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 21 تا 1 صفحه از، 1394 تابستان و هارب ،1 شماره ،20 دوره جهان، معاصر ادبيات پژوهش

 

  متفاوت: کروزوهای رابينسون

 کوتسی مکسول جان از داستان دو در چندصدایی

 
  1بوربور ترانه
 ها و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان

 

 2وولين یاستفان

 انگلستان  انگلستان، ساسکس دانشگاه ق،یتحق مشاور

 

 (29/10/1393 :تصویب تاریخ ،17/03/1393 :دریافت تاریخ)

 

 چکيده

 دوبار را داستان نیا یکوتس مکسول جان ،کروزو نسونیراب یماجراها رمان انتشار از پس قرن سه به نزدیک

 و او عناوان  باا  نوبا   ةزیجاا  یساننران  در دوم باار  و (1989) فو یآقا رمان در اول بار :است کرده یسیبازنو
 ،آن یطا  که است داده شک  را یپسااستعمار تینامتنیب ،هیاول رمان با اثر دو نیا مناسبات (.2003) مردش

 تیا نامتنیب .کناد یما  برقرار یامکالمه ،غرب ةشدشناخته یهارمان از یکی با یجنوب یقایآفر از یاسندهینو

 و ساازد یم ییصدا تک و یمردساالر ،یاروپامحور کیدئولوژیا گفتمان مقاب  در یگفتمان ضد یپسااستعمار

 کاه  اسات  آن مقالاه  نیا ا بحا   یاصل محور .است رمان در «ییچندصدا» و «یگومداروگفت» جادیا یپ در

 مکنم رمان در ییچندصدا جادیا که است داده نشان شدهشناخته یهارمان از یکی یبازساز دوبار با یکوتس

 باا  یکوتس اثر دو ینامتنیب ارتباط یبررس ضمن مقاله نیا .باشد اثر یامحتو هم و ساختار بر یمبتن هم است

 یای روا یهاا کیا تکن از یریا گبهاره  با ییچندصدا ةلفؤم فو یآقا رمان در که کندیم بح  دوفو  یدان رمان

 دهاد  یما  نشاان  ماردش  و او داساتان  کاه یدرحاال  ؛اسات  گرفتاه  شک  «ییدوصدا گفتمان» و «ییدوپهلو»

 در «یبیترک تیهو» بابا، یهوم ریتعب به و توسعه محصول ،باشد داستان فرم یژگیو آنکه از شیب ییچندصدا

 .است سندهینو ریضم
 

  .یبیترک تیهو بابا، یهوم ،یکوتس جان ،یپسااستعمار تینامتنیب مردش، و او فو، یآقا :یديکل یها واژه

                                                 
          E-mail: taranehborbor@gmail.com          22239966  :    تلفن  . 1

2.                       E-mail: S.Newell@sussex.ac.uk 
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 مقدمه

 .اسات  شاده  یسا یبازنو و ینیباازب  بارهاا  شاده شاناخته  یادب متون ،جهان معاصر اتیادب در

 انیا م معناادار  یارتبااط  یبرقارار  یبرا یراه و گذشته مرور یبرا یروش ،یادب آثار یسیبازنو

 کاه  دارد وجاود  یاشاده شاناخته  یهاا نمونه ،یپسااستعمار اتیادب در .است امروز و گذشته

 نموناه  یبرا .اندکرده برقرار 1غرب اتیادب ةشدشناخته آثار و متن کی انیم ینامتنیب ارتباط

 برتاا  تیشنصا  یزنادگ  کاه  سیر نیج اثر (1966) سارگسو یوحش یایدر رمان به توانیم

 جاوز   اثار  یکیتاار  دل در رمان یسیبازنو زین و کرده یبازساز را ریا نیج رمان در سونیم

 .کارد  اشااره  یسودان سندةینو ،صالح بیط و ییایکن سندةینو ونگویت وا یگوگ یسو از کنراد

 در را صادا تاک  و یخط تیروا تیکل خود روش به کیهر ،متفاوت یهاتیمل از یسندگانینو

 جهاان  از ماا  درک و تصاور  کاه  اناد کرده یادآوری و اندبرده الؤس ریز غرب یادب آثار یعضب

 الزم و اسات  گرفتاه  شاک   یفلسف و یادب ،ینیتار یقطع و یکل یهاتیروا ةیپا بر ،رامونیپ

 .شود نظر دیتجد آن در است

 و استعمارشاده  فرهنا   دو انیا م یادبا  اثر کی که ینامتنیب و ینافرهنگیب یامکالمه به

 ناد یگویما  «یپسااستعمار تینامتنیب» ،اصطالحدر ،کندیم جادیا شرق و غرب ای استعمارگر

 ةشاد شاناخته  اتیادب یبازساز با ،یاستعمار       سابقا  یکشورها سندگانینو .(26 :2006 ن،ی)ل

 از کجانباه ی یداساتان  جهاان  در کاه  هستند ییهاارزش و معنا دنیکشچالشبه یپ در غرب،

 اروپاامحور  مسال   تماان فگ ،آثاار  نیا ا در .اناد شده ارائه برتر یهاارزش وانعنبه غرب یسو

 سااخته  2گفتماان  ضاد  کیا  مقابا   در و شاود یم دهیکش چالشبه مردمانش و شرق ةدربار

 هاا آن  یتباد  و صادا تک آثار یدگرگون و رییتغ ،گفتمان دض نیا هد  (.27: )همان شود یم

 یکشاورها  انیبوم دید ةیزاو از هاتیروا و خیتار ةدوبار ییبازنما .است 3ییدوصدا گفتمان به

 ،آن با  تبه و هانینشهیحاش ینیبجهان و هاهتجرب صداها، شدنمطرح یبرا یروش ،مستعمره

 .است اتیادب در 4ییچندصدا شیافزا

 را کاروزو  نساون یراب یماجراهاا  و یزنادگ  رماان  که مردش و او داستان و فو یآقا رمان

 -دوفاو   یا دان رمان .روندیم شماربه یپسااستعمار تینامتنیب قیمصاد از ،اند کرده یسیبازنو

                                                 
1. Western Canon 

2. counter discourse 
3. dialogical 

4. polyphony 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

 یهاا رماان  یگومادار وگفت از -است یسیانگل رمان نیاول ،نامنتقد از یاریبس ةدیعق به که

 نگااه  و ییصادا تاک  ،یکوتسا  یساو  از اثار  نیا ا یسیبازنو در .ستین مندبهره بعد یهادوره

