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 و زیان ایرانی انجمن پژوهشیمجلة علمی ـ 

 ش. هـ 5931، تابستان 15 شماره، عربی ادبیات

 599-521م، صص  2953

 ییروستا رمان در «یبرق و یاصل یتشخص» یپسااستعمار یقتطب

 یساعد «توپ» و یبد «یقالحر» مطالعه ؛ایران و الجزایر
 9فرزانه بابک سید ،2آرمن سیدابراهیم ،5خانقاه یمحمد مسعود

 تهران ي،اسالم آزاد دانشگاه تحقيقات و علوم واحد عربي ادبيات و زبان دکتری شجویدان. 3

 کرج ي،اسالم آزاد دانشگاه عربي ادبيات و زبان گروه اريدانش. 2

 تهران ي،اسالم آزاد دانشگاه تحقيقات و علوم واحد عربي ادبيات و زبان گروه استاد. 1

 5931 /55 /90: پذیرش تاریخ    5931 /99 /51: دریافت تاریخ

 چکیده
 کليد يدشا و دارد یاويژه اهميت معاصر یانتقاد نظريات منظر از يفارس و يعرب معاصر یهارمان يبررس

ـي   تقويـت  ي،ايران ـ يعرب يسياس کانون دو در يسياس هایسوءتفاهم حل يجادوي  یهـا پـژوه   هم

 استعمار سلطه زير يديرزمان ايران همچون ،يعرب یهاسرزمي  از یبسيار يوانگه. باشد يفرهنگـ  یانتقاد

 را ايراني و يریالجزا يسندةنو دو مبارزة يفن هایيوهش ی،پسااستعمار یرويکرد با حاضر پژوه . اندبوده

 وجود با رابطه در دو آن تضاد رمان، دو ةخالص از پس. دهديم نشان يروس و یفرانسو استعمارگر دو اب

 يبررسـ  يقـي تطب يـات ادب ييايکـ آمر مکتـب  در يليتحل ـ توصيفي روش به را يبرق يا ياصل يتشخص

 يـ  ا يقتحق ي ا دستاورد رمان، دو در يبرق و ياصل يتشخص عنصر از واضح يریتصو ةارائ با. کنديم

 نق  برجسته، يتشخص عنوان به ياصل يتشخص گاه ديب، «يقلحرا» برخالف یساعد «توپ» که است

 اگـر  ديگـر  یسـو  از. يايـد ن شـمار ه ب آن مهم يتشخص راگ يحت ؛نيست داستان محرّک و دارد را يبرق

 نق  ساخت  پررنگ با ديب کند،يم برجسته را هاشخصيت ياخالق ليخصا ،رنگپي پيشبرد در یساعد

ـترک  هایيويژگ. کنديم ايجاد تنوع يداستان یهاشخصيت جنسيت در کودکان، و زنان ـندگان  مش  نويس

 ظلم از يناش يطبقات اختالف: مانند ييهامؤلفه و يروستاي يزندگ رد استعمار تصوير یهاپيامد از عبارتند

 . استعمارگر عليه جامعه مقاومت و مبارزه آن يپ در و استعمار و

  . یپسااستعمار ي؛اصل يتشخص يبرق ي؛اصل يتشخص ؛توپ يق؛حرال: اههکلیدواژ

                                                                                                                   

 
نويسندة مسئول                         Ebrahim.arman@kiau.ac.ir 
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 مقدمه. 5
 حتـي  و اجتمـاعي  فرهنگي، اشتراکات عربي و ايراني جامعة و است مهم معاصر دورة در رمان

 و الجزايـر  رمـان  در پسااسـتعماری  رويکـرد  با تطبيقي پژوه  روازاي  دارند، بسياری سياسي

 خواننــدگان بــه را جوامــ  دو ايــ  بــر حــاکم فرهنگــي و اجتمــاعي سياســي، ســاختار ،ايــران

 اشـتراک  وجـوه  سـاعدی  تـوپ  رمـان  با الجزايری، نويسندة ديب، «الحریق» رمان. شناسانندمي

 فرانسـوی  اسـتعمارگر  بـا  اولـي  و است روستايي فضای از برخاسته رمان دو هر. دارند فراواني

 ستيزد.مي روسي استعمارگر با برانگيزچال  رنگيپي با دومي و ستيزدمي

 اسـتعمارگران  فرهنگي ميراث برابر در استعمارزدگان واکن  تحليل به پسااستعماری رعناص

  گـراي  بي  ،يندآمي شمار هب پدرساالر غالباً که شرق روستايي جوام . ردازدپمي ادبي متون در

 و انقـالب  در شرقي جوام  اقشار بيشتر. دننزمي اوپدست آن با رابطه قط  ضرورت و غرب به

 و الجزايـر  ويسـان نداسـتان  بيشـتر  آثار در. رنددا نق  مردم مقاومت دهيسازمان و يریگشکل

 و اهـ نتس رسوم، به آنان وجهت ربيانگ که ودشمي ديده يانيروستا و روستا از تصويرهايي ايران

 يـت موقع و وضـعيت  ،يبـوم  و اقليمي واحوالاوضاع زندگي، کيفيت. است اروست عامه فرهنگ

 آثـار  ايـ   در ،اسـتعمارزده  و اسـتعمارگر  يـي روا بازخواني ضم  را روستا ياييجغراف و طبيعي

 اصـلي  شخصـيت  يبرق و (protagonist) اصلي شخصيت بررسي به پژوه  اي . ديد نواتمي

(antagonist) محمد ايران و الجزاير مشهور نويسندة دو از («توپ» و «الحريق») داستان دو در( 

 .ردازدپمي ساعدی( غالمحسي  و ديب

 قتحقی ةپیشین. 5-5

 روسـتايي  هـای داستان و ادبيات رد آن عناصر بررسي و پسااستعماری ادبيات و نظريه ةزمين در

 :  ازجمله. استگرفته صورت بسياری تحقيقات

 و ميرزايي فرامرز نوشته «آن زباني و محتوايي هایويژگي و الجزاير پسااستعماری رمان» (3

 بـا  نوشـتار  اي  در: 262-212 صص ،30 شماره عربی ادب نقد پژوهشنامه ،3131 ،اميريان طيبه

 معـي   پسااسـتعماری،  نقـد  ایهـ مؤلفـه  طبق الجزاير رمان از اييهنمونه محتوايي، تحليل روش

 ماندهیبرجا آثار با مبارزه و بومي فرهنگ و هويت احيای به الجزايری ويساننداستان که ندکمي
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 سـاعي  احمـد  «پسااسـتعماری  نظريـه  و نقد بر ایمقدمه» (2. اندداده اهميت استعمار، دوران از

 مقالـه  ايـ   در: 312-311صـص  ،12 پـاييز  ،21 شـماره  ،تهرانه دانشگا سیاست فصلنامه ،3112

 آثـار  در پسااستعماری مطالعات زمينه بررسي و پسااستعماری نظريه از تعاريفي ارائه به نگارنده

 پسااسـتعماری  حـوزة  در رسـيده انجـام بـه  ایهـ پژوه  ازجمله (1. ستاپرداخته سعيد ادوارد

ّر  کتـاب  آن هایويژگي و الجزاير  (3312-3321) ةالمعاصور  الجزایریو  القصو  فو  الفنیو  البنیو  تطو

 ضـرورت  و پسااستعماری مطالعات در گفتاری» (1. است م(3332) شربيط احمد شربيط نوشتة

 اجتمـاعی  توسعه مطالعات مجله ،3131 نوابخ ، فرزاد نوشته «غربي غير جوام  در آن گسترش

 و شـده  يـان ب پسااسـتعماری  مطالعات از متفاوت رويکرد دو پژوه  اي  در: اول شماره ،ایران

