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 مقدمه
 ر هموارهاکخ شیسان خود را دارند، تارینو خیرها تاریه شک یتا زمان

 )620، 1973آچبه، (ییقایالمثل آفر ضرب. ردک ن افتخار خواهدیان را قریارچکش

. قـا اسـت   ی چـون آفر   ییهـا  نیخ سرزم یار در تار  کر قابل ان  ی غ یقتیاه استعمار حق  یدوران س 
 يگانـه بـا القـا   ی بيروهایه نکافت، چرا یان نیمستعمرات پا ه با خروج استعمارگران ازک یدوران
ن، یـ  متفـاوت زبـان، د     يهـا  ، عرصـه  يان متمـاد  ی خود در طول سال    يها و ارزش  فرهنگ   يبرتر

ر یها به شدت تحـت تـأث       نین سرزم ی را در ا   ی متداول زندگ  يها  روش یآموزش، فرهنگ، و حت   
ر ی تـأث  یردند، ول ک كظاهر مستعمرات را تر    ان به   ییگر، گرچه اروپا  یعبارت د  به  . بودند  قرار داده   

 یگانه شده بودند، همچنان باق    یه با فرهنگ و سنن خود ب      ک یان مردم ن دوران در اذه   ی ا یفرهنگ
ه کـ  اسـت    یتی هو ي، بازساز ییقایسندگان آفر ی نو ی اصل يها  از دغدغه  یکین راستا،   یدر ا . است

سنده و منتقد ی نوChinua Achebe نوا آچبهیچ.  آن همت گماشتينابود استعمار با تمام قوا به 
 ییقـا یسـندگان آفر  ین نو یتـر   از مهم  یکید بتوان   یآچبه را شا  . استن افراد   یا  از جملۀ  ییایجرین

نام گرفته است، شهرت خـود را مرهـون پاسـخ ضـد            » قایپدر رمان مدرن  آفر    «ه  ک يو. دانست
 از  يریتصـو « در مقالـۀ خـود تحـت عنـوان           يو. دهـد  ینراد م کجوزف   ه به   ک است   ياستعمار

   را نژادپرستانه، نظرورزانه، و به     یکیدل تار  رمان   ها در  نین سرزم یا م شده از  ی، چهرة ترس  »قایآفر
همـه  ه آچبه رمان    ک است   ییها يرپردازین تصو ی چن  در پاسخ به  . ندک ی م یابیقت ارز یدور از حق  

ه بـا غـور در   کـ ن رمان یا. آورد یر در می رشته تحر  را بهThing Fall Apart  پاشد یز فرو میچ
ان شـناخته شـده     یـ دن فرهنگ بوم  یشکر  ی در به تصو   یسیل زبان انگ   ن اثر به  یرگذارتریگذشته، تأث 

، ي ویه در خـالل زنـدگ  کـ ند ک یت میله را روای از بزرگان قبیکی، سرگذشت  )12شافر  (است  
قهرمان داستان بـا مشـاهدة      . شود  یان بر آن آشنا م    ییر اروپا یقا و تأث  ی آفر یقیخواننده با چهرة حق   

 یشـ ک خود ان دسـت بـه  یـ د، در پایط جدیبا شراردن خود ک  ها و ناتوان در هماهنگ   مرگ سنت 
ات ینۀ ادب ید شده در زم   یگر آثار تول  ین رمان، چون د   یه ا کت آن است    یتۀ حائز اهم  کاما ن . زند یم

 یشـناخت  بـا ی ز يهـا   جنبـه    بـه  یمتـر تـوجه   کات،  یـ ن ادب یژة ا یت و ی جهت ماه   ، به يپسااستعمار
Aesthetics  ق بـه   یـ  از طر  ییز براسـتعمارزدا  کـ مرگـر، ت  یعبـارت د   به  . رده است کافت  ی خود در

 غفلت ی متن ادبیکعنوان  اثر به  دن گذشته، سبب شده است تا منتقدان از توجه به           یشکر  یتصو 
 ).196در یاسنا(ورزند 

ه کـ  Postcolonial Narratology ي پسااسـتعمار یشناسـ  تیـ ه بر رواکیش رو، با تیمقالۀ پ
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نـد  ید در فرا  یـ ۀ د یـ  نقـش عنصـر زاو     یبررسـ    اسـت، بـه    یشناسـ   تی نو در گسترة روا    يا شاخه
ز یـ ، و ن  یی، اسـتعمارزدا  ي پسااستعمار یشناس  تین منظور، ابتدا روا   یبد. پردازد ی م ییاستعمارزدا
شود، تا خواننـده را   یل ارائه می تفص  بهGerard Genette د از نظرگاه ژرارد ژنتیۀ دیمفهوم زاو

رد و کارکـ    برگرفته از رمـان، بـه  ییها ناد به بخشدر ادامه با است. م مورد نظر آشنا سازدیمفاه با
 .میپرداز یسنده می هدف نويد در اثر، در راستایۀ دیر زاویتأث

 یبحث و بررس
 شیستر خوکققنوس بر خا

ت، یـ نامـد، علـم روا   ی مTzvetan Todorovه تزوتان تودورف کا آن گونه ی یشناس تیروا
  ن دهۀ هفتاد رو بـه     ی آغاز يها  و سال  يالدیه در دهۀ شصت م    ک است   یی از ساختارگرا  يا شاخه

نـان دو سوسـور و      ی فرد یسیشناس سو   زبان يها شهیشه در اند  یه ر کرد  یکن رو یا. گسترش نهاد 
دستور زبان و     به   یابی دست يت برا ی ساختار روا  یبررس  دارد، به    یان روس یگرا لکز مطالعات ش  ین

 یه سوسـور زبـان را نظـام       کـ ، هـم چنـان      گریان د یب به  . پردازد ی م 1ییال روا کم بر اش  کنظام حا 
شـود،   ی حاصل می زبان ي واحدها ینینش ق تضاد و هم   یه در آن معنا از طر     کدانست   یمند م  قاعده
ل عناصـر ثابـت و      یت و تحل  یشف قواعد موجود در روا    ک ی است در پ   یز دانش ی ن یشناس  تیروا
) اغـذ ک يلمـات رو  ک (ه از مـتن   کـ  هر آنچه    یلکن عوامل و به طور      یب ا کین تر یر و همچن  یمتغ

 .دهد یدست م داستان به 
گر، یعبارت د  به  . رد متن محور شد   یکل رو ی برون از متن، پاشنۀ آش     يایده گرفتن دن  یاما ناد 

، نقـد خواننـده   New Historicismن ینو ییگرا خی چون تاريدی جديردهایکبا ظهور و رواج رو
ج یتـدر   بـه  یشناس تی، روایهنگ، و مطالعات فرGender Studies یتی جنسيها محور، پژوهش

ل یـ ارامـد در تحل   ک نا يردیکـ عنـوان رو   ه در طول دو دهۀ گذشته به        ک یی زوال نهاد تا جا     رو به 
ه خود را از گردونه رقابـت حـذف         کشناسان   تیروا). 31،  2005هرمن،  ( شد   ی معرف یمتون ادب 

ردنـد و  ک آن معطـوف    »یل فرهنگـ  یتحل«انۀ متن به    یگرا لکل ش یدند، توجه خود را از تحل     ید یم
ه در عرصۀ مطالعـات     ک قرار دادند    یت را در خدمت موضوعات    یل روا یادوات و ابزارآالت تحل   «

ش یدایـ ر در نقطۀ توجه، پیین تغیجۀ اینت). 229بال (»  برخوردار بودند  یاتیت ح ی از اهم  یفرهنگ

                                                           
 از  يا تواننـد گونـه    یز م ین ...، باله، و  یلم، نقاش یه ف کرد، بل گی  داستان را دربر نمی    ت تنها یه روا کر است   کذ الزم به  -1

 . متفاوت استها آنان در یزبان به تنها کت باشند یروا
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-Postیکالسـ ک پسا یشناسـ   تیـ د هـرمن آن را روا     یـ ویه د کـ  بود   یشناس  تی از روا  يدینوع جد 

classical Narratology) (نامد  یم) ،ر یـ تعب رد بـه  یکـ ن رویـ ب، ایـ ن ترتیبـد ). 11، 2007هرمن
سـتر  ک از خایگـر چـون ققنوسـ   یبار د«Angsar Nunning  نگی انگسر نونیت شناس آلمانیروا
ه کـ  بـود    يدیـ  جد يهـا   شاخه   به یکالسک یشناس  تیجۀ آن تحول روا   یه نت ک» ش برخاست یخو
 آن چه عصـر     ي اعتقاد و   به). 225نگ  ینون( خود نداشتند    يگرا لک ش يایا ن  ب ین شباهت یترکوچک

ن یهمـ   بـه  يا در مقالـه . هـا اسـت   یشناسـ  تیـ ه رواک یشناس تید با آن مواجه است نه روا      یجد
 يهـا  ن شـاخه  یتـر   از مهـم   ینگ شـرح مفصـل    ی نون -»ها یشناس  تیا روا ی یشناس  تیروا «-عنوان
 یکالسـ ک یشناس  تی روا يها ن تفاوت ینه و هم چن   ین هر زم   فعاال یهمراه اسام   به   یشناس  تیروا