 کیا  زبان از فو یآقا رمان .شودیم دهیکش چالشبه آن یستیالیامپر و مردساالر کیدئولوژیا

 .دبار یما  الؤسا  ریا ز را رهیا جز در کروزو یهاییماجراجو ةیاول تیروا که شود یم تیروا زن

 آن و پرداختاه  رمان یبررس به یتسینیفم نقد و یپسااستعمار نقد منظر از واکیاسپ یاتریگ

 -154 :1991) واکیاساپ  .اسات  خواناده  هاا نینشهیحاش به صدادادن یبرا یکوتس تالش را

 یمارد  عناوان باه  یکوتس است معتقد ،داندیم ریتقد ةستیشا را یتالش نیچن آنکه با (164

 را اهپوساتان یس ایا  زنان مانند ییهانینشهیحاش یآرزوها و هاخواسته تواندینم دپوستیسف

 مبحا   اصا   در اسات،  پرداختاه  آن باه  واکیاساپ  آنچاه  .کناد  ینا یبشیپا  یکاف ةانداز به

 عناوان باه  کاه  یممتاز تیموقع  یدلبه ،یکوتس که معنا نیا به ؛است تیروا در 1«وساطت»

 هاا نینشا هیحاشا  یازهاا ین باه  صدادادن یبرا یقبول قاب  ةواسط ،دارد دپوستیسف مرد کی

 نوبا   ةزیجاا  یساننران  در اماا  ناداد،  پاسخ میمستق طوربه را نظر اظهار نیا یکوتس .ستین

 پاساخ  -دهدیم نشان مقاله نیا که گونههمان -که کرد ارائه یداستان ،2003 سال در اتیادب

 .دارد خود در را بح  نیا به

 ةمقالا  .اسات  محادود  اریبسا  ،شده نوشته مردش و او داستان ةدربار که ییهانقد تاکنون

 کناد یم یبررس یکوتس اثر دو یفهومم و یساختار یهاتفاوت به پرداختن ضمن     اوال  حاضر،

 چندصادا  یتا یروا و کشاد یما  چاالش باه  را دوفاو   یا دان رمان ییصداتک کیهر چگونه که

 دنا توایما  یاجتمااع  یهاا ازیامت باا  یاهساند ینو چگوناه  که پرسش نیا نکهیا دوم .سازد یم

 مردش و او داستان براساس د،کن جادیا هاتیاقل و هانینشهیحاش یصدا بازتاب یبرا یفرصت

  یا ب و باباا  یهاوم  یهاا هینظر ةیپا بر که است نیا نجایا در شدهارائه ةینظر .دشویم یبررس

 ماردش  و او داساتان  ؛سات ین فرم به وابسته      صرفا  یالفهؤم ،اتیادب در ییصداچند ،اشکرافت
 یصاداها  ةتوساع  و ییچندصادا  باه  دنیرسا  یبارا  الزم شارط  کاه  است دهیا نیا کدؤم زین

 .است 2«یبیترک تیهو» رشد و «یگرید» به سندهینو ةآگاهان و مسئوالنه نگرش ،چندگونه

 
 

                                                 
1. Agency 

2. hybridity 
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 یبررس و بحث

 ییچندصدا به ییصداتک از گذار :اول بخش

 رماان  در یعناصار  چاه  کاه  میکنا  بحا   دیبا مردش و او داستان و فو یآقایبررس از شیپ

 و یزنادگ » عنوان با بارنیاول ،رمان نیا .دیطلبیم را آن یسیبازنو کروزو نسونیراب یماجراها
 نسونیراب .(10 :2008 ،یچتی)ر شد چاپ «کروزو نسونیراب ةمنتظر ریغ و بیعج یماجراها

 او ،آب انیا جر و شاد  سانحه دچار ییایدر یسفرها از یکی در که بود یانوردیدر تاجر کروزو

 ،او یهاا جنا   یماجراهاا  بارد.  کاا یآمر و قاا یآفر انیم گمنام یارهیجز ساح  به هوشیب را

 مهام  یهاا تیشنص از یکی به را کروزو ،رهیجز تملک ،تینهادر و رهیجز در اقامتگاه ساخت

 کاه  دولات  مورأما  ناه  و است مکتشف نه کروزو نسونیراب است. کرده  یتبد سیانگل اتیادب

 از ایا » کاه  کناد یما  تصاور  بتادا ا ،دیآیم هوشبه رهیجز ساح  در یوقت کند. ییکشورگشا

 سالم جان اتفاق نیا از اما ،(39 :1906 ،)دوفو «شودیم واناتیح ةطعم ای ردیمیم یگرسنگ

 «آدمناوار » نچهآ دست از را خود و بسازد اقامتگاه خود یبرا ردیگیم میتصم و بردیم دربه

 و مالاک  ،تینهادر ،گمنام ةشکستیکشت نیا ،سال وهشتستیب یط بدارد. محفوظ ،نامدیم

 شود.یم رهیجز حاکم

 تناه کی او (.10 :2008 ،یچتی)ر دانندیم یفرد یخودساز نماد را کروزو ،یادب نامنتقد

 ،یکلا  طاور باه  .دهاد یم سروسامان را رهیجز و خود یزندگ و کندیم غلبه هایسنت تمام بر

 اریبسا  یسات یرئال داستان نیا در ،درسیم نظربه ناممکن    با یتقر یاقعو یایدن در که یندیفرا

 ابزار ،یخودساز نیا یبرا که دهدیم نشان رمان به ترقیدق ینگاه اما ،کندیم جلوه یعیطب

 زیا ن یدیا فرا است، کروزو قدرت ابزار نیترمهم که اسلحه از ریغبه .دارد وجود یخاص یکمک

 او ناام  ؛ددهیم نجات رهااخوآدم اسارت از را اهپوستیس یبوم کی کروزو دارد. یدیکل نقش

 در خاود  خواسات  به ،ستکروزو ونیمد را خود جان یدیفرا آنجاکه از و گذاردیم یدیفرا را

 زباان  و تیحیمسا  نیا د او باه  اسات،  یدیفرا «یناج» کروزو آنکه از جدا ماند.یم او خدمت

 ةرابطا  ریتصو سازد.یم متمدن مرد کی ،«یوحش» انسان کی از ینوعبه و آموزدیم یسیانگل

 ابهات  و کاروزو  قادرت  تیا تثب باه  ،«خادمتکار » یدیا فرا و «سارور » عنوانبه کروزو نابرابر

