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 . پیشگفتار1

ای پویا همواره در پیوند با رویدادهای اجتماعی بوده است. رمان یکی از ادبیّات به مثابب پدیده

های نویسان در دورهاجتماعی است و رمان  -های ادبی برای انعکاس مسائو سیاسییریت گونهمناسب

ها و وقایع اند. بلرانمختلف، به انعکاس شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعب  ویش پردا ته

شده که زمینب ها و اهداف مختلف در عر ب ادبیّات داستانی روایت ناشی از نتوذ بیگانگان با نگر 

و سیاسی، هموون رهیافت شناسی بررسی و یللیو از منظر رویکردهای مختلف مطالعات جامعه

مل ت و سرزمینی وجود دارد که از یا یر  کمترپسااستعماری را فراه  کرده است. در یاریخ بشری یقریباً 

های مختلف فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی در مستقی  یا غیرمستقی  منتی استعمار در جنبه

نمای فرهنگ یک مل ت بع فکری، معنوی و آیینب یمامیریت منعنوان غنیامان مانده باشد. ادبیّات ه  به

یا یر نبوده است و یا یر استعمار بر جفان سوم از گاه از پیامدهای استعمار و امپریالیس  بیهیچ

های شود یا آنجا که در دههموضوعایی است که همواره در آ ار نویسندگان و شاعران جفان دیده می

عنوان یکی از اری در مطالعات فرهنگی، سیاسی پسااستعماری، بها یر رویکرد نقد ادبی پسااستعم

چینوا »، ۱«ادوارد سعید»نظران بزرگی هموون های نقد ادبی در قرن بیست  از سوی  اوبسلسله شیوه

اندک جای  ود را در میان متون ادبی کشورهای اندک ۴«هومی بابا»و  ۳«اسپیواک»، ۲«بهآچه

ر یا پس از آن باز کرده است. با کاربست نظریب پسااستعماری در  وانش استعمارزده از آغاز استعما

کرد و سیر یاریخی و فرهنگی  هویت و یوان آبشخور  فرهنگی  متون مختلف را بررسیمتون ادبی می

 کرد.مل یت را در ادبیّات نظاره

اند. هرچند ایران به بودهدهد که ایرانیان همواره در یقابو با نیروی بیگانه یاریخ سرزمیت ما نشان می

للاظ سیاسی هرگز مستعمرة کشوری نبوده است؛ امّا ورور بیگانه در معنای دشمت و مدا لب آن در 

سیاست ایت کشور و یا یر آن بر زندگی روزمرة یودة ایرانیان، در سراسر یاریخ سیاسی ایت مرز و بوم 

ایرانی است که با استتاده از قالب رمان ازجمله نویسندگان معا ر « نادر ابراهیمی»شود. دیده می
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پسااستعماری به آشکارکردن وقایق یاریخی دربارة مبارزه با استعمارگران پردا ته است. وی در رمان 

نگارانه شود و در قالب رمانی یاریخای پسااستعماری ظاهر میدر مقام نویسنده سرخ ی آب یهاجادّه بر

ای متتاوت از آنوه در یاریخ رسمی کند؛ جنبهرمان بازسازی میای دیگر از یاریخ را در ایت جنبه

های به سبب داشتت م ل ته سرخ ی آب یهاجادّه براست. رمان اروپائیان روایت و بر آن یاکید شده 

اروپاملوری و مرکززدایی از آن، یصویر استعمارگر و استعمارشده،  ود و دیگری، مبارزه با استعمار 

گیرد و قابلیت  وانش و بررسی را براساس رویکرد نقد و... در ویطب ادبیّات پسااستعماری جای می

ن یادشده براساس نظریب پسااستعماری و با ادبی پسااستعماری دارد. از ایت رو در پژوهش واضر، رما

 شود:یو یتی بررسی و به س االت زیر پاسخ داده می -استتاده از رو  نقد یللیلی 

 اند؟کدام سرخ یآب یهاجادّه برهای ادبیّات پسااستعماری در رمان م ل ته -

تعمارگران چگونه بوده ویژه نواوی جنوبی ایران با پدیدة استعمار و اسبر ورد جامعب ایرانی، به -

 است؟

است. یا کنون آ ار متعدّدی اع  از کتار و مقاله در زمینب نقد و نظریب پسااستعماری منتشر شده 

به معر فی نقد و نظریب پسااستعماری،  یپسااستعمار نقد و هینظر( در کتار ۱۳89آزاده شاهمیری )

هینظر( در کتار ۱۳9۴ته است. لیس یایست )پردازان ایت ووزه پردا متاهی  ا لی آن و معر فی نظریه

هر کدام یک فصو را به نظریب  یادب بینظر( در کتار ۱۳8۲و یوهانس ویل  برینز ) معا ر یادب نقد یها

های اند. سه کتار یادشده مبنای اکثر پژوهشپردازان آن ا تصاص دادهپسااستعماری و معر فی نظریه

ای از پژوهشگران ایت عر ه نیز به  وانش و یللیو متون ادبی عدّه است.انجام شده در ایران قرارگرفته 

( ۱۳9۷اند از: عبّاسی و دیگران )ها عبارتیریت آناند که مف آوردهبا یکیه بر نظریب پسااستعماری روی

های فکری رمان را مایهدرون« مت ا ر رضا براهنی تیسرزم یرازهانقد پسااستعماری رمان »در مقالب 

سن ت و مدرنیته، وضعیت نابسامان اجتماعی، جایگاه زنان در جامعه، استعمارستیزی، فرادست و  هموون

از  یتنگ روزگارنقد پسااستعماری رمان »( در مقالب ۱۳9۵اند. آلبوغیش و رضائی )فرودست کاویده

رگر، نتوذ گرایی، مقاومت استعمارشده در برابر استعماهایی نظیر بومیپادگتتمان« وبیب  دادادزاده

از شکنی گتتمان غرر دربارة شرق، بازیعریف یاریخ استعمار فرهنگ شرقی در غربی، سا ت

واکاوی »( در مقالب ۱۳9۴اند. واجتی و رضی )انداز  ود و بازیابی هویت  ود را بررسی کردهچش 

ری مصادیق فرودست را براساس یعریف گایای« سلوچ ی ال یجاهای پسااستعماری در رمان جلوه

کارکرد اسطوره »( در مقالب ۱۳9۴اند. مرادی و وسینی )اسپیواک در متت ادبی یادشده استخراج کرده
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گیری از اسطوره در  لق متون پسااستعماری کیتیّت بفره« در گتتمان پسااستعماری رمان فارسی

( ۱۳9۲ی )اند. ناظمیان و شکوهرا واکاوی و یللیو نموده غرق اهوو  مت تیسرزم یرازها، سووشون

طیب  الح و  شمال به هجرت موس های های پسااستعماری در رمانمقایسه و یللیو جلوه»در مقالب 

 اند. به یطبیق و مقایسب بازنمودهای استعمارگر و استعمارشده پردا ته« سیمیت دانشور سووشون

ی هش مستقلگونه پژوهای انجام شده، یاکنون هیچشود باوجود پژوهشطور که مشاهده میهمان

 است.و نقد پسااستعماری آن انجام نشده  سرخ ی آب یهابرجادّهدربارة رمان 

 پژوهش. ضرورت و اهمیّت 1-1

، ای امروزر دنیدجویانب غرر به شرق، ورور استعمار به شکلی یازه با یوجّه به استمرار نگاه سلطه

 اقتصادی میراث استعمارگران و بازیارگیری بخشی از قلمرو یاریخی ایران در یعامو با همونیت شکو

د یلق ی جدی و اجتماعی آن، مطالعات پسااستعماری آ ار ادبی و داستانی در ووزة فرهنگی نویت و

ت هایی از ایاست یا پژوهش مطالعات پسااستعماری سبب شده ای بودنرشتهبر ایت، میانشوند. عالوهمی