ت، و  یخ، جنس یه فرهنگ، تار  ک یشناس  تید روا ی جد يها تنوع گونه . دهد  ی ارائه م  یکالسکو پسا 
ان یـ اعتقـاد برا   ه بـه    کـ  است   يحد دهد، به     یند خواندن را مورد توجه قرار م      یفرا  توجه به    یحت
رد کـ ه  یت تشـب  یـ ل روا یـ ه و تحل  یـ در نظر » یرنسانسـ «توان بـه     یها را م   یچاردسون، دگرگون یر
 یشناسـ  تی، روایستی فمنیشناس تیروا توان به ی نوظهور ميها ان گونه یاز م ). 168چاردسون  یر(

ــامدرن، روا ــپس ــ تی ــناختیشناس ــروا ،Cognitive Narratology ی ش ــ تی ــی تطبیشناس ، یق
 Contextualگـرا   نـه ی زمیشناسـ  تیـ ، و روایستیسک ماریشناس تی، رواياربردک یشناس تیروا

Narratology   ينـد، جـا   ک یزده مـ   نس را شگفت  ی چون جرالد پر   یاما آن چه منتقدان   . ردک اشاره 
 پسـا   یشناسـ   تیـ ر عنـوان روا   یه ز ک است   ییها ان گونه ی در م  ي پسااستعمار یشناس  تی روا یخال
شـود،   ی محسوب مـ یشناس تی برجستۀ روايها ه خود از چهره ک يو. اند  گرد هم آمده   یکالسک

. نـد ک ین گسـتره اشـاره مـ   ید ای جديها ان شاخهی در میشناس  تین گونه از روا   ی ا ی خال يجا به  
ن امـر را در     یـ علـت ا  » ي پسااستعمار یشناس  تیدر باب روا  «نس در مقالۀ خود تحت عنوان       یپر

 ي بـرا  ياعتقـاد و   به  . ندک ی جست و جو م    يات پسااستعمار یژة صاحب نظران نقد و ادب     ینگاه و 
 وجـوب   يات پسااسـتعمار  یـ  ادب يردهاکارکها و     ارزش یابین گستره، بحث و ارز    یصان ا متخص

نس، یاعتقاد پـر  اما به ). 372نس یپر(ن آثار دارد  یشناسانه ا  تیسه با پرداخت روا   ی در مقا  يشتریب
توانـد   ی، م یشناس تی قابل توجه روا   يها يجهت توانمند  گانه به   یظاهر ب  نۀ به   ین دو زم  یب ا کیتر

 از  یـک گـر، هـر     یعبـارت د   به  .  باشد يات پسااستعمار ی اهداف ادب  ي در راستا  يرگذاریتأثعامل  
ان کـ ا م یـ  موجود در داستان، صـحنه       Speed 1د، سرعت یه د یت، اعم از انتخاب زاو    ی روا ياجزا

                                                           
 اعـم  ، گزارش آن در اثـر يزان حجم اختصاص داده شده برا     ی حادثه و م   یکن مدت زمان وقوع     ی به رابطه ب   سرعت

 .ت، سطور، و صفحات اطالق می شودلماکاز 
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ـ    ک يدئولوژیردن ا کتواند در پررنگ     یم... ها و    تیدام از شخص  کداد، نقش هر    یرو  یه متن در پ
ن حــدود یـی ن مقالـه، ضــمن تع یـ  در ايو). همــان(ارسـاز باشـد   کن اســت، ارائـه و سـاختن آ  

ـ   یشناسـ  تیـ ن شـاخۀ خـاص از روا      یـ ه ا کدارد   ی، اذعان م  ي پسااستعمار یشناس  تیروا  ی، در پ
، 1سـت ی ني پسااستعماريها تینندة رواکزی متفاوت و متمايها یژگیردن وک و برجسته   ییشناسا

 حـائز   يه در نقـد پسااسـتعمار     کـ  یمین و مفـاه    رابطـۀ عناصـر موجـود در مـت         یبررس ه به   کبل
، رابطـۀ قـدرت   Fragmentation یگیختی، از هـم گسـ   Othernessتیـ ریل غیـ انـد، از قب  تیاهم

Power Relationی، چند گانگ  Hybridity از عوامـل  یـک گر، هر یعبارت د به . پردازد یم...  و 
 ).همان(شود  ی می بررسياستعمارم نقد پسای آن با مفاهیت از منظر رابطۀ احتمالیسازندة روا
د یـ ه دیـ  و زاوي برخوردار است، انتخـاب راو   یت خاص یه از اهم  کت  ی از عناصر روا   یکی

ـ همـه چ   آچبه در رمـان      ید انتخاب یۀ د یرد زاو کارک یبررس ن مقاله به    یه ا ک ییاز آن جا  . است ز ی
 یشناسـ  تیـ رواف آن در یـ  و تعر یـی ن عنصر روا  ی از ا  يپردازد، شرح مختصر   ی م پاشد، یفرو م 
 .رسد ینظر م  به يضرور

 يد، راویانون دکد، یۀ دیزاو
ـ    یفیفرهنگ توص تاب  کآبرامز در   . اچ. ه ام کد آن گونه    یـه د یزاو  خـود   ی اصـطالحات ادب

لۀ آن مصـالح و مـواد داسـتان خـود اعـم از            یوس سنده به   یه نو ک است   کیوه و سب  یسد، ش ینو یم
سـه دسـتۀ    رساند و بـه   یاطالع خواننده م  ها را به  دادیان رو کها، گفتگوها، حوادث و م    تیشخص

شـود   ی مـ يبنـد  وة نـادر دوم شـخص طبقـه   یل، و شـ   ک يا دانا ی اول شخص، سوم شخص      یلک
ن یـ  مطـرح شـده در بـاب ا     يهـا  هیـ د و نظر  یـ ۀ د یـ اعتقاد ژرارد ژنـت، زاو     اما به   ). 245آبرامز  (

ـ یبرد و آن عدم تمـا      ی رنج م  ی نقص اساس  یک، از   ییعنصرروا  یسـ کچـه  ( داسـتان  ياون ریز ب
ژنت (است ) ”?Who Sees“:ندیب ی میسکچه (ت داستان یو شخص) ”?Who Speaks“:دیگو یم

 د یانون دک يرا و چه و آنNarrationت ی روايند مجزاید، دو فرایۀ دی زاوي اعتقاد و به). 186

 Focalizationز قائـل شـدن     ی تمـا  يبرا. ندک ین آن دو جمع م    یز قائل شدن ب   یینامد، بدون تم   یم
  ننکـ -مـون یث ریه شـلوم کـ گونـه   د آنیـ انون دکـ ه کـ رد کـ ته توجه کن نی ا د بهین دو باین ایب

Shlomith Rimmon-Kenanیالمکریغ «يندید فرایگو ی م« (Non-verbal)  ه کـ  یاست، در حـال

                                                           
 حجـم  هکـ ابد ی هاي خاص خود را می   ن از فرهنگی متفاوت ناگزیر ویژگی     جهت برآمد  ادبیات پسااستعماري به     -1
 )298الرسن (ها است  اوت مفهوم زمان ازجمله این ویژگیالمات و پرداخت متفک مكاند
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ن یـ  ا د تنها بهیانون د ک است و  يار راو یجه زبان متن در اخت    یا نقل و در نت    یردن و   کت  یعمل روا 
 شـخص   کـی رسد، داستان از منظـر ادرا      ینظر م  ه به   ک يا گونه دهد، به     یت رنگ و جهت م    یروا
د ســوم شــخص یــۀ دیــبــه عنــوان مثــال در زاو). 84نن کــ-مــونیر(شــود  ی ارائــه مــيگــرید

، اثـر  ندیآ یصدا در م ه به ک يها برا  زنگه نمونه آن را در رمانک  Limited Omniscientمحدود
شـود و محـدود بـه         یت مـ  یـ  روا ید قهرمـان اصـل    ید، داستان از د   یوان د ت ی م ينگویارنست هم 

شـنود،   ینـد، مـ  یب ی مـ يهر آن چـه و    ( قرار دارند    ي و كار فهم و در   یه در اخت  ک است   یاطالعات 
گـر،  ی عبـارت د    بـه . سـت ین اثر قهرمان داسـتان ن     ی ا ياما راو ...). شد و   یاند یند، م ک یاحساس م 

رون از داسـتان قـرار داد و داسـتان را           یـ  ب يه راو کست، بل ین ن ندة داستا یقهرمان داستان خود گو   
د در  ین اثـر شـا    یـ ن ا ی به سطورآغاز  ینگاه. ت ساخته است  ین شخص ی ا کیانال ادرا ک  محدود به 

 :ن تفاوت مؤثر باشدیشفاف نمودن ا

اش را    ده بود و چانـه    یشکاج دراز   ک رنگ   یی خرما ی سوزن يها  برگ يف جنگل رو  ک
دامنـۀ  . دیوز یاج م کبر فراز جنگل، باد بر سر درختان        .  گذاشته بود  اش  تا شده  يها دست به
ب تنـدتر  ین تر از آن، شییاما پا.  بودیمیب مالی شيه او قرار داشت داراکوه در آن نقطه  ک
همراه جـاده رودخانـه   . دید ید میچیپ یه در گردنه مکراندود را   ی جاده ق  یاهیشد و او س    یم

 سـد  يه از بـاال  کـ نـار رودخانـه و آب را        ک را در    يا ه خانه ن گردنه ار  ییان داشت و پا   یجر
 .1)9همینگوي (د ید ید بود، میخت و در آفتاب تابستان سفیر یم

ه کـ  اسـت    یتی داسـتان متفـاوت از شخصـ       ين جـا راو   یـ ه مشاهده شد، در ا    کهمان طور   
د یـ ۀ د یـ  زاو ارآمد دانستن کن ژنت با نا   یبنابرا. شود  یخواننده نشان داده م     به يحوادث از منظر و   