 کند.یم کمک او یساختگ

 باه  کاه  ناد یبیما  یناد یفرا را یفرهنگا  یهامحصول و رمان شیدایپ ،یپسااستعمار نقد

 در ،سام یالیامپر و فرهنا   در دیساع  ادوارد .است وابسته ینیتار یهانهیزمشیپ و استیس
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  یا تن و رماان  نیا نوشتن آنچه که است دهیعق نیا بر کروزو نسونیراب یماجراها رمان نقد

 -75 :1993 ،دی)ساع  باود  ییکشورگشاا  یبرا سمیالیامپر تیمورأم ،ساخت ممکن را موضوع

 و دارد تیا مورأم نیا به نسبت یشفاف موض  ،زمان آن سندگانینو انیم در دوفو  یدان (.76

 سام، یالیامپر تنگاتنا   ةرابطا  رماان  نیا ا ،دیساع  زعام به و کندیم تیحما آن از صراحتبه

 ییربناا یز یدئولوژیا ا (.76: همان) کندیم ریتصو را یسیانگل رمان یریگشک  و یمردساالر

 تاا  هجدهم قرن مسل  گفتمان همان ،ساخته ممکن را کروزو نسونیراب یهاییماجراجو که

 کاه  ییاروپاا  دپوسات یسف مرد یبرتر و یسرور بر یمبن ؛است یالدیم ستمیب قرن اول ةمین

 و هاوش  ،یجسام  ییتواناا  داشاتن   یا دلهبا  کاروزو  دارد. را ایا دن در یسااز تمدن تیمورأم

 رهیا جز بار  را خود تیحاکم و کندیم غلبه «هایوحش» و هایدشوار بر یفرد یهایستگیشا

 فکار  شعف با اغلب و دمیدیم ثروتمند را خود من و داشت سکنه من ةریجز» دارد:یم اعالم

 شاک یب من پس .بود من ملک کشور تمام همه، از اول ام.شده شاهان هیشب چقدر ،کردمیم

  (.189 :1906 ،)دوفو «داشتم را آن بر تیحاکم حق

 یدوقطبا  یفرهنگا  لحااظ باه  هم و یاسیس سطح در هم ایجغراف ،اروپا استعمار دوران در

 دسات  در اساتقالل  از شیپ تا هاهمستعمر یبوم فرهن  و خیتار ةدربار که یمتون اغلب شد.

 یها نیسرزم به محورییاروپا گفتمان که است شده نوشته ییاروپا جهانگردان دستبه ،است

 شارق  و ،گرریتصاو  غارب  هماواره  آثاار  نیا ا در .اناد کارده  جیترو را آن مردم و استعمارشده

 هاسفرنامه و متون نیا نگارش (.38 :2002 ،گرانید و اشکرافت) است شده ظاهر رشدهیتصو

 یایا رافجغ و یما یاقل یایا جغراف از یجهاان  یرکا د داشت قصد که بود کیهژمون ندیفرا کی

 ةیحاشا  و (شمال و )غرب اروپا قطب دو به نیزم ةکر ،رونیا زا (.8 ،)پرات کند جادیا یانسان

 ن،یزما  ةکار  شاناخت  در اروپاا  یعلما  یهاا شارفت یپ شاد.  میتقسا  جناوب(  و )شارق  اروپا

 باود  یمشاوق  ن،یزم ةکر اهانیگ یبندطبقه و نیزم ةکر ةنقش نییتع همچون ییها شرفتیپ

 از یکاای .کننااد یمعرفاا یجهااان دانااش عنااوانبااه را ایاادن بااه خااود نگاارش هاااییاروپااا تااا

 و اروپاا  باه  را جهاان  که بود یجهان دانش نیهم زین 1یاروپامحور یدئولوژیا یها نهیزم شیپ

 در هاا آن ییتواناا  باه  ،انییا اروپا و اروپا یبرتر ةدیا .کردیم میتقس اروپا( ةیحاش ای) اروپاریغ

 (.همان) بود وابسته آن بر تسل  و هیحاش ریتسن

                                                 
1. Eurocentrism 
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 دسات باه  آن ریتسان  با که ستاروپا ةیحاش نماد ،دوفو  یدان رمان در رشدهیتصو ةریجز

 تاوان یما  را کاروزو  نساون یراب یماجراها رمان ،نیبنابرا ؛شودیم اروپا ملک از یجزئ ،کروزو

 یمرزهاا  گساترش  از تیا حما و یاروپاامحور  یدئولوژیا ا دییا أت یراساتا  در یفرهنگ یگام

 ینوعبه ،رمان نیا در ییماجراجو فیموت .دید جنوب و شرق یایجغراف در ایتانیبر یورتامپرا

 ،یاسا یس حرکات  کیا  ناه  ،ناشناخته ةریجز بر روزوک نسونیراب تملک حق که شده استفاده

 .شاود یما  ریتصاو  آن سااکنان  و بکار  عات یطب یسااز متمادن  جهت در یفرد یحرکت بلکه

 و ییداناا  یعیطب محصول را هانیسرزم استثمار ،ییکشورگشا ندیفرا ةپشتوان به که یناداست

   دهد.یم نشان انییاروپا یستگیشا

 

 فو یآقا رمان در ییچندصدا :دوم بخش

 از یمتفاوت ریتصو و کشدیم چالشبه را یغرب دپوستیسف مرد یبرتر گفتمان فو یآقا رمان

 کاه  سات ا باارتن  ساوزان  نام به یزن تیروا اثر، نیا دهد.یم ارائه آن انیبوم و رهیجز کروزو،

 در باارتن  .اسات  کارده  یزنادگ  رهیا جز در یدیا فرا و وکاروز  کناار  در سال کی ستا یمدع

 ییایا در سافر  یراها  باود،  شاده  نسانا یقاچاقچ گروه کی گرفتار که دخترش یجووجست

 و بارد یما  کروزو ةریجز به را او آب انیجر و اندازندیم رونیب را او یکشت ةخدم اما ،شود یم

 س،یانگلا  باه  یدیا فرا و او بازگشات  و نجاات  از پس .ماندیم او کنار در کروزو مرگ زمان تا

 باارتن،  از ینام بردن بدون فو یآقا اما ،است هداد شرح فو یآقا یبرا را رهیجز داستان بارتن

 فیا تعر یبارا  او تالش و داستان به زن کی ورود .است کرده شرنتم خودش نام با را داستان

 اساتان د ةمردسااالران  تیروا تا است کرده باز را تازه یگفتمان باب ،متفاوت یشکل به داستان

