
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7ساَ 

 از سیمین دانشور« سووشون»های مداری در رمانتاریخ
 از عبدالرحمن منیف« سباق المسافات الطویله»و 

 1رضا ناظمیان
 2 *فاطمه کاظمی                                                                                   چکیده

سِِّّباق المسِِّّافات   »و رمان « سِِّّووشِِّّون »های مداری در رماناین مقاله به بررسِِّّی تطبیقی تاریخ

د،  پردازی، زاویۀ دیپردازد. در این بررسِِّّی، برخی از عناصِِّّر داسِِّّتانی، مانند شِِّّخصِِّّیتمی «هلیالطو

گیری از این عناصِِِّّّر در جهت روایت  مایه و سِِِّّّبک مورد تحلیل قرارگرفته و  گونگی بهره  درون

فاوت       ندی و ت با محوریت             تاریخی بررسِِِّّّی  و همان تاریخی  به رویدادهای  نۀ پرداختن  ها در زمی

ی  ااست. از آنجا که هر دو نویسنده، دوره  هشد استعمار، با توجه به نگرش هر دو نویسنده، مشخص     

تاریخی  -های سِِّّیاسِِّّیر زمرۀ  رمانرمان دهر دو اند و تصِِّّویرکشِِّّیدهمشِِّّخص از تاریخ ایران را به

ین  ا جنبۀ تاریخی این دو رمان نیز  مورد بررسِِِّّّی قرارگیرد.    اسِِِّّّت که  گیرند، تالش شِِِّّّده قرارمی

های آنها در کشِِّّور، آشِِّّوب داخلی،   رسِِّّد که حضِِّّور بیگانگان و توطئه این نتیجه میبه پژوهن، 

شترکی           ضوعات م سپردگی ارکان دولت، غفلت تودۀ مردم، مقاومت و.. از جمله مو سر شیوع فتنه، 

 است.لی یافتهصورت آشکار تجاست که در این دو رمان به

الطویله، سِِّّیمین دانشِِّّور، عبدالرحمن منیف،   سِِّّووشِِّّون، سِِّّباق المسِِّّافات   های کلیدی: واژه

 مداری.تاریخ

                                                           
 تهران ییدانشگاه عالمه طباطبا یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش -1
 yahoo.com43fatemehkazemi@  یی:دانشگاه عالمه طباطبا یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو -2

 17/10/1393پَیرش مقاله:                    19/4/1393تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه -1

امروزه در ادبیات ملل گوناگون شِِّّاهد ظهور نوعی آثار ادبی هسِِّّتیم که بازتاب بخشِِّّی از   

فت توان گتاریخی است و می تاریخ معاصر آن کشور و در بردارندۀ نگاه انتقادی به رخدادهای   

نویسِِّّی نیز همگام با سِِّّایر انواع شِِّّود. رماننگاران محسِِّّوب میکردن در مقابل تاریخکه قدعلم

سِِّّت که  ااسِِّّتب خشِِّّی از مسِِّّئولیت روایت تاریخ را برعهده بگیرد و سِِّّعی کرده ادبی توانسِِّّته

شِِّّن سِِّّازد. سِِّّیمین    های رویدادهای تاریخی را به زبان آورد و زوایای تاریک آن را روناگفته

شون  و عبدالرحمن منیف در رمان     سوو شور در رمان  سافات الطویله، یک دوره از     دان سباق الم

اند و به توطئۀ نیروهای داخلی و خارجی، حضور   تاریخ معاصر کشور ایران را به تصویر کشیده     

 .انداستعمارگران ، مسئلۀ  ملی شدن صنعت نفت و سقوط دولت مصدق و.. اشاره نموده

 بیان مسئله -1-2
های  شِِِّّّود که دغدغهای شِِِّّّناخته میعبد الرحمن منیف در جهان عرب، به عنوان نویسِِِّّّنده

ست، نفت، و جریان    صر و ناگفته    سیا سی تاریخ معا سیا شراق او ر    های  ست شغاَ و ا ا های ادبیات ا

ز ا« سِِّّووشِِّّون»گیرند. از سِِّّوی دیگر های وی در این قالب قرار میکند و بیشِِّّتر رمانرها نمی

سیمین دانشور، به عنوان اثری که نقن مهمی در بیدارسازی و آگاهی بخشی به عامه مردم ایران     

دهد، از  در اواخر دوره پهلوی دارد و بخشِِِّّّی از تاریخ معاصِِِّّّر ایران را مورد کنکاش قرار می    

میان ها در ای برخوردار است. هدف از این بررسی تطبیقی، یافتن همانندی و تفاوتجایگاه ویژه

ای خاص از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی     هایی است که هر کدامشان نمایندۀ دوره  رمان

 32مرداد  28جامعه ایران هستند. هر دو رمان به شکست نهضت ملی و سقوط مصدق و کودتای      

شاندۀ  کشورهای بیگانه بود، اشاره دارند و بر روش   آمدن زاهدی که دست کارو روی ر های غین

ا و هنی و غیر اخالقی نیروهای امپریالیسِِّّتی در درگیری و مبارزاتشِِّّان برای سِِّّیطره بر ثروتقانو

ود هستند  ی خهای شخصمنابع نفتی و سیطره بر حاکمانی که سرگرم خوشگَرانی و ماجراجویی

 کنند.گیرند، تأکید میشان را نادیده میو منافع و مصلحت ملت
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 پیشینۀ تحقیق-1-2
( و مهرور 151-1379:162پژوهن باید بگوییم میرصادقی  )میرصادقی،    در مورد پیشینۀ این 

شون پرداخته اند.      144-1380:152) مهرور،  سوو سی رمان  سلیمی ( در حد نگاهی کلی به برر  ت

صر به بعد جهانی و فراتر از قالب  ست. )  بودن آن تأکید کردههای فکری و حزبیدر بحثی مخت ا

( و نیز جنبۀ  106-93: 1391های نمادین ) رنجبر، رنجبر، جنبه براهیم( ا165-169: 1383تسلیمی، 

 ( 37-61: 1390است. ) رنجبر، حماسی این رمان را مورد بررسی قرار داده

سباق المسافات        . الطویله مورد بررسی قرار داده است  رشید بوشعیر، مسئلۀ تاریخ را در رمان 

ای منیف را مورد بررسِِِّّّی قرار ه مان برخی از ر ،( شِِِّّّاکر عبدالحمید  31-40: 2001)بوشِِِّّّعیر، 

شاکر عبدالحمید،    داده ست )  ضی از       152-161:  1405ا سی بع شیر مومنه العوف نیز به برر ( و ب

الطویله رمان سباق المسافات   ( ولی تاکنون 389-419: 1994آثار منیف پرداخته است. ) العوف،  

 اند.شون با هم مقایسه نشدهوو سو

 یقضرورت و اهمیت تحق -1-3
ای از متن و اثر ادبی به شِِِّّّمار آورد که به      هم بافته  های در توان همصون جنبه روایت را می 

 رود. روایت شِِِّّّناسِِِّّّی، دربارۀهای نظریۀ ادبی به شِِِّّّمار میترین حوزههمراه زبان، یکی از مهم

نظیر رمان، داسِِّّتان کوتاه و حماسِِّّه به  ،های مختلف بیان رویدادها و تحلیل ادبیات رواییشِِّّیوه

شیوه بحر می شناخت   ای خاص بررسی می های متن ادبی را از زاویهپردازد  و هر کدام از  کند. 