ند و آن را به سه   ک ی م ی را معرف  کیلتر ادرا ی ف یکق  یت از طر  یا ارائۀ مواد روا   ی دیانون د کمفهوم  
ـ دیانون دک،Zero Focalization صفر دیانون دکدستۀ  انون کـ ، و Internal Focalization ی درون

ه از کـ مـان گونـه   در نوع اول، ه. دینما ی ميبند  طبقهExternal Focalization یــرونـی بدــید
اسـت و داسـتان از منظـر        ز نشده   کها تمر تی از شخص  یکچ  ی ه يداست، بر رو  ی آن پ  يگذار نام
ت اسـت و داسـتان از     یا چند شخص  ی یکز بر   کاما در نوع دوم تمر    . شود  یل ارائه م  ک ي دانا یک
 دیـ دانون کـ . شـود  یخواننده ارائه م بهFocal Character دیانون دکت یشخص یک کیانال ادراک

ه در آن کـ  Fixed Focalization ثابـت  دیانون دک: شود یم میر تقسی سه شاخۀ ز ، خود بهیدرون
                                                           

 ).98جان منفرد ( امانت گرفته شده استمثال ذکر شده از جان منفرد به -1
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اثـر   یگـاه جـوان   ر هنرمند بهی تصو شود مانند رمان    یت م ی فرد ثابت روا   یکۀ  یداستان تنها از زاو   
ن یه در آن حـوادث از منظـر چنـد   کـ  Variable Focalizationر یـ  متغدیانون دک. سیمز جویج

ا یـ نیرجیاثـر و  يخانم دالـو  ا  یاثر گوستاو فلوبر و      يمادام بوار شود، مانند     یت باز گفته م   یشخص
ه در آن حـوادث مشـابه،   ک Multiple Focalization چندگانه دیانون دکن شاخه، یو سوم. ولف
ـ خشـم و ه  شود، ماننـد      ی متفاوت ارائه م   یتیرار، اما هر بار از نگاه شخص      کبه ت  ام یـ لی اثـر و اهوی
 گزارش داسـتان اسـت، ارائـۀ    ين براکل ممکن شیه محدودتر ک دیانون د کدر نوع سوم    . رنکفال

ـ  یکه از منظر    کابد،  ی یل م ی تقل ي تمام امور   مواد داستان به   . ت ضـبط و ثبـت دارد  یـ ن قابلی دورب
 1برنـد  ی بهـره مـ  دیـ انون دکن نوع   یه از ا  ک است   ییها تی بارز روا  يها یژگی گفتگو از و   یفراوان

 يازیـ  ندیـ انون دکـ  يدة ژنت الگـو یعق ه به ک است يته ضرورکن نیح ایتوض). 189-90ژنت  (
وتـاه و  کار ی جزء بسـ یک  تواند به یه مک بماند، بلیر باقییتغ ی اثر ثابت و بیکه در طول   کندارد  

  ت داسـتان را بـه  یـ ت روایه مسـئول ک يراو ژنت به  ). 97ژنت  (ت محدود شود    یمشخص از روا  
دو سطح   ا نقل، قائل به     یت  ی و عمل روا   ي در بحث از راو    يو. ده است رکز توجه   یدوش دارد ن  

ت یـ ه روا کـ ابـد   ی یت مـ  ی اهم ییها ژه در داستان  یو ، به   يبند مین تقس یا. ت است یمتفاوت از روا  
 او  يردار و پنـدارها   کـ ه  کـ  یتیگـر، شخصـ   ی عبـارت د    به. شود  ی در دل داستان مطرح م     يگرید

 یکیتـار  قلبت مارلو در    یروا. شود  یگر م ی د ی داستان تیر روا یت است، خود درگ   یموضوع روا 
 يهـا  داسـتان هـا در     تی از شخصـ   یـک  نقل شده توسـط هـر        يها ا داستان ینراد و   کاثر جوزف   

ن یژنت سطح آغاز  ). 228ژنت  ( 2اند تیت در روا  ی مناسب روا  يها اثر چاوسر از نمونه    ينتربرک
ن یریـ  و سطح زExtradiegetic Levelرو ن مرتبه قرار دارد سطح برون یه در باالترکت را یروا

 بـا  ي ژنـت، راو يرکـ در دستگاه ف. نامدی مIntradiegetic Level ياهیو دوم را سطح  درون ال
ا عـدم  یـ حضـور و   -ند، ک یت میه رواک ی با داستانيت و رابطۀ ویدو عامل سطح رواتوجه به
ن جـا تنهـا   یـ در ا). 248ژنـت  (شـود    ی مـ  يبنـد  بخش یچهار دستۀ اصل   در داستان، به   -حضور

شـود،    ی با داستان حاصل مـ     يه با در نظر گرفتن رابطۀ راو      ک يا دو شـاخه  ی اجمــال یمعــرفبه

                                                           
بـه  . ر قـرار گرفـت    ییـ ت شناسان پس از ژنت مورد انتقاد و تغ        ی توسط روا  ين دسته بند  یه ا کر است   کالزم به ذ   -1

ـ یانون دکد، تنها قائل به دو نوع یانون دکنن در بحث خود از    کمون  یل را عنوان مثا  ـ ید درون ـ و .  اسـت ی و برون ا ی
 یه مـ کد، آن یانون دکن نوع یه دراکداند، چرا    ید در تقسیم بندي ژنت را مبهم می       انون د که گونه سوم    ک بال   یکما
 .ستین عمل  مشخص نی ای شود، و چگونگیده میند، آن چه دیب

رایمـون  (امانت گرفته شده است بهنن کمون یت از رای روشن ساختن مفهوم سطوح روايثال ارائه شده برا دو م  -2
 ).95کنن 
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 يهـا تی از شخصـ   یکی خود   يهرگاه راو . مینک ی م یها چشم پوش     آن یر باق کم و از ذ   یپرداز یم
. شود یده می نامHomodiegetic Narrator ی همان داستانيند، راوک یت میه رواک باشد یداستان

ه کـ  قـرار دارد  Heterodiegetic Narrator ی برون داسـتان يراو ،ين گونه راویدر نقطۀ مقابل ا
ه کـ ابـد   ییت م ین جهت در داستان اهم    ی از ا  ينقش راو . ندک یه نقل م  ک است   یخارج از داستان  

 نـان ی اطمتیو قابل ، اعتباريزان محسوس بودن نقش راویرد داستان بر میک خواننده از روكدر

 بــا داسـتان اســتوار اســت  يو  Involvementيریـ ت و درگکزان مشــاریـ ، و مReliability يو
 ).95نن ک-مونیر(

ه نـه   کـ ن معنا   یابه.  است ی برون داستان  ي از نوع راو   پاشد  یز فرو م  یهمه چ  در رمان    يراو
 و  داسـتان ي خـارج از فضـا    یلـ کطـور   ه به کست، بل یت ن ی روا يهاتی از شخص  یکی يتنها راو 

ۀ یـ ا سوم شـخص در مبحـث زاو       یل و   ک يادآور همان دانا  ی،  ين نوع راو  یا. مسلط بر اثر است   
ن یـ  انتخـاب ا یـی  چرا یاما قبل از بررسـ    . ز از نوع صفر است    ی ن دیانون د کجه،  یدر نت . د است ید

 از اهـداف  یکـی ه ک یی از مفهوم استعمارزدایوتاهکسنده، مقدمۀ ی توسط نوينوع خاص از راو 
 . رسدینظر م بهي است، ضرورياستعمارات پسایادب

 تقابل دو گفتمان
ـ لکم یمفـاه تـاب  کن در یفـ یتس و هلـن ت  یفیرافت، گـارت گـر    کل اش یب  در مطالعـات  يدی

 اطـالق   ينـد ی بـه فرا   ییاستعمارزدا: نندک ین گونه معنا م   ی را ا  یی، واژة استعمارزدا  يپسااستعمار
 قـرار دادن  که استعمار با مستمسکپردازد  ی مییها وهی، افشاء و مقابله با ش    یبررس ه به   کشود    یم
سـلطۀ   لۀ آن بـه     یوسـ  ل و به    ی تحت سلطه تحم   يها ملت  خود را به     يرک و اصول ف   یها، مبان   آن

، 1998اشـکرافت،  (بخشـد   یتداوم مـ ... ، و ي، اقتصادیال آن اعم از فرهنگ ک اش یخود در تمام  
ه در  کـ  زدنـد    یس مدارسـ  ی تأس  ن دست به  اییها استقرار در مستعمرات، اروپا     در طول سال  ). 63
ن مدارس نه تنهـا     یا. شد یق م یشدگان تزر  اذهان مستعمره   به   یی اروپا يها ها فرهنگ و ارزش     آن

ه راه را بـر هرگونـه   کـ م بودنـد، بل   ک حـا  يروهـا ی ن يالی حفظ و تداوم است    ين راه برا  یتر مناسب
ها و نگـرش     س فرهنگ، ارزش  ن مدار یه در ا  کردند؛ چرا   ک یشورش بر ضد استعمارگران سد م     

ر، عقب ی داشت حقی بوميشد و هر آن چه رنگ و بو        ی م ی به عنوان فرهنگ برتر معرف     ییاروپا
هـا    نسـل  یه طـ  کـ  ي است افراد  یعیط، طب ین شرا یدر ا . شد یمانده، و دور از تمدن جلوه داده م       