 .بشکند را هیاول

 فاو  یآقاا  رماان  در ییدوصادا  گفتمان به ییصداتک گفتمان یدگرگون بهتر درک یبرا 

 ریساا  و متن کی انیم که یارتباط به .شود یبررس اثر دو نیا ینامتنیب یهالفهؤم است الزم

 ایا جول باار نیاولا  را اصطالح نیا .ندیگویم 1تینامتنیب ،اصطالحدر ،دارد وجود گذشته متون

 یهایتئور و نیباخت  یینایم در رمان گفتمان یتئور از یسنتز و بیترک براساس ستوایکر

 که معنا نیا به ؛هستند «یا مکالمه» ها گفته ةهم ،یشناسزبان نگاه از .برد کاربه یشناسزبان

                                                 
1. intertextuality 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

 ةدیا چیپ خیتاار  از ،نادارد  وجاود  خود یخودبه ،باشد دهیچیپ ای یادب هم هرقدر ،یا گفته هر

 .طلباد  یما  متفااوت  یهاا مناطاب  از دهیچیپ و فعال یپاسن و است آمده نیشیپ یها گفته

 در را آن و ددانا  یما  ییندصادا چ یهاا  یژگیو از را یوگومدار گفت و بودنیا مکالمه ،نیباخت

 دو گفتماان » (.61 -35 :1988 ،1986 ،ساتوا ی)کر دهاد  یما  قارار  1ییصادا تاک  باا  سهیمقا

 راثیم ةرندیدربرگ و دارد یزبان یچندگانگ تیخاص که چندصداست رمان یاجزا از «ییصدا

 :1986 ساتوا، ی)کر اسات  هیدرحاش یصدا و مسل  یصدا مانأتو یفرهنگ و یادب و یاجتماع

 کیا  کاه  طاور هماان  ؛باشاد  صادا تک است ممکن تیروا در الوگید کی ،منظر نیا از (.55

 یهاا  رساختیز به ،یوگومدار گفت ای ییصداتک چراکه باشد؛ چندصدا است ممکن مونولوگ

 /خیتاار » مانناد  یعناصار  ،رماان  کیا  در کاه یزماان  .ماتن  فارم  باه  نه و دارد یبستگ یزبان

 :)هماان  ردیا گ یم شک  ییچندصدا ،دهند یم «مکالمه /گفتمان» به را خود یجا «ییگو تک

 منطاق  .کارد  اساتفاده  یادبا  متاون  در معناا  نیای تب یبرا توانیم یزبان یژگیو نیا از (.55

 کااربرد  و ساازد یم میمستق کالم و است میمفاه بودنیجهان و یداریپا بر یمبن ،ییصدا تک

 و «ارتبااط » بار  ،ییچندصادا  منطاق  کاه یدرحال .است مشهود یعلم و ینیتار متون در آن

 جااد یا 2«ییدوپهلو» ،یداستان متن در که است استوار رمان عناصر و هاهجمل انیم «فاصله»

 (.37 :همان) کندیم

 گفتماان » کیا  (،یالیا خ یدوفاو   یا )دان فاو  یآقاا  باا  باارتن  سوزان یلیتن یوگو گفت

 هیا اول رماان  مقابا   در گفتماان  ضاد  کیا  ،یپسااساتعمار  تینامتنیب منظر از و «ییدوصدا

 و دریا گیما  بهاره  یپسااساتعمار  تینامتنیب ریتفس در نیباخت ةینظر از الن گراهام .سازد یم

 قادرت  باا  عنصار  دو انیا م ییوگاو  گفات         الزاما  که ستین معنانیابه یوگومدار گفت دیگویم

 کاه  -هاا گفتماان  انیا م تقاب  به عبارت نیا تر،قیدق یمعنا به بلکه ؛ردیگیم صورت کسانی

 اشاره -است افراد ریضم در پراکنده ییهاشکا  جادیا یحت و یاجتماع یهاشکا  سازنهیزم

 یمنتلف یهاگفتمان معرض در را خود ،هانینشهیحاش از یاریبس و سلطه ریز مردمان .دارد

 ناابرابر  یهاا قادرت  نیا ا صورت،نیا در .کنند ح  خود یبرا را هاآن توانندینم که نندیبیم

 نیچنا  (.165 -159 :2000 )الان،  بپردازناد  وگاو  گفات  باه  هم با یزبان یفضا در توانند یم

 .است نابرابر موض  دو انیم گفتمان ضد و گفتمان ،اص  در یامکالمه

                                                 
1. monologism 

2. ambivalence 
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 ،روش دو باه  ،اسات  داده شاک   باارتن  سوزان تیروا که یگفتمان ضد ،فو یآقا رمان در

 آنکاه  ننست :شودیم منجر ییچندصدا جادیا به و بردیم الؤس ریز را هیاول رمان ییصداتک

 -اروپاامحور  یدئولوژیا ا و مردساالرانه نگرش ژهیوهب قدرت، رواب  ه،یحاش از متفاوت ییصدا

 تیروا ساختار نکهیا دوم کند؛یم نقد را -هاستانسان و هانیسرزم استثمار ةکنندهیتوج که

 دارد امار  نیا ا از نشان رمان، نیا در (یاصل تیروا ینف و رشیپذ از یبی)ترک دوپهلو و متکثر

 و یدیا )فرا هیحاشا  یصدا مانأتو ةرندیدربرگ و داندینم یقطع و برحق را خود ،گفتمان که

 .است داستان در (فو ی)آقا  مسل یصدا و (بارتن

 تاالش  در اول ةلحظا  هماان  از کاه  شاود یم آغاز بارتن داستان، یراو با فو یآقا داستان

 خاود  یبرا ،بیترتنیابه و برساند همه گوش به متفاوت یتیروا نوشتن با را خود یصدا است

 باا  متفاوت      کامال  را رهیجز  یمح ،داستان آغاز از بارتن .کند باز اتیادب و نشر ةحوز در ییجا

 وشها هبا  رهیا جز سااح   در یوقت :دیگویم او .کندیم میترس دوفو  یدان رمان یهافیتوص

 ،یکوتسا ) اسات  متفااوت  «متروک ةریجز» از هاکتاب فیتوص با رهیجز نیا شد متوجه ،آمد

 از یخبار  رهیجز نیا در ها،کتاب و هاسفرنامه در متروک ریجزا ریتصو برخال  (.11 :1986