استان  د عناصر داستانی و نیز به آفرینندۀ   در نقد و تحلیل داستان و  ، به منتقدروایت از یک طرف

اسِِّّی  شِِّّنگر، پژوهشِِّّگران از راه روایتیکند و از طرف ددر فرایند آفرینن داسِِّّتان کمک می

انه با نگاه سِِّّاختارگرای کنند.ها را در متن بازیابی میداسِِّّتان، سِِّّاختار و مناسِِّّبات درونی نشِِّّانه 

ساختار روایت  ساختار متن، به الیه    می ،تأکید بر  سطا و  ای درونی هکوشد تا با عبور از رویه یا 

اص روایت و راوی در داسِِِّّّتان خود،     آن دسِِِّّّت یابد. در حقیقت، نویسِِِّّّنده با ایجاد نوع خ         

سله   سنده، پیام و گیرنده » ای زنجیروار ازسل  رده تاپژوهن حاضر تالش ک  گیرد.میکاررا به« نوی
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با کاربرد   و  1بر اسِِِّّّاس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی    و با اسِِِّّّتفاده از شِِِّّّیوۀ تحلیل محتوا     

«  سووشون  »کنشگر گریماس دو داستان   و نیز الگوی جدید تحلیل داستانی نقد روایتی   هایشیوه 

با  واز عَبدلالرَحمن ملنیف را بررسِّی و تحلیل کند  « هسِّْبَاقُ المَسَِّافَاتْالطَویلَۀ  »از سِّیمین دانشِّور و   

شترک در دو رمان    ضامین م ست که  جنبۀ   ،فرض وجود م این دو رمان را مورد تاریخی  بر آن ا

 د. های داستانی را تبیین نمایمیان شخصیّت شناسی ، ارتباطد و با یاری روایتدهبررسی قرار

 بحث -2

سه کنیم  صر  با زندگی و آثار    ،برای اینکه بتوانیم این دو رمان را با هم مقای شنایی مخت دو  ا آ

یان به ب  ،رسِِّّد. پس از بیان مختصِِّّری از زندگی دانشِِّّور و منیف  مینظرنویسِِّّنده ضِِّّروری به 

صه  صیت    پردازیم و پسای از این  دو رمان میخال شخ سبک،  از آن  های دو رمان، زاویۀ دید، 

 گرفت.ی دو رمان مورد بررسی قرار خواهدمایه و جنبۀ تاریخدرون

 زندگی سیمین دانشور -2-1
ساَ      » شور در  صیالت            1300سیمین دان شود. تح شیراز دیده به جهان گ سی در  شم هجری 

به  تهران در رشته ادبیات فارسی  ابتدایی و متوسطه را در زادگاهن به پایان رساند و در دانشگاه    

سی          شنامۀ دکترای زبان و ادبیات فار سب دان صیل پرداخت. وی پس از مراحل مختلف به ک تح

و ( »1: 1387)دری، « با جالَ آَ احمد، ازدواج کرد. 20  های دهۀنایل آمد و در آخرین سِِّّاَ

ستنفرد کالیفرنیا گرفت     فوق دکترای زیبایی س شناسی را نیز از دانشگاه ا شناسی،    تاد زیبایی. وی ا

 شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران و نخستین رئیس کانون    استاد باستان   مدیر مجلۀ نقن و نگار،

 (1380:44مهرور، « ) ( بود.1347نویسندگان ایران ) 

ای است که در عرصۀ  ادبیات داستانی ایران اعتبار یافته است. وی با دانشور ، اولین زن نویسنده»

اولین  1327 هار ساَ اختالف با آَ احمد و  وبک و همزمان با ابراهیم گلستان در ساَ  سه یا

منتشر کرد و تاکنون گَشته از این مجموعه، سه « آتن خاموش»هاین را با نام مجموعۀ داستان

های مهاجر از پرنده» ، «به کی سالم کنم»، «شهری  ون بهشت»های مجموعه  داستان دیگر به نام
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های آثاری از و ترجمه« و ساربان سرگردان« جزیرۀ سرگردانی»، «سوشون»و سه رمان  «بپرس

 (101: 1382میرصادقی، « ) است.های دنیا انتشار دادهنویسنده

  زندگی عبدالرحمن منیف -2-2
ساَ    شهر امان اردن، در  سعودی و      1933عبد الرحمن منیف  در   شم به جهان گشود. پدرش، 

در دانشکدۀ   1952مادرش، عراقی بود. وی بعد از پایان دورۀ متوسطه در عمان، در ساَ ،اهل نجد  و 

های سِِّّیاسِِّّی شِِّّد و همین شِِّّد. منیف در دانشِِّّگاه وارد یک سِِّّری فعالیتحقوق در بغداد  پَیرفته

منجر شد. پس از آن، تحصیالت خود را در دانشگاه     1955مسئله، به اخراج وی از دانشگاه در ساَ    

توانست   1961در دانشگاه بلگراد، تحصیالتن را ادامه داد و در ساَ     1958دامه داد. در ساَ  قاهره ا

 ها به دریافت مدرک دکترا نائل آید. در رشتۀ علوم اقتصادی گراین اقتصاد نفت، بازار و قیمت

به عراق   1975پس از آن، به سوریه رفت و در شرکت نفت سوریه مشغوَ به کار شد. در ساَ         

ساَ   رفت و سئوَ مجلۀ    1981در آنجا تا  سه رفت و به    « النفل و التنمیۀ»مدیر م سپس، به فران بود.  

ساَ   سکنی گزید و تا آخرین روز        1986فعالیت ادبی پرداخت. در  شق  سوریه بازگشت و در دم به 

عنوان به « قضِّایا و شِّهادات  »به فعالیت ادبی پرداخت و در مجلۀ   2004ژانویۀ  24اش  در از زندگی

 (6: 2020عضو هیئت تحریریه به فعالیت پرداخت. ) عبدالجبار دریدی، 

توان به های ادبی و سِِّّیاسِِّّی بسِِّّیاری اسِِّّت. از جمله رمان های منیف می  منیف دارای پژوهن

های االشِِّّجار و اغتیاَ مرزوق، قصِِّّۀ حب مجوسِِّّیۀ، شِِّّرق المتوسِِّّل، حین ترکنا الجسِِّّر،  رمان

 الطویله اشاره نمود.المسافات  النهایات، عالم بال خرائل، سباق

 خالصۀ رمان سووشون -2-3
گردد که  حوادث رمان سِِِّّّووشِِِّّّون، بر گرد شِِِّّّخصِِِّّّیت مالکی جوان به نام یوسِِِّّّف بر می        

ای ها و معیارهاست و دیدگاه تحصیالتن در خارج از ایران، او را با حقایق دنیای معاصر آشنا کرده   

های او در  اسِِِّّّت. این دیدگاه در رفتارها و روش    سِِِّّّاخته طرازانن متفاوت  او را از افراد طبقه و هم 

گَارد و او را از خوش خدمتی به بیگانگان      زندگی  و نحوه  سِِِّّّلوک و رفتار او با رعیت تأثیر می      

شود. در کنار یوسف و در جریان همین   دارد تا آنجا که مقاومت در برابر آنها باعر قتل او میبازمی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        250

یابد و هر  ه با حوادث داسِِّّتان مسِِّّر او، زری، رشِِّّد و تحوَ میها اسِِّّت که هها و مقاومتجداَ

نماید. تر و مؤثرتر میشود و از شخصیت یوسف مشخص     تر میرویم شخصیت او برجسته   جلوتر می

شود زیرا در طوَ حوادث داستان، زری است     تا آنجا که  به عنوان شخصیت اصلی رمان مطرح می    

ها و آنکه تن به حسِِّّابگریگَارد و بیجویی را کنار میشِِّّود و مالیمت و مسِِّّالمت که متحوَ می

های دیگران بدهد، تشِِِّّّییع جنازۀ  شِِِّّّوهرش را به تظاهرات و عزای عمومی در شِِِّّّهر کاریمحافظه

ساَ های اوایل دهۀ     تبدیل می شون در  سوو شغاَ ایران   20کند. از آنجا که حوادث رمان  و هنگام ا

سِِّّاز آن اسِِّّت، این رمان را انگلیس در فارس، زمینه گَرد و حضِِّّور قوایتوسِِّّل قوای متفقین می

 (151-152: 1379های تاریخی نیز محسوب داشت. ) میرصادقی، توان در شمار رمانمی

 هالطَویلَ رمان  سِبَاقُ المَسافاتِ خالصۀ -2-4
الزم را  هایدونالد، عضو دستگاه اطالعاتی و جاسوسی انگلیس، که در زوریخ آموزشپیتر مک

دیده، مأمور انجام یک مأموریت دقیق و مهم در ایران است. ) گ  ه اسم ایران به صراحت در رمان 

اش )همسر و دو دخترش( است و کمی تردید دارد اما است.( پیتر، در ابتدا نگران خانوادهذکر نشده

دوران دی از مزکند و در آنجا با تعدابندد و به بیروت سفر میهاین را میپاید که  مداندیری نمی

اه آنها، شود و به همرکنند، آشنا میایرانی که با دستگاه اطالعاتی و جاسوسی انگلیس همکاری می

نوان شود زیرا رئیس ) که از او به عآید. پیتر در داخل ایران، با وضعیتی بحرانی مواجه میبه ایران می