. استشده تشريح پسااستعماری انديشمندان زعمبه يدانشگاه وابستگي انهگش  ابعاد ي همچن

 بـــه (11: 2033) «تفكیكیؤؤؤ  مار کسؤؤؤ  إیق عؤؤؤ   األدبیؤؤؤ  الکا بؤؤؤ  يف االسؤؤؤاري    املؤؤؤ   » مقالـــة (1

ــاني و محتــوايي ایهــويژگــي ــر اســتقالل از بعــد رمــان زب ــان جايگــاه و الجزاي  رمــان در زن

 کـه  قـادری  فاطمـه  نوشته «الجزاير معاصر ادبيات تحول در سيری» (6. ردازدپمي پسااستعماری

 بررسـي  3321 تـا  3321 سـال  از را الجزايـر  ادبيـات  تحـول  که است فارسي زبان به اثر اولي 

 بـه  اثـر  اي  در. دنکمي بيان کشور اي  معاصر ادبيات در را الجزاير انقالب تأثير ميزان و ندکمي

 آثـار  تحليل و برجسته اديبان معرفي همچني  و آن در مؤثر عوامل الجزاير، ادبي نهضت معرفي

 .  استشده پرداخته هاآن

 خـود  سـرزمي   در شدهشناخته ويساننداستان از ساعدی غالمحسي  و ديب محمد چندهر

 حـوزة  در يـژه وبـه  ،گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  کمتـر  تطبيقـي  ادبيـات  منظر از آثارشان د،هستن

 تطبيقي صورت به حاضر، تحقيق. تاسنشده انجام دو اي  دربارة يمستقل تحقيق پسااستعماری

 رمـان  دو در )آنتاگونيسـت(  اصـلي  شخصـيت  رقيـب  و )پروتاگونيسـت(  اصـلي  شخصيت به

 . ردازدپمي پسااستعماری رويکرد به توجه با ساعدی «توپ»و  ديب «الحريق»

 تحقیق ایهپرسش. 5-2

 تصـوير  چگونه استعمارگر با مواجهه در «توپ» و« الحريق» نرما قهرمان و اصلي شخصيت (3

 ؟اندشده
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 هـم  بـا  مقايسـه  در داستان دو در آن عناصر و اصلي شخصيت رقيب و اصلي شخصيت (2

 ؟است چگونه

 دو نظـر  از ودشـ مـي  منتهي جامعه يک مت  در استعمارگر نفوذ به که ایفرهنگي عناصر (1

 است؟ کدام آن اشتراک و افتراق وجوه و چيست؟ الجزايری و ايراني نويسندة

 تحقیق ایهفرضیه. 5-9
 شخصـيت  آشـکارا  و صراحتبه داستان  در «توپ» رمان برخالف «الحريق» رمان ةنويسند (3

 . دندار اصلي شخصيت رقيب خلق به گرايشي هيچ و ندکمي معرفي را خود اصلي

 اصـلي  شخصـيت ) پروتاگونيسـت  گـاه  «الحريـق » داسـتان  بـرخالف  «توپ» داستان در (2

 شخصـيت  رقيـب ) آنتاگونيسـت  نق  است ممک  داستان ةبرجست شخصيت عنوان به (داستان

 . باشد داشته را (اصلي

 اهشباهت دارای مختلف ایهجنبه از ساعدی از «توپ» و ديب محمد از «الحريق» رمان (1

 منـاف   بـه  اهميـت  روستايي، و شهری جامعه ميان طبقاتي اختالف: قبيل از است اييهتفاوت و

 در کودکـان  و زنـان  نق  همچني  و روستا مردم ميان آگاهي و سواد سطح گروهي، و شخصي

 .  داستان روال در و رمان اصلي مت 

 تحقیق مشخص اهداف. 5-1

 ؛مذکور رمان دو در آن عناصر و اهشاخص بررسي و پسااستعماری ادبي نظريه به نگاهي (3

 از «تـوپ » و ديـب  محمـد  از «الحريـق » رمـان  دو در فعـال  و اصـلي  شخصيت بررسي (2

 .  استعمارگر با مواجهه منظر از یساعد غالمحسي 

 بررسـي  و رمـان  دو ايـ   در اصـلي  شخصـيت  رقيب و اصلي شخصيت به تطبيقي نگاه (1

 در نويسـنده  دو فنـي  ابزارهای از واضح تصويری به دسترسي برای. هم با مقايسه در آن عناصر

 .  استعمارزده و استعمارگر با مرتبط مسائل به پرداخت 

 در آن افتـراق  و اشـتراک  وجوه بيان و استعمار پديدة در مؤثر فرهنگي ایهجنبه معرفي (1

 دو بـي   فرهنگـي  تقـارب  به دستيابي برای تالش و دوره آن در ايران و عرب هدف جامعة دو

 در الجزايـر  روز همچون اييهمناسبت در بتوان شايد که مقاالتي چني  نگارش و طرح با کشور
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 در کشور دو فرهنگي ـ  سياسي ایهشخصيت حضور در الجزاير در ايران روز برعکس يا ايران

 . پرداخت بدان سخنراني دقيقه پنج حد

 حالشرح و امهنزندگی ساعدی؛ غالمحسین و دیب محمد. 2
 در وی. شـد  متولـد  فرودست ایمحله در الجزاير «تلمسان» شهر در (م3320) سال ديب محمد

 از پـس . کنـد  سفر «مغرب» به تحصيل برای شد مجبور و داد دست از را خود پدر سالگييازده

 چـون  ديگـری  ایهـ شـغل  دارهعهد سپس و مشغول تدريس به ،م3313 سال در تحصيل اتمام

 . (3123: 1 ،)قادری شد نگاریروزنامه و حسابداری

 به نامهنماي  و رمان کوتاه، داستان شعر، مختلف ایهزمينه در متعددی آثار ديب محمد از

 ،الحریو  ،الکبیورة الدا  نداستا سه شامل که اوست )تريلوژی( ثالثيه هاآن ازجمله. استمانده جا

 ّ  داسـتان  اولـي   و واقعـي  داسـتان  نخسـتي   ثالثيـه  ،نظـران صاحب برخي گفته به بنا. است نو

 . (1: همان) ودرمي شمار به الجزاير مقاومت

 غالـب  آن بـر  عربي تفکر و روح اما استنوشته فرانسه زبان به را خود داستان ديب اگرچه

 .(131: همان) است عربي جامعه مت  از آنان تصاوير و مشکالت و قهرمانان ،محيط و بوده

 التيتحص. آمد دنيا به زيتبر در ش. ه 3131 ماهید 21 شنبهسه روز در یساعد  يغالمحس

 از. شد پزشکروان و داد ادامه تهران در را يعال تحصيالت و گذراند خود زادگاه در را ييابتدا

 خـود  از یارزشـمند  آثار و پرداخت نوشت  به جدی طور به چهل ةده اوايل و يس دهه اواخر

ـ  نهضـت  با زمانهم او ياسيس هایفعاليت. گذاشت ادگاري به  3110 سـال  از نفـت  شـدن  يمل

 انتشـار  و «جـان يآذربا جوانـان »و «صعود» ،«اديفر» هایروزنامه انتشار بعد سال يک. شد شروع

 در. گرفـت  عهـده  بـر  را تهران چاپ «آموزدان » روزنامه و روزنامه سه  يا در داستان و مقاله

 ةهمـ  کنـد يمـ  سفر سيپار به که 60 سال تا آن از بعد و روديم یسرباز خدمت به 3113 سال

 کنـد يم تحقيق و ترجمه ،نگاریتک ،نامهفيلم شنامه،ينما داستان، نوشت  صرف را خود وغمهم

 .(2: 3121 عرب،)
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 ،کـاله بـی  آی بـاکاله،  آی ،ورزیل هایدستبهچوب چون هاييهنمايشنام نوشت  با بعدها او

 را خـود  جايگاه …و ونشاننامبی هایواهمه ،ولرزترس ،بیل عزاداران هایداستان و …و جانشین