 رهگاذرها  دامان  در کاه  -دهیرسا  یهاا وهیا م ایا  سرسابز  درختاان  ةیسا ریز بایز یهایجو

 مساطح  یاقلاه  کاه  باود  یما یعظ و یسانگ  ةتپا « اص  در ،نیسرزم نیا و ستین -افتند یم

 و نباود  ییمااجراجو  یبرا ییجا بود؛ ساکت و یخال رهیجز ،بارتن یبرا (.11 :همان) «داشت

 یکناواخت ی ةچرخا  ،رهیا جز در یزنادگ  باود،  کرده تجربه را تمدن دل در یزندگ که او یبرا

 :هماان ) «کنناده خساته  و یخاال  ؛ماند آسمان و ایدر همان ،آسمان و ایدر من یبرا» :داشت

 جاز  یزیچ ه،ریجز در بارتن و نبود یخبر هم خوارهاآدم با کروزو جن  و یکشاورز از (.38

 .(35 :همان) دیند «یوجوشجنبیب و رکود»

 یزنادگ  ماردان  ةیساا  در کاه  دارد را یزناان  یهافیتوص یژگیو ،رهیجز از بارتن فیتوص

 کاه  دهاد یما  نشاان  هاا همساتعمر  در زناان  یهانوشته مورد در لزیم سارا پژوهش .اندکرده

 -اقتدارناد  موضا   در کاه  -مردان ییبازنما با ،زیبرانگنیتحس ةمنظر کی از زنان یهافیتوص

 (.131 -130 :1996 ،لاز ی)م ستهاآن 1«دید گاهیجا» در تفاوت نیا .دارد آشکار یهاتفاوت

 و بیا عج ز،یا انگاعجااب  را منااظر  و نناد یبیما  نتارس  و توانمناد  را خود مردان که یدرحال

                                                 
1. viewing position 
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 کنناد. یما  فیتوصا  آورکساالت  و باا یز نیبا  یزیا چ را آن زناان  کنند،یم فیتوص خطرناک

 را مردان «یزیبرانگنیقدرت/دانش/تحس گاهیجا» ،زنان که است جهت آن ازآوربودن  کسالت

 :)هماان  کناد یما  متفاوت را یزندگ به هاآن نگاه ،روزمره یزندگ با هاآن تیمشغول و ندارند

 مقتادر،  مارد  هاست:آن متفاوت دید گاهیجا در زین دوفو  یدان و بارتن داستان تفاوت (.126

 در را شایتجار یهایبلندپرواز که بود یاسندهینو و تاجر مرد دوفو،  یدان .نینشهیحاش زن

 ناه  و اسات  تاجر نه اوست؛ مقاب  ةنقط بارتن اما ،گذاشت شینمابه اشییماجراجو یهارمان

 قارن  مردسااالر  ةجامعا  ةسالط  ریز ،شود گرفتار رهیجز در آنکه از شیپ که ستا یزن او مرد.

 باه  مجباور  ییتنهاا به دخترش افتنی یبرا بارتن که قتیحق نیا است. کرده یزندگ هجدهم

 یحرکتا  زناان،  رفتاار  یبارا  ادیا ز یهاا تیمحادود  باا  زمان آن ةجامع یبرا ،است شده سفر

 دهاد یما  ییتوانا او به مردساالر ةجامع در بودنهیدرحاش گر،ید طر  از است. بوده نامتعار 

 در یزنادگ  شاود یما  متوجاه  زود یلا یخ ،مثاال  یبرا ؛ندیبب تروشکافانهم را اطرا   یمح تا

 هیحاش و مرکز که یاصحنه در احساس نیا .ددارن را انگلستان یزندگ ثبات و تیامن ،رهیجز

 اسات؛  رهیا جز کیا  هام  ایا تانیبر ندیگویم» است: شده ییبازنما یخوببه ،کندیم سهیمقا را

 ؛اسات  ثابات  ایا تانیبر در پاا  ریا ز نیزم ست.هادانیجغراف نظر فق  نیا اما ،زرگب یارهیجز

 کاه  داندیم بارتن (.29 :1986 ،یکوتس) «نبود طورنیا وقتچیه کروزو ةریجز در کهیدرحال

 هیحاشا  کاه  اسات  آگااه  و کناد یما  نییتع را مرکز و هیحاش نیب مرز که است قدرت رواب 

   سد.رینم )انگلستان( مرکز استحکام و قدرت به یراحتبه کروزو( ةری)جز

 یانساان  روابا   و یداستان جهان در قدرت ساختار از یمتفاوت ریتصو ،بارتن سوزان تیروا

 -دهاد یم نشان ریناپذشکست را کروزو جسارت و یمردانگ که -هیاول رمان برخال  .سازدیم

 قدرت رواب  :است آگاه قدرت ساختار یهایدگیچیپ و هاهدرج به زن، عنوانبه بارتن سوزان

 ماورد  در .شاده نوشاته  و سانده ینو انیا م استعمار، تحت و استعمارگر انیم ،مرد و زن انیم

 ةجامعا  در کاروزو  .کرد اشاره یدیفرا و بارتن یاهیحاش نقش به توانیم قدرت نابرابر رواب 

 باارتن  و یدیا فرا باه  را خاود  اسات یر نقاش  و دارد یسرپرسات  یادعا ،رهیجز کوچک اریبس

 اسات.  گذاشاته  «کاروزو  ةریا جز» را رهیا جز منا و دارد هم تیمالک یادعا او کند.یم  یتحم

 ،رودیما  اجازهیب یوقت و ردیبگ اجازه کروزو از دیبا رهیجز در گردش ساعت چند یبرا بارتن

 اسات  گذاشته شینمابه را یسنت یمردساالر کی ،کروزو یعبارتبه شود.یم نیخشمگ کروزو

 باوده  برقرار انگلستان هجدهم قرن ةجامع در خدمتکار و زن و مرد انیم که یروابط همان و

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394 بهار و تابستان ،1 شماره ،20 دوره جهان، معاصر ادبيات پژوهش     10

 

 و داندیم یتصنع را او استیر و یقدرتمند یادعا بارتن اما ،کندیم حاکم رهیجز در را است

 نیقاوان  طباق  ؟یحقا  چاه  هبا  ی)ولا  باود  کروزو مال رهیجز» برد:یم الؤس ریز را او تیمالک

 بار  کروزو استیر که است آگاه بارتن (.52 :همان) «دارد؟( وجود یقانون نیچن ایآ ؟ها رهیجز