 مّیت بسزایی پیدا کنند.نگی اهعنوان بخشی از قلمرو مطالعات فرهنوع، به

 . چارچوب نظری پژوهش2 -1

آید و ه  شمار میعنوان قلمرویی در درون مطالعات ادبی، ه  موضوع معیّنی بهبه ۱نظریب پسااستعماری

بار، کشورهای مستعمره ایت واژه را در اوا ر دهب چارچوبی نظری برای نقد متون ادبی است. نخستیت

ها به و آ اری با هدف نمایاندن استعمار  استعمارگران و چفرة مظلوم مستعمره کار بردندم، به۱9۶0

های یلت استعمار پردا تند. در وجود آوردند که به جای بیان یجربب استعمارگر به بیان یجربب گروه

م، ایت ا طالح به وسیلب متخصّصان نقد ادبی برای بلث در مورد آ ار فرهنگی به ۱9۷0نیمب دوم دهب 

  .(Ashcroft, 1988: 186مانده از استعمار استتاده شد )جا

، نخستیت سنگ بنای «ادوارد سعید» یشناسشرقیقریباً بیشتر پژوهشگران بر ایت باورند که کتار 

گایایری »و « هومی بابا»رود و بعد از او اندیشمندانی هموون شمار میگیری ایت نظریه بهشکو

ادوراد سعید با نظریب  .(۱88: ۱۳9۴د )ر.ک:  اعدی، در ایت ووزه ظفور کردن« اسپیواک

« فرودستی جفان سوم»و اسپیواک با « یعامو استعمارشده با استعمارگر»با بابا  یهوم ،«شناسیشرق»

فرانتس فانون نیز از نخستیت منتقدان نظریب پسااستعماری است  .(۲۷۶: ۱۳90اند )یسلیمی، مشفور شده
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کند )ادگار و که مسائو پسااستعماری را در نژاد، جنسیت، قومیت و رابطب زبان و قدرت واکاوی می

)مکاریک،  تیزم شدگانتینترو  دیست یها وریک اه،یس پوست(؛ آ ار مف  او، 80: ۱۳8۷ویک، سج

 زیربنای فکری نظریات پسااستعماری یا یری بسزا داشته است.گیری ( در شکو۳۳۶: ۱۳9۳

شناسی، علوم اجتماعی، ای فرهنگی و چندوجفی است که متکی بر انساننظریه»نظریب پسااستعماری 

گرفتت از با وام»( و ۱0۴: ۲0۱۴) ابت، « شنا تی، علوم سیاسی و... استنقد ادبی، یاریخ، یللیو روان

ای و پویا رشتهای میانسامدرنیس ، پساسا تارگرایی، فمنیس  و... به نظریهچون پ هاییها و مکتبنظریه

پردازد که ایت نظریه به یللیو ادبیّایی می« یایست»(. به عقیدة ۴: ۱۳89)شاهمیری، « بدل شده است

هایی است که در واکنش به سلطب استعماری، از آغاز استعمار یا زمان واضر، پدید ملصول فرهنگ

های انتقادی و ای از شیوهنظریب پسااستعماری مجموعه»بیان دیگر (. به ۵۲9: ۱۳9۴اند )یایست، دهآم

کارگرفته های اروپایی بههای پیشیت امپراطوریگیرد که در بررسی فرهنگ مستعمرهنظری را دربرمی

امّا بر فرضیات شود؛ اند. نظریب پسااستعماری در عیت اینکه به رو  یا مکتب  ا ی منلصر نمیشده

برند و زیر س ال میها ها سودمندی ورور امپرایوری را در مستعمرهزند. ایت نظریه ا ّی یکیه می

دیگر اینکه، (. ۳۳۵: ۱۳9۳)مکاریک، « کنندکشی را مطرح میموضوعایی هموون نژادپرستی و بفره

ا نقد فرهنگ  ودی است؛ به آنوه در نظریب پسااستعماری مورد یوجّه قرار گرفته است، نقد  ویش ی»

ایت معنی که اندیشمندان ووزة پسااستعماری ینفا به نقد فرهنگ غربی و استعمار اکتتا نکرده،  همواره 

 (.۱۴۷: ۱۳89)شاهمیری، « شناسی قرار دهنداند یا فرهنگ  ود را مورد انتقاد و آسیبیال  کرده

 رمان خالصة. 2

وکایت ایت رمان  .ی و میفنی استمل  ،رمانی وماسیابراهیمی ا ر نادر  سرخ یآب یهاهبر جادّرمان 

که  وار و  کسی ؛است «میرمفنای دوغابی»گمنامی به نام  جنوبی  جوانمردی و رشادت دالورمردِ

آرامش را قریب یک دهه از استعمارگران هلندی، انگلیسی، پریغالی و عثمانی ربود یا برای همیشه 

شخصیّت ا لی داستان، میرمفنا، جوانی است از   لیج فارس از دستبرد اشغالگران در امان بماند.

واک  بندر ریگ جوانان دلیر و غیور سواوو گرم جنور و جزیرة  ارک. پدر ، میرنا ر دوغابی، 

کوشد و به یاری او ها میاست که با یمام وجود در اکرام نمایندگان انگلیسی و هلندی و اطاعت از آن

ها بر ی از جزایر جنور را یصاوب کرده، در پی یاسیس پایگاه نظامی و ها و انگلیسیهلندی

کند؛ امّا اطش را با بیگانگان قطع واهد یا اریبآیند. میرمفنا بارها از پدر مییجاریخانه در آنجا برمی
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را که نوکر عنا ر   یک اقدام انقالبی و ناباورانه پدر درکند. از ایت رو میرمفنا میرنا ر یوجّفی نمی

ه  اطر روویب استعمارستیز  چنان در میان مردم او ب. کشدبه ضرر گلوله میاست،  هلندی و انگلیسی

گزینند. برمیفرزندانشان نام میرمفنا را برای  آن  ط ه، که بسیاری از مردمان شودجنور ملبور می

 بومل»ن او از قانو کند.ریزی میمیرمفنا به کمک دو برادر ، جنبش ضد بیگانه را در جنور پایه

عثمانی و  ،های انگلیسیکشتیبه  ،ا امان شبانههای بییور با  ،گرفتهعبرت «مورچگان به ملخ

 ،بازه زمانی داستان گیرد.اند، بازپس میقصد به یغما بردنش را داشتهها هرآنوه را که آن ،هلندی

  ان زند براستیالی کری  ،مصادف است با واکمیت شاهرخ میرزای کور چش  در بالد  راسان

هیچ  ایت افراد ؛دوم قرن هجده  میالدی( بشمال کشور )نیم ةا تفان و شیراز و آزاد ان افغان برگستر

ایستد و برابر غاریگران می ه و ینفا دراو یک د؛ امّا کننا  نمینفرت مردمی ومایتی از میرمفنا و

 . کندمقاومت می

 یپسااستعمار یهامؤلّفه. 3

 برکه در رمان  ییهام ل ته تییرمف  یپسااستعمار نقد یمبان و پژوهش ینظر چارچور به یوجّه با

از آن، استعمارگر و  ییمرکززدا و یاروپاملور: از نداعبارت اند،کرده داینمود پ سرخ یآب یهاجادّه

 و یکتایورید وکومت ،یبوم آرامش برابر در یاستعمار نظام  شونت ،یگریاستعمارزده،  ود و د

وقوق  یملو استعمارشده با عز ت نتس استعمارگر و نابرابر یغرر، یقابو  ودبا تگ نشاندةدست

 .شد  واهند ویو یلل یبررس ویکه در ادامه به یتص یانسان

 اروپامحوری و مرکززدایی از آن .1- 3

اهتمام در آن، نقد  موردیریت ملورهای یکی از مف یکی از ارکان ا لی نظریب پسااستعماری و 

-ملوریغرر -زدایی از غرر است؛ بر اساس ایت اندیشه مرکزیت غرر یا به یعبیر دیگر مرکزیت