 .(116: 3122 ،)مجابي کرد تثبيت ايران نوي  خالقانه ادبيات نويسندگان بهتري  از يکي عنوان به

 دربـاره  کـه  هسـتند  هـايي داسـتان  لیدنـد  و ولـرز تـرس  ،توپ ،لیب عزاداران هـای مجموعه

 روسـتا  یايقضـا  بـه  و اسـت  يجنـوب  ينواح يا و جانيآذربا در رانيا مختلف مناطق یروستاها

 منطقه ،سانينومياقل شتريب یروستاها برعکس کنديم فيتوص یساعد که ييروستاها. نگرنديم

ـ  در که است رانيا جامعه بلکه. ستين يمشخص  داده  ينمـا  فشـرده  و کوچـک  یروسـتا  کي

 دهيکشـ  ريتصـو  بـه  یسـاعد  یروسـتاها  در که ...و تيمحروم فقر، ،خبریيب جهل،. استشده

 .(1: 3121 عرب،) است سوم جهان يماندگعقب عمق دهندهنشان ،شده

 دیب محمد زا «الحریق» رمان از ایخالصه .2-5

 تلمسان شهر در «طاريسب» اي «رهيالکب الدار» همچون هاييخرابه در داستان  يا ييابتدا هاینشانه

 يکـودک  ياصـل  تيشخص. است انينما دوره آن در الجزاير کشور هایخرابه همچون ایخانه و

 عدالتيبي و فقر طعم او است؛ درگير يفراوان مصائب با يکودک لياوا در که است «عمر» نام به

 بـه  ديشـد  فقـر  خاطر به يطرف از. است آن علل دنبال هب و کنديم یکنجکاو دائماً و چشيده را

 گريد يطرف از و برديم رنج يان اطراف و خانواده ناکتأسف تيوضع از و است ينان تکه دنبال

 خانـه  در او. اسـت  تـالش  در عـدالت  و شـرافت  ،یآزاد یبرا و دارد ليتما مانهيکر يزندگ به

 عمـق  داستان  يا در بيد. شد آنجا مردم انيم در يتحول جاديا عامل و افتي پرورش «طاريسب»

 «بـوبالن يبن»  يروستا به زهور دوست  و عمر دنيرس از پس و کشديم ريتصو به را حوادث

 به ياسيس التيتشک کي آنجا کشاورزان یبرا که آنجا تا بردارد پرده انقالب ابعاد از دارد قصد

 آورديمـ  حساب به رمان ستميب فصل در خانه گرفت  آت  زمان از را انقالب آغاز او. کنديم پا

 بـه  یگـر يد تيشخصـ  از سندهينو. است مقارن دوم يجهان جنگ با رمان مت  يخيتار زمان که

ـ  چهره کي عنوان به را او و دگوييم سخ  «سراج ديحم» نام  . سـپس کنـد يمـ  يمعرفـ  يانقالب

 بـه  شـود، و بعد که آزاد مي کشديم ريتصو به داستان طول در را او زندان از يناش هایشکنجه
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بـه   کشاورزان نااميدی و مردم شورش کارگران، اعتصاب . سپسگرددبازمي بوبالنيبن  يسرزم

 شود.تصوير کشيده مي

 ساعدی از «توپ» رمان از ایخالصه .2-2

 قصـد  دولـت  مشـروطه  هـای سال در. گذرديم جانيآذربا یروستاها از يکي در داستان تيروا

 از را يانيروســتا ،زيــتبر  يمجاهــد بــه هــاياتيــليا شــدن ملحــق از یريشــگيپ خــاطر بــه دارد

 هجـوم  تـر   از روسـتا  ياهـال . کنـد  مستقر را ريعشا هاآن یجا به و راندب رونيب شانهايخانه

ـ رژ. ندشـو مي روستا ترک به ناچار گريد طرف از ميرژ از وحشت و طرف کي از هاياتيليا  مي

ـ ن او. دهـد يمـ  خـان ميرح نام به عشاير هایخان از يکي به را کار  يا دستور ـ ا از زي  فرمـان   ي

 او سـوی بـه  را قـزاق  ژنرال دلماچوف خان،ميرح به کمک ةبهان به درنهايت و کنديم يچيسرپ

 و شـود يمـ   يخشـمگ  او کـار  از دلماچوف .کنديم امتناع ژنرال داريد از خانميرح. فرستدمي

. زديبرانگ را هاانخ و مردم تر  موجبات شتريب تا برند تپه یباال به را «توپ» تا دهديم دستور

 مشـرف  ایتپه یباال بر خود توپ استقرار حال در هاقزاق که شوديم آغاز آنجا از داستان اصل

 تيشخصـ . انـد بـرده  پناه غارها به توپ و هاقزاق تر  از هاييروستا و ندهست هاياتيليا راه بر

 وجـود  از ،از مـردم  يخـال  یروسـتا  بـه  ورود از پـس  رهاشميمالم نام به یآخوند رمان، ياصل

 گوسـفند  یاديز تعداد ليا هر در اندوزیمال سال  يچند بعد که يکس. شوديم خبردار هاقزاق

 بـا  ،خـود  اموال دادنازدست خاطر به هاقزاق و توپ استقرار از خطر احسا  محضبه و دارد

 تـر  يسـر  هرچـه  تـا  کنـد  آگاه توپ خطر از را هاآن و دهد اطالع مردم به خواهدمي اضطراب

ـ ن حُسـ   به اتفاقي هاليا داستان طول در. دهند رييتغ را خود حرکت ريمس عشاير  شـک  او تي

 تصادفاً مالهاشم گريد یسو از. ندآييبرم او انتقام يپ در و گردنديم متحد هاآن ةهم و کننديم

 در اردو با او يهمراه خبر. شودمي دلماچوف یاردو یراهنما اجباربه و شودمي هاقزاق گرفتار

 خـائ   را او کـه  هـا خـان  و دهديم دست از را خود اعتبار بيترت بدي  و پيچدمي اتيليا تمام

 متحـد  هـم  بـا  هـا قـزاق  و او ینـابود  بـرای  و کننـد مي ميتقس چوپانان  يب را او اموال شمرده،

 انـت يخ از يناشـ  را سـربازان   هيـ روح ضعف و يآوارگ زين دلماچوف طرف  يا از شوند؛يم

 اتحـاد  با هاتيايليا درنهايت. دهديم قرار وشتمضرب مورد شدتبه را او و کرده يتلق مالهاشم
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 مسـتقر  ایقلـه  یبـاال  بر را توپ و رياس را دلماچوف ند،آورميدر خود ريتسخ به را توپ خود

 ضـور ح در را او، بسـته  مُـال  پشت بر را گلوله یمحتو ةسيک ها،انخ ميتصم اسا  بر. کننديم

 .کننديم يکشل و بندنديم توپ لوله به مردم

 پسااستعماری نظریة و ادبیات (9
 در «پسااسـتعمار » اصـطالح  اسـت،  استقالل از پي  دوره به اشاره برای «استعمار» اصطالح اگر

 شـروع  لحظـه  از امپرياليسـم  هژمـوني  يندفرا از تأثير تحت فرهنگي کليت به درزماني يندیفرا

 يجـوامع  و آسـيايي  آفريقـايي،  ملـل  ادبيـات  در غالبـاً  که ودشمي اطالق تاکنون، استعمارگری

 .(3: 3136 )پورقريب، ابديمي بروز استعمارشده

 گذشـته  تـاري   انتقـادی  بازانديشـي  طريـق  از کنوني موقعيت فهم پي در پسااستعماری نقد

 يرنـده دربرگ باشـد  اروپـا  و التـي   آمريکای آفريقا، هند، درباره آنکه از بي  که تاريخي است؛

 اصــطالح يــفتعر در. اســت «شــرق» و «غــرب» مــورد در غربــي جانبــهيــک ایهــدريافــت

 موردعالقـه  موضـوعات  وسـي   ةدامن آن دليل که ودشمي مشاهده يياهآشفتگي «پسااستعماری»

 پـژوه   سياسـي،  اقتصـاد  مطالعـات  تـا  ادبـي  نقد و نظريه از که است پسااستعماری مطالعات

: 3121 ،)ساعي ديرگبرمي در را يفرهنگ مطالعات و هويت مسئله استعماری، ایهحکومت ةدربار

311). 