 تعلاق  کاروزو  باه  قدرهمان رهیجز قت،یدرحق» :دیگویم  یدلنیهمبه و ستا یموقت رهیجز

 کاروزو،  آنکاه  باا  (.30 :هماان ) «!قایآفر یخوارهاآدم ای یدیفرا پرتغال، پادشاه به که داشت

 ،دیا گویما  باارتن  کاه  گوناه هماان  ،گرفات  خاود  ةسالط  ریا ز یمدت یبرا را یدیفرا و بارتن

 ینیقاوان  کاه  دارد معناا  یزماان  ،تیا مالک .کناد  حفظ یآسانبه را رهیجز تیمالک توانست ینم

 یمفهوم تیمالک ،بکر عتیطب در اما ،کنند یبانیپشت تیمالک حقوق از که باشد داشته وجود

 و شناساد یم را قدرت مراتبسلسله بارتن .است سریم زور با تنها ،نیزم بر تیحاکم و ندارد

 دارد یزینااچ  قدرت اروپا در حاکم مردان با سهیمقا در ،مستعمره ساکن یکروزو که داندیم

   .دهد انیپا رهیجز بر او تسل  به یراحتبه تواندیم او از تریقو یفرد هر و

 چاالش باه  را یغربا  دپوسات یسف مارد  تیا درا و قادرت  گفتماان  ،کروزو از بارتن ریتصو

 یزنادگ  هاا ساال  بلکه ست،ین فعال و ماجراجو یمرد تنهانه ،فو یآقا رمان یکروزو .کشد یم

 و  یشارا  بهباود  یبارا  یتالشا  کاه  است کرده  یتبد منفع  یمرد به را او ،بکر عتیطب در

 ناه  ساد، یبنو را شیهاا هتجربا  کاه  دارد روزاناه  ادداشتی نه ،کروزو کند.ینم رهیجز شرفتیپ

 کاه  باارتن  .کناد یما  تالش رهیجز از گرانید و خود نجات یبرا یحت نه و کندیم یکشاورز

 را آنچه و یبساز جوهر و کاغذ یتوانینم» ایآ که پرسدیم او از ،کروزوست یتحرکیب منتقد

 و یفراموشا  هشادار  اماا  «بماناد؟  یبااق  تاو  از بعاد  تاا  یسا یبنو ماناده  جابه خاطراتت از که

 ارزش ام،کارده  فراموش که هرچه» :دیگویم پاسخ در و ندارد یاثر کروزو در یشدگ فراموش

 زیا ن رهیا جز در قاانون  اعماال  یرابا  باارتن  درخواسات  باه  او (.21 :همان) «ندارد ادآوردنی

 قاانون  باه  یازیا ن ،اسات  اعتادال  در ماان یهاخواسته یوقت تا» که دیگویم و استتفاوت  یب

 و سااکن  را رهیا جز یزنادگ  ،گار ید یهانیسرزم با ارتباط و قانون نبود (.38 :همان) «میندار

 نیزما  کروزو است. شده ییبازنما یکشاورز نیزم یلحاص  یب در ینابارور نیا کند.یم نابارور

 فیضاع  یکروزو .دهد محصول و دیبرو که ستین یادانه اما است، کرده یبندکرت را رهیجز

 ادداشات ی و داساتان  و ردیا میما  یکشات  در ،برساد  سیانگلا  باه  آنکاه  از شیپ ،رخالقیغ و

 قادرت  موض  در یاسندهینو را او یزندگ نداستا تا شودیم سبب است، ننوشته که یا روزانه

 .سدیبنو -خواهدیم خود که گونهآن -فو( یآقا)
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 یزنادگ  از و اروپاا  در شرفتیپروبه یزندگ از ره،یجز در کروزو یزندگ بارتن، دید ةیزاو از

 رماان  در نفار  سه نیا یزندگ دارد. یادیز ةفاصل ،هیاول داستان یکروزو نسونیراب یپرماجرا

 در دارد. یجناوب  یقاا یآفر دپوسات یسف مهااجران  نیاولا  یزندگ به یادیز شباهت ،فو یآقا

 نیا ا براسااس  را خود ،سمیالیامپر که دسیونیم یکوتس ،یسیدنویسف یپژوهش مستند کتاب

 آن از را اساتفاده  نیبهتار  کاه  باشاند  نیزما  وارث دیا با ییهاا آن» :کارد یما  هیا توج هینظر

 هیا نظر نیا ا ،یجنوب یقایآفر دپوستانیسف یزندگ سکون اما ،(3 :1988 ،ی)کوتس «کنند یم

 ای اروپا در یزندگ آداب از ،یجنوب یقایآفر ساکنان یزندگ ،یکوتس زعمبه انداخت. خطربه را

 «بودناد  نشده هم ییقایآفر هنوز و نبودند ییاروپا گرید» هاآن ،دراص  و گرفت فاصله قایآفر

 در یزنادگ  باا  ،دارد تعلاق  یجنوب یقایآفر دپوستانیسف به خودش که یکوتس (.11 :)همان

 یارهیا جز باه  آنجاکاه  از ،سات ا یسا یانگل کروزو هرچند که داندیم او آشناست. هاهمستعمر

 ماردان  قادرت  از و کناد یما  یزنادگ  هیحاشا  در دراصا   اسات،  کرده مهاجرتونشان نام یب

 در آن ریتسان  زماان  در یجناوب  یقایآفر به شباهتیب کروزو ةریجز است. بهرهیب یسیانگل

 ه،یحاشا  در زن کی دید از کروزو، چون ینینشمستعمره یزندگ .ستین یالدیم هفدهم رنق

 .دارد اریبس ةفاصل ،است کرده  یتن سیانگل در دوفو  یدان که یزیانگالیخ ریتصو با

 یدیا فرا ،اسات  حااکم  یداستان جهان و رهیجز بر که قدرت ساختار سطح نیترنییپا در

 یدیا فرا اسات.  محاروم  یانسان حقوق از و شده رانده هیحاش به گرانید از شیب که دارد قرار

 کاروزو  خادمت  باه  خاود  خواسات  باه  و آموزدیم زبان کروزو نسونیراب یماجراها رمان در

 نه و زندیم حر  نه یدیفرا نجایا در .دارد یمتفاوت یصدا او ،فو یآقا رمان در اما ،دیآ یدرم

 داده نجاات  خوارهاا آدم دست از را او کروزو نکهیا دیگویم بارتن یحت ؛ستا یخوب آموززبان

 احتماال  باارتن  .اسات  هدیا ند رهیا جز در یخوارآدم هرگز او چون ؛است دروغ احتماال ،باشد