عرض ها را در مآن، منافع انگلیسی است و به واسطۀکند(، صنعت نفت را ملی کردهپیرمرد یاد می

ها از یاند.آمریکایاست. برخی از نیروهای سیاسی داخلی نیز با پیرمرد متحد شدهخطر جدی قرارداده

دهند و تارهای درگیری داخلی را کنند و نفوذ خود را در ایران گسترش میاین فرصت استفاده می

د تا از طریق کوشجای پایی برای بریتانیا، می گیرند. پیتر در تالش برای یافتنبه دست خود می

با این  ور کند.ها، آتن فتنۀ  داخلی را شعلهترورهای سیاسی و افزاین اختالف بین احزاب و گروه

رسند یها به صورت گسترده به منطقه مهاین را بصیند زیرا آمریکاییتواند ثمرۀ تالشحاَ، پیتر نمی

لوگیری از هرگونه تالش برای از سرگیری ارتباط بین نیروهای پاید که  از طریق جو دیری نمی

توانند بر اوضاع مسلل شوند. عالوه بر گرایان و علمای دین، میسیاسی داخلی به خصوص بین  پ

ه عنوان در رمان ب)ها و رقابتی که بین آمریکا و انگلیس وجود دارد، شوروی یا دیگران این درگیری
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است(، از دور در کمین است و منتظر فرصت مناسبی برای دخالت در  دیگران از شوروی یاد شده

طر شود تا آنجا که گاهی، به منظور دفع این خاوضاع و این مسئله، باعر نگرانی انگلیس و آمریکا می

فهمد که جاسوسان اطالعاتی، مثل اشرف و کنند. بعد از مدتی، پیتر میبزرگ، با هم همکاری می

یاسی، های سکنند. در اثنای بیان این درگیریها همکاری میانی با آمریکاییمیرزا، به صورت پنه

 های عاطفی پیتر، مثلکردن برخی از ماجراجوییاست که با داخلعبدالرحمن منیف تالش کرده

ارتباطن با ماتیلدای یونانی و یانور آمریکایی و در پایان ارتباطن با شیرین در ایران، به رمان خود 

 ( 31:  2010های سیاسی بکاهد. ) بوشعیر، فی نیز ببخشد و از شدت شرح درگیریجنبه عاط

 های رمان سووشونشخصیت -2-5

قهرمان بزرگ رمان است. دو حادثۀ بزرگ رمان، متعلق به اوست.  نخست حادثۀ »خان: یوسف

ین رمان، اشدن نهضتی مردمی از تشییع جنازه او. بنا بر تصریا دانشور، مرگ اوست و دومی، خلق

: 1391رنجبر،«)است.  32مرداد  28بازگویی شکست  جبهۀ ملی و سقوط مصدق در کودتای 

96«) 

آفرینی، دومین ولی از نظر تحوَ و قرارگرفتن در کانون اخبار و این شخصیت، از نظر حادثهزری: 

زیبایی و ظاهر زنی است جوان و دارای تمام اوصاف حوادث رمان، نخستین شخصیت است. او به

قامت در باکی و استداند، شجاعت، شهامت، بینفسه شریف و نجیب. زبان انگلیسی را خوب میفی

برانگیز است. زری از دیدگاهی، پروری او تحسینبرابر زورگویی و حمایت از مظلومان و قهرمان

هم  ی، آنرمزی است که بطن آن، کل کشور ایران است و در عین حاَ، نمایندۀ یک زن اصیل ایران

 (97از نوع شیرازی است.  ) همان: 

ست و اکار انگلیسی که هفده ساَ تمام، مأمور فروش  رخ خیاطی بودهجاسوس کهنهزینگر: 

 است. اکنون در دوران جنگ لباس نظامی پوشیده

از زاهدی،  رمزی است»توز و پرمدعا و مزدور بیگانه  و پیرزن اشرافی، بسیار کینه »الدوله:عزت

 (97همان:« ) و تصدی ریاست دولت مصدق. 32مرداد  28از کودتای پس 

 .خواهد وکیل بشودوپاخت دارد و می: برادر یوسف که با بیگانه ساختخانابوالقاسم



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        252

قالبی است که از یک شخصیت انبینیم که دانشور تالش کردهدر سطا شخصیت پردازی، می

کند. در حقیقت، دانشور در رمانن به استفادهپرست، به عنوان شخصیت محوری رمانن و میهن

های داستان خود را است و در همان ابتدای داستان تمام شخصیتیک زن، نقن محوری داده

هایی انقالبی وجود دارند که های مزدور، شخصیتکند. در رمان او در کنار شخصیتمعرفی می

ند. قهرمان شوورشدن روحیۀ  ملی آنها میایستند و باعر بیداری مردم و شعلهدر مقابل بیگانه می

طور که گفتیم، او رمزی است از یکی از قهرمانان تاریخ خان است و همانبزرگ رمان، یوسف

-سفشود در حقیقت، یوو اسطورۀ فرهنگ ایرانی و حتی بشری که فدای سعادت قومی و ملی می

ا الطویله است امّاق المسافات خان در این رمان، نمودی از شخصیت پیرمرد )مصدق( در رمان سب

ستد و در ایزری، نمایندۀ یک زن اصیل و نجیب ایرانی است که در برابر استعمار و زورگویی می

الدوله و ابوالقاسم خان، هر دو مزدور بیگانگان هستند و در راستای اهداف مقابل او، عزت

 دارند.نیروهای بیگانه گام برمی

 هالطَویلَ المَسافاتِ های رمان سِبَاقُشخصیت -2-6

قهرمان اصلی این رمان ، پیتر است. وی عضو دستگاه اطالعاتی و جاسوسی          دونالد: پیتر مک

انگلیس اسِِّّت.پیتر مسِِّّئوَ یک ماموریت مهم و دقیق در شِِّّرق، یعنی ایران، اسِِّّت و از طریق    

نند و از کهمکاری با برخی از مزدوران ایرانی که با دستگاه های اطالعاتی انگلیس همکاری می 

صدور بیانیه  سازمان   های تردیدطریق  سیس  َ   برانگیز، تا سی، به دنبا سیا  های وهمی و ترورهای 

ها  اییماند زیرا آمریک   نتیجه می های پیتر بی جای پایی برای انگلیس اسِِِّّّت امّا در نهایت، تالش      

 توانند نفوذ خود را در ایران گسترش دهند و بر اوضاع مسلل شوند.می

ست  ارمان با نام پیرمرد به او اشاره شده  وزیر ایران، دکتر محمد مصدق، که در  نخست پیرمرد: 

شاه، آمریکایی    شمنانی دارد، مثل  سی و د صنعت نفت را ملی کرده و  ها. نخست ها و انگلی وزیر، 

سی   به سطۀآن منافع انگلی سختانه در مقابل      ها را در معرض خطر جدی قرار دادهوا سر ست. وی  ا
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ارجی  های داخلی و خیل فشِِّّارها و توطئهکشِِّّد که به دلکند امّا طولی نمیبیگانگان مقاومت می

 کند.شود و در نهایت، دولت ملی سقوط میدستگیر، زندانی می

ای است که در مسیری برخالف جریان انقالب و استقالَ      گزیدهنمونۀ شخصیت غربت   عباس:

 ند. ها خدمت کدهد که دائمان سرسپرده و ذلیل باشد و به انگلیسیگام برمی دارد و ترجیا می

مردی بلندقد، تنومند و ورزشِِِّّّکار اسِِِّّّت. وی افسِِِّّّر اطالعات در ارتن و مهره   میرزامحمد: 

 های استعمار دارد.اصلی استعمار است و نقن مهمی در موفقیت

سوی و کند و به سه زبان انگلیسی، فرانمهندس است و به بیگانگان خدمت می اهلل:اشرف آیت

 در مورد مسائل قانونی و حقوقی دارد. ای اسپانیایی مسلل است و اطالعات گسترده

گری است، همسر عباس است ظاهر زنی جوان  و دارای تمام اوصاف زیبایی و عشوهبه شیرین:

ل بند روابکند. باوجود داشتن همسر،  ندان پایو به همراه شوهرش، به بیگانگان خدمت می

 شود.سرعت به معشوق پیتر تبدیل میخانوادگی نیست و به

را  فروشبینیم که منیف، موضوع جاسوسی و مزدوران وطنپردازی میسطا شخصیتدر 

ست. ابرجسته کرده و برای شخصیت اصلی رمانن، یک جاسوس و دیپلمات انگلیسی را برگزیده

 پیتر نماد استعمار غرب است و با شخصیت زینگر در رمان سووشون، همخوانی دارد.