 بـا  چطـور  اسـتعمارگرا  و غرب ایهفرهنگ که نندکمي بررسي پسااستعماری ردازانپنظريه

 بررسي به همچني . آوردند جودو به را استعمارشده و فرودست یفرد متني، مختلف ایهشيوه

 مخفيانـه،  يا علني ایهروش از استفاده با چگونه فرودست ایهفرهنگ که ردازدپمي مسئله اي 

 بنـابراي ، . پرداختنـد  آن بـا  مخالفـت  به هم و کردند کار استعمار در هم ،خرابکارانه يا مستقيم

 بـومي  دانشي و فرهنگ ساخت در مداخله برای متعهد روشنفکران تالش پسااستعماری، نظريه

 .(316: 3121 )ساعي، اندنوشته او برای ديگران که تاريخي در رخنه برای مکتوب کوششي است؛

 یپسااسـتعمار  انديشـه  و حـوزه  فعـاالن  هـدف  تـري  مهـم  و  يشـتر يب گفـت  بتـوان  ديشا

ـ  فرهنـگ  وبویرنگ کردنرنگکم ـ يغ فرهنـگ  بـه  شـتر يب هرچـه  دادن ارزش و يغرب  و يرغرب

 ادبـي،  آثار گفتمان پنهان ایهاليه ارائه با نقدی رويکرد اي  .(321: 2030 کارتر،) است غيراروپايي
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 ويـد گمـي  سـخ   جهـان  مـردم  ديگـر  بـا  مستعمرات رويارويي هایشيوه و هاتر  ،باورها از

 .(1: 3131 )ميرزايي،

 «توپ» و «الحریق» رمان دو در اصلی شخصیت رقیب و اصلی شخصیت. 1

 داستان دو یاصل و مهم شخصیت دگردیسی .1-5

 در خـواهران   و مادر کنار در که است کودکي او. است «الحريق» رمان اصلي شخصيت «عُمر»

 منفـي  یتأثير مسئله اي . استهداد دست از کودکي در را پدرش و ندکمي زندگي سبيطار خانه

 مدرسـه  و خانـه  بي  ةالکبیور  الودرا  نخست تريلوژی در او. استهگذاشت جای به او شخصيت بر

 به را آن بايد و اوست چيزهمه نان. ندارد سياسي و اجتماعي مسائل به توجهي و است تردّد در

 چـرا  رسـد پمي خود از و هچشيد را فقر طعم او. نيست اي  از فراتر رؤياهاي  و.... آورد دست

هرگـاه در خيابـان ثروتمنـدی     .(11: 3131 )قـادری،  کننـد زنـدگي مـي   فقر در سبيطار دار ساکنان

 کـه  دارنـد  وجـود  ثروتمنـداني  ،فقيـران  زيـاد  شمار وجود با که است عجيب او برای»بيند، مي

 .(3: 3123 )قادری، «هستند چيزهمه صاحب

 جـواب . داننـد نمـي  را پاسـ   هاآن ولي رسدپمي االتيؤس ديگر مردمان و زنان مورد در او

 وزیرهتير اي  دليل که ويندگمي ديگر برخي و هاستآن قسمت اي  که بود اي  هاآن از بعضي

 آن بـه  دادنپاسـ   از ترهـا بزرگ. ودشنمي قان  توضيحاتي چني  با او ولي دانديم خدا فقط را

 خواهنـد نمـي  هاآن آيا دانند؟نمي را درست جواب چرا هستند شک در هميشه و وندرمي طفره

 «نند؟کنمي انقالب چرا نند؟کنمي قيام چرا»: دهندمي جواب هميشه که کنند پنهان را سؤال اي 

 ظلـم  مـورد  فرانسـوی  استعمارگران جانب از الجزاير تمل يا سبيطار دار ساکنان است معتقد او

. وندشـ نمـي  تحريـک  شـان زنـدگي  جريانات تغيير برای ساکنان از يکهيچ ولي وندشمي واق 

. اوست تهديد در ظلم و يریگگوشه که مَني است؛ الجزاير ةگمشد «مَ » مثابهبه عمر درحقيقت

 پاسـ   تـا  نـد کمي سفر وبالنبيبن روستای به جوحقيقت فرد يک عنوان به او خاطر همي  به و

 اصـلي  شخصـيت . نـد کمـي  تغييـر  مککم عمر شخصيت که جايي بيابد، را االت ؤس از بسياری

. کـرده  نفـوذ  او در اوسـت  کشـور  تمـام  روح کـه  بزرگي ةتپند روح که ندکمي احسا  اکنون
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 کـودکي  در وا. نيست اهجنب  ميان در فريادی جز چيزی اکنون و بود متفاوت او با او کودکي

 و زمـان  فضـای  تغييـر  از بعـد . اسـت شده تبديل الجزاير فرياد به اکنون و بود غفلت خواب در

 بـا  شخصـيتي  خوانيهم و همکاری نهايت که اينجاست و کرد پيدا تغيير عمر شخصيت ،مکان

 را اصـلي  شخصيت مکان. ودشمي مشخص وبالنببني یروستا و سبيطار دار يعني مکان دو آن

 شـد  تبـديل  انقالبي فردی به مسائل از اطالعبي کودک يک از يعني کرد ذوب خود در و بلعيد

 را او عطـ   وطـ   آزادسـازی  جـز  چيـزی  و نداشـت  را کـردن   متوقـف  قدرت استعمار که

 پختـه  شخصـيتي  بـا  خواننـده  گذرانـد،  روستا در را ماه سي عُمر اينکه غمرعلي. نشاندفرونمي

 .(103: 2002 منور،) است سالميان مردی انگار ؛روستهروب

 مکـ کـم  داستان، جريان در اما. دانست «توپ» رمان اصلي شخصيت را مالميرهاشم توانمي

 پـي  در بلکـه  ،خـواهي آزادی و زندگي و عشق دنبال به نه مالميرهاشم که شودمي القا گونهاي 

 در هکـ طـوری به ؛گرددمي بدل اصلي شخصيت رقيب به و است گوسفندان نگهداری و حرص

 منفـي  دگرديسـي  ايـ   در رود،مـي  ميـان  از گلوله ضرب با بيچاره پيرمرد که زماني آخر، لحظه

 .شودمي خشنود او مرگ از مخاطب ««الحريق»» رمان برخالف

 کـه  10 دهه سياسي مسئله به ،هاايلياتي و هاتات ةتير رابطه و هادغدغه بيان ضم  ساعدی

 و کـرده  واشـکافي  را فرمـان  ايـ   علت سپس او. کندمي اشاره ،است عشاير يکجانشيني فرمان

 بيـان  بـا  و فرعـي  داسـتان خـرده  يـک  در را استعمارستيزی و مشروطه جنب  و ايل ميان رابطه

 بـازگو  صادقانه، نيّت با خواهيمشروطه جنب  برای او تالش و مشکيني وردیامام مال ماجرای

 :کندمي

 مسـلمونا  همـه  بـر  روزه و نمـاز  مثل و هدين اسا  جهاد مردم، کني  گوش: گفت المُ»

 اسـالم  پيغمبر و رهمي دنيا ي ا از پاک و معصوم بشه، شهيد حق راه در کسي هر. واجبه

 .(31: 3113 ساعدی،) «کنهمي وششفاعت آخرت روز
 آزاد نـه  و رودررو ةمبـارز  اهـل  نه گذرد،مي جان از نه هاآن مانند نيست، ايل مردم از مالهاشم