هـار وجـود و     انگارنـد، جـرأت اظ    یر و پست و اشـغالگران را برتـر ب         یآموخته بودند خود را حق    
ه ی توج يز برا ی مستعمرات ن  ياستعمارگران در خارج از مرزها    ). 419سن  یتا(افتند  ی یشورش نم 
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 ین بـار در قـالب     یق فرهنگ مستعمرات را، اما ا     یر و تحم  یوة مشابه تحق  ی خود، ش  يها يگریوحش
د، نامـ  ی مـ  یشناسـ  د آن را شـرق    یه ادوارد سـع   کـ  يا دهیـ نان با ابـداع پد    یا. گرفتند شیمتفاوت پ 

آوردنـد   ر دریـ  رشته تحر به... ، و یشناس خ، فلسفه، مردمیات، تاریمشاهدات خود را در قالب ادب     
ر شـده   یر متمدن تصـو   ی، و غ  ی، وحش يه بدو ک ییها  خود را بر ملت    يگر تفوق و برتر   یتا بار د  

ـ    یانـد، مـ    اق نوشته شـده   ین س یا ه به   ک یان آثار ادب  یدر م . اثبات رسانند   بودند، به     رمـان   ه  تـوان ب
رمـان   نی بهتـر میتـا  توسط مجلـۀ  1952ه در سال کرد ک  اشارهجانسون يآقا با نام يرکس یجو

ن رمـان و  یه همـ کر است کذ الزم به ). 626،  1973آچبه،  ( شد    قا شناخته یشده دربارة آفر   نوشته  
 اشـد پ  یز فرو م  یهمه چ  نوشتن رمان    ي آچبه برا  كه در آن، محر   یجریارائه شده از ن   » اتوریکارک«

ه کـ  بـود  يحـد  ن اثـر بـه   یقا در ای مغرضانه از آفريرپردازیسنده و تصو ی نو يریگ جهت. دیگرد
 و همگـام    ي همانندسـاز   ند، قادر بـه   ک یه خود اعتراف م   ک چون آچبه، آن گونه      يا  خواننده یحت

ـ ییان، اسـتعمارزدا  یـ ن م یدر ا ). 134 یالوس(ر شده در رمان نبود      یان تصو یشدن با بوم      بـه ی ادب
ـ   یالیت امپر ی مقابله با روا   يها  از جمله روش   یی استعمارزدا يها  از گونه  یکیوان  عن  از  یسـم غرب

ف و  یـ  از هـر گونـه تحر      يقـت عـار   ینـد، حق  ک یه اقتضـا مـ    کـ  تحت سلطه است     يها نیسرزم
 تـا   ی محل یآداب و رسوم و زندگ     ند، پرداختن به    ین فرا یدر ا ). 95فن  یت( ارائه شود    يریگ سمت

 برخـوردار  یت خاصـ یـ  از اهمی ملـ یت فرهنگـ یـ  هوي بازساز يمارگران برا قبل از ورود استع   
ن مهـم  یـ ت ای بر ضـرورت و حساسـ    ییقایسندگان آفر ی نو   خطاب به  يا آچبه در مصاحبه  . است

ن خود ندارنـد،    یخ سرزم ی از تار  کیچ در یه ه ک یمردمان«: ندک یان م یه ب کگذارد، آن جا     یصحه م 
ن معتقـد  ی هـم چنـ  يو). 1062ز یـ به نقل از وا(» رندی سر بگه هر روز را از ابتدا از  کاند   ومکمح

زه شدة معاصر جـز مطالعـه و حفـظ       ی مدرن يای زنده ماندن در دن    ي برا يه راهبرد مؤثرتر  کاست  
 آموزش و   ي برا يمنزلۀ ابزار  هنر به    ه به   ک يو). همان( گذشته وجود ندارد     يها فرهنگ و سنت  

من «ند ک یان میه بکرود  یش مینگرد، تا آن جا پ ی ماش نی مردم سرزميها شهیاند به  ل دادنکش
چ یانـد، هـ   ه در گذشـته واقـع شـده    کـ ها    ژه آن ی و   من، به  يها   خواهم بود، اگر بدانم رمان     یراض
ش، یهـا  یاسـت کها، با تمام  ه گذشتۀ آن کاموزند  یخوانندگانم ب  ه به   کن  یاند، جز ا    نداشته يردکارک
ن تـوحش  یـ ابت از خداوند، آنـان را از ا ین ان به ییاروپاه کت نبوده است ی بربر ی شب طوالن  یک

اه ید و سـ   یان اعـم از سـف     کـ ودکه همۀ   ک یطین، درشرا یبنابرا). 22-23به نقل از پارخ     (» برهانند
ـ   ک یشرفت تلقـ  یخ، و پ  یان را مبدأ فرهنگ، تار    ییشدند تا ورود اروپا    یآموزش داده م   ن یننـد، اول

 اسـت  يا ردن گذشتهکا ی، احیو مل یت فرهنگی هویکتن  ساخير فرانتس فانون برایتعب قدم به 
). 127-28 يبـر (رد کـ ارزش نمودن و نابود سـاختن آن تـالش    ی بيه استعمار با تمام قوا برا  ک
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 از  یر شـفاف  ین رمان، آچبـه تصـو     یدر ا . ن آثار قرار دارد   ی در زمرة ا   پاشد  یز فرو م  یهمه چ رمان  
 ییقـا ین جامعۀ آفری مختلف ايایه خواننده را با زواکدهد  یه قبل از ورود استعمار ارائه م    یجرین

 يها ها و آداب و رسوم و سنت       ، جشن ی مذهب يها نیی، آ یی، دستگاه قضا  یاسیاعم از ساختار س   
 يا لـه ی قبیع روزمـرة زنـدگ  ی از وقايتوان گفت رمان سند ی جرأت م   به. سازد ی آشنا م  یاجتماع

 يهـا  یدگیـ چیه پکـ سـتند، بل یو فاقد هرگونه تمـدن ن  ییه نه تنها ابتداک یلیه است، قبایجریدر ن 
 يا قا، پاسخ حسـاب شـده     یح از آفر  ی صح يرین، رمان با ارائۀ تصو    یبنابرا. ندی خاص خود را دارا   

ن ی التـ  يایکـ  از خوانندگان اثـر در آمر      یکی یگواه. هاست نین سرزم یسم از ا  یالیت امپر یروا به  
 در اذهـان    ییقـا یم شـده از جوامـع آفر      یرسـ ت رمان در زدودن چهرة نادرست ت      ی از موفق  کیحا

 یهـا مردمـ   ییقـا یردم همـه آفر کـ  ی تصور مـ پاشد یز فرو م  یهمه چ تا قبل از    «: خوانندگان است 
 یها مردمـ   ه آن کافتم  ین رمان در  ینند، اما با خواندن ا    ک ی م ی زندگ ی گل يپرهاکه در   کاند   یوحش

 ).1056چ یبه نقل از ل(» اند متمدن و آرام
. ن جوامع غافل نبـوده اسـت      ی ا ی و گاه خراف   یسنده از وجوه منف   یه نو ک است   رکذ الزم به   

شـگاه  ی پ  ردن افـراد بـه    کـ  ی شدن، قربـان   ی جهت شوم تلق    ردن نوزادان دوقلو در جنگل به     کرها  
ه کـ انـد   یات منفکن نیاز جمله ا...  و یگاه نامناسب زنان در سلسله مراتب اجتماعیان، جا یخدا

گر یدیکـ نـار   ک در   یده اسـت تـا وجـوه مثبـت و منفـ           یشکر  یتصو ز به   ی ن ها را   آچبه منصفانه آن  
ن رمـان   یبنابرا.  ارائه دهند  یی اروپا يروهای تا قبل از ورود ن     ییقایح از جوامع آفر   ی صح يریتصو

سنده در آن بـا نشـان دادن        یه نو ک است   یی در جهت استعمارزدا   یتک حر پاشد،  یهمه چپز فرو م   
امـا  . نـد ک یدهد، م  یه غرب ارائه م   ک يا  نه  ن چهرة مغرضا  یگزیجاقا را   ی آفر یقیگذشته، چهرة حق  

دام عامـل   کگر آچبه   یعبارت د  ؟ به   ابدی ین مهم چگونه در رمان نمود م      یه ا کن جاست   یمسئله ا 
 دارند و اگر    ی نقش دیانون د ک و   يا دو عامل راو   یدهد؟ آ   ین هدف قرار م   ی را در خدمت ا    ییروا

 مناسـب  يدن گذشته بدون انتخاب راویشکر یتصو اساس به    ا در یپاسخ مثبت است چگونه؟ و آ     
 آچبه در رمـان مـورد       ی انتخاب يه راو ی و توج  یبررس ن جستار به    ی ا يابد؟ بخش بعد  ی یتحقق م 
 .پردازد ینظر م

 پاشد یز فرو می در همه چدیانون دک و يراو
 مورد نظر   يمعنا ت خواننده به    ی در هدا  يت نقش راو  یشتر اشاره شد، اهم   یه پ کهمان طور   

ن یـ بخـش اعظـم ا  . سـت ی نین قاعده مسـتثن   یز از ا  ی ن پاشد  یز فرو م  یهمه چ رمان  . داستان است 
گذارد، در گذشته واقع شده اسـت و   یش مینما  داستان را به یه فراز و فرود قهرمان اصل کرمان  
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 ياهـ  نشکـ هـا در منطقـه و وا        ان و اسـتقرار آن    ییـ شـرح ورود اروپا     آن به    یانی پا يها تنها فصل 
ف یتوصـ  ه بـه    کـ ن داسـتان    یخطـوط آغـاز   . پـردازد  ی مـ  Umoufiaا  یـ لـه آموف  یمتفاوت مردم قب  