 زاویۀ دید در رمان سووشون-2-7
ید های رمان با زاویۀ  داست. بیشتر صحنه   ور در سووشون از دو زاویه دید استفاده کرده   دانش 

 شود. سوم شخص ) دانای کل( محدود به ذهن زری روایت می

شِِّّود. وقایع به ترتیب توالی زمانی نقل زری، ناظری اسِِّّت که داسِِّّتان از دیدگاه او روایت می 

ساس زمینه   می صی دارد و        کامل میهای قبلی شود و هر یک، بر ا شخ سیر م شوند؛  بنابراین، زمان 

شِِِّّّود. در مسِِِّّّیر داسِِِّّّتان،   ها می تحوَ اجتماعی در مسِِِّّّیر زمان، موجب دگرگونی شِِِّّّخصِِِّّّیت     

های دیگر برای ادامۀ منطقی داسِِّّتان و پیشِِّّبرد درون مایۀ آن، تعارض با های شِِّّخصِِّّیتگوییتک

 (145: 1380شود. ) مهرور، میکارگرفتهحاکمیت بیگانه و شاه و ربل حوادث به یکدیگر به
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یی  گودر سه فصل از سووشون،  رخن زاویۀ دید به اوَ شخص را داریم که به شیوۀ تک       

سو،             شور از یک  صاص دارد؛ بنابراین، دان سیالن ذهن زری اخت ست و یکم، به  صل بی ست و ف ا

رده انتخاب کگری و نقل تاریخ مناسب است،   زاویۀ  دید دانای کل نامحدود را که برای روایت

ها در برابر حوادث بیرونی، شِِّّیوۀ  های درونی و کنن آدمو از سِِّّوی دیگر، برای کشِِّّف انگیزه

 است. گویی را برگزیدهتک

 الطَویلَه زاویه  دید در رمان سِبَاقُ المَسافاتِ -2-8
استان  های داست. بیشتر صحنه   عبدالرحمن منیف در این رمان، از دو زاویۀ دید استفاده کرده 

شِِّّود و در بخن دوم روایت، در فصِِّّل از زاویۀ  دید دانای کل محدود به ذهن پیتر، روایت می

شِِِّّّود. در ، داسِِِّّّتان به شِِِّّّیوۀ مونولوگ داخلی از زبان پیتر روایت می146تا ص  129پنجم ص

حقیقت، منیف نیز همانند دانشِِّّور با زاویۀ  دید دانای کل و نیز زاویۀ  دید اوَ شِِّّخص ناظر، به  

 پردازد و سعی دارد خصوص شخصیت اوَ رمانن، می   های داستان و به انی شخصیت  تحلیل رو

از  ای از هریکتواند نمونهتصِِّّویربکشِِّّد که میزدۀ کشِِّّوری را بهای از تاریخ اسِِّّتعمارگوشِِّّه

 کشورهای خاورمیانه باشد.

ها، بویژه زری و پیتر، احاطه دارد و    روایتگر در هر دو رمان، به درون و بیرون شِِِّّّخصِِِّّّیت    

نده قرارمی          یار خوان گاهی خود را در اخت هد، آ قت بخوا یان        هرو طب را در جر خا هد و م د

شخاص رمان قرارمی     سات و تفکرات ا ستفاده از افع دهد. ابزار برقراری  نین رابطهاحسا اَ ای، ا

سِِّّامد گویم و..( با بکنم، معتقدم، میبا صِِّّیغه متکلم مانند أری، أرید، أعرف، أقوَ و...)فکر می

 ت.باالس

 سبک در رمان سووشون -2-9
سخن    سبک در رمان، به ویژگی  صیف، نوع متن،  شیوۀ تو شاره و ک هایی مانند  نایه  گفتن به ا

ن کتاب  شود. مت میگیری از صور خیاَ گفته های اجتماعی و تاریخی و نیز بهرهواقعیت در زمینۀ

ساده، محکم و سرشار از  کشن و شیوایی است.  شاخصۀ  بارز سبک سووشون، این است که               
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شده    حوادث در آن، گزارش سنده، روایت  ستقیم نوی ست. در این رمان،  گونه و بدون دخالت م ا

  های اجتماعی و تاریخی، همصون بازار سِِِّّّیاه،  فقر، اعتیاد،  بیماری، خیانت،           برخی از واقعیت 

سی برخی دولت    سو شیده   داللی و جا صویر ک ست شده مردان برای بیگانه، قا اق و.. به ت و این  ا

ر اسِّت. از سِّوی دیگر، د  گرایانه بخشِّیده شِّیوۀ  نگارش، به رمان سِّووشِّون، جنبۀ نیرومند واقع   

اسِِّّت و از صِِّّور خیاَ به گونۀ بالغی و از اسِِّّتعاره، تشِِّّخیص،   رمان، نگرش و بینن ادبی نهفته

شبیه و  ساده و زیبا هستند:      کنایه بهره برده ت شبیهات آن،  شه یک ق »است و ت طره اشک  انگار همی

ور، دانش «) هاین.های یوسف نهفته بود؛ مثل دو تا زمرد مرطوب، عین زمرد گوشواره  توی  شم 

1348 :149) 

شیوه       شاهده در آن بارها به  ست و دقت م شده ازجهت توصیف، غنی ا ست و این  ای عالی بیان  ا

ت های آنها نیز به دقهای واقعی و اندیشِِّّهتوصِِّّیف فقل وصِِّّف برون نیسِِّّت بلکه درون شِِّّخصِِّّیت

نقرۀ قلمکار را کنار زد. دو تا لنگۀ در را به هم  سِِّّبانیده بودند. دور تا دور » مطرح گردیده اسِِّّت:

سِِّّفره، اسِِّّفند با گل و بته و نقن لیلی و مجنون قرارداشِِّّت. در وسِِّّل نان برشِِّّته به رنگ گل، خل 

 (51: 1390رنجبر، «) بود..وی نان با خشخاش پر شدهر

ی مثل هایمداری دانشِّور در این رمان و اسِّتفاده از تکنیک  گونگی و واقعیتسِّبک گزارش 

 مداریتاریخبک، جریان سِِّّیاَ ذهن، خاطرات و رویاهای بیدار و..  نیز در خدمت ویژگیفالش

  فتن از نثر روایی و نقل تاریخ که ممکن است گرگیرد. در همین راستا و برای فاصله  رمان قرارمی

 ست.اکننده باشد،  از تکنیک تجرید و اشاره به واقعیت نیز بهره بردهیکنواخت و  خسته

 تجرید -2-9-1

 است:هگویی، از آن استفاده کردتجرید، سبکی است که دانشور برای جلوگیری از مستقیم

رمزی از سقوط مصدق و هدف رمان، بازگویی   است که قتل یوسف،   دانشور به تصریا گفته  » 

فردا  ه روزی پرسِِّّد پسِِّّان  خان میاسِِّّت. روز مر گ یوسِِّّف، ابوالقاسِِّّم    32مرداد  28کودتای 

سرو      می صدای خ شور،   31شود  و  صۀ رمان  262: 1348مرداد ) دان (؛ بنابراین، در الیۀ رمزی، خال

ر دسِِّّت اجنبی اسِِّّت و تنها مانع راه  این اسِِّّت که مقارن جنگ جهانی دوم، اختیارات امور ایران د
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دسِِّّت  ببرند و کشِِّّور بهازپینتوانند کاریشِِّّود و مردم نمیمیبیگانگان، مصِِّّدق، از میان برداشِِّّته

افتد؛ در نتیجه، امکانات مملکت که باید به مصرف عمومی برسد، برای   سرسپردگان و بیگانگان می  

 (96: 1391نجبر، ر« ) شود.میکارگرفتهبرآوردن نیازهای بیگانگان به

ست. این وصف، یکی از زیباترین             » شییع جنازۀ یوسف ا سووشون، توصیف ت صل آخر رمان  ف

م شود. نیروهای امنیتی با مرد های حرکت مردم است که به تظاهرات ضدْاستعماری تبدیل می   وصف 

سپرده می      شوند و مردم پراکنده می درگیر می شبانه به خاک  ندین  شود و  شوند و جنازۀ یوسف، 

سلیت به خانۀ یوسف می    سلیت مک   نامۀ ت واهرم، گریه نکن خ»یابد: ماهون پایان میرسد و رمان با ت