داند و کشورهای شرق همه باید مقل د آن باشند و ایت یصوّر به وجود غرر  ود را ا و  میجفان 

 تیچن دنبال بهعنوان واشیه، بریری و ارجلیّت دارد. که غرر پیوسته بر شرقی و انسان شرقی بهآید می

 اوساس شرق در آن مقابو نقطب و ردیگیم شکو غرر در انهیجوسلطه یهاشیگرا که است یبرداشت

؛ یا آنجا که فرهنگ غرر هر آنوه را دیآیم دیپد بودنیلیطت و تییبع اوساس و یارزشک  ،یستین

به بیان دیگر  .(۳۲: ۲00۶شمارد )اشکروفت، که غربی و یا وابستب به غرر و مرکز نباشد، مردود می

گردد و در نتیجه، ریز میبرنامهگیر و استعمارگر پس از یسل ط بر جغرافیای استعمارشده،  ود، یصمی 
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واشیه،  -اشیه. معادلب مرکزگیرد و به دنبال آن، استعمارشده در و ود در متت و مرکز قرار می

شود و پذیری را به دنبال دارد. در ایت معادله، جفان  استعمارشده، بازآرایی میگری و سلطهسلطه

ژنرال  سرخ یآب یهاجادّه برشود. در رمان بندی جدیدی از سا تار آن عرضه مییقسیمات و طبقه

کردن ذهنیت و فرهنگ ایرانیان کاری کند ، در پی آن است که با عوض ارگهاوزن، واک  هلندی 

ها را کرده، در عوض اروپاییآور یلق یبودن  ود را شرمبودن و ایرانیبودن، آسیاییکه ایرانیان شرقی

 تار کنند:ها رفانسان واقعی بدانند و مانند آن

ها نمونة  اناةاو وای ةی هاةتی .     و در عین حال بفهمند و اعتقاد پیدا کنند که ما اروپائی»... 

هةا بایةد م ةا مةا   ةا       کنی  درست است. این آدمگویی  درست است، هرچه میهرچه می
ه آویزاو کنند، م ا ما راه بروند، م ا ما چُپُق بکشند و م ةا مةا بة   « بندگردو»بپوشند، م ا ما 

  .(244: 1395)ابراهیمی، « دنیا نگاه کنند و نهایتاً مجذوب و مغلوب عظمت ما باشند...

در ایت داستان، استعمارگران در دد آن هستند که وت ی سرزمیت استثمارشده را رنگ و بویی 

ای در بندر ریگ، آن را به اروپایی بخشند؛ وان در هولست برآن است یا با سا تت دژ و یجاریخانه

 و یکی از بنادر اروپائی درآورد: شک

کنی  و بندر محقّر ریةگ  ساختن یک دژ استوار و یک تجارتخان  بزرگ را در ریگ آغاز می»
 .(332)هماو: « دهی  که به شکا یکی از بنادر بزرگ اروپایی درآید...را چناو توس ه می

شدة جدید بگریزد و یعریفیواند از نظام کس نمیبراساس گتتمان مرکزگرا و اروپا ملور، هیچ

برد؛ کند، افکار او را نیز به غارت میطور که  روت و منابع استعمارشده را غارت میاستعمارگر همان

امّا با ظفور شخصیّت ا لی داستان، میرمفنا دوغابی و به یصویرکشیدن جنبش و قیام او در جنور، 

ها و جویی هلندیو سلطه ود. ریاستشگر و اروپاملور دچار ا تالل میسا تار گتتمان سلطه

 شود: ها وت ی بر گروه همراهشان، در  اک ایران از سوی میرمفنا به رسمیت شنا ته نمیانگلیسی

)همةاو:  « اینجا رئیس نیات. در والیت خودش، شاید باشد. اینجا، یک راهزو دریایی است»

94). 

با ایت کار ملوریت سیاسی و زبانی اروپائیان را کند و وگو به زبان بیگانه را نیز منع میاو وت ی گتت

 زند:کنار می

خواهند با ما حرف بزنند، بروند فارسی یةاد بگیرنةد.   به اربابانت بگو که ب د از این، اگر می»

بدوو  -زنی  دانی  حرف میچشمشاو کور! ما ب د از این، با جمیع بیگانگاو، به زبانی که می
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  .(97)هماو: « دانی جز فارسی نمیو هیچ زبانی ه  به  -واسطه 

پسااستعماری با ایجاد یراد و یقابو میان شرق و غرر به مرکززدایی از غرر  آ ارنویسندگان 

بر یقابو استوار است. در ایت رمان، در یک  سرخ ی آب یهاجادّه برپردازند. سا تار ا لی رمان می

دارند و در سوی دیگر و در یقابو با ایت  ر( قرارطرف هلند، انگلیس، فرانسه، پریغال و اسپانیا )= غر

ها گرفته که وارد نزاع گتتمانی با آن های استعماری بندر ریگ،  ارگ و  ارگو )= شرق( قرارقدرت

رگر و استعمارشده را به یصویر شوند. در واقع نادر ابراهیمی در ایت ا ر یقابو دو جفان استعمامی

ها نمایان ها از غیراروپائیان و شرقیها و یصوّر آنیقابو در اندیشب غربی ای از ایت یراد وکشد. گونهمی

کند در ایت رمان یصویر ن می ود بیا یشناسشرقطور که ادوارد سعید در کتار شود و همانمی

گریز،  شت و  تت، عقوهایی غیرمنطقی، فاسد، کودکانسان»ها ها از غیراروپائیان و شرقیغربی

زیر، ها را سربهگ، آسیایی ارفان هاوزن، فرمانده هلندی  .(۱۶0: ۱۳8۶)سعید،  هستند« یمدّنبی

بودن را ه  ندارند، آسیاییها وت ی لیاقت به اعتقاد مت، آسیایی»کند:  ور و مطیع یو یف مییوسری

ها یهلند(. از نظر ۲۳0: ۱۳9۵)ابراهیمی، «  ور و مطیعزیر، یوسریچه رسد به ایجاد مشکو؛ سربه

)همان: « چیز دارند به جز لیاقتایرانیان، همه» اک ایران هموون دریای آن غرق در نعمت است و 

ها[ بسیار بیش از نیازشان دارند و شعور ها ]ایرانیآن»گوید: (. از ایت رو لرد ویلینگتت انگلیسی می۷۵

دهد که ویر به غرر اجازه میایت یص« ادوارد سعید»عقیدة (. به ۲۵۷)همان: « برداری ه  ندارندبفره

( و در ۱۶0: ۱۳8۶بدانند )سعید، « دوست و متمدّنمنطقی، پاکدامت، بالغ، نرمال،  ردگرا، نوع» ود را 

ایت امر، . گیردنتیجه  ود در متت و مرکز قرار گیرند و به یبع آن استعمارشده در واشیه جای می

 پذیری را به دنبال دارد:گری و سلطهسلطه

م ا ملّت  -هایی که از نظر مغزی علیا هاتند ملّت»ها زمانی به پدرم گفته بودند: ایانگلی»

ای باید  َلِه و سرپرست و مرایب داشةته باشةند تةا بةه خودشةاو  ةدمه       -هند و ملّت ایراو

   .(164: 1395)ابراهیمی، « نزنند...