 ،اصا   در .سات ین یقطعا  هم نظر نیا اما ،باشند دهیبر را او زبان ،برده سوداگران کهدهد  یم

 او ةگذشات  ،یزبانیب علتبه که معنا نیا به ؛اوست یزبانیب در داستان نیا در یدیفرا یصدا

       ظلام    ، ی د   یا    فرا   ی      زباان  ی   با  .داردیم نگه کنجکاو را خواننده و ماندیم ابهام در داستان تمام در

   ن   یا  ا   . د   یا    بگو   و    سد ی   بنو    را   «O »     حر        تواند ی م     فق    ی د ی   فرا      است.      رفته    او    بر    که    ست ا   ی    مسجل

 آتول     درک    که      آنچنان   ا ی     است  1 «    مطلق   ی  گر ی د »      نماد   (   157   :    1991 )     واک ی   اسپ     سنن    به     حر 
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 و ندیگویم چه او از ندیبب تا دیپایم را داستانش و بارتن که است باز چشمان نماد ،دیگویم

 انیا ب یبارا  کاه  اسات  نیا ا در یدیا فرا یزباان یب بیع (.114 :1993 ،)آتول سندینویم چه

 ارباباان  کاه  است افتهیدر ذکاوت با فو یآقا اما باشد، وابسته یکس به شهیهم دیبا شیها ازین

 خاود  باه  میتاوان یم است، الل یدیفرا یوقت تا» چون ؛بود خواهند خوشحال        احتماال  او ةتاز

 ادامه میدار دوست که طورآن او، از استفاده به و ستیچ شیهاخواسته میدانینم که مییبگو

 ساندگان ینو ،سات ین گفتنسنن به قادر ،یدیفرا آنجاکه از (.142 :1986 ،یکوتس) «میبده

 رماان  ةساازند  عنصار  او داساتان  .کنناد  جع  را شیازهاین و هاخواسته او، ةگذشت توانندیم

 یدیا فرا طار   از خواهدینم بارتن سوزان که تفاوت نیا با .است بارتن سوزان و دوفو  یدان

 باه  دادنپاساخ  درصادد  آنکاه یبا  و ناد یبیما  متعهد یدیفرا به نسبت را خود او بزند. حر 

 ةلیوسا هبا  کناد یم تالش ،کند وپادست شیبرا یساختگ یاگذشته ای باشد او یزندگ یمعما

 اتیا ادب کماک  باه  مینتاوان  یوقت تا» که دهیعق نیا با ؛بدهد صدا یدیفرا یزبانیب به ،اتیادب

 «باود  ننواهاد  گفتن قاب  هرگز یواقع داستان م،یببنش زبان یدیفرا به که میکن دایپ یراه

 (.114 :همان)

 .داردنا  را فو یآقا یسندگینو قدرت ست،ین صدایب یدیفرا همچون ،بارتن سوزان آنکه با

 الؤسا  ریا ز را مردسااالرانه  تیا روا تیا قطع بارتن، سوزان تیروا منقط  و نامطمئن ساختار

 سااالرانه مرد تیا روا کاه  ندیبیم را ییهامجهول و هاتفاوت ها،پارادکس ،او ةزنان نگاه .برد یم

 اسات،  باوده  قدرت موض  در که جهت آن از ؛سدیبنو ای دیبگو یزیچ هاآن از است ننواسته

 ،1996) جیاتار  .اسات  کارده  یسااز کسانی را هاتفاوت و گفته پاسخ خود زعمبه را هامجهول

 و اسات  کرده ریتعب «هاهیحاش ةدربار یپرسشگر» را فو یآقا در زن یصدا از استفاده ،(169

 ،«دیا گویما  سانن  یکسا  چاه » کاه  مهم ةنکت نیا به ما توجه جلب ضمن ،رمان :دیگویم

 را «هاا ارزش دیتول ینیتار ستم» آن تب به و یادب ةحلق در شدنرفتهیپذ از بارتن تیمحروم

 ساوزان  ،مقاب  در و است شدهشناخته اتیادب در هاارزش از ینماد فو یآقا .کندیم یادآوری

 کتااب  نشار  بازار به یدسترس از او .دارد قرار هاارزش ةطیح از خارج ،زن کی عنوانبه بارتن

 باه  ازیا ن یمتا یق سان   مثا   ،شدنرمان یبرا که دارد ییهاهخاطر فق  و است بهرهیب زین

 معلاوم  اما است، شده گم دخترش .است پرابهام او یشنص یزندگ داستان یحت .دارد ق یص

 .کجاست و ستیک ستین

  یا دان تیا روا هیا عل یگفتماان  ضد ،فو یآقا با بارتن یچالش یوگوگفت آنکه با ،رونیا از
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 اعتقااد  به .دارد «ییدوپهلو» یژگیو بلکه ؛ستین صداتک گفتمان ضد نیا است، ساخته فودو

 عباور  بلکاه  ؛ستین گفتمان کی شکستن      صرفا » گفتمان ضد هد  ،(123 :2001) اشکرافت

 یپاسان  ؛ستین یاستعمار گفتمان طرد و ینف ،یپسااستعمار گفتمان .«است آن یمرزها از

 کاه  دارد یخاصا  ییدوپهلاو  پاساخ  نیا ا و است یاستعمار یصداتک و گرامطلق گفتمان به

 در را آن و ردیا بگ را یاساتعمار  مادل » تا است رییتغ یبرا استعمارشده تیظرف دهندةنشان

 یجاا  باه  بارتن (.126 :همان) «کند استفاده خود یبرا یسازقدرت ةپروس و مقاومت ةپروس

 در مقاومات  یبارا  ییدوپهلاو  تیا ظرف از تا است درصدد کند، رد را دوفو  یدان داستان آنکه

 یماجراهاا  سار  بر فو یآقا با بارتن کشمکش .کند استفاده اتیادب ةعرص از یطردشدگ برابر

 یسااز قادرت  خاود  یبارا  ییگوقصه با که است نیا در بارتن شتال تمام ؛ستین افتادهاتفاق

 تیا روا مقتدرانه، یصدا نبود .کند باز شیهاهتجرب یبرا شدهشناخته اتیادب در ییاج و کند

 باودن یتمااع اج از کاه  ستا یزن ییگوقصه یژگیو خاطرات، انیب در دیترد و دوپهلو و مبهم