ها هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و درخت   ات درختی خواهدرویید و درختدر خانه

اد مادینه( با ب در این پیام، درخت ) عنصر « آمدی سحر را ندیدی از باد خواهند پرسید: در راه که می 

صر نرینه(، در جلوه    سمان )عن شونت ای تمثیلی به هم پیوند یافتهآ صت دهند  دیده فاند تا به زنی خ ر

که در پیکرۀ آغشِِِّّّته به خون یوسِِِّّّف، سِِِّّّیاوشِِِّّّی را بازجوید و به مرد آرمانی خوین ببالد که از  

یهن خواهندبود.  روید و درختانی که آورندگان سِِِّّّحر )آگاهی و نور( به م        اش، درختی میکشِِِّّّته 

 رانه بیابد.گرایانه و شاعشوند تا سووشون در کلیت خود سبکی آرمانمیگرفتهکارتمثیل و نماد به

شون می      سوو شور خود دربارۀ  شاره   دان سطا رمان، ا نی بیوار به جالَ و پینای مرثیهگوید: در 

است. در سووشون به ایهام    مرگن است امّا در ژرفنای زاری بر سوگ سیاوش، زاری بر ملت ایران    

 (138-139:  1380ام. ) مهرور، ام امّا امید هم دادههای مردم ایران گریستهبر دات

 اشاره به واقعیت -2-9-2

این مسئله در بسیاری از جزئیاتی که مربوط به توصیف کلی شهر، نانوایی، زندان، تیمارستان،  

های  ها، بازارها و محلهطبیعت، اخالق، ارزشخانه، مدرسِِِّّّه انگلیسِِِّّّی، روابل اجتماعی، مریی

ست، تجلی می      ستایی ا ضور     شهری و رو صل دهم، زری در اجتماع ح یابد؛ به عنوان مثاَ، در ف

رود. خانه و زندان می   اسِِِّّّت. زری به دیوانه   دارد. شِِِّّّهر را تیفوس،  ناامنی و فحشِِِّّّا فراگرفته   

ا ها به نام علی، واقعیات روز ر   از دیوانه شِِِّّّود؛ یکی بیند و بسِِِّّّیار اندوهگین می   ها را می بدبختی 
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یان می  حان،           »کند:   نین ب لب در امت با تیفوس+ قحطی+ تق گازانبری، مسِِِّّّاوی اسِِِّّّت  لۀ  حم

 (104:  1348)دانشور، « های جهان متحد شوید.دیوانه

 الطَویلَه المَسافاتِ رمان سِبَاقُسبک  -2-10
یت   مان، برخی از واقع یاسِِِّّّی و     در این ر ماعی     های سِِِّّّ ماعی، همصون فقر، روابل اجت اجت

ش،  است و این شیوۀ نگار شده تصویرکشیده  های داخلی، ترورهای سیاسی و.. به  ها، آشوب شرقی 

 است.گرایانه بخشیدهالطویلۀ، جنبۀ نیرومند واقعالمسافات به رمان سباق 

مان، ر های سِِّّبکی این داسِِّّتان، پرگویی و توصِِّّیف احسِِّّاسِِّّات اسِِّّت. در این یکی از ویژگی

وری طکلمات و جمالت  یزی جز توصیف حالت روانی شخصیت ها در یک زمان معین نیست. به    

ای وجود ندارد که به یک مسِِِّّّئلۀ معین یا به مسِِِّّّئلۀ مهم و خطیری که که در رمان، حادثه یا رشِِِّّّته

صیت      شخ صیف جزئیات      ها بر گرد آن میسخنان و برخی از اعماَ  سنده در تو سد. نوی  رخد، بر

صیت              شخ سات  سا صف اح ست و در و سیار دقیق ا شان با یکدیگر مبالغه  های اولیهها در مالقاتب

 (395: 1994کند. )مومنه بشیر،می

یک    مان نیز از تکن ثل فالش   منیف در این ر خاطرات و        هایی م یاَ ذهن،  یان سِِِّّّ بک، جر

ستفاده کرده  شک، این تکنیک   رویاهای بیدار و.. ا ست و بدون  ودن رمان بو ادبی ها  بر زیباییا

و اشاره    بودن این رمان دارد، تجریدای که تأثیری مستقیم و مؤثر در ادبی کند امّا مسئله تأکید می

ست. این توانایی، در رمان  ست و تجلی آن در این های قبلی منیف تجلی یافتهبه واقعیت ا رمان  ا

 گردد.می بیشتر است. شاید علت آن، به ماهیت موضوع تاریخی این رمان باز

 تجرید-2-10-1

 ست:اگویی، از سبک تجرید استفاده کردهمنیف نیز  در رمانن برای جلوگیری از مستقیم

از  ایدر این رمان، زبان دارای ویژگی تجرید اسِِِّّّت،  را که زبان، بیانگر هیچ محیل یا نقطه          

ایی صورت  آمریکوگویی که بین اشخاص شرقی و انگلیسی و    خصوص گفت نقاط مشرق نیست. به  

گوها وگیرد، به انگلیسی است؛ به همین دلیل، منیف تأکید دارد که به خواننده القا کند که گفت  می

ادثی است نویسی، حو شود. از دیگر عناصر داستان   گیرد و به عربی ترجمه میبه انگلیسی صورت می  
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ا و همین دلیل، فضِّ  اسِّت، بدون اینکه به صِّورت مشِّخص بیان شِّود؛ به    که فقل به آن اشِّاره شِّده  

سم طرف  شده    مکان  و نیز ا ستقیم ذکر ن صورت م ست؛ به عنوان مثاَ،  های درگیر و عوامل آن، به  ا

شده     شوروی، با نام    نخست وزیر ایران، محمد مصدق، با نام پیرمرد ذکر  ست و به  ش « دیگران»ا اره ا

ان  یک بار در رماست و نفت که علت درگیری و دخالت خارجی است، به صورت صریا فقل شده

 (38: 2010بوشعیر،است.  )ذکر شده

 اشاره به واقعیت -2-10-2

بان پیتر مک     به برخی از واقعیت     در این رمان از ز لد،  نا های موجود در جوامع شِِِّّّرقی،   دو

اری  کنظمی، زندگی در رویاهای گَشِِِّّّته، مخفیماندگی، نبود نظافت، بیهمصون تقلید، عقب 

سوی       ست. از  شده ا شاره  شرق،      و.. ا سیاری از جزئیاتی که مربوط به  توصیف کلی  دیگر، در ب

ساکنان آن، ارزش  ست، از      ها، بازارها و محلهروابل اجتماعی و مزاج  ستایی ا شهری و رو های 

شده    ستفاده  صورتی ملموس، برخی از واقعیت   این تکنیک ا ست و به  شرق ب ا ه های موجود در 

( به این ترتیب، منیف از  شم پیتر به شرق   337 :1990است. )ن.ک: منیف،  تصویر کشیده شده   

ست بلکه به ثبت دیده    نگاه می سی خودش نی سیا ا و هکند. پیتری که فقل به دنباَ تحقق اهداف 

پردازد؛ گویی که او خاورشِِّّناسِِّّی اسِِّّت که به ثبت خاطرات خودش  مشِِّّاهداتن در شِِّّرق می

 پردازد و فقل جاسوس نیست.می

ستفاده کرده عالوه بر این، منیف در این  ست که با تکنیک رمان، از تکنیک جدیدی ا آثار  ا

ست زیرا منیف در دیگر رمان    شتن فرد با جامعه هاین، حالت هماهنگیسابقن متفاوت ا اش  ندا

کند، به را از طریق یک شخصیت محوری که اهل همان جامعه است و در آن جامعه زندگی می   

صویر می  سباق   ت سبت به این  االمسافات کشد اما در رمان  لطویله، منیف دیدگاه یک خارجی را ن

صویر جامعه و این ارتباط، به شرق می  میت نگرد کشد؛ به عبارت دیگر، از نگاه یک فرد غربی به 

 (156: 1405کند.) ن.ک: شاکر، و آن را توصیف می
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 مایۀ رمان سووشوندرون  -2-11
ضِِّّدْاشِِّّغالگری اسِِّّت که با اسِِّّتفاده از مایۀ سِِّّووشِِّّون، یک مفهوم ضِِّّدْاسِِّّتعماری و درون