 . استعمارگر و استعمارزده2 - 3

ها یکی از استعمارگر )اروپا ه آمریکا( و بررسی نقش آنبه یصویرکشیدن جوامع استعمارزده و 

، استعمارزده چفرة استعمارگر، چفرةدر کتار « آلبر ممی»های دیگر نظریب پسااستعماری است. م ل ته

کند. به بندی میهای متعدد چفرة استعمارزده را در برابر شخصیّت استعمارگر بررسی و دستهواکنش

و « عشق به استعمارگر»اند از: ها، عبارتکامالً متتاوت با ه  از واکنش عقیدة وی دو دستب عمده و
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هر دو نوع واکنش به  سرخ ی آب یهاجادّه بر(. در رمان ۱۴۴: ۱۳۵۱)ممی، « عصیان در برابر استعمارگر»

های میرنا ر دوغابی، میرمصطتی و شدن در شخصیّتاست. عشق و جذر بیگانه شده یصویر کشیده

 ان زند، شیخ سعدون، فاطمه بانو، آسیه نمایانده شده است که طفماسب و لفراسب(، کری پسرانش )

از شیتتگان و سرسپردگان به استعمارگران هستند. میرنا ر یکی از سرسپردگان و ایادی اجانب و از 

 ائنیت به وطت است. او از سوی نادرشاه مامور به یشکیو نیروی دریایی عظیمی در  لیج فارس 

ها و ها و هلندیهای مرگبار انگلیسیپیکر و سالحهای غولشود؛ امّا با مرگ نادر و مشاهدة کشتیمی

 دهد: طلبی بر وی، به سرسپردگی اجانب یت میغلبب دنیادوستی و جاه

هةا  ها و هلندیهای مرگ ار انگلیایپیکر و سالحهای غولمیرنا ر را خوف عظمت کشتی»
ایمةانی از سةوی دیگةر، بةه سرسةپردگی       ذّت، خاتگی و بیاز یک سو و وسوس  ثروت و 

 (.  52: 1395)ابراهیمی، « نا ت به اجانب کشیده بود

ها را کند و اریباط با آناند، با عنوان دوست یاد میاو از بیگانگانی که کشور او را یصاوب کرده

(؛ از ایت رو جزایر  ارگ و  ارگو و بندر ریگ را به ۳۳ه  ۳۲کند )همان: نوعی موفقیت قلمداد می

ها در کنار میرنا ر قرار دارد و (. میرمصطتی در همب ایت  یانت۶۶کند )همان: ها پیشکش میآن

 کنند: افتخار میپسرانش، طفماسب و لفراسب به نوکری بیگانگان 

عموجاو!... بوی ت فّنِ  دهی پارزنی؛ امّا باز ه  بوی گند میعطرهای هلندی به خودت می»

 (. 40)هماو: « شود پنهاو کردنمینوکری اجانب را با هزار مَن عطر ه  

شوند با شیخ سعدون مت لد شده و زیر نظر ها چنان شیتتب استعمارگران هستند که وت ی واضر میآن

 کنند:  ها به ریگ وملههلندی

اند تا یةرار حملةه بةه    در خارگ رفتهاکنوو، برادراو شما و شیخ س دوو به پابو  هلندیاو »

 (.333)هماو: « ریگ را بگذارند

شود  ان زند است که او نیز در مقابو اجانب ضعیف و وقیر ظاهر میدیگر شخصیّت داستان کری 

 هاست: شدّت طرفدار و فرمانبردار انگلیسیو به

سةازگاری نةدارد...   هاست و به همین د یا با ما سر خاو زند، سخت جان دار انگلیایکری »
 (. 340)هماو: « ها به ما حمله خواهد کردها و هلندیفقط به یک اشارة انگلیای

دهد؛ از ایت رو از جنگیدن با اجانب  ودداری همیت امر او را به سمت مدارا با اجانب سوق می

 کند:می
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همةین کةه ایةن     ضمناً بداند که ما ف الً اها مراف ه با اجانب نیاتی ، یصدش را ه  نداری .»
کوشةی  بةا بیگانگةاو    همه دشمن داخلی را به  لح و  فا بکشانی  برایماو بس اسةت. مةی  

 (.355هماو: )« طوری مدارا کنی  که نه برنجند و نه برنجانند

: ۱۳۵۱دانند )ممی، ها مربوط به افرادی است که عصیان را ینفا راه رهایی میدستب دیگر واکنش

یرفرو و میرعبداهلل، میرزا ملمّد بیک  ورموجی، نصیر ان الری، شیخ م های( که در شخصیّت۱۵۲

شود. عصیان در برابر طور  اص در شخصیّت میرمفنا دیده میسلمان، ارسالن، سلیمه، غزاله و به

استعمارگر نمود برجسته و بارزیری در ایت رمان دارد با عنایت به اینکه شخصیّت ا لی و کلیدی 

گذار نفرت مقدّس ریگ برضدّ بنیانصیّتی سرکش و شورشی در برابر اجانب و شخداستان، میرمفنا، 

انگیزیریت جنبش (. او به مدد دو برادر دیگر  )میرفرو و میرعبداهلل( هول۱۴۵بیگانگان است )همان: 

که وت ی اروپائیان نیز او را مدافع طوری (. به۶8کند )همان: ضد بیگانه را در امتداد جنور رهبری می

 (.۲۳۶)همان: « کندوار از جغرافیای یاریخی وطنش دفاع میدیوانه»دانند: طنش میو

  بربه ذکر است استعمارستیزی و مبارزه با استعمار، یکی دیگر از موضوعایی است که در رمان  الزم
انتقاد از است. ابراهیمی در ایت رمان زبان به مایب نادر ابراهیمی قرارگرفته دست سرخ یآب یهاجادّه

 واهانه و های وطتهای استعمارمآبانه گشوده، در مقابو به یعمی  و یرویج افکار و اندیشهسیاست

ضداستعماری پردا ته است. وی در نخستیت گام ایت م ل ته را در عنوان پر متفوم کتار به نمایش 

اقتدار و  البت به فرمانده ویژه آنجا که میرمفنا با گذارد و متت رمان شرح مبسوطی است بر آن؛ بهمی

 ةهای آبی ایت سرزمیت بیرون روید و إل ا ایت جادّ ود با پای  ود از آر»کند که انگلیسی اعالم می

ابراهیمی به (. همونیت 9۳)همان: « یا از  ون پاک جوانان ما، یا از  ون کثیف شما ؛شودسرخ می ،آبی

کرده است. آنوه میرمفنا را  ا  را بیانضداستعماریهای وسیلب میرمفنا، شخصیّت ا لی رمان، اندیشه

 سا ته، روویب استعمارستیز  است:  در میان مردم جنور ملبور

در سرزمینی که از آو ماست، و بر دریاهایی که از آوِ ماست. بد  شاو کشتو ما بَد خواهی »
او را بةه  ات که بد خواهیمشاو کشةت و ماندگانشة  خواهیمشاو کشت. یا  به جالل خدایی

« هةای خةویر را، ج ةراو   خفّت از این سرزمین بیروو خواهی  کرد و همة  خفّةت کشةیدو   
 (.  30)هماو: 

هایی است که ای در پی بازسازی و جبران کاستیگونهمیرمفنا، شخصیّت ا لی رمان، به

آید. مبارزات ها برمیاند؛ از ایت رو در دد مبارزه و گرفتت انتقام از آناستعمارگران به وجود آورده
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از جنس مبارزات نظامی، مستقی  و رویاروی است.  سرخ ی آب یهاجادّه برپسااستعماری در رمان 

 داند: میرمفنا ینفا راه مقابله با استعمار را درگیری مستقی  با آن می

جنگی  و خواهی  جنگید... من سراسر جنوب را به جنگیدو برضةدّ انگلةیس و هلنةد و    می»
پةذیرد  (. از این رو اعالم جنگ است مارگراو را می188)هماو: ...« خواه  کرد  ع مانی وادار

گویةد:  وجه اها سازش با است مارگر نیات و به ژنةرال هةاوزو مةی   (. او به هیچ91)هماو: 
همةاو:  )« امخوش خت من که هیچ د یلی برای آشتی با غا ة او آب و خةاو وطةن  نیافتةه    »

تةا  »که اجانب را کامالً از خاو جنوب بیروو رانةد:  ارد تا زمانیو یرار ند(. میرمهنا آرام 237
(. او م تقد است که 292)هماو: « بیگانه اینجاست، من یک  حظه ه  آرامر نخواه  داشت

اند. وی راه مقابله با های آو را به تاراج بردهاست مارگراو به جنوب ایراو تجاوز کرده، ثروت
دانةد )همةاو:   های تجاری هلنةدی و انگلیاةی مةی   به کشتیاین تاراج و چپاول را در حمله 