 ي بنـابرا  و فراگرفته را وجودش ،جان و مال دادنازدست هرا  و کرده جم  مال هاسال. است

 .زندمي نادرست کارهايي به دست
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: گفـت  مالهاشم. هاشم مُال نباشي خسته: گفت و ايستاد پنجره جلوی یقدبلند چوپان»

 چه: گفت مال. مآمي طرفا اون ييالقات از: گفت چوپان ی؟آمي کجا از !بده برکت خدا

 مـال  شهمه: گفت و خنديد چوپان ؟تهس کي مال حشم همهاي  !پرواری یگوسفندا

 کجـا  پـس  مـن ؟  مـال  ونشـ همه يعني منه؟ مال: گفت مال مال؟ دونينمي مگه خودته،

 يـيالق  بـه  ديگـه،  يـيالق  برمشـون مـي : گفت چوپان بريشون؟مي کجا ها؟ ؟شونبريمي

 «.نيمکمي کوچ رتپايي 

 لـيک   ،دنياسـت  مال خوردةيبفر و دارد دوگانه حريص و شخصيتي چندهر مالهاشم ادامه در

 الفـاظي  از منـاف   حفـ   برای نيز مالهاشم ،دانندمي استعمار نماد را داماچوف ،هانخا ازآنجاکه

 : ندکمي استفاده ضداستعماری

 چـرا : تگفـ  چوپان ؟تراس سر باال اون دي بي دلماچوف نداري  خبر مگه: گفت مال»

. کـرده  کمـي   راه سر شراپنل  با اون ري ؟مي جوریهچ پس: تگف مال .داريم خبرشو

 .(10: 3113 ساعدی،) «بسته ونوشهمه قتل کمر... المسب

 مشـکيني  نـام  بـه  ديگـری  روحـاني  جـوی مبـارزه  و مثبت شخصيت از که حالدرعي  ساعدی

 روضـه  هـا يايليـات  ميـان  در هـا سـال  که دارد اشاره ایروحاني طلبيموقعيت به کندمي صحبت

 .  است ساعدی توجه قابل هایتابوشکني از يکيمسئله  اي  .استخوانده

 از رهـايي  بـرای  او هـای گفـت  دروغ ژنرال، کنار در او حضور و مالهاشم قداست شکست 

 لحظه هر اينکه و کندمي تحمل گلي طاوو  به رسيدن از پي  که اضطرابي و شورهدل مهلکه،

 است مردی بودن دنيايي ةدهندنشان همه شود، پيدا آنجا در اشسروکله خانرحيم است ممک 

 . (12: 3123 عرفاني،) استخورده نان معنويات، اسم با عمری که

 تبديل شـدن بـه   جهت در «عمر» شخصيت اعتالی و رشد به نويسنده «الحريق» داستان در

 «الحريـق » داسـتان  بـرخالف  «تـوپ » داستان در ولي ردازد،پمي استعمارستيز و مثبت يشخصيت

 در «مالميرهاشـم » شخصـيت  اعـتالی  و رشـد  راستای در و دارد رقيب خلق به تمايل نويسنده

 از استعمارسـتيزی  «الحريـق » داسـتان  در روازايـ  . داردبرمي گام اصلي شخصيت رقيب جهت

 استعمارستيزی «توپ» داستان در ولي ندزمي موج ملي مناف  حف  جهت در تحرک به ايستايي

 .  خوردمي چشم به شخصي مناف  حف  جهت در تحرک به ايستايي از
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 داستان دو اصلی شخصیت مخالف شخصیت یا دشمن رقیب، .1-2

 برابر در که است هاييشخصيت تري مهم از «آنتاگونيست» آکسفورد ادبي نامهتلغ تعريف طبق

 تـالش  کـه  است پليدی فرد گاهي رقيب. گيرديم قرار داستاني يا اماتيکدر کار يک در قهرمان

ـ وفت مـان   فعاالنـه  داستان انتهای تا يعني بودن رقيب. کند مغلوب را اصلي شخصيت کنديم  قي

 هـدف  بـه  رسـيدن  دنبال به پروتاگونيست که نيرويي و شدت همان با و بودن اصلي شخصيت

 او بر يا و خوردمي شکست اصلي شخصيت توسط يا اوسرانجام  شدن؛ او پيشرفت مان  ،است

 دشـمنان  يا رقبا برابر در که شودمي حس ترواقعي زماني ،اصلي شخصيت درواق . کندمي غلبه

 يا ماوراءالطّبيعه يا يست،زمحيط يا حيوان يا باشد انسان مخالف جبهه اي  چه بگيرد، قرار خود

 باشـد  نفـر  يـک  از بي  است ممک  داستان اصلي شخصيت گاه که طورهمان جامعه؛ نهادهای

 جامعـه  خـاص  قشر يا گروه يک تواندمي هم (اصلي شخصيت مخالف شخصيت) آنتاگونيست

 .(23: 3113 ايزديار،) باشد مواجه جامعه يا گروه يک با اصلي شخصيت و باشد

 داسـتان  ايـ   اصـلي  شخصيت با مخالفت به خاصي گروه يا شخصيت «الحريق» داستان در

 بـه  پاس  از مختلف هایگروه يا مردم داستان از اييهقسمت در فقط بلکه ،خيزندبرنمي( عمر)

 بـه . سـازند نمـي  روشـ   را واو رونـد مي طفره عدالتيبي و فقر داليل با رابطه در عمر سؤاالت

ـ بنـي  روسـتای  به سفر به کندمي شروع جوحقيقت فرد يک عنوان به او خاطر همي   تـا  وبالنب

 روح کـه  کنـد مـي  احسـا   اکنـون  داستان اصلي شخصيت. بيابد را سؤاالت  از بسياری پاس 

 داسـتان  در گفـت  توانمي. کندمي نفوذ او در ،اوست سرزمي  و کشور نمايندة که بزرگي ةتپند

 يـا  کنـد  غلبـه  او بر بخواهد که ندارد خاصي دشم  يا رقيب ،داستان اصلي شخصيت «الحريق»

 داسـتان  اصـلي  شخصـيت  و کنـد مـي  فـرق  جريـان،  «تـوپ » داسـتان  در امـا  گردد؛ او مغلوب

 از را واو کننـد  غلبـه  او بر توانندمي نيز داستان پايان در که دارد دشمناني يا رقبا (مالميرهاشم)

 .ببرند بي 

 و دنيـاگرايي  برچسـب  او بـه  و بـرد مـي  سـؤال  زير را ميرهاشممال که حالدرعي  ساعدی

 تمـام  با ولي ،است روحاني نيز او که آوردمي ميان به سخ  ديگر شخصيتي از ،دهدمي طماعي

 ايـ   و گويـد؛ مي سخ  خواهيمشروطه جنب  برپايي برای او تالش از و کندمي مبارزه وجود

 و هـا يايليـات  ،مشـکيني  امـام  بـر  عـالوه . نيست مشکيني ردیوامام جز کسي مخالف شخصيت
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 شـمار  بـه  داسـتان  اصـلي  شخصـيت  سرسـخت  مخـالف  و رقيـب  ،داستان پايان در نيز هانخا

 . روندمي

 داستان دو هایشخصیت بر آن تأثیر و مکان .1-9

 ايـ   حوادث برای باز هایمکان از يکي را وبالنببني روستای «الحريق» داستان در ديب محمد

ـ  هـای نشـانه  کـه برگزيـد   مکـاني  عنوان به را روستا اي  ديب محمد چرا اما برگزيد رمان  ةاولي

 شود؟مي ديده آن در بيداری و استعمارگر عليه انقالب آغاز و جهل ،فقر از رهايي

 هـاي  خانـه  اسـت؛  قـديمي  و کهنه شهری «تلمسان»: گويدمي ؤالس اي  به پاس  در ديب

 و هسـتند،  سـالخورده  و پيـر  تلمسـان  در هـم  مـردم  ولي ،دارد صدساله قدمتي و است قديمي