پردازد و از جوهر شِِّّعر، عشِِّّق،  های تمثیل، اسِِّّطوره و حماسِِّّه، به روایت داسِِّّتان می  تکنیک

ند که  کگیرد و با اسِِّّتفاده از عنصِِّّر عزاداری شِِّّیعی، سِِّّعی میبینی و سِِّّیاسِِّّت کمک میجهان

سطوره همراه با بزرگ صل ترین ا ، نقن  ند. در این رمانآفرینی امید بیافریخیزی و برکتهای حا

خصوص انگلیس، بسیار بارز و تأثیرگَار است. نماد صنعت غرب و نمایندۀ  آن در     استعمار و به 

این رمان،  رخ خیاطی سِِّّینگر و سِِّّرجنت زینگر اسِِّّت. به دنباَ صِِّّنعت، اشِِّّغاَ نظامی روی   

و  فتداها به دسِِِّّّت نیروهای اجنبی میدهد و سِِِّّّیاسِِِّّّت، فرهنگ، قوای نظامی و بیمارسِِِّّّتانمی

ستقالَ کشور در معرض خطر جدی  قرارمی    مردان حکومتی، به بیگانگان خدمت گیرد؛ دولتا

ماَ های جامعه پایکنند و درصدد جلب  رضایت نمایندگان کشورهای بیگانه هستند؛ ارزش     می

شته     شود و مردم در مقابل  جباران  کرنن می می سف و ک ضور یو شدن وی در این  کنند امّا ح

 دارد.کند و آنها را به حرکت  و مقابله در برابر استعمار وامیمردم را بیدار میرمان ، 

های ناروای زورمندان و مایۀ سِِِّّّووشِِِّّّون، ایسِِِّّّتادگی در برابر خواسِِِّّّته  درون»درحقیقت،  

ضاع و احوالی غیر عادی و نابه    سی ها( در او ست. مردی در برابر زور و    بیگانگان ) انگلی سامان ا

 ناپَیری از  کند و در نهایت، جان خود را به خاطر این ایسِِِّّّتادگی و انعطاف        قلدری مقاومت می   

 (107: 1383تسلیمی، « ) دهد.دست می

 جنبۀ تاریخی رمان سووشون -2-11-1
خصِِّّوص کشِِّّمکن دوَ بیگانه با رمان سِِّّووشِِّّون بر زمینۀ بخشِِّّی از تاریخ معاصِِّّر ایران و به 

اش هم یهای حماسی و فلسفبعد تاریخی آن با جنبهاست.  مصدق و مسئلۀ استقالَ ایران، نقن بسته   

سوار میدان شجاعت و   ها، تکمرز است؛ حماسی از این بابت که قهرمان آن، مانند قهرمانان حماسه   

شِِّّهامت اخالقی و اجتماعی اسِِّّت و فلسِِّّفی از این بابت که نویسِِّّنده قصِِّّد دارد بگوید که زندگی 
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تعمیددهنده و امام حسین )ع( سرنوشت مشابه دارند و      شود. یحیی  شود و تاریخ تکرار می تکرار می

 ( 51: 1390)رنجبر،   طور.سیاوش و یوسف، قهرمان این رمان هم همین

«       َ فارس در سِِِِّّّّا قۀ  به تحوالت منط نده  قایع پس از        نویسِِِّّّ هانی دوم و و نگ ج های ج

شاه می     قدرتبه ضا  سیدن محمدر ستان، در نیمۀ اوَ  ر شیراز  1322پردازد. حوادث دا اتفاق   در 

«  کند.نیز اشاره می  32مرداد  28افتد امّا به گفتۀ دانشور، رمزگونه به سقوط دولت مصدق در    می

یدی،      یان و مر قان تاریخی دیگر نیز اشِِِِّّّّاره      66: 1391) ده به برخی از حوادث  مان  ( در این ر

ست؛ از جملۀ این حوادث می شده  شاره کرد:    ا شف حجاب ا شهر، اولین زنی که »توان به ک   در 

 ادر آبی کلوش سر کرد و به قوَ خودش، کفن سیاه را کنار گَاشت، او)خانم فتوحی(  بود و 

دانشِِّّور، « ) بود که او  ادر کلوش را هم مرخص کرد.هنوز کشِِّّف حجاب رسِِّّمان اعالم نشِِّّده

شور به جنگ بین نیروهای انگلیس و آلمان و حضور     109: 1348 ( و در جایی دیگر از رمان، دان

 (38کند. )ن.ک: همان: ر کشور اشاره میاین نیروها د

 طَویلَهال درون مایۀ رمان سِبَاقُ المَسافاتِ -2-12
خصی،  های شهای دیگر منیف که به تجربهالطویله، برخالف رمانالمسافات درون مایۀ سباق 

ر پردازد، به موضوع فساد سیاسی موجود د    عاطفی یا اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی و فکری می  

شرقی پرداخته کشو  ست و بی رهای  شته     ا ستقیمی به کشوری خاص دا شارۀ م ش آنکه ا د، تالش  با

ستعمار          ضای ا سی و ف سیا ساد  شد. این رمان    کرده تا رمان او نماد ف شورهای خاورمیانه با زدۀ ک

سیطره بر         شورهای منطقه خاورمیانه، با هدف  سر نفوذ در ک ستی را بر  درگیری نیروهای امپریالی

لت های  ثروت به تصِِِّّّویر می   نفتی این دو قانونی و غیر اخالقی     کشِِِِّّّّد و بر روشها  های غیر 

ها در درگیری و مبارزاتشِِّّان برای سِِّّیطره بر منابع نفتی خاورمیانه تأکید  ها و آمریکاییانگلیسِِّّی

ماد زیاده     کند. منیف در این رمان، پیتر مک    می لد را ن ها   طلبی انگلیسِِِّّّیخواهی و سِِِّّّلطه دونا

 است.قرارداده
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کند. این دوگانگی در سِِّّخنان  همصنین  این رمان، به دوگانگی بین شِِّّرق و غرب اشِِّّاره می

اهم که بروم خوکند؛ میگوید: این شِِّّرق لعنتی، مرا تحریک مییابد؛ آنجا که میپیتر تجلی می

راحتی  توان به(. نمی77( امّا نگاه کنید  قدر بیروت با لندن فرق دارد. )همان:      21: 1990) منیف، 

اند. )همان:   اند، به همان اندازه مبهم و پیصیده     ها را فهمید؛ به همان اندازه که سِِِّّّاده       این شِِِّّّرقی

شرقی » ( و 118 ست، نمی       ها حتی خدا را هم نمیاین  شان عجیب ا سند، همۀ رفتار دانند  ه  شنا

 (102دهند. ) همان: خواهند و دوست را از دشمن تشخیص نمیمی

 الطَویلَه المَسافاتِ سِبَاقُ جنبۀ تاریخی رمان -1 -2-12

و  الطویلهالمسِِِّّّافاتایت رخدادهای واقعی در رمان سِِِّّّباقهای تاریخی و رو درباره ویژگی 

 ای از تاریخ معاصر، باید به دو موضوع اشاره کرد:روایت وی از گوشه

 :تاریخ مکتوب

زیری ودورۀ  نخسِِّّتمنیف در این رمان، یک دورۀ تاریخی بسِِّّیار آشِِّّفته و پرتنن در ایران، یعنی 

شدن صنعت   با بریتانیا را لغو کرد و ملی 1901است. مصدق، قرارداد   محمد مصدق را به تصویر کشیده    

نفت را اعالم کرد. این مسِِِّّّئله، منجر به ایجاد تنن در روابل بین دو کشِِِّّّور و اختالف با شِِِّّّاه شِِِّّّد.        