ن یـ ابـد، ا ی ی، اختصـاص مـ   Okonkwoو  کـ نک قهرمـان داسـتان، او     ی و روح  یکیزی ف يها یژگیو
. ز شـده اسـت  کـ ت متمرین شخصی و اعمال ایه داستان بر زندگکدهد  ی خواننده م ت را به یذهن

 زود یلیش مرده است، خ یه ده سال پ   کو ، کنک پدر او  يها یژگیگزارش و گذشته و    ت به   کاما حر 
 از کین امـر حـا  یـ ا. شـود  یت مـ یه اثر از خارج داستان هداکرساند  یجه مین نتی ا  خواننده را به  

گـر  ی عبـارت د   بـه .  صفر است  دیانون د کجه  ی مسلط بر اثر و در نت      يل و راو  ک ي دانا یکوجود  
ن یـ ا.  خواننده ارائه شود  بهي وكچۀ ادرایع از دریشود تا وقا یز نمکمتمر یداستان بر فرد خاص

 یه برخـ کـ لـه   یگـر افـراد قب    ی د یدن حوادث زنـدگ   یشکر  یتصو شرفت داستان و به     یافت با پ  یدر
 ؟شود ید مییز تأی داستانند نيا هی و حاشی فرعيها تیشخص

 يخـاص از راو   ن نـوع    یـ انتخـاب ا  .  اسـت  یداستان  رمان آچبه از نوع برون     ين راو یبنابرا
ه همانا  ک ازاهداف رمان    یکیه بدون آن تحقق     کدهد    یسنده قرار م  یار نو ی را در اخت   ییها فرصت

ن نـوع از    یـ ن شاخصـۀ ا   ید مهمتر یشا. شود  یسر نم یباشد، م  یح از گذشته م   ی صح يریارائۀ تصو 
 يشـتر ی ب نانیت اطم ی قابل یداستان  برون يگر، راو ی عبارت د   به.  اعتبار آن است   ي درجه باال  يراو

حضـور  . دارد...  و Intradiegetic Narrator يا هیـ ، در الیداسـتان  گر انواع همانیسه با دیدر مقا
 از افـراد  یکـی  کیز داستان بر منظر ادراکا تمریها و  تی از شخصیکی عنوان   در داستان به  يراو

گر افراد  یدث و د   از حوا  ي و یابی و ارز  كادرا ، داستان را محدود به      )ید درون یانون د ک (یداستان
جـه از وثـوق   یهـا نباشـد، در نت   يری از تعصـبات و سـوگ      ي عار یابین ارز یه چه بسا ا   کسازد   یم

 .رقابل اعتماد استی غيادآور مفهوم راوین مسئله یا. شود یاسته مکت یروا
 ي فـرد  نـد، بـه  ک یف مـ یـ  تعر Wayne Boothن بوسیه وکرقابل اعتماد آن گونه ی غيراو
 نشـان   یسنده در داسـتان بـه صـورت ضـمن         یع با آن چه نو    ی از وقا  ير و یعبه ت کشود    یاطالق م 

ـ یـ انون دکا ی در داستان و يه حضور راوکر است کذ الزم به  .  ندارد یخوان دهد، هم   یم  ید درون
ت محدود  ین نوع روا  یه داستان در ا   کاما از آن جا     . ستیرقابل اعتماد ن  ی غ ي وجود راو  يمعنا به  
سه وثوق و اعتبـار  ی خاص قرار دارند، در مقام مقا     ي فرد کیطۀ ادرا یر ح ه د کشوند   ی م يامور به  
گـر  ی ديا گر، جلـوه ی ديچه بسا داستان از منظر فرد   .  دارد ی برون داستان  ي راو   نسبت به  يمترک

دا یـ و از پسـرش نمـود پ      کنک او یر ذهن ی در تصو  پاشد،  یز فرو م  یهمه چ ن امر در رمان     یا. داشت
 خواننـده عرضـه     جانبـه بـه  یک مسلط بر اثر ي عدم وجود راو   ه در صورت  ک يریند؛ تصو ک یم
 : شد یم
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ار کـ ر وقـت در مزرعـه       یـ و هر روز از خـروس خـوان تـا د          کنکاشت، او کدر طول فصل    
رد، اما همسران و فرزنـدان      ک ی م یندرت احساس خستگ    بود و به     يا ي قو یلیاو مرد خ  . ردک یم
ردنـد بطـور   ک یاما جرأت نمـ . بردند یجه رنج می قدرتمند نبودند، در نت  ي اندازة و   اش به    کوچک

ۀ یـ  سال داشـت و ما     12، در آن زمان تنها      Nwoye يو، نو کنکپسر اول او  . نندکت  یاکم ش یمستق
 ید و او سـع یرسـ  ی نظر پدرش مـ  ن طور به یالاقل ا . بود اش شده    ی جهت تنبل    پدرش به  ینگران

 .)4، 1959آچبه، (ند ک اصالح یه بدنیرر و تنبک ميها را با غر زدن] ينو [يه وکداشت 
 و ی عـال يشـاورز کخواسـت پسـرش    یو مـ کنکاو«:  از داستان آمده است   يگری د يدر جا 

شـتر در  یرد پک یه تصور مک را ی بزرگ باشد و هرگونه عالمت هشداردهنده از وجود تنبل        يمرد
در چشـم   تنهـا  يد، نـو یـ نک یه مشاهده مـ ک هم چنان  .)10همان  (» برد ین م یده است، از ب   یاو د 

جـه  ین نتیـ  ا ، خواننـده را بـه  ي داستان و اشارات راويشرویاما پ. ندک ین گونه جلوه م یپدرش ا 
 یکـی زی فيارهـا ک انجام يهنوز برا ها تی از شخصیکید ییتأ ه به کن پسر جوان یه اکرساند  یم

گونـۀ پـدر،    ت وسـواس  یه حساسـ  کست، بل یاهل ن ک، نه تنها    )21همان  ( است   کوچکف و   یضع
و و حس نفرت کنکشه در گذشتۀ او یه ر ک یتیند؛ حساس ک ی م یخواننده معرف  ن گونه به    یا را   يو

 در  ي، شـجاعت و دالور    یت اجتمـاع  یه موقع کا  ی آموف يا لهیدر نظام قب  . پدر خود دارد   نسبت به   
پـرور    خوشگذران و تـن    ي برخوردار است، فرد   يا ژهیت و ین از اهم  یت زم کیز مال یها، و ن   جنگ

ز او را برآشـفته     یـ ه صـحبت از جنـگ ن      کـ دن خون را نـدارد، بل     ی نه تنها تحمل د    هکا  کمانند انو 
 مـدام  يحـدود   و تـا  ین زنـدگ یجـه نـاتوان از تـأم    ین و در نت   یچ زم ی، بدون ه  )2همان  (ند  ک یم

و کنکشود او   یه سبب م  کها   یژگین و یا. شد ی م یست خورده تلق  کف و ش  ی فرد ضع  یکار  کبده
 را هم   يا  رانهیگ ه منش سخت  کدارد   یاو را بر آن م    ) 4همان  (شد   از پدر متنفر با    کیودکاز همان   

انـدازد،   یاد پدر می   را بهيند تا هر گونه نشانه از آن چه و      کاش اعمال    بر خود و هم بر خانواده     
 :ندکنابود 

ـ و همسرانش به. ردک یاش را مقتدرانه اداره م و خانواده کنکاو هـا و   ن آنیتـر  ژه جـوان ی
رحم ی بيو ذاتاً فردکنکد اویشا.  دائماً در وحشت بودندينانۀ و یشمگ خ يفرزندانش از خو  

ن ترس یا... ست و ضعف کنده بود، ترس از شکه افی ساي ویاما ترس بر تمام زندگ. نبود
ه مبـادا بـه   کـ ن، ترس از خودش بودیو ا. شه در درونش داشتیقاً ریه عمک نبود، بل  یرونیب
ه کـ  ییزهایاز تمام چ... و کنکن اویبنابرا... ه است   ردکدا  ی پدرش شباهت پ    ه به کنظر برسد    

 .)4همان (ها بودند   از جمله آنیمت و تنبلیپدرش دوست داشت متنفر بود و مال
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ند، ک یل م یو تحم کنک را بر او   ییپدر، نه تنها تالش جانفرسا     ه شدن به    ین ترس از شب   یبنابرا
 و  یابیـ چـۀ آن ارز   یز از در  یـ چه همـه    کـ دهـد     یل مـ  ک شـ  ي را در ذهـن و     يا ي ه نظام داور  کبل

ادآور چهرة نامطلوب   یه  کداند، چرا    یمت را مجاز نم   ی مال یه حت ک ینظام. شود  ی م يگذار ارزش
چـه اسـت    ین در یشود و از هم     ی م یابیچه ارز ین در یر از هم  یو ناگز کنکپسر جوان او  . پدر است 

ت یـ  رواي بـرا یناسـب نـۀ م یتوانـد گز  یو نمـ کـ نکه اوکن یجه ا ینت. شود  یده م یاهل و تنبل د   که  ک
ر کـ ذ الزم به   ). ت شود ی روا ي و کید ادرا ی باشد و چه حوادث از د      يچه خود راو  (داستان باشد   