 .(22: 3321 ديب،) تاس خودماني و ساده بوبالنبني در هاچهره

نشـان   نويسانرمان به که رماني ؛هستيم شاهد را روستايي ياتادب نوعيحضور  رمان اي  در

 آن را ودر نظـر بگيرنـد    منـد نظـام  و اساسـي  ایتجربه ستا رارو عالم تواننددهد چگونه ميمي

 .(212: 2006 أبونضال،) ازندسب اسطوره و رمز آن از نند وک فرض قضيه يک به موضوع يک تبديل

 از پـس  و گـذرد مي شهرمشکي  اطراف مناطق و مغان دشت در هم «توپ»داستان  حوادث

. استشده نوشته رسيد، چاپ به «شهرمشکي  يا وخيا» نام با بعدها که منطقه در او ديگر تحقيق

 تجربيـات  تخيـل،  از او اقليمي، هایداستان اي  نوشت  در چند هر گفت توانمي ترتيب اي  به

 مطالـب  توجـه  قابـل  بخـ   است،کرده استفاده هم خود يخيتار و اجتماعي اطالعات زندگي،

 داسـتان  مـاجرای . اسـت آمـده  دست به داستان حوادث وقوع منطقه در او اقامت نتيجه در هاآن

 هـا، ايـل  تجاوز و هجوم از ترسان روستاييان. گذردمي آذربايجان روستاهای از يکي در «توپ»

 آکنـده  آذربايجـان  تـاريخي  و طبيعـي  فضای از ایزمينه بر ،زدهکابو  و خرافي زدگانييقحط

 شرح و مکان تصويرکشيدنبه برای ابزاری عنوان به وصف ارگيریکبه با. شوندمي وصف است

 .(22: 3321 )دراز، کندمي رمان تخيلي دنيای وارد ريزش جزئيات با را واقعي دنيای ،آن جزئيات

 و هـا سـختي  ،هـا خشـکي  و هاآبادی ايل، حرکت مسير ،خوبيبه «توپ» داستان در ساعدی

 کنـد، مـي  بيـان  خـوبي بـه  را ييالقـات  جغرافيـايي  هـای مشخصـه  حتـي  و هااختالف ،هاآساني

 تـوجهي قابـل  ةشناسـان مـردم  اطالعـات  به تواندمي داستان خواندن از پس مخاطب کهطوریبه
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 آب، حرکـت  هـا، گـل  خـوش  بـوی  چـون  جزئيـاتي  بيان طبيعت، ظريف توصيف. يابد دست

 و بـرده  جغرافيـايي  فضـای  آن بـه  را مـا  همه و همه ...و هاجلگه و هادشت صحرا، موجودات

 .(21: 3133 سيمياری،) ددهمي قرار موقعيت در را مخاطب

 «توپ» و «الحریق» داستان دو هایها و تفاوتشباهت تطبیق .1

 هاشباهت تطبیق .1-5

 طبقاتی اختالف .1-5-5

 در. است طبقاتي اختالف ،داشته وجود اشغال زمان در الجزاير ةجامع در که هاييپديده از يکي

 بـا  زيادی تفاوت هاآن زندگي اوضاع که کردندمي زندگي ثروتمنداني جامعه، محروم قشر کنار

 محمـد . اسـت  دولتي هایدستگاه کارمندان و مالکي  تجار، شامل طبقه اي . داشت فقرا زندگي

 را مـردم  مختلف طبقات بي  تبعيض و نابرابری ،داستان قهرمان عنوان به «عمر» گزين  با ديب

 .کندمي ترسيم

 زنـد مي موج هاآن ظاهر در سيری که خوردبرمي هاييآدم به خيابان در مواق  برخي «عمر»

 دارند وجود ثروتمنداني فقرا، شماربي جم  وجود با که است عجيب او برای .(321: 3360: )ديب

 .(312: 3360 )ديب، هستند چيزهمه صاحب که

 آشـفته  را وی افکـار  و گيردمي شکل داستان قهرمان ذه  در متضاد ةچهر دو که اينجاست

 بـه  ميـل  ،انـدک اندک. است اختالف حد اي  تا مردم بي  چرا بداند که بود درصدد او. سازدمي

 او. اسـت  ممکـ   وضـ   ايـ   از تمـرد  که فهمدمي و شودمي پيدا او در وضعيت اي  از رهايي

 .(312: 3360)ديب،   چيست؟ فقر اي  علت بداند خواهدمي

 نويسـنده  خـود  هـای تجربـه  و خـاطرات  هاي جنبه از بسياری در داستان اصلي شخصيت

 خود کودکي دوران از تصويری نويسنده،. کندمي تداعي نوجواني و کودکي سني  در را )ديب(

 رنـج  هـا آن از و بـوده  هـا نـابرابری  و هـا عدالتيبي از سرشار و ستمديده ایجامعه شاهد که را

 موضـوعي  تجسـم  بـه  بيرونـي  موضـوع  يـک  ةدريچـ  از ،درواق  و استنموده ترسيم ،بردهمي

 .(10: 3131 )قادری، استپرداخته ،است طبقاتي اختالف همان که اجتماعي
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 و مـرگ  وحشـت  جنـون،  خرافـات،  نـداری،  روايت ساعدی، هایداستان دنيای طورهمي 

 و مـردد  روشـنفکران  زمـي ،  از شـده کنـده  دهقانـان  ؛اسـت  جامعه اقشار ميان طبقاتي اختالف

 کننـده قـان   و زنده شکلي به و زيندمي اجتماع حاشيه در آواره که ولگرداني و گداها هدف،بي

 در سـاعدی . بگذارنـد  نمـاي   بـه  را پريشـان  و ترسـان  ایجامعه تا يابندمي حضور آثارش در

 زحمـتک   و عـادی  مـردم  ميـان  طبقـاتي  اخـتالف  ،«تـوپ » داسـتان  در ازجمله هاي داستان

 کـه  داردمـي  بيـان  رمـان  اي  در او. دهدمي نشان را حکومت نشاندةدست هایخان و روستايي

 يـا  کشـاورزی  مشـغول  ديگـر  مـردم  مثـل  اينکـه  بدون )مالميرهاشم(، داستان اصلي شخصيت

 .دشومي گوسفند گله چندي  صاحب خوانيروضه سال چندي  از بعد ،باشد زياد زحمت

 ضعیف ةطبق و رعیت حق در استعمار ظلم .1-5-2
رعيتي، کشاورزان همـواره مـورد ظلـم و تحقيـر اربابـان خـود قـرار        به علت وجود نظام ارباب

 اقليمي ادبيات ةعمد مضامي  از جامعه دستپايي  ةطبق و رعيت حق در ستم و ظلمگرفتند. مي

 موضـوع  ايـ   بـه  هايشـان داسـتان  در سـاعدی  و ديـب  ازجملـه  بسـياری  نويسـندگان  و است

 .اندپرداخته

 حقـوق  کمتـري   از آنـان  محروميت و الجزاير مردم فقر از «الحريق» داستان در ديب محمد

 هوشـياری  و آگـاهي  و داردبرمي پرده استعمارگران ستم و ظلم و اشتغال زمان در خود انساني

 در نيـز  سـاعدی  غالمحسـي   زمان،هم. کشدمي تصوير به را جامعه روستايي و محروم طبقات

 رعيـت  عليـه  اربابـان  ستم و ظلم به نامحسو ، صورت به «توپ» رمان ازجمله خود هایرمان

 . دارد اشاره

 مقاومت و مبارزه .1-5-9
 بسـيار  داسـتان،  دو ايـ   صاحبان که «توپ»و «الحريق» رمان دو هر در مشترک مضامي  از يکي