اش، به کرد و به همراه خانواده وزیر جدید انتخابکه شِِِّّّاه، ژنراَ زاهدی را به عنوان نخسِِِّّّت   طوریبه 

 ها از سِِّّویهای زیادی بین احزاب داخلی در کشِِّّور صِِّّورت گرفت. این درگیریاروپا رفت. درگیری

شد و در نهایت، دولت مصدق سقوط کرد و  شاه به ایران بازگشت.  نیروهای امپریالیستی سازماندهی می  

ن رمان، از منابع موثق تاریخی مربوط به این کند که در نوشِِِّّّتن ایعبدالرحمن منیف صِِِّّّراحتان اعالم می

گویِِّّد: رمِِّّان اسِِِِّّّّت. وی در این بِِّّاره می دورۀ پرتنن در تِِّّاریخ معِِّّاصِِِّّّر ایران اسِِِّّّتفِِّّاده کرده     

ه ها بر تاریخ، اسِِّّناد و مدارک تکی الطویله، تنها رمانی اسِِّّت که بیشِِّّتر از دیگر رمان  المسِِّّافات سِِّّباق 

سوب نمی     کرده ستان روایی مح ست و هرگز یک دا شتم، در ذهنم به  ش ا ود. هنگامی که این رمان را نو

سته  صورت کامل، تصویر معیّنی که می   ستم آن را ثبت کنم، نقن ب تصویر   بود و این تصویر، همان خوا

وجودآمد. در نوشِِِّّّتن برخی از وقایع این ایران در دورۀ مصِِِّّّدق بود که در نتیجۀ  مطالعه و بررسِِِّّّی به

یران  استناد ورزیدم. دوستم، حسین جمیل، که سفیر عراق در ایران      رمان، بر اسناد و مدارکی از داخل ا 
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بود، مرا از تمام مکاتبات و اسناد و مدارکی که در سفارت عراق در ایران وجود داشت، آگاه کرد. این     

سناد، مربوط به دهۀ   سقوط مصدق، حوادث این دوره،    خصوص دورۀ روی  این قرن، به 50ا کارآمدن و 

ها در ایران، نشِِّّینی انگلیس، نفوذ آمریکاییملی، فرار شِِّّاه به خارج از کشِِّّور، عقبمثل تشِِّّکیل دولت 

نجر ها و تحوالتی که مها، پیروزیها، مانورهای نظامی نیروهای رقیب، شکست  رقابت این نیروها، توطئه

 (34:  2010)بوشعیر،گلیس و انحالَ جنبن ملی شد، بود. به بازگشت شاه و شکست ان

 خاورشناسیادبیات 

سباق   سافات  از آنجا که رمان  ضوع   الطویله از زبان یک فرد خارجی روایت میالم  شود، مو

 هایخاورشناسی، در این رمان پررنگ می گردد. منیف در این رمان، برخی از سخنان و دیدگاه   

لورنس، جهانگرد مشِِّّهور انگلیسِِّّی، را انتخاب و هر بخن از رمانن را با سِِّّخنان لورنس آغاز 

 است:است. همصنان که بخن دوم کتاب، با این پاراگراف طوالنی آغاز شدهردهک

هنگامی که لباس شِِِّّّرقی را پوشِِِّّّیدی، به معنی کامل کلمه، شِِِّّّرقی باش. تمام رفتارهای                »

سنت     سی را کنار بگَار و به صورت کامل پایبند عادات و  شرقی باش. اروپایی ا انگلی ز این های 

 (94: 1990منیف، « ) یطره یابد.ها ستواند بر شرقیطریق می
ناسِِّّی شِِّّعبدالرحمن منیف با آوردن  نین سِِّّخنانی، به دنباَ بسِِّّیاری از اهداف فکری و زیبایی

اسِِّّت و در رأس این اهداف، می توان به تعیین ماهیت دیدگاه خاورشِِّّناسِِّّی و تحوالت آن و   بوده

شاخصه    شرق در اذهان جهانگردان اروپایی از طریق    تعیین  صویر  شا    های ت شان ا شته ها یا ادبیات ره نو

اسِِّّت. عالوه بر این، مادۀ  نمود. این سِِّّخنان گزیده، به رمان جنبۀ موضِِّّوعی و واقع گرایانه بخشِِّّیده

خاورشناسی سهم بسزایی در دادن روح زندگی به این رمان داشته است و تا حد زیادی این رمان را        

 (2001:35است. )بوشعیر، کننده قراردادهواقعی و قانع

 تطبیق دو رمان -2-13

گرایانه با سِِِّّّاختاری محکم، برخوردار از سِِِّّّووشِِِّّّون اثری اسِِِّّّت واقع  در مقام مقایسِِِّّّه،

های درونی واکنن  های یک رمان کامل. دانشِِِّّّور در این رمان، موفق به کشِِِّّّف انگیزهویژگی

ها در برابر حوادث بیرونی شِِّّده و تاریخ یک دورۀ مشِِّّخص از زندگی سِِّّیاسِِّّی ایران را    آدم
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محکم.   گرایانه با ساختاریالطویله نیز  اثری است واقع المسافاتاست. رمان سباق داستانی نموده

منیف در این رمان، درگیری نیروهای امپریالیسِِِّّّتی  بر سِِِّّّر نفوذ در کشِِِّّّورهای منطقه با هدف 

  و در هر د فکر اصلی کشد . در حقیقت،  ها را به تصویر می های نفتی این دولت سیطره بر ثروت 

 ،شِِّّاهد درگیری یوسِِّّف ،داسِِّّتاندو به همین دلیل، در  و رمان، پرداختن به انسِِّّان مبارز اسِِّّت

 .ایمهای خودفروختهبا آدم الطویله،المسافاتسووشون، و پیرمرد، قهرمان سباققهرمان 

ستی تبعیت می      صوَ پیرنگ رئالی ساختار، پیرنگ در هر دو رمان، از ا شور  کندر زمینۀ  د. دان

اسِِّّت و به خود، تاریخ یک دورۀ مشِِّّخص از زندگی سِِّّیاسِِّّی ایران را داسِِّّتانی نمودهدر رمان 

 َ رسیدن محمدرضا   قدرتهای جنگ جهانی دوم و وقایع پس از بهتحوالت منطقۀ  فارس در سا

افتد امّا به گفتۀ  و در شِِّّیراز اتفاق می 1322پردازد. حوادث داسِِّّتان، در نیمۀ اوَ سِِّّاَ  شِِّّاه می

شور، رمزگونه ب  صدق در    دان سقوط دولت م شاره می  32مرداد  28ه  کند. عبدالرحمن منیف نیز ا

زیری ونیز در این رمان، یک دورۀ تاریخی بسِّیار آشِّفته و پرتنن در ایران، یعنی دورۀ  نخسِّت   

کشِِّّد و بر درگیری نیروهای امپریالیسِِّّتی بر سِِّّر نفوذ در  دکتر محمد مصِِّّدق را به تصِِّّویر می

 کند.های نفتی این دولت ها تأکید میبر ثروت کشورهای منطقه، با هدف سیطره

های اصِِّّلی و فرعی  بینیم که در هر دو رمان، شِِّّخصِِّّیت پردازی، میدر سِِّّطا شِِّّخصِِّّیت 

اند. نوع نگاه منیف به قصِِِّّّه، او را به گزینن یک شِِِّّّدهمایه پرداختهمتناسِِِّّّب با پیرنگ و درون

ت و در کنار این اسِِّّجاسِِّّوس و دیپلمات انگلیسِِّّی برای شِِّّخصِِّّیت مرکزی رمانن واداشِِّّته   

ها نیز بینیم که به جز شِّخصِّیت پیرمرد ) دکتر مصِّدق( دیگر شِّخصِّیت     شِّخصِّیت اصِّلی، می   

ده را که این مسئله، تأسف خوانن  طوریپاخت دارند، بهومزدورانی هستند که با بیگانگان ساخت  

شور تالش کرده  شخصیت انقالبی و میهن    برمی انگیزد. در مقابل، دان ست که از یک  به رست  پا

ستفاده کند. در حقیقت، دانشور در رمانن، به یک زن، نقن        عنوان شخصیت محوری رمانن ا

د. کنهای داستان خود را معرفی می است و در همان ابتدای داستان، تمام شخصیت     محوری داده

هایی انقالبی وجود دارند که در های مزدور، شِّخصِّیت  در رمان سِّووشِّون در کنار شِّخصِّیت    
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شعله   مقابل بیگانه می ستند و باعر بیداری مردم و  شدن روحیۀ  ملی آنها می ای هرمان شوند. ق ور

خان اسِِّّت و همان طور که گفتیم، او رمزی اسِِّّت از یکی از بزرگ رمان سِِّّووشِِّّون، یوسِِّّف 

سعادت قومی و ملی می      شری که فدای  سطوره فرهنگ ایرانی  و حتی ب شود  قهرمانان تاریخ و ا

صدق و جالَ آَ احمد، مورد  سنده بوده  امّا م سف نظر نوی خان در این رمان، اند. در حقیقت، یو

الطویله اسِِّّت اّما شِِّّخصِِّّیت  المسِِّّافات نمودی از شِِّّخصِِّّیت پیرمرد ) مصِِّّدق( در رمان سِِّّباق 