ها راه دیگری است کةه میرمهنةا بةرای    (. کشتن ایادی است مارگراو و نوکراو داخلی آو237
ها را کند و آوگیرد؛ او نخات از پدر و عموی خود شروع میم ارزه با است مار در پیر می

(. میرمهنةا بةر ایةن بةاور     91)همةاو:  کشد ها به ضرب گلو ه میبا هلندیهنگام باتن پیماو 
(؛ زیةرا اگةر   99)همةاو:  « خواهی ظا   را ذ یا کنی، ایادی ظل  را ذ یا کناگر می»است که 

توانةد دسةتورات ظا مانة  خةود را اجةرا کنةد. او       فرمان رداری در کار ن اشد، کای ه  نمةی 
ا کنیزی و غالمی را در م»کوشد: کن کردو آو میمخا ف بردگی و بندگی است و برای ریشه

بخشةی از م ةارزات او رنةگ و بةوی      .(33)همةاو:  « انةدازی  بندر ریگ و مضةافاتر برمةی  

دارد ها را بةر آو مةی  بخشد و آو. میرمهنا به مردم جنوب آگاهی میگیردفرهنگی به خود می
خریةد و  شةیخ مةا   »کنند:  که از هر نوع ف ّا یتی که ثمرة آو به نفع است مارگر است، اجتناب

(. او از هر راهی برای گذر از اسةت مار  44)هماو: « فروش اجنا  اجن ی را حرام کرده است
گردنر را بزنید به زبةاو  زباو ما را شاید مختصری بداند؛ امّا »کند: و کنارزدو آو استفاده می

(. الزم 239)همةاو:  « دهدما یا انگلیای یا فراناه، یک سالم خشک و خا ی ه  تحویا نمی
هةا و  به ذکر است که در این رماو، مقابله با است مار از شخصیّت ا لی به سةایر شخصةیّت  

مردم بندر ریگ و مضافات، غارتگراو کمپانی هلنةد  »کند: مردم جنوب تارّی پیدا میعموم 
« طةور ها و کمپانی هند شریی را ه  همینشریی را در این جا تحمّا نخواهند کرد. انگلیای

 (.47هماو: )

 . خود و دیگری3 - 3
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کردن دیگران باعث است؛ یعنی  ودی و غیر ودی« دیگری»دارد، « غیر ود»یصویری که هرکس از 

غیریت و هویت یا  ودی و بیگانه است. هرکس  واه  ودی باشد،  واه غیر ودی، اگر در ذهت با 

سیاسی متعل ق به  است. در جامعه نیز کسانی که از نظر فرهنگی و« دیگری»آن اوساس بیگانگی شود، 

ای ای نیستند و فرهنگی متتاوت و روشی متراد دارند، چه اهو آن جامعه باشند، چه اهو جامعهجامعه

است و گاهی « دیگری»استعمارگر (. گاهی ۱۶۲: ۱۳9۷هستند )عبّاسی و دیگران، « دیگری»دیگر، 

ه و به اعتقاد اشکرافت: شدشرق است و به واشیه رانده« دیگری»استعمارشده. در دورة استعمار، 

« ورور دیگری برای وجود سوژه ویایی است؛ زیرا سوژه در نگاه  یرة  ویش وجود دارد»

(Ashcroft, 1988: 170 ،؛ امّا  در دورة پسااستعماری و ادبیّات ایت دوره)«غرر است که « دیگری

های آبی  سرخ رمانی ن بر جادّه(. از آنجا که رما۱۶۱: ۱۳9۷باید به واشیه رانده شود )عبّاسی و دیگران، 

پسااستعماری است، در ایت رمان هلند، انگلیس، پریغال، اسپانیا و عثمانی )=غرر( دیگری است و مردم 

د یو « دیگری»و «  ود»جنور ایران و بندر ریگ )= شرق(  ود است. رنگ نیز در یعییت متفوم 

را دوگانگی « دیگری»و «  ود»مض میان یکی از عوامو ایجاد یتاوت غا« فانون»گونه که است؛ آن

ایت رمان، میرنا ر با دستان سیاهش دستان ستید (. در 8: ۱۳۵۳)فانون،  داندمیان ستید و سیاه می

 زند: ها بوسه میگیرد و بر آنها را میهلندی

میرنا ر با شوق بایار، دستِ نرم و سپید هلندی را به مالیمتی در حةدّ تةواو خةویر، بةا     »
ای باةیار طةوالنی بةر آو    اش گرفت، خ  شةد و بوسةه  های تیرة نیمه سیاه زبر جنوبیدست

هةای سةیاه و جنةوبی میرنا ةر را بةه آو دسةت       ای که انگار  بهای هلندی زد؛ بوسهدست
( و جاسة ، دورگة  سةیاه    82: 1395)ابراهیمةی،  « ای مرد هلندی، به اتصا ی ابدی رساندپن ه

جاس  بةه  »زند: کند و برای مهماناو انگلیای او م لق مییمهندی، به ژنرال هلندی خدمت 
 (.228)هماو: « رنگ شب بود و به تکرار م لق زد

زند می میهای علکند و وت ی دست به استداللاستعمارگر در مرولب اوّل، یسل ط  ود را یوجیه می»

 (. ۶۱- ۶0: ۱۳۵۳فانون، )« کند...یا به آنجا که نژاد پست )استعمارشونده( پستی  ود را باور می

داند و نه ظل ، بلکه برداری از استعمارشده است؛ امّا نه آن را یجاوز میهدف استعمارگر، بفره

 کند: اندیشد که وق دارد و برای رسیدن به وق  ویش یال  میمی

 ای . ما نیز بةر ای  تا به اینجا رسیدهما به درستی کاشف این سرزمین هاتی  و  دبار سوخته»
 (. 236: 1395ابراهیمی، )« این سرزمینِ خدایی، ما کیتی داری  و حقّ آب و گلی
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یراد و یقابو و «  ود»و استعمارشده، « دیگری»بنابرایت  واسته یا نا واسته میان استعمارگر، 

ها و میرمفنا انگلیسیکند؛ از ایت رو یال  می« دیگری»برای نابودی «  ود»آید و ستیزی پیش می

های ایران  ارج شده، نیروهایشان را با کند یا متعفد شوند که از جزایر و آرها را مجبور میهلندی

کنید که از یمام جزایر ما در  لیج  یعفّد»ها را  واهد کشت:  ودشان ببرند. در غیر ایت  ورت آن

ابی ، چفار های  ود بیهلندی و انگلیسی را که پس از ایت شش ماه، در آرفارس بروید بیرون... هر 

راندن بیگانگان از نواوی جنور (. میرمفنا وکومت ریگ را با هدف بیرون9۵)همان: « کنی شق ه می

(. شیخ ۱۴۴)همان: « اممت فقط برای بریدن دست بیگانگان، فرمانروایی را پذیرفته» پذیرد:ایران می

( و نصیر ان ۲۴8شود )همان: میکت کردن ریشب اجانب در  لیج فارس مت فد سعدون نیز با او برای بُنه

کشیدن ها و به آیشها و عثمانیها، عررها، هلندیها، فرانسویکردن انگلیسیالری برای غارت

(؛ چراکه ۲9۵شود )همان: پیمان میهایشان با میرمفنا ه کردن کشتیها و غرقهای آنیجاریخانه

ها را از سراسر جنور ها و فرانسویانگلیسیمصم  است که هلندیان را از  ارگ و  ارگو و »میرمفنا 

 (.۳۵۳)همان: « بیرون کند

برای «  ود»شود یا جایی که آرایی میدر ایت اریباط، یعارض، باعث یقابو و دشمنی و  ف

دائ  در پی آن است که با پردا تت به مواردی چون فرهنگ، نژاد، رنگ پوست و... « دیگری»نابودی 