 و ديـب  محمـد  ذهنـي  دنيـای  در. اسـت  زورگويـان  عليـه  مبـارزه  بحث اند،داشته توجه آن بر

 بـه  توجـه  طريق از فقط شکوفايي و خودکفايي استقالل، آزادی، به رسيدن ساعدی غالمحسي 

 .  است پذيرامکان استعمار بند از آن رهايي و مادری سرزمي  و ملت
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 را خـود  آثار از زيادی هایبخ  عرب، معاصر اديب و الجزاير انقالبي اديب «ديب محمد»

 عرصه در وی هایرمان و آثار از. استداده قرار الجزاير مردم مقاومت و مبارزه برای ميداني به

 هاگرفتاری بيان صرف را خود وغمهم تمام او که است مشخص کشور، اي  مقاومت و الجزاير

 و طـورکلي بـه  عرب جهان در موجود وضعيت تغيير و الجزاير انقالب روی پي  هایچال  و

 که طرف هر و دانسته پيروزی نماد و رمز را توپ ساعدی. استکرده خصوصي طوربه الجزاير

 .  يافت دخواه دست آن به درنهايت دباش داشته بيشتری مبارزه و مقاومت

 هاتفاوت تطبیق .1-2

 داستان دو فرعی شخصیت عنوان به رقیب .1-2-5

 از بـي   او منفـي  هـای ويژگـي  کـه  اسـت  کسـي  (Antihero)« رقيـب » متعـارف  تعريف به بنا

 مثبـت  هـای ويژگـي  دارای و برتـر  انسـاني  مثابهبه اصلي شخصيت از. اوست مثبت هایويژگي

 در امـا،  همـه ي ا و کنندمي ياد... و عدالت ،آزادی عشق، راستي، به باور و گذشت سلحشوری،

 در ولـي  کند اشتباه تواندمي نيز اصلي شخصيت. دارد نسبي نمودی و چهره واقعيت، و زندگي

 باشـد  انسـاني  توانـد مـي  اصـلي  شخصـيت . دفشـار نمـي  پـای  آن بـر  و مانـد نمـي  خود اشتباه

 است اصلي شخصيت زندگي و هستي هاینشانه از يکي تراژدی،. محکوم نه و خوردهشکست

 .(313: 3122 )شيری، محکوم حتماً ليو باشد پيروز تواندمي آنتاگونيست اما و

 بـه  را خود اصلي شخصيت آشکارا و صراحتبه داستان  در ساعدی برخالف ديب محمد

 . ندارد اصلي شخصيت مخالف رقيب خلق به گرايشي هيچ و کندمي معرفي مخاطب

 اصـلي  شخصـيت  بگـوييم  اگر شود؛مي پيچيده اوضاع «توپ» رمان اصلي شخصيت ةدربار

 ،آيد نائل داستان غايي هدف به رودمي انتظار و بردمي پي  را داستان کُن  که است شخصيتي

 اوايـل  در مثـال  عنـوان  بـه  برگزيـد،  «تـوپ » اصـلي  شخصيت عنوان به را مالميرهاشم توانمي

 :ندکمي اشاره وايليات روستا اهالي نزد مُال محبوبيت به نويسنده ،داستان

 بـرات  دلمـون  چشم، باالی قدمت اومدی، خوش خيليخيلي مُال،: گفت ايلدروم حاج»

 به خدا بين ،مي وتخواب ونشهمه اهبچه شه،مي پيدات ديريربهد کهازبس بود، شده تنگ

 .(10: 3113 ساعدی،) «داشتيم خيرتو ذکر ديشب همي  شاهده سر
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 هـم  خواننـده  ديدگاه و يدآمي بدشان مال از مککم هاايل هایناخ و مردم داستان ةادام در ولي

 :ندکمي تغيير او به نسبت

 دراومـده  آب از جونـوری  همچـو  يه مُال شهنمي باورم هنوزم م : گفت ايلدروم حاج»

 حـاال  شـيم، مي راحت ،ميرهاشم ،مسبسگ ناسيّد اون شرّ از: ... گفت خانرحيم. باشه

 حنـاش  کنـه،  سـوار  کلـک  ونـه تنمي ديگه .شده باز مونهمه پي  مشت  حسابي ديگه

 .(362: 3113 ساعدی،) «نداره رنگ هيشکي پي 

 داستان دو در کودکان و زنان نقش .1-2-2
 بسـا چـه  و کنـد مي ياد فراوان کودکان و زنان از هاي داستان در ساعدی برخالف ديب محمد

 در. کننـد مـي  ايفـا  کودکان و زنان را هاي رمان در او فرعي و اصلي هایشخصيت از تعدادی

 ايـ   اصـلي  شخصـيت  کـه  جايي تا دارند پررنگي بسيار نق  کودکان و زنان «الحريق» داستان

 مادر همراه و دهدمي دست از را پدرش کودکي در او. عمر نام به است کوچکي کودک داستان

 و زنـان  از زيـادی  بسـيار  دفعات به مذکور رمان در. کندمي زندگي سبيطار دار در خواهرش و

 :شودمي ارائه آن از هايينمونه که شده صحبت فرزندان

 پـچ پـچ  حـال  در تـاريکي  در و بيننـد نمـي  زنـان . شد ورشعله آت  ديگر ایگوشه در»

 و خشـ   اسـت  صـداهايي  اي  و شودمي کشيده سوهان هوا چاقوی با زبانشان هستند،

 .(31: 3320 )ديب، «آميزددرمي صدايشان با که سخت

 .(31: 3320 )ديب، «... شد بلند ديگر بار جوان زن صدای» ـ

 جـز  نبـود  چيـزی  حقيقـت  در کـه  شـد  روانـه  مشـترکي  اتاق سمت به جوان زن آن» ـ

 .(22: 3320 )ديب، «بود اتاق يک فقط و بود برافراشته مقابل  در ديواری که کشتارگاهي

 اصـلي  نقـ   در و قـوی  و محکـم  شخصيت با زني ساعدی هایداستان از کدامهيچ در تقريباً

 .  شودنمي ديده

 هـيچ  درواقـ   بلکـه  نـدارد  حضـور  اصـلي  شخصيت عنوان به زني هيچ تنهانه «توپ» رمان در

 ؛بينـيم مـي  ايـ   بـه  شـبيه  جمالتـي از داسـتان   جاييجای در جز بينيم،نمي را زنان از حضوری

 .«بيرون کشيدند پناهگاه از را اثاثيهاسباب بچه و زن شدند که خاطرجم »
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 رمان دو اصلی هایشخصیت بر آن تأثیر و طمع و حرص با مقابله .1-2-9
 در خصـلت  ايـ   اينکه حداقل ؛ندارد جايگاهي ديب محمد «الحريق» داستان در طم  و حرص

 دوری دليل به «الحريق» داستان اصلي شخصيت درواق . شودنمي ديده داستان اصلي شخصيت

 دليـل  بـه  «تـوپ » اصلي شخصيت برعکس ليک  ؛استعمارستيز است قهرماني شخصي مناف  از

 . ندکمي مصالحه استعمارگر با که است فرعي شخصيتي ،مذموم صفات وجود

 و مردمـان  دل در خوف و تر  ايجاد باعث اوايل در «توپ» به قزاق نيروهای بودن مجهز

 بـا  دشـم   حتـي  ديگـر  ،شدند متحد هايشاننخا و هاايل تمام که فتهررفته ولي گرديد خواني 

 و شـوند  مسلط دشم  توپ بر توانستند درنهايت و ببرد جايي به کار نتوانست هم توپ داشت 

 .برانند بيرون خود سرزمي  ازآن را 

 مانـدن زنده برای او تالش و مالهاشمطم  . است حرص با مقابله نوعيبه «توپ» ةمايدرون

 حضـور  اگـر  که کندمي گوشزد نويسنده، سرانجام. شودمي ختم او خود مرگ به سرانجام هادام