ت را یـ ز روایـ گـر ن ی از افـراد د یـک ه انتخاب هر کو ندارد، بل  کنک او  ن امر اختصاص به   یاست، ا 
 .سازد ی محدود میتیجه روایت و در نتی آن شخصکی و ادرايرکانال فک محدود به 

 یتـ ی روا ،هـا  تی از شخص  یکز بر هر    کاعتماد، تمر ر قابل   ی غ ي بر وجود احتمال راو    فزونا
 خـاص   ي فـرد  کـی لتـر ادرا  ی متـأثر از ف    ریه نـاگز  کدهد    ی از حوادث ارائه م    گرگونیمتفاوت و د  

 متفـاوت  یتـ ی مشخص، روايرخداد  از افراد نسبت به یک متفاوت هر يریگ ه جهت ک بل ست،ین
دار ی پدییقایان آفریان و بومیی تقابل اروپا ءطور خاص در صحنه    امر به   ن  یا. داشت خواهد   یدرپ
ت یحیج مسـ  یغ و تـرو   یـ بلسا و ت  یلک احداث   ،ان در مستعمرات  یین اقدامات اروپا  یاز اول . شود  یم

شـد   یگرچه در ابتدا تصور مـ     . زدیگان یان مردم برم  ی را در م   ی متفاوت ياه نشکن اقدام، وا  یا. بود
نـان  ید، اما رفته رفتـه بـر شـمار ا        یی نخواهد پا  يریافته بود، د  ی یطرفداران كه اند ک» دین جد ید«

 ی، رد تناسخ فرزنـدان    ها  آنرش  ی با رد شوم بودن نوزادان دوقلو و پذ        یحیمبلغان مس . افزوده شد 
 چرخـۀ  یـک ه در کـ شـد   یشدند و تصـور مـ   یده مینامOgbanje   اُگبانجیه در اصطالح محلک
ز یـ گردند تا از نو متولـد شـوند، و ن          یرحم مادر بر م    ، دوباره به    گامان بعد از مرگ زود هن     یپا یب

 قـرار داشـتند و برابـر    یاجتماعة ن ردیتر نیی در پا  يا لهی قب یه در نظام طبقات   ک ي افراد استقبال از 
ز یو ن کنکپسر او . دندرکش جذب   ی خو يسو  را به    ياری بس يها افراد، گروه گر  ی با د  ها  آندانستن  

 نام خود   یشود و حت    یمملحق  » دین جد ید« اول به    يه از همان روزها   کاست  د  ن افرا ی از ا  یکی
ه کـ  یز وحشت یان و ن  یشگاه خدا یپ  به   ي شدن دوست جوان و    یقربان. دهد  یمر  ییاسحاق تغ  را به   

 را از   يذهـن و  ،  شـود   یمـ  ی مسـتول  ي رها شده در جنگل بر و      ي دوقلوها يدن صدا یبعد از شن  
 :ندک یمد یها دچار ترد ت سنیبرخ   نسبت بهکیودکهمان 

 در كه هراسـنا کـ گفـت    ی سـخن مـ    یه از برادران  ک یرود مذهب د آن س  یرس ینظر م  به  
ه روح جوانش را    ک او   یشگی مسائل مهم و سؤاالت هم     ي برا ی نشسته بودند پاسخ   یکیتار

سـتند و   یگر یه در جنگـل مـ     کها   دوقلو ]سرنوشت[ مثل   یاالتؤس. رده بود، داشت  کاشغال  
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اش رسـوخ    روح تشـنه  ه سرود بـه کهم چنان . شته شدکه ک Ikemefuna ونایمفیک امسئلۀ
خ زده بودنـد  یران لمات سرود مثل قطرات با    ک. افتی ی درونش راه م    ز به یرد، آرامش ن  ک یم
 ).48همان ( شدند ی ذوب منی زمکام خشک دن به یه با رسک

، ث نداشـت  یـ  تثل ت چون یحیم مس ی مفاه ی از برخ  ی درست ك در ي، نو يد راو ییأت گرچه به   
ن شدگاز طردیده و نیشک   را همراه با مادران رنج  يها، و  ت دوقلوها و اُگبانج   ی از وضع  يزاری ب یول

 يها نییردن آکرها  ب به ی بودند، ترغي رقت باری زندگ حملت ه مجبور به    ک ی اجتماع یاز زندگ 
و کـ نک چـون او   یرگـان له و بز  ین گروه، رهبران قب   یدر مقابل ا  . ت نمود یحیمس وستن به   ی و پ  یسنت

ر خشم  یخطوط ز . ساخت یتر م  ها را نگران    روز آن   به   روز »دین جد ید«ه گسترش   کقرار داشتند   
 :دهد یم نشان تیحی مس وستن پسرش بهیدن خبر پیبعد از شنو را کنکو اندوه او

  آتش چشـم دوختـه بـود، بـه      ه به   ک یش نشسته بود و در حال     یپر خو کو آن شب در     کنکاو
د در خـود احسـاس      ی شـد  یلید و م  یور گرد   شعله ي در و  یناگهان خشم . ردک یر م ک ف ن مسئله یا
سا برود و همۀ آن گـروه پسـت فطـرت و رذل را نـابود          یلکسمت   اش را بردارد، به      رد تا قداره  ک
ه فرصـت   کـ نـون   کا... دن نـدارد  یـ  ارزش جنگ  يه نـو  کد، با خود گفت     یشیه اند کشتر  یاما ب . ندک
ان یردن خـدا  کـ رهـا   . نمـود  یشتر جلوه م  یاشت، قباحت گناه پسرش ب    ردن د کر  ک ف ي برا يشتریب

. ت انزجار بـود یردند، نهاک یه مانند مرغ قدقد مک مشت مرد زن صفت یک وستن به ی و پ ياجداد
ر ی و مسـ كان خـود را تـر  ینیشـ ین پیـی رند، آیم بگی تمام پسرانش تصميه با مرگ و   کرد  کتصور  

، بـر وجـودش رعشـه       يشۀ نابود ی، هم چون اند   کیشتنار وح کن ف یتصور چن . نندک را دنبال    ينو
 عبـادت  ي خود برايارتگاه آباء و اجداد یدور ز  هوده به   یه ب کد  ید یخودش و پدرانش را م    . ندکاف

ـ ابند و در ای ی از دست رفته نميستر روزهاک جز خايزیاند و چ    گرد هم آمده   یو قربان  ن ین حـ ی
هـا را    و، همـۀ آن   کنکافتاد، او، او   ی م ین اتفاق یر چن اگ. پرستند ید را م  ی مردان سف  يفرزندانش خدا 

 .)50همان (1ردک ین محو می زمياز رو

.  داردیرد متفـاوت کارکـ مفهوم و » دین جدید«ن افراد ی از ایک هر يه برا کداست  یناگفته پ 
 از ياری بسـ يبـرا  یهـا و پاسـخ    رنـج  ي بـرا  یت آالمـ  یحیش، مس کیان نو ی بوم يه برا ک یدر حال 
ها، هـر چنـد      نیی آ ي و نابود  یفراد منبع ناآرام  گر ا یله و د  ی بزرگان قب  يست، برا ها  آن يها پرسش

                                                           
 از داسـتان  یوتـاه کقسـمت   توان به نت معتقد است که کانون دید را می   ن اشاره شد، ژ   یش از ا  یه پ کهمان طور    -1

 . استید دراثردرونیانون دکه ک است ين بند از جمله موارد انگشت شماری ایانیجمالت پا. ردکمحدود 
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ن یـ  حـداقل از ا -متفـاوت  یتـ یهـا روا  تی از شخصـ یـک ز بر هر کن تمر ینابراب. نادرست، است 
 متفـاوت از    يت نـو  یـ  روا کش یب. واهد داد ها ارائه خ   نی سرزم نیۀ استعمار در ا    از برنام  -بخش
. نـد ک یمـ  یار تلقـ  کـ شان را پست فطرت، زن صفت، و گناه       کی نو هکت پدرش خواهد بود     یروا
 بـرون   يت، راو ی واقع یمدن تما یشکر  یتصو  همه جانبه و به      يدید افتن به   ی دست   ين برا یبنابرا
 اسـتعمار را   يا آچبـه خـود در مصـاحبه      . ه است نین گز یتر ل تسلط بر اثر، مناسب    ی دل   به یداستان
ز یـ  را نییایقا، مزا یار بر آفر  ی بس يها ل رنج یبا وجود تحم  ه  کند  ک یمف  ی تعر ی چندوجه يا دهیپد
در طـول   قـا   ینـد آفر  یگو یه مـ  کستم  ی از آن افراد ن    یکیمن  «: دیگو ی م يو. دنبال داشته است   ه  ب

مـا  . سـت ر قابـل قبـول ا  یـ ن غیـ ه اکن است یمنظورم ا. اوردیدست ن ز بهیچ چیدوران استعمار ه 
 یه جهل علم  ک ید خراف ید زدودن عقا  یشا). 396از بگم   نقل   به  (» میدست آورد   زها به ی چ یلیخ

 .د باشدین فوای از ایکی بوده است، ها آن از ياریسبب بروز بس
ه متـأثر از  کـ ابـد   ی ی مـ  يگری د یژگی و ی برون داستان  ياو ر پاشد  ی فرو م  زیهمه چ در رمان   

 عبـارت    بـه . ندک یمه نقل   ک است   یتی با روا  ي آچبه است و آن فاصلۀ راو      یط خاص زندگ  یشرا
  نـاظر  یـک ه در نقـش     کـ ت سوم شخص بر اثر مسلط است، بل       یسنت روا   نه تنها به     يگر راو ید