دونالد ، جاسوس و دیپلمات انگلیسی است. وی    الطویله، پیتر مک محوری رمان سباق المسافات  

خوانی دارد. زری، یک زن رمان سووشون، هم   نماد استعمار غرب است و با شخصیت زینگر در    

ستعمار و زورگویی می     صیل و نجیب ایرانی است که در برابر ا شیری  ا ستد و در مقابل او،  ن در ای

ند.   کالطویله، یک زن مزدور ایرانی اسِِِّّّت که به بیگانگان خدمت می         المسِِِّّّافات رمان سِِِّّّباق  

دور بیگانگان هسِِّّتند و در راسِِّّتای  خان در رمان سِِّّووشِِّّون، هر دو مزالدوله و ابوالقاسِِّّمعزت

 های عباس، میرزاها، شِِّّخصِِّّیتدارند. در کنار این شِِّّخصِِّّیتاهداف نیروهای بیگانه گام برمی

شرف آیت  سیری برخالف جریان       محمد و ا ستند که در م سوس بیگانه ه سه مزدور و جا اهلل، هر 

 دارند. انقالب و استقالَ وطن گام بر می

  های درونی و کننگویی، انگیزهی کل نامحدود و نیز شِِِّّّیوۀ تکدانشِِِّّّور با زاویۀ دید دانا

شِِّّده  و تاریخ یک دورۀ مشِِّّخص از زندگی سِِّّیاسِِّّی ایران را به ها در برابر حوادث بیرونیآدم

است امّا منیف، با زاویۀ دید دانای کل و نیز زاویۀ دید اوَ شخص ناظر، به تحلیل    تصویر کشیده  

 پردازد.صوص شخصیت اوَ رمانن میخهای داستانن و بهروانی شخصیت

بک، جریان سِِِّّّیاَ ذهن،      هایی مثل فالش  دانشِِِّّّور و منیف در رمان های خود،  از تکنیک    

فاده کرده        یدار و.. اسِِِّّّت بدون شِِِّّّک، این تکنیک    خاطرات و رویاهای ب ند و  بایی و   ا ها  بر زی

ین دو بودن ادر ادبیای که تأثیری مسِِّّتقیم و مؤثر اسِِّّت امّا مسِِّّئله بودن هردو رمان افزودهادبی

کنیک  خوبی از این تاند بهرمان دارد، تجرید و اشاره به واقعیت است که هر دو نویسنده، توانسته   

صه      شاخ ستفاده کنند. یکی از  ست که درهر دو رمان،  به    ا سبک دو رمان مورد نظر، آن ا های 
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وی است. از س  بسنده شده  های اجتماعی  و تاریخی به اشاره و کنایه  برخی از رویدادها و واقعیت

دیگر،هر دو رمان از نظر توصیف بسیار غنی هستند، با این تفاوت که نثر رمان  سووشون، نسبت       

 تر است.تر و  ادبیالطویله، شاعرانهالمسافات به نثر رمان سباق 

گردد. در هر دو رمان، نقن  موضِِّّوع در هر دو رمان، به مسِِّّائل سِِّّیاسِِّّی و تاریخی بازمی   

خصِِِّّّوص انگلیس، بسِِِّّّیار بارز و تأثیرگَار اسِِِّّّت. فقر، توطئۀ نیروهای داخلی و به اسِِِّّّتعمار و

شدن صنعت نفت و سقوط دولت مصدق و.. از جمله     خارجی، حضور استعمارگران، مسئلۀ ملی   

موضِِّّوعات مشِِّّترک بین دو رمان اسِِّّت امّا نوع نگاه نویسِِّّندگان به این موضِِّّوعات، متفاوت    

ها ادیها و نامرپردازد و با وجود شکست  ز به این موضوعات می است؛ دانشور با نگاهی انتقادآمی  

کند که جهانی آباد و آزاد و رها از زورگویی در انتظار جوامع       گویی میدر بسِِِّّّتر تاریخ، پین 

شِِِّّّوند و درخت اسِِِّّّتقالَ را با خون خود      زودی بیدار می بشِِِّّّری اسِِِّّّت  ون تودۀ مردم، به  

کنند و در عین حاَ، از شور و شعر و عشق را نابود میپرورند و سلطۀ استعمار و درنده خویی می

شوند. همصنین این رمان، نمونۀ یک عشق مطلوب را که در میان دو قهرمان این رمان،   غافل نمی

یوسِِّّف و زری، و در متن زندگی زناشِِّّویی در جریان اسِِّّت، به نماین می گَارد امّا منیف، با 

سائل    نگاهی کنایه سته از م شر   برخورد کردهآمیز با این د ست و طبق دیدگاه یک فرد غربی،  ق ا

ود و هر ش است؛ به همین دلیل، موضوع خاورشناسان، در این رمان پررنگ می    تصویرکشیده  را به

شود. منیف در رمانن، به  ای از جهانگرد مشهور انگلیسی، لورنس، آغاز می  فصل رمان، با جمله 

سر  پاوَ ثر    ستی بر  شاره می   وتدرگیری نیروهای امپریالی شرق  ا وان  کند. همصنان که عنهای 

های غربی برای سِّیطره و  پاوَ  الطویله، رمزی اسِّت از رقابت دولت المسِّافات   رمانن، سِّباق 

سافت های منطقۀ  خاورمیانه؛ دولتثروت شرق آمده هایی که از م صدد  هایی طوالنی به  اند و در

انیا، ر این رقابت، اسِِّّتعمار پیر یعنی بریترسِِّّیدن به منافع امپریالیسِِّّتی خود در شِِّّرق هسِِّّتند؛ د   

 سرعت، سلطۀ  خود را بر شرق گسترش    تواند بهشود و  می خورد و آمریکا پیروز میشکست می  

 دهد. 
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 گیرینتیجه -3

های خود، یک دوره از تاریخ معاصر کشور ایران را به تصویر دانشور و منیف در رمان  -

گیری از اسناد مکتوب در این دوره و منیف با بهرهاند؛ دانشور به لطف حضور خود کشیده

 سفارتخانه و اطالعات شنیداری.

دید اوَ شخص ناظر، به تحلیل  ِّ دانشور و منیف، با زاویۀدید دانای کل نامحدود و نیز زاویۀ

 پردازند.خصوص شخصیت اوَ میهای داستان و بهروانی شخصیت

گرایانه و پایبند به اصوَ رئالیسم است. زمان ، خطی و ِّ سبک و زمان در هر دو رمان، واقع

َشته، کاربردن بازگشت ناگهانی به گجلو است، با این تفاوت که دانشور و منیف، گاه با بهروبه

 اند.این خل سیر ثابت را دست خوش تحوَ کرده

ه منیف به ااند. نوع نگشدههای اصلی و فرعی، متناسب با پیرنگ و درونمایه پرداختهِّ شخصیت

-قصه، او را به گزینن یک جاسوس و دیپلمات انگلیسی برای شخصیت مرکزی رمانن واداشته

ان پرست به عنواست و در مقابل، دانشور تالش کرده است از یک شخصیت انقالبی و میهن

 است.شخصیت محوری رمانن استفاده کند و به یک زن، نقن محوری داده

مان مورد نظر، آن است که درهر دو رمان،  برای بازگویی های سبک دو رِّ یکی از شاخصه

 است.های اجتماعی و تاریخی، به اشاره و کنایه بسنده شدهبرخی از رویدادها و واقعیت

ای در دو رمان برخوردار است. های زبانی روایت، توصیف از جایگاه ویژهِّ از میان ویژگی

تلف گاه از زبان روایتگر نسبت به مسائل مخ توصیف اشخاص، مکان و زمان و نیز تشبیهاتی که

های گسترده و قوی، بین از هر گیرد، برای رسیدن به اهداف روایی است. توصیفصورت می

تر و است امّا نثر رمان دانشور ادبیعامل دیگری، باعر تصویرسازی در ذهن مخاطب شده

 تر از نثر رمان منیف است. شاعرانه

گردد. حضور ع در هر دو رمان به مسائل سیاسی و تاریخی بازمیِّ در زمینه  محتوا، موضو

های آنها در کشور، آشوب داخلی، شیوع فتنه، سرسپردگی ارکان دولت، غفلت بیگانگان و توطئه
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تودۀ مردم، مقاومت و.. از جمله موضوعاتی است که در این دو رمان به صورت آشکار تجلی 

 است.یافته
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