 گـاه هـيچ  نـه  صـحرا  مـردان  ايـ   افتـاد، نمي ايليات ميان فتنه اگر يا و نبود جنگي ابزار و توپ

 تحريـک  اسـتعمارگر  عامل يک توسط که هايياختالف. را اختالف نه و شناختندمي را شکست

 .پذيردمي پايان (مالميرهاشم) خارجي عامل يک توسط سرانجام و شودمي

 پـای  زيـر  از را صندلي محکمي، لگد با و رفت جلو هاوارخان و کرد اشاره خانرحيم»

 بازمانده طرف دو به که اييهدست با ماند، آويزان توپ لولة به مال و کرد دور مالهاشم

 شـانة  روی کـه  سری و بود ايستاده زمي  به رو غريبي سبکي با که الغری پاهای و بود

 چـوب  آرامآرام و کـرد  ایسرفه خانرحيم. بست را اي هچشم مال. بود شده خم چپ

 حرکـت  بـه  و خـورد  تکـان  و شـد  زنـده  بزرگ توپ وقتآن. کشيد بيرون حلقه از را

 .(330و323: 3116 )ساعدی، «درآورد لرزه به را تپّه تمام انفجاری مهيب صدای و درآمد،

 يـا  مخاطـب  داسـتان،  پايان در که شودمي سبب داستان اصلي شخصيت در موجود از و حرص

 از را او سـاعدی  ؛ زيـرا نگيـرد  قرار تأثير تحت و نشود اندوهگي  او نابودی و مرگ از خواننده

 است.کرده تبديل آنتاگونيست به پروتاگونيست
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 یریگنتیجه
 دهد که:نتايج بحث نشان مي

 تصـوير  بـه  روسـتايي  ةجامعـ  و زندگي در را استعمار پيامدهای «الحريق» رمان نويسنده 

 زندگي مختلف هایبخ  از يستناتورال و عيني یتصوير ةارائ با و گسسته روايتي با و کشيده

 را خواننـده  و آوردمي ميان به سخ  کشور اي  در فرانسه حضور هایسال آخري  در روستايي

 .کندمي يردرگ و آشنا جوام  اي  در استعمار درپيپي هایچال  با

 جريـان   و ويدگمي سخ  استعمار ناگوار پيامدهای از بيشتر نويسنده «الحريق» داستان در

 شـدت  «تـوپ » داسـتان  بـه  نسبت يکپارچگي و اتحاد ،مقاومت ،ايستادگي اموری مانند حضور

 از کـار  تقريبـاً  و کـرده  نفـوذ  جامعـه  هـای اليه در حدی تا استعمار اينجا در زيرا ؛دارد کمتری

 .استگذشته اتحاد و مقاومت ،ايستادگي

 در وييگخالصه و سادگي و رواني اي  آنکهحال است روان و ساده رمان در ساعدی نثر 

 و داستان مت  باالی حجم بر عالوه و خوردنمي چشم به داستان روال در و «الحريق» رمان مت 

 بيشـتر  چـه  هـر  فهـم  بـرای  «توپ» رمان به نسبت مخاطب داستان، ایهشخصيت تنوع و تعدد

 .دارد بيشتری تعمق و تمرکز به نياز داستان عناصر

 خودکفايي استقالل، آزادی، به رسيدن ساعدی غالمحسي  و ديب محمد ذهني دنيای در 

 اسـتعمار  بنـد  از آن رهـايي  و مـادری  سـرزمي   و ملـت  بـه  توجـه  طريـق  از فقط شکوفايي و

 . است پذيرامکان

 هايي نشانه در هر دو داستان، ادبي، هایمقوله ديگر با داستاندو  اشتراک وجوه از گذشته

 چهـره  ترسـيم : از عبارتنـد  هـا آن از برخـي  کـه  شودمي ديده مقاومت ادبيات از حضور عناصر

 سـتاي   و توصـيف  هـا، بيدادگری و هاجنايت بيان مبارزه، به دعوت مردم، مظلوم و کشيدهرنج

 ستاي  ،آزادگي و آزادی ستاي  موعود، پيروزی و آينده به اميد القای باختگان،جان و شهيدان

 . تاريخي و ملي ایاسطوره نمادهای طرح ،تبعيديان و جامعه هويتيبي طرح خود، وط 
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 مجله ،«ييزدامستعمره ياتادب و یپسااستعمار ةينظر و يدسع ادوارد» ش(،. ه 3131) بهزاد پورقريب،
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 صص ،یقیتطب یاتادب نامهکاوش: کرمانشاه یراز دانشگاه ،21 شماره ،«احمد آل جالل اثر مدرسه يرمد

313-333. 

: يرانا آن، زباني و ييمحتوا هایيژگيو و يرالجزا یپسااستعمار رمان (،3131) فرامرز، ميرزايي،
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 وإیران الجزایر  وایات ف  وغریمها الرئیسی  للشخصی  استعما ی  مابعد مقا ن 

ّذجا   ساعدي «تّپ» و دیب «الحری » الریفی ؛  أنم
ّد  3 فرزان كباب سید ،2آ من ابراهیم سید ،1خانقاه يمحمد مسع

 طه ان اإلسالمی ، آزاد جب مر  وحتقیق   علوم ف ع وآداهب  الر بی  اللغ  يف الدکاو اه ط لب. 4
 ک ج اإلسالمی ، آزاد جب مر  وآداهب  الر بی  اللغ  قسم يف مش  ك أسا ذ. 6
 طه ان اإلسالمی ، آزاد ج مر  وحتقیق   علوم ف ع ب وآداهب  الر بی  اللغ  قسم يف أسا ذ. 3

 صالملخر 
 السح   املفا ح یکين ول مب  ب لغ  بأمهی  املر ص ة النقدی  النظ ی   منظو  من والف  سی  الر بی  ال وای   د اس  متا ز
 وإنّ  هذا. والثق فی  االناق دی  الد اس   هذه مثل تقوی  يف واإلی اين، الر يب القطبني بني سی سی  تف مه   سوء إلزال 

 اساري  ی  م برد ب ؤی  الد اس  هذه هتدف. إی ان يف کي  طویل  حلقب  االساري   نری من ع نت أکث ه  الر بی  البلدان
 لل وایاني خالص  تقدمي فبرد. وال وسي الف نسي االساري   حی ل وإی ان اجلزای  من لك تبني الفنی  األس لیب تبیني إىل
 يف األم یكی  لليد س  ووفق    حتلیلي - وصفي بأسلوب والغ مي ال ئیسی  للشخصی   ؤیاهي  اخاالف عن البحث یام

 "مدفری " أنّ  إىل الد اس  خلصت ال وایاني، يف والغ مي ال ئیسی  الشخصی  عن واضح  صو ة وباقدمي. املق  ن األدب
 مل ولو الس د يف هل  دو  ال إذ الغ مي قيیص ال ئیسی  الشخصی  فیه  تاقّيص لدیب "احل ق" ل وای  خالف    س عد 
 األخالقی  اخلص ل بإب از یقوم للحبك  تسیریه يف س عد  ك ن إذا أخ ى ن حی  ومن. األصلی  الشخصی  دو  تلرب

 تايّثل. ال وائی  شخصی ته جنس يف ب لانویع یقوم واألطف ل، النس ء دو  على ب لرتكیز اجلزائ   نظریه فإنّ  للشخصی  ،
 الن تج الطبقي ك الخاالف: ومقوم   ال یفی  احلی ة يف االساري   على یرتّتب م  يف الك تبني لدى املشرتك  السي  

 .املسارِي  ضد اجملايع  و ة وب لا يل االساري   نری عن
 
 .اساري  ی  م برد ؛الغ مي ؛ئیسی ال   الشخصی  ؛توپ ؛احل یق: رئیس ال الکلمات
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