Observer ن یه با داللت بر ا    کم  یخور ی برم یجمالت ن خواندن رمان به     ی ح در. شود  یمز ظاهر   ی ن
 ): شده توسط نگارنده توجه شودیکتالی ايها قسمت به (ن ادعا هستند یا بر يفاصله، شاهد

 مرد مطابق بـا ارزش خـودش و نـه ارزش پـدرش              یک،  ن مردم یاان  یبختانه م خوش«
 ).2، 1959آچبه، (»  شدیقضاوت م

 
شـتر جمـالت   ی بیمـ یزبان ساده سخن گفته بـود، ن  حال به  ه تا به کOkoye  يوکاو«
 ییبو، هنر محاوره از ارزش باالیلۀ ایان مردم قبیدر م. ردکالمثل همراه  اش را با ضرب يبعد
هـا     آن یلمـات بـا چاشـن     که  کـ  روغن نخل هستند     ییها گو  المثل  و ضرب  ردار است برخو

 ).2همان (» شوند یخورده م
 
همان ( »نشانیان شجاع تری در میرد، حتک یجاد می ان مردمیا مبهم در  ی ترس یکیتار«

3 .( 

   بـه ،)برخـوردار اسـت  ( دوم  جملـۀ  ژه زمان حـال در    یو بهو  » ن مردم یا«استفاده از عبارت    
ـ  Carey Snyder دری اسـنا يرکر یتعب   بهيه راوکقت است ین حقیانگر ایب یبخو ن دو نقـش  یب
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گـر  یان دیـ ب  بـه . ت اسـت کو ناظر در حر  Implied Participantینندة ضمنکت کهمراه و مشار
ن ی در عـ   ي راو ییگـو . شـود   یمـ  از درون و بـرون ارائـه         ان همـآوا  ی بوم یت آچبه از زندگ   یوار

نگرد  یها م  سنت ز به ی ن یر بوم ی غ  شخص یک  داستان، با فاصلۀ   يل با فضا  امک یی و آشنا  یهمراه
ط یشـه در شـرا    ی ر ،د آچبـه  ییأت  ن امر به  یا). 187در  یاسنا( شناس است   مردم یکادآور نگاه   یه  ک

 . داردي ویزندگ
چنـان پابرجـا      هـم  ی زندگ ی سنت يها ه روش کشدم   بزرگ   ییمن در روستا  «: دیگو ی م يو

 فاصـله از  یمـ کاما من با .  هستنديچنان جار  ما هميها ه تتمۀ سنتکدم ید ین من م یبنابرا. بود
ـ یـی امـل جز کطور ه  بود و ما بیحی مبلغ مسیکچون پدرم .  بزرگ شدمین زندگ یا  یدگ از زن

نقل  به  ( »ردمک را هم تجربه     ی سنت ین زندگ ی، فاصله از ا   ینوع م، من به    ی نبود یحیرمسیان غ یبوم
ر یتصـو    ممتـاز در بـه  یتی مـوقع ي وي، بـرا نیـ  بـر ا  افزونژة آچبه،یط وی شرا.)183در  یاز اسنا 

 در مقالـۀ   يو. د آورد یـ  پد ،سندگان هـم عصـرش    یگر نو یسه با د  ی در مقا  ،انیدن گذشتۀ بوم  یشک
 یعصرانش در تسلط و آگـاه       هم ی از اظهار شگفت   »دیسنده در ملت جد   ینو نقش«خود با عنوان    

 مدرسـه    ه با مـن بـه     ک من   يها يا ز هم دوره   ا ياریبس«: ندک یماد  ی از آداب و رسوم گذشته       يو
زهـا را   ین چ یـ چگونـه همـۀ ا    «رسـند   پ ی بودند، امروز از من مـ      یحیر مس یغان  یاند و از بوم    رفته
ـ  [. بـود ی از زنـدگ ی بخشـ یمی قـد يها ن روشیها ا آن همۀ يد براینیب یم» ؟یدان یم  مـن  ]یول
 از  ي انتخـاب راو   ل مشـابه،  یدل به  ). همان(» نمکها نگاه     آن فاصلۀ مشخص به     یکتوانستم از    یم
 از  ياریه بسـ  کـ م چنـان    هـ . دن گذشته مؤثر باشد   یشکش  ینما تواند در به     یها نم  تیان شخص یم

 يهـا  تی شخصـ  ي بـرا  رد،ک ی جلوه م  يو عاد » ی از زندگ  یبخش «انی بوم يها برا  عادات و روش  
 هـا   آنجه احتمال گزارش    یدر نت  روزمره است و   ی از زندگ  ین آداب و رسوم بخش    یز ا ی ن یداستان

، سـبب   یحیر مسـ  یان غ ی بوم ی زندگ ين حضور در فضا   ین، فاصله در ع   یبنابرا. متر خواهد شد  ک
 از  ن مشاهدات یا. دست آورد   به ین زندگ ی ا يای زوا یتمام  همه جانبه نسبت به      يدی، آچبه د  شد
 از هـر    يو عـار   Panoramic ییـک  پانوراما يدیـ ه د ک یداستان  برون يق انتخاب مناسب راو   یطر

ان در  یـ  جامع از گذشـتۀ بوم     يری تصو  ارائۀ ي برا ي دارد، ابزار  ییزرگنماگونه حذف، اغراق، و ب    
 . قرار داديار ویاخت

 در یر چندانید تأثیا شاین مزایگرچه ا . ز دارد یگر ن ی د يای مزا یداستان نبرو ياستفاده از راو  
ـ  ،دن گذشته نداشـته باشـد     یشکر  یتصو  به  همـه جانبـه از حـوادث و         كر در  خواننـده را د    ی ول

 ، در آن واحـد    ، افـراد متفـاوت    يهـا  شهی از احساسات و اند    یآگاه. درسان ی م ياریها   تیصشخ
 یه بخشـ کر یصحنۀ ز. شد یسر نمیگر می دي صورت انتخاب راوه در کد است   ین فوا ی از ا  یکی
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 :  استیست مثال مناسبو ا از دوستانیکیو با کنک اوي گفتگووتاه ازک

 » .اند کوچک یلیها هنوز خ بچه. یجهت نگران هست یتو ب: گفتObierika  اکریاوب«
 من تمام ....دم یشک یم خودم را از آب میبودم خودم گل ]ينو[سن او    من به یوقت...«

ـ     مر یک مثل   يردم تا نو  کتالشم را    ـ   ید بزرگ شود، ول ه یمـادرش شـب   ش از حـد بـه   ی او ب
 » .است
 .)22، 1959آچبه، (اورد ی بر زبان نيزی چی ول،دیشیا اندکریاوب» پدربزرگش  به«

 یکـی دهـد،   توانـد رخ   یر ماثمحدود از زمان و بعد چه قبل   آنت در زمان و گزارش    کحر
از داستان اشـاره دارد   قبل يها سال ، نه تنها به      در طول داستان   يراو. هاست یژگین و یگر از ا  ید
 سـال قبـل از زمـان داسـتان مـرده      10ه کـ و کنک پدر او  ی از زندگ  یوتاهکعنوان مثال، شرح     به  (

 و  يمانۀ نـو  یدهنـدة رابطـۀ صـم      ه نشـان  کر  یخطوط ز . ندک یمت  کز حر ینده ن یآ  ه به ک بل ،)است
قتـل    ا را به  یف از افراد آمو   یکیه پدرش   ک نیجرم ا  ل به   ی از قبا  یکیه از   ک يپسر(ست  ونا ا یمفیکا

 :ن مطلب استیگواه ا) ارت گرفته شداس  شتر بهی بيزی از خونريری جلوگيرارسانده است، ب
مـادرش و    هنـوز بـه   ]اما[. و است کنک او  از خانوادة  یرد جزئ ک یگر احساس م  یونا د یمفیکا

 يامـا او و نـو  . ردک ی غلبه مي بر وی، اندوه و دلتنگیرد و لحظات ک یر م کش ف کوچکسه خواهر   
. شـد  یاش آسانتر مـ     تحمل متر و کن لحظات   یه ا ک بودند   ردهکدا  ی پ یگر دلبستگ یدیک آن قدر به    

ه چه قدر   کآورد   ی خاطر م    به یاو حت . آورد یاد م ی   به یخوب ان عمرش به  ین دوران را تا پا    ی ا ينو
 دانۀ بـالل    یمکه تعداد   ک یح چوب بالل  ی نام صح  ونا به او گفته بود    یمفیکه ا ک یوقتده بود   یخند

 .)10همان ( رزن استیا دندان پیeze – agadi – nwagi بر آن مانده باشد 
 ی برون داستانپاشد ی فرو مزیهمه چ در رمان يه گرچه راوک ن استیار مهم ایتۀ بسکاما ن

عبـارت    بـه . ماند ی نمی باق اثر ثابت يت تا انتها  ین وضع ید صفر است، اما ا    یانون د کجه  یدر نت  و
 کـی  ادرا منظـر  ت محـدود بـه      ین پاراگراف رمان، روا   ید در آخر  یانون د ک یر ناگهان ییگر، با تغ  ید

 ی هم چنـان خـارج از داسـتان بـاق          يه راو کم  ینکفراموش ن  (شود  ی م یی اروپا يروهایردة ن کسر
د، آور ید مـ یـ  در اثر پديطنز هک ید درونیانون دک  به د صفریانون دک یر ناگهانیین تغیا). است