کند که آمو تت زبان بیگانه ها گوشزد میوتظ کند. میرمفنا به مترج  هلندی«  ود»سلطب  ود را بر 

 ها: ها باشد، نه برای  دمت به آنعنوان ابزاری برای مبارزه با آنباید به

هةا  کَنَ  و به خود آوای پوستت را میاگر یک ار دیگر ب ین  یا بشنوم که دیلماج اجانب شده»
ها که ها بردگی یاد گرفتی تا با هماو زباو، از آورا در طول سال تو زباو بیگانهفروش . ...می

« ات کنةی اند، انتقام بگیری؛ نه اینکةه ایةن زبةاو را ابةزار خودفروشةی     به این روزت انداخته
 (.97)هماو: 

 بومی آرامش. خشونت نظام استعماری در برابر 4 - 3

می ناممکت سازد. کار بومی ه  آن است گر آن است که وتی رؤیای آزادی را برای بوکار مستعمره

ای را برای نابودی استعمارگر به مخیّله  طور دهد. کار کشورهای استعمارگر ایجاد ایت که هر شیوه

،  شونت نظام های آبی سرخبر جادّه شونت و در نفایت نابودی مل ت استعمارزده است. در رمان 

  است:شده  دهاستعماری در برابر ضد  شونت بومی به یصویر کشی

شةدو  رحمان  اجانةب اسةت و درهة  کوبیةده    مشکا بزرگ جنوب، تهاج  همه جان ه و بی»
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شةاو  ها و به فقر و فالکت افتادوکشیدو از آوزندگی مردم به دست ایشاو و سلب حقّ نفس
)ابراهیمةی،  « ها تن به ذ ّت سپردو گروه بزرگی از مةردم! و به خاطر گرسنگی و تشنگی بچّه

1395: 355  .) 

دانند  وبی میمردم جنور  واهان مقاومت و ایستادگی در برابر بیگانگان هستند؛ امّا ایت را نیز به

 شدن جمع کثیری از مردم است: بفای آن به قیمت کشتهکه 

ماند. اینجا طشةت  اگر تهاج  کنند به ریگ و مضافات، برای هر خانواده یک فرزند ه  نمی»

 (. 245: )هماو« آیدخوو پدید می

 است:  شده شدن مردم یوسّط استعمارگران اشارهطور مکر ر به کشتهدر ایت رمان، به

  (.43)هماو: « ها این کار را خواهند کرداگر شما شک  مرا پاره نکنی، دیر یا زود، هلندی»

های ای سعی در یغییر شرایط مل تگونهکشورهای استعمارگر به»ادوارد سعید معتقد است که 

ایت (. یکی از ۳9۲: ۱۳8۲)سعید، « برندکار میها را بهمستعمره دارند و برای ایت منظور یمام شیوه

ها کردن نظام سیاسی و از بیت بردن استقالل سیاسی جوامع استعمارشده است. هلندیها متزلزلشیوه

برای یلق ق ایت امر برای وتظ منافع  ود،  واهان از بیت رفتت ای لاد و یکپارچگی در ایران هستند. 

: ۱۳9۵هیمی، الطوایتی اداره شود )ابرا ورت ملوکنباید وکومتی مردمی بر ایران واک  شود و به

ها را بفتریت راه برای از بیت بردن استقالل (. بت کروس انگلیسی به والت یعلیق در آوردن مل ت۷۶

 داند: سیاسی جوامع استعمارشده می

داشتن زدو نیات؛ بلکه در حا ت ت لیق نگهها به م لقرکردو ملّتبه اعتقاد ما، سیاست وادا»

 (. 229)هماو: « هاستآو

های استعمارگران برای از بیت بردن استقالل همونیت یجزیب کشور مستعمره نیز یکی دیگر از شیوه

 شود: کردن نظام سیاسی استعمارشده معر فی میسیاسی و متزلزل

توانی  باز هة   ها... ما میای ، ا  ته با کمک انگلیاییامت کردهچنین که ما جنوب ایراو را »

 (. 76هماو: )« خطّ  جنوب ایراو را بیر از این تقای  کنی 

شیوة دیگر ایت است که استعمارگر به دنبال از آن   ود کردن دارایی دیگری است؛ از ایت رو 

دهد. وسو میاسب با اهداف  ود به آن سمتگیرد و متناستعمارگر اقتصادِ استعمارشده را در ا تیار می

با ورور رؤسای کمپانی هلند شرقی در بندر ریگ برای  سرخ ی آب یهاجادّه برایت موضوع در رمان 

شود ها در آسیا اشاره میاست و به سلطب اقتصادی آنبستت قراردادی یجاری با میرنا ر نمود پیدا کرده
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 اند: د درآوردهکه از عثمانی یا چیت را زیر سلطب  و

آیند ة برای تقدی  چند روز دیگر، گروهی از تاجراو بزرگ هلندی، به اینجا، به دیدو ما می»

ارادت و استوار ساختن پیماو مودّت. ایشاو تاجرانی هاتند کةه نامشةاو در سراسةر مشةرق     
)همةاو:  « زمین ة از ع مانی تا چین و ماچین ة مشهور است: رؤسةای کمپةانی هلنةد شةریی     

46.) 

وچون اوبا ، ایت بزرگان »گردانند: به عقیدة میرنا ر آنفایند که چرخ زندگی مردم جنور را می

(. سلطب اقتصادی، سلطب سیاسی ۴۷)همان: « گردانند، آزار نخواهی دادهای زندگی ما را میرا که چرخ

عنوان شود و از آن بهرا ه  درپی دارد؛ زیرا استعمارگر به بفانب یجارت وارد سرزمیت استعمارشده می

کوشد کند. استعمارگر با ورود به سرزمیت مستعمره میابزاری برای ایجاد سلطب سیاسی استتاده می

های فکری و ها را مطابق با بنیانسا تارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از میان بردارد و آن

 ایدئولوژیک  ود بازیعریف نماید.

 داده  ای مثبت و آرام نشانگونهوضعیت و شرایط پیشااستعمار به های پسااستعماری،در رمان

شود یا یوجّه  واننده به شود؛ شرایطی آمیخته به شادی و آسایش و وفور نعمت. ایت امر باعث میمی

قطب دیگر ایت معادله؛ یعنی ورور سلبی بیگانه و پیامدهای منتی آن از قبیو از بیت رفتت آرامش و 

شبح فقر و یرس و مرگ بر زندگی بومیان بیشتر جلب شود و بدیت یرییب از گتتمان غربی اندا تت سایه

ها وارد شده سازی شرق به ایت سرزمیتبخش بوده، با انگیزة پیشرفتهقائو به اینکه غرر برای شرق یمدّن

موضوع های ابتدای هر فصو از رمان بفویژه کتار اوّل، ایت شود. در فراسازیشکنی میاست، سا ت

بندد و ها آرامش، امنیت از بندر ریگ ر ت برمیکامالً ملموس و قابو مشاهده است. با ورود هلندی

 دهد: جای  ود را به یرس، ووشت و فقر می

گرسةنگی شةما هدیة     »(؛ 74)هماو: « بوی مرگ، تر  و خوو پهنای ریگ را پر کرده بود.»

