  آن ت پرداختن بهئجرای  کمتر نویسنده

 

 نتیجه. 1

 هیافت  های مختلفی انعکاس معاصر به شکل ستیزی در آثار داستانی نویسندگان غرب

گری  ستیزی و دشمنی با هرگونه سلطه ستیزی گاهی مترادف با بیگانه . غرباست 

وجود   عامل اصلی به آمریکاستیزی است.ستیزی همان  غرب ،است؛ اما در اغلب موارد

 پیشو  مرداد بوده 12وقوع کودتای  ،(آمریکا به ویژهبه) به غربآمدن نگرش بدبینانه 

اما هدایت  ،بوده است چپ غیر روشنفکران احترام موردمعموالً آمریکا  ،تاریخ این از 

به نگرش منفی هدایت  سبب. کندمی را افشاانسانی آمریکا  رفتار غیر فردادر داستان 

 .بوده است 9311 در متحده ایاالتامضای قرارداد هیئت مستشاری نظامی  ،آمریکا

. است  دهز  ای دست دادن چهرۀ کریه غرب به هر وسیله  برای نشاناحمد  آل

را آمریکا  ،شوهر آمریکاییدر . توان دید می اوبه آمریکا در آثار را شدیدترین انتقادها 

های ملتدر سرنوشت  کشور های آن ، به دخالتاست منسوب کرده بازی دغلبه 

. کندافشا می را انسانی آمریکا رفتار ناعادالنه و غیر . او نیزجهان اعتراض دارد

از استعمار کشورش به دست  ویانتقاد  در سرگذشت کندوهادر  اوستیزی  غرب

را در بازگشت به گذشتة  ۀ رهایی از این استعمارو چار است بیگانگان انعکاس یافته

 او .است کرده بیشتر مظاهر تمدن غرب را نفی نفرین زمیندر رمان  .داند اصیل می

تمثیلی در آثارش صراحت و گاه به زبان  ه بهها و انتقادهای خود را گا افشاگری

نظیر فرانسه، شوروی و انگلیس،  یکشور استعمارگرهیچ  اگرچه .است کرده منعکس

 نشانهآمریکا  بهها  معموالً نوک پیکان این اعتراض ،ماند در امان نمی ویاز انتقادهای 

 .رودمی
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ساعدی به شکل انتقاد او از استعمار کشورش به  عزاداران بیلستیزی در  غرب

افشای  در دندیلدر  انگلیس و آمریکا نمود یافته و دست کشورهایی نظیر روس،

ساعدی برخالف بسیاری از روشنفکران . است شده منعکس کا انسانی آمری رفتار غیر

غریبه در زکارانة روسیه غافل نمانده و در تجاوگرانه و  و نویسندگان، از رفتار سلطه

 .است گرفتهنشانه به روسیه های خود را  انتقادها و اعتراض تیرنوک  شهر

 

 نوشت یپ

 ویرجینیا آرلینگتون آمریکاست که در متحدۀ ایاالت  در تاریخی و ملی گورستانی نام آرلینگتون، .9

 مکان این در آمریکا های جنگ تمامی قهرمانان و مشاهیر از نفر هزار 111 از بیش .قراردارد

 .هستند دفن

 و درآوردن اختیار در با که است امپراتوری های دولت تشکیل معنی به« کلنیالیسم» واژۀ .1

 امپراتوری های دولت نقش به کلنیالیسم نوین  تاریخچة. شود می اداره دیگر کشورهای استثمار

 این بعدها. آوردند درمی خود استعمار سلطة زیر را کشورها دیگر پیوسته که گردد برمی اروپا

 کشور چند و چین شوروی، ای اندازه تا و ژاپن آمریکا، چون دیگری پرقدرت کشورهای را نقش

 ها سودجویی گری سلطه نوع این اصلی و مهم اهداف از یکی کردند. بازی توسعه در حال 

 .است بوده اقتصادی
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 ،«روشنفکری ایران معاصر جریان شناسی آسیب»، (9321) دیگراندوست، کریم و رضا

 .951 -915، پاییز، 3 ۀهشتم، شمار ۀ، دورشناسی ایران جامعه
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 .آگاه چاپ دوازدهم، تهران، ،بیل عزاداران ،(1537)                                    

 ، چاپ اوّل، تهران، فرهنگ نشر نو، معین.فرهنگ ادبیات فارسی(، 9327شریفی، محمد )
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اول، چاپ ، نویسی غالمحسین ساعدی همسایة هدایت: میراث داستان(، 9313شیری، قهرمان )

 تهران، بوتیمار.

 ،«درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیات داستانی معاصر»، (9311)طایفی، شیرزاد 
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 تهران، چشمه.
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