 :دینک رمان توجه ییپاراگراف نها به. آچبه دارد با در نظر گرفتن هدف يا ژهیرد وکارک

در . ردکـ  كردند، محل را ترک یاش م یا چهار سرباز همراهیه سه ک یحالرده در   کرس
قا رنج فراوان برده بود، چنـد  ی متفاوت آفريها ردن بخشک متمدن   ي برا يه و کها   لن سا یا
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 یامور نازل ه د بی منطقه هرگز نبایکه سرپرست کن بود ی اها آن از یکی. ز را آموخته بودیچ
 ين امـور  یچن   به یدگیرس. ندک یدگیر زده است رس   ه خود را دا   ک یسکدن  یشک نییچون پا 
  م بـه  یمه تصـ  کـ  یتابکدر  . گذاشت ی م ي بر جا  ی در اذهان مردم بوم    يو از   یفیر ضع یتصو

گـاه  سـمت داد   ه بـه    کـ چنـان    هـم . دیورز ید م کیته تأ کن ن ی بر ا  کش  یاش داشت، ب   نوشتن
 فـراهم  ي و]داستان[ ي برايا  تازهاتیگذشت هر روز جزئ   . دیشیندتابش ا ک  ، به گشت یبرم
ده بود، داسـتان    شته و سپس خودش را دار ز      ک فرستاده را    یکه  کن مرد   یداستان ا . آورد  یم

ه ک، بل فصلیکد نه یبارة آن نوشت؛ شا  فصل در  یکشد   ی م یحت. آمد ی از آب در م    یخوب
ـ  و با   گنجاندن در داستان وجـود داشـت       ي برا يادی ز يزهایچ.  قابل قبول   بندنوشتۀ یک د ی

ز انتخاب  یتابش را ن  کار نام   یمل بس أ بعد از ت   یاو حت . ندکات را حذف    یتا جزئ رد  ک یمدقت  
 .)68همان  (یۀ سفلیجری نيل بدوی قبايساز آرام: رده بودک

 ی همگ ي، و بدو  يردن، رنج فراوان، آرام ساز    ک چون امور نازل، متمدن      یلماتکاستفاده از   
ردة کع از منظر سری است و وقایاز نوع درون دیانون دکجا  نیه در اکقت است ین حقیناظر بر ا

ه کـ ن یـ اول ا. ن پاراگراف از چند جهـت قابـل تأمـل اسـت    یا. شود یمبازگو  یی اروپايروهاین
» دروغ بـزرگ «ادآور یـ  مـورد نظـر،    يها با مشخصه  آن هم    ،انی دربارة بوم  یتابکشۀ نگارش   یاند
ت یـ وقـا، ه  یگرگون و خالف واقع از آفر     ید يری تصو ه ضمن ارائۀ  ک یدروغ.  است یشناس رقش

 »هـا  آن دربـارة مـا و دربـارة        یدروغ«د  یر ادوارد سع  یتعب سازد؛ به    یز برمال م  یگزارش دهنده را ن   
 گزارشـگر  ،دیـ گو یدر مـ یه اسـنا کآن گونه در رمان آچبه  ن گزارشگریا )62 2001، رافتکاش(
  فهـم و شـناخت     ي بـرا  یزار اصـل  ه دو اب  ک  را  و تواضع  ياوکنجک یه حت ک چرا   .است» یفیضع«

ر نـام  کـ  از ذیه آچبه حتک، یی اروپايروهای ن ردةک سر ).178در  یاسنا( ندارد   گر است، یفرهنگ د 
 اثـر،   یانیـ  پا  گرچه تـا بندنوشـتۀ     .شود  یم رمان   ي وارد فضا  23، در فصل    ندک یم ي خوددار يو
فتـار  د، امـا ر   بـر  یار نمـ  کـ  ت بـه  ین شخصـ  یـ ف ا یتوص و   ی معرف ي برا يا لمهک یـده حت ــسنینو

خـالف  رسـد بـر    ی نظر م به . استي وی ذهنيها يریگ  جهتيای گوان،ی با بوميز ویآم حقارت
ـ           نینش یله م ی گفتگو با بزرگان قب     ه به ک -یش قبل یشک - براون يآقا ش ید تـا فـارغ از هـر گونـه پ

 يرده از آن دسـته افـراد      کد، سـر  ابیان دست ب  ی فرهنگ و سنن بوم     از یحیشناخت صح   فرض به 
او « هـا  تی از شخصـ یکید ییتأ به . ندک یم ی نقص تلقیه نوعک بل،نه تفاوت تفاوت را، هکست  ا
ه کـ واضح اسـت  ). 62، 1959آچبه، ( »مینک ی نمك او را دريها  چون روش ،مید ما احمق  یگو یم

قـت خواهـد   یور از حق متفـاوت و د یی رنـگ و بـو  ییقـا یل آفریـ  از قبا  یتین شخص یت چن یروا
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د یـ انون د کـ ر  ییـ  تغ ياسـب بـرا   گـاه من  ی آچبه در انتخـاب جا     يگر، هوشمند ی د تۀکاما ن . داشت
اش اختصاص   ی تمدن با تمام وجوه مثبت و منف       یکم  یترس  فصل رمان به     25 فصل از    24.است

ه کـ خواننـده   . قا آشنا سازد  ی آفر ی واقع  با چهرة  -ی و غرب  ییقایاعم از آفر   -ابد تا خواننده را   ی یم
 یـک  ی ذهن يفضا  به یت ناگهان کاه بوده است، با حر    ط همر یمح نا به  آش ي اثر با راو   ين جا یتا بد 

آن چـه    بـه  ین شباهتیترکوچکه کشود  ی روبرو ميری پاراگراف رمان، با تصونیدر آخر گانهیب
تـا هـم    سـازد    یآچبه خواننده را با خود همـراه مـ        گر  یعبارت د  به  . ، ندارد ده است یحال د  تا به   
 و مـرگ  یه در آن زنـدگ ک یتیند؛ رواکت استعمار را مشاهده یقت روای و هم حق قایقت آفر یحق
 یش وحشیها یدگیچی تمدن با تمام پیکابد و ی یل می تقل  بندنوشتۀ یکله تا حد    ی قب یکهرمان  ق

سـتد تـا بـه    یا یه آچبه با قدرت تمام مـ ک است یتین روایدر برابر چن. شود یمف ی توص يو بدو 
حاصـل رمـان      است و  ییزداة استعمار  از پروژ  ی بخش هک یپاسخ. معتبر پاسخ دهد  ت نا ین روا یا 

 .پاشد ی فرو مزیهمه چ

 جهینت
 مغرضـانه   يری تصو مطامع خود در مستعمرات،      به یابیشبرد اهداف و دست   ی پ ياستعمار برا 

از  .تضـاد اسـت    درهـا  نین سـرزم یـ ت موجـود ا یـ ه بـا واقع کـ  دهـد  یمها ارائه  نین سرزمیاز ا
ن یگزیام شـده از مسـتعمرات و جـ        ی ترسـ  ، زدون چهـرة   يعمارپسااستات  ی ادب ژةی و يردهاکارک

 یخیت تـار  یـ  منزلـت و هو    يریـ گ  باز پس  ي برا  تحت سلطه،  يها نیقت سرزم ینمودن آن با حق   
م ی بـا مفـاه    یـی وند دادن عناصر روا   ی، با پ  ي پسااستعمار یشناس  تیرواان  ین م یدر ا . ان است یبوم

ردن هـدف و  کـ  ل در برجسـته ن عوامـ یـ نقش ا ه به ک چرا ابد،ی ی م يا ژهیگاه و ی جا يپسااستعمار
ه کـ  د،یـ ۀ د ی زاو ییه چگونه عنصر روا   کمقالۀ حاضر نشان داد     . پنداشت نهفته در اثر توجه دارد     

تواند در خدمت رونـد    ید است، م  یانون د ک و   يز راو یرندة دو عامل متما   یر ژنت در بر گ    یتعب  به
 از  ی بـرون داسـتان    ينتخـاب آگاهانـه راو    گـر، آچبـه بـا ا      یعبارت د   به. ردی قرار گ  ییمارزدااستع

 یـی د با انتخـاب راو    یه شا ک یبرد، هدف  ی هدف خود سود م    ي در راستا  ين راو ی ا يها يتوانمند
ه کـ  نیـ سـت و آن ا    ی از لطـف ن    ی خـال  تهک ن یک افزودن   ان،یدر پا . شد یمال محقق نم  ک گر به   ید

 ن باورنـد، یـ ه بـر ا کـ  باشد دری چون اسنایتواند گمشدة منتقدان   ی م ي پسااستعمار یشناس  تیروا
  رد غالـب بـه    یکـ م گذشته رو  ی جهت ترس   ه به ک – يپسااستعمارات  یشناسانه به ادب   رد مردم یکرو
گر یعبارت د به. دهد  یم تنزل یخیو تار » یسند فرهنگ  «یکن آثار را تا سطح      ی ا -ن آثار است  یا

 آنـان   یشـناخت بایعناصر ز   توجه به    ي برا ي سد ن آثار، ی ا ی فرهنگ يها بهجن  ش از حد به   یتوجه ب 
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 مـتن و    ي در پرداخـت همـآوا     ي پسااسـتعمار  یشناس  تیروان  یابنابر). 196در  یاسنا(شده است   
 .ن دست باشدی از ای منتقداني براینۀ مناسبیتواند گز ی، ميپسااستعمارم یمفاه
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