 (.145)هماو: « خداوند نیات؛ هدی  شیاطین اجن ی است

 نشاندة غرب. حکومت دیکتاتوری و دست5 - 3

های استعمار در مستعمرات  ود گماشتت وکومت یریت و یا نخستیت گامشاید بتوان گتت یکی از مف 

کردند که دیگر منافع کردند یا اوساسنشانده و مزدور است یا هروقت ارادهو واکمانی دست

ممکت آن را ساقط کنند و به فکر جایگزیت مناسب باشند. شود، به هر وسیلب استعماری آنان یامیت نمی

است. نخست، نشاندة غرر یاد شده از سه وکومت دیکتایوری و دست سرخ ی آب یهاجادّه بردر رمان 
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ها در جنور ایران است و از هیچ  دمتی ها و انگلیسینشاندة هلندیمیرنا ر واک  ریگ که دست

نشانده در (. شیخ سعدون عرر، دیگر وکومت دست8۳: ۱۳9۵)ابراهیمی، کند اجانب دریغ نمی یبرا

ها نیز ها و هلندیکنند و انگلیسیها او را بر جزایر جنور ایران واک  میایت رمان است که پریغالی

 سازند: جفت سرکور نفرت ریگ او را به انواع ابزار و ادوات جنگی مجفّز می

هةا، از آو سةوی خلةیا فةار ، از کنةارة حجةاز آوردنةد؛        دانی  که تةو را پرتغةا ی  همه می»

« ها با تو عهد مودّت باتند تا علیةه ایرانیةاو باشةی   ها از تو حمایت کردند و هلندیانگلیای

 (.  142)هماو: 

ویژه جفت سرکور میرمفنا و ها قرار دارد، به ان زند نیز مورد یوجّه و ومایت انگلیسیکری 

 یارانش: 

 (.340)هماو: « خواهد کردها به ما حمله ها و هلندیرة انگلیایفقط به یک اشا»

 استعمارگر نفس عزّت با استعمارشده ملل یخودباختگ تقابل. 6 - 3

های استعماری از طریق آن به مردم پردازد که قدرتهایی مینظریب پسااستعماری، اساساً به بررسی شیوه

دهی اجتماعی های وکومتی و سازمانبریر از شیوهقبوالندند که فرهنگ بیگانه یلت استعمار می

ویژه هلند و ، جامعب غرر بهسرخ ی آب یهاجادّه بر(. در رمان ۲۱۱: ۱۳88 ودشان است )کلیگز، 

طور که پیش از و جزایر جنور ایران دارند؛ امّا همان یفرهنگ  ود در نواو وییلم درانگلیس سعی 

رمفنا به دلیو وابستگی به ا الت و یمدّن مل ت  ود، از ایت بیان شد مردم جنور به سرکردگی می

اند. در مقابو استعمارگران پذیر  فرهنگ و سلطب غرر سر باز زده و به مبارزه با ایت مساله پردا ته

کنند و عمالً از ایجاد شوند یا در ایران و ووزة  لیج فارس، ا تالف و دو دستگی را یقویتبرآن می

ببرند. بزرگان نظامی و یجاری هلند و انگلستان بر ایت بیت موقعیت  ود بفره چنیت فرایی برای یث

ها به زیان اروپا است: اند که ووزة  لیج فارس نباید یکپارچه و مت لد باشند؛ زیرا ای لاد آنعقیده

(. ۲۴۲: ۱۳9۵)ابراهیمی، « یکپارچه شدن سراسر شمال  لیج پارس به زیان  ممالک اروپا  واهد بود»

زدن به یعصّبات نیان، دامترد ویلینگتت بفتریت راه را برای ایجاد یترقه و دو دستگی در میان ایرال

 داند: ای و نژادی میای، عشیرهقبیله

ای حتی عشیره -ایما باید ت صّ ات ملّی و فرهنگی و اخالیی و م نوی را به ت صّ ات ی یله»

ه مردم ایراو، پیوسته با خود و در دروو خود کنی . این کار باعث خواهد شد کنژادی ت دیا 
(. راه دیگةر،  260)همةاو:  « درگیر باشند و پیوسته نیز دست نیازشاو به سوی مةا دراز باشةد  
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-هاست که ی الً آو را در هنةد آزمةوده   ها توسّط انگلیایمذهبها و ش همذهبایجاد خرده

ها به یدرت ویرانگر ت صّة ات  لیایبودند و اکنوو در اجرای آو در ایراو هاتند؛ چراکه انگ

ت صّب در خدمت ایجاد اختالف، کاری خواهد کرد که مغول ه  با »اند: مذه ی کامالً وایف
 (.261)هماو: « این سرزمین نکرده است

عقدة « فانون»پدیدآمدن وس وقارت در استعمارشده عامو دیگری برای ایجاد گسست است. 

 داند. وی معتقد است: مقابو اوساس بریری در فرد اروپایی میوقارت در فرد بومی را درست نقطب 

ماأ   است مار نه فقط شاما تقاطع شرایط عینی و تاریخی است، بلکه حا ت نفاةانی فةرد   »
  .(87: 1353)فانوو، « گیرداناانی در برابر این شرایط را نیز در بر می

اوساس وقارت در شخصیّت میرنا ر، میرمصطتی، بدرالدیت،  سرخ ی آب یهاجادّه بردر رمان 

طفماسب، لفراسب،  لیو مریری و سربازان هندی مشفود است. ایجاد وقارت در ایت افراد یکی از 

ویژه در بندر ریگ و هند است. ایت اوساس را پیامدهای استعمار انگلیس و هلند در جنور ایران به

کرد. اوساس وقارت میرنا ر در برابر  ها مشاهدهایت شخصیّتیوان در شیوة رفتار و گتتار می

داشتت فرزند ، میرمفنا را به شود یا به جای یال  برای رفع مشکالت مردم و گرامیبیگانگان سبب می

ها، ایران را مملکت و  انب ها و انگلیسیدلیو یامیت امنیت اجانب به زندان بیندازد و بکوشد یا هلندی

  ود بدانند: 

من کاری خواه  کرد که مهماناو ما، از هر دیار که آمده باشند و بیاینةد، اینجةا را مملکةت    »
 (.50: 1395)ابراهیمی، « خودشاو بدانند و هر خانه را خان  خودشاو

 وطنانش قائو نیست:او شیتتب اجانب است؛ امّا در مقابو، هیچ ارزشی برای ه 

 (. 74)هماو: « شکوه نداردی که شوکت و یک مشت آدم  خت و پاپتی پوست و استخوان»

  ها را  اوب  ود و مردمش بداند:ها و انگلیسیشود یا او هلندیایت اوساس وقارت سبب می

فرمایی ایشاو به ریگ شادمانی . خان  ما خان  ایشاو است. خاو ما خةاو ایشةاو   از تشریف»

 (. 85)هماو: « ماننداهلل میشاءو به وایع که  احب ما هاتند و او

دانند، از نظر میرنا ر نه  اک و نه مردم بر الف استعمارگران که ایران را غرق در نعمت می

ها برای استقرار سرزمینش در برابر استعمارگران هلندی و بیگانگان هیچ ارزشی ندارد. زمانی که هلندی

ها پیشکش های بندر ریگ را به آنکنند، میرنا ر زمیتکمپانی هلند شرقی زمیت سنددار مطالبه می

 کند: می

 (.86)هماو: « مصرف، زمین استخب این همه زمین اینجا. چیزی که فراواو است و بی»
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شروط فراوانشان برای داشتت رابطب یجاری با ایران  واهان یعدادی  ادامبها در آنگاه که هلندی

گوید و هموطنانش را رایگان برای ایران سخت میارزشی مردم در ورزیده هستند، میرنا ر از بیمزدور 

 دهد: نوکری در ا تیار بیگانگان قرار می

بةه   دهةی  نفر که بخواهند به ایشاو مةی آدم که در این مملکت ییمتی ندارد. کارگر، هرچند »

ها بدهند برای سرشاو ه  زیاد اسةت. از بةام تةا    رایگاو. فقط دو وعده غذای مختصر به آو
   .(88)هماو: « کننداو را میششام نوکری

کرد. هنگامی که فان هاوزن،  یوان مشاهدهنمود دیگر ایت مساله را در رفتار سربازان هندی می

 ور و زیر، یوسریها را سربهکند و آنها  لبت میلیاقتی آسیاییفرمانده هلندی  ارگ، دربارة بی

تفمند به نشانب درست است و یایید، کند، سربازان هندی بدون اینکه چیزی بمطیع یو یف می

 (.۲۳۱ان: دهند )همسرهایشان را آرام یکان می

 . نابرابری حقوق انسانی7 - 3

گیر کشورهای یلت سلطه بوده و در ایت نابرابری وقوق انسانی از دیگر مواردی است که همواره دامت

پس »دارد، همیت نابرابری است: رمان نیز بدان اشاره شده است. آنوه شیخ سلمان را به جنگیدن وامی

گرسنگی مردم ریگ و (. فقر و ۳۳9)همان: « ها و امکانایمانجنگی  و به سبب نامساوی بودن قدرتمی

در مقابو رفاه و ینعّ  استعمارگران در داستان وکایت از ایت نابرابری دارد. میرنا ر برای استقبال و 

ندکه کودکان  همیشه گرسنب ریگ، وت ی در  وار ه  بیها چیزهایی را یدارک میپذیرایی از هلندی

 بینند:ها را نمیآن

نةدرت، در خةواب،   های ریگ، بههایی که بچّههای میوهها، ظرفهای مت دد، یا یچه َمِشگاه»

هةای باةیار کةر    ها را بر درختاو بایار بلندی دیده بودنةد کةه دسةت   چیزهایی ش یه به آو
 (.74)هماو: « رسیدنمیها شاو هرگز به آوآمده

ها بیگاری برند و از آناز سوی دیگر استعمارگران مردم استعمارزده را به اسارت و بردگی می

ها ها را به هلندیها  انوادة  لیو مریری را کامالً به اسارت گرفته، سپس آنکشند. انگلیسیمی

ها. و فرو تند به هلندی -دیت سال پیشچن -ها به اسیری گرفتند  انوادة مرا، کل اً انگلیسی»فروشند: می

« ا  یت سپردی مت، دو  واهرم، پدرم و مادرم در  انب یک هلندی بزرگ شدی  و به  دمتگاری

سرو »دهد: هلندی  لیو مریری وتی به او اجازة ازدواج و انتخار همسر را نمی(.  اوب ۳۴۳: )همان

گوید: اند! ارباب  می. ازدواج  را فعالً ممنوع کردهاند زن بگیرم ... یعنی ..همسر ندارم آقا! نگذاشته
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« کنی هنوز  یلی زود است. هرگاه که وقتش رسید،  ودمان یک زن اسیر  نجیب برایت پیدا می»

 (.۳۴۴)همان: 

 یریگجهینت. 4

های ، رمانی است که نادر ابراهیمی در آن زبان به انتقاد از سیاستهای آبی  سرخبر جادّهرمان 

 واهانه و ضداستعماری های وطتارمآبانه گشوده، در مقابو به یعمی  و یرویج افکار و اندیشهاستعم

هایی چون اروپاملوری مایههای نظریب پسااستعماری دروناست. او در ایت ا ر، با یکیه بر م ل تهپردا ته 

ماری در برابر و مرکززدایی از آن، استعمارگر و استعمارزده،  ود و دیگری،  شونت نظام استع

نشاندة غرر، استعمارستیزی، گسست میان یمدّن شرق ضد شونت بومی، وکومت دیکتایوری و دست

کشد. سا تار ا لی رمان بر یقابو استوار است و ایت و غرر و نابرابری وقوق انسانی را به یصویر می

ند و انگلیس  ورد. در ایت رمان، هلشده به چش  مییراد و یقابو در اکثر ملورهای بلث

گیرند. ایت )استعمارگر( مرکز و ملور قرارگرفته، جزایر جنور ایران و بندر ریگ در واشیه جای می

کردن ذهنیت و فرهنگ مردم جنور گری استعمارگران را در پی دارد. همونیت با عوضامر سلطه

املور داستان با ظفور گر و اروپگردد. سا تار گتتمان  سلطهها فراه  میپذیری آنهای سلطهزمینه

 ورد و با ایجاد یراد و شخصیّت ا لی رمان، میرمفنا و به یصویرکشیدن جنبش و قیام او بره  می

طور زدایی از اروپا بهیقابو میان شرق و غرر و رویارویی دو جفان استعمارگر و استعمارشده، مرکزیت

 گیرد.کامو در داستان شکو می

را به دنبال دارد. با « دیگری»و «  ود»عمارشده در رمان طرح متاهی  یرسی  چفرة استعمارگر و است

یوجّه به پسااستعماری بودن رمان، دیگری را باید غرر )هلند و انگلیس و...( و  ود را باید شرق )مردم 

نواوی جنور ایران( دانست و از دوگانگی میان ستید و سیاه نیز برای ایجاد یتاوت میان  ود و دیگری 

راندن و نابودی دیگری است، بر ایت اساس است. با یوجّه به اینکه  ود در پی بیرون ده شدهاستتا

کند. مبارزات پسااستعماری در ایت رمان از نوع ای در رمان پیدا میاستعمارستیزی نمود برجسته

یفاج  یی است.  شونت نظام استعماری در برابر ضد شونت بومی با ارویرومبارزات نظامی، مستقی  و 

 دفاع در داستان نمود پیدا کرده های استعمارگر به بندرریگ و کشتار مردم بومی و بیو وملب دولت

زدن به یعصّبات نشانده و مزدور، ایجاد ا تالف و دو دستگی با دامتاست. گماشتت واکمان دست

و گرسنگی مردم جنور و ها، بیان فقر مذهبها و شبهمذهبای، به وجود آوردن  ردهای و عشیرهقبیله
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 .العربیب الوودة الدراسات مرکز: بیروت ،۱ط

: یفهران  سهوم.  چاپ. وسینی فاطمه و زادهوسیت مازیار یرجمه. معا ر ادبی نقد هاینظریه( ۱۳9۴) لیس. یایست،

 .نویت قل  وکایت /امروز نگاه

 .آمه کتار: یفران. ادبی نقد( ۱۳90) علی. یسلیمی،

. «الکلونیههالیّ مابعههد العربههی النقههدی الخطههار فههی الغیههار و اللرههور بههیت االدر هوّیههب»( ۲0۱۴) طههارق.  ابهت، 

 . ۱۱۲ ه ۱0۳ ،  ص۲۱ العدد ،مجل باأل ر

 .یوس: یفران. افسری اکبر یرجمب. امپریالیس  و فرهنگ  (۱۳8۲) ادوارد. سعید،

 .امیرکبیر: یفران. لطتعلی  نجی یرجمب .شناسیشرق (۱۳8۶) سعید، ادوارد. 

 .عل  نشر: یفران. سجودی فرزان نظر زیر. پسااستعماری نقد و نظریه( ۱۳89) آزاده. شاهمیری،

 نشهریه . «نصهراهلل  ابهراهی   ا هر شهرفب الفهذیان    رمان در پسااستعماری گتتمان یللیو»( ۱۳9۴) اومدرضا.  اعدی،
 .۲0۴ ه ۱8۵  ص سیزده ، شمارة هتت ، سال ،کرمان باهنر شفید دانشگاه پایداری ادبیّات

 و زبهان  بینشهر . «یا ر رضا براهن مت تیسرزم یرازهارمان  یپسااستعمار نقد»( ۱۳9۷) .گرانید و کرماهلل ،یعبّاس
 .۱۶8 ه ۱۴۵  ص، ۲۳8 شمارة، ۷۱ سال ،زییبر دانشگاه یفارس ادر
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 .ی. یفران:  وارزمکاردان تیام ملمّد یرجمب. دیست یها وریک اه،یس پوست( ۱۳۵۳) .فرانتس فانون،

 . یفران: ا تران.انیسبز دیسع و سخنور جالل یرجمب .یادب بینظر نامبدرس  (۱۳88) ی.مر گز،یکل

 .ییرجمب هما ناطق. چاپ دوم، یفران:  وارزم .استعمارزده چفرة استعمارگر چفرة( ۱۳۵۱) .آلبر ،یمم

. چاپ پهنج ،  ینبو ملمّد و مفاجر. یرجمب مفران معا ر یادب یهاهینظر نامبدانش( ۱۳9۳) .مایرناریا ک،یمکار

 یفران: نشر آگه.
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