 .اندکرده فیتعر هامرد را شداستان و است مانده محروم

 باا  را هاا تیا روا باودن یساختگ ،آگاهانه یشکل به که است 1فراداستان کی فو یآقا رمان

 و نادارد  مشنص انیپا و شروع ،داستان .بردیم الؤس ریز ،الیخ و تیواقع مرز کردنکمرن 

 یوگاو گفات  و فاو  یآقا به بارتن یهانامه ،بارتن ةروزان یهاادداشتی ،یاصل ةقص از متشک 

 یهاا تیشنصا  از ؛شاکند یما  درهام  را دروغ و قات یحق رزما  ،متکثر داستان نیا .ستهاآن

 از و دهاد یما  ارائاه  یمتفااوت  ریتصاو  کاروزو  نساون یراب و دوفو  یدان مث  یلیتن و ینیتار

 و پرابهاام  او تیروا ندارد، وجود رهیجز در حضورش و ییگوقتیحق بر یمبن یشاهد آنجاکه

 کاروزو  نساون یراب یماجراهاا  رمان ینف آنکه از شیب فو یآقا رمان اام ،ماندیم یباق نینامتع

 سار  بر فو یآقا و او جدال .است یادب یهاانیجر و یسندگینو قدرت ساختار بر ینقد باشد،

 باه  خاودش  .اسات  اتیا ادب ةعرص در صدا داشتن یبرا درخواست ینوع ،داستان فیلأت حق

 و دیا د آمد، فق  که بودم یکس نمیبیم کنم،یم فکر سرگذشتم به یوقت» :دیگویم فو یآقا

 ایا آ کاروزو.  یقا یحق جسام  کنار در یشبح نداشت. جسم که یموجود برگردد. که کرد آرزو

 قادرت  یسااختارها  باه  بارتن سرنوشت (.52 :همان) «است؟ نیهم هاگوقصه ةهم سرانجام

 از باارز  یانموناه  ،دوره آن ةشدشناخته اتیادب در زن یصدا نبود .است خورده گره زمان نآ
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 نیا ا حفاظ  بار  اصارار  و ییایا جغراف و یتیجنسا  ،یناژاد  یهاا یمرزبند جادیا ینیتار ستم

 باه  ورود یبارا  او یهاا درخواسات  باه  اما ،ردیگیم دهیا بارتن ةقص از فو یآقا .هاست شکا 

 باه  را یادبا  یهاا انیا جر در ینینشا هیحاشا  نیا بارتن کند.یم ییاعتنایب یسندگینو ةعرص

 از پار  ایا دن گفات  کروزو بارکی» :دیگویم و زندیم وندیپ دورافتاده ةریجز در غربت احساس

 (.71 :)همان «شودیم ثابت میبرا شتریب حرفش قتیحق ،گذردیم که روز هر است. رهیجز

 یفضاا  ،فو یآقا رمان اما است، هننوشت بارتن سوزان را کروزو نسونیراب یماجراها رمان

 رخوت و برده کی یزبانیب زن، کی یصدا ،چندگانه یصداها حضور یابر را یاستاند اتیادب

 دیا د ةیا زاو از رهیجز یایجغراف و یزندگ یبازساز با .کندیم باز نینشرهیجز یتنها مرد کی

 نگارش  باا  هام  و دوفاو   یا دان رماان  باا  هم ،ینافرهنگیب یامکالمه یکوتس ،هانینشهیحاش

 کارده  برقارار  ییاروپاا  ریغ یها نیسرزم ییایجغراف و یانسان میاقل ةدربار ییاروپا سندگانینو

 در یادبا  یهاا لمحصاو  باه  ینگرش دوفو  یدان مشهور رمان است معتقد فلن یمر آن .است

 بازتااب » ،منتلاف  یهاا تیا مل از یساندگان ینو یسو از آن یبازساز و است داده یفرامل بعد

 است «یادب یفرامل مطالعات کردنمحکم و یشناسییبایز ارزش و یادب یمعنا یجهان ریتکث

 و ییدوپهلااو معنااا، در ابهااام جااادیا یهاااکیااتکن ،فااو یآقااا رمااان در (.8 :2011 ،)فااالن

 ناه  و ییگاو قات یحق یادعاا  ناه  ،رمان که کنندیم یادآوری خواننده به ،تیروا بودن نینامتع

 و یادب یمعنا متکثر، یایدن در کندیم تالش بلکه دارد؛ غرب ةشدشناخته اتیادب با یتیضد

   .سازد چندصدا و متکثر ،یفرامل را یختشناییبایز یهاارزش

 

 نيشيپ رمان دو با یامکالمه ،مردش و او داستان :سوم بخش

 ن،یبناابرا  ؛اسات  مرد کی ذهن منلوق خود زن نیا اما ،است زن کی زبان از فو یآقا تیروا

 و سااخته  ،اصا   در کاه  -باارتن  یصدا به توانیم اندازه چه تا که شودیم مطرح الؤس نیا

 یصادا  از اساتفاده  اسات  معتقد (139 :1991) واکیاسپ داد؟ اعتبار -است یکوتس ةپرداخت

 او است. حقوقشان ةاعاد در هازن به وستنیپ یبرا یکوتس تالش ةنشان ،فو یآقا رمان در زن

 یافاراد  یوقت ،میکنیم درک راحت ما» و ستین ممکن ریغ زنان به مردان وستنیپ دیگویم

 یکوتسا  کاه  دیا افزایما  اداماه  در او .«وندناد یبپ ماا  ةمباارز  به خواهندیم گرید تیجنس از

 ةهما  کاه  شاود  یمدع تواندینم که کند دقت دیبا یجنوب یقایآفر دپوستیسف مرد عنوان به

 از یکا ی ،یسات ینیفم کارد یرو اگرچاه  (.139 هماان: ) کندیم درک را زنان یدردها و آرزوها
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 15     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

 باه  صادا  دادن یبارا  یکوتسا  تاالش  ستین یمنطق ست،ا فو یآقا رمان خوانش یهانهیگز

 یهاا همباارز  باه  یکوتسا  شادن ملحاق  باه  را یادبا  سانت  در هاارزش نقد و هانینشهیحاش

 ،میزپاردا یما  آن باه  اداماه  در که واکیاسپ بح  هب طومرب ةنکت اما ،میده  یتقل یستینیفم

 قالاب  از تواناد یما  سانده ینو کیا  چگوناه  کاه  امار  نیا ا و اسات  اثر خلق در سندهینو نقش

 از و کناد  خلق متفاوت یتیشنص تا باشد یاواسطه و ردیبگ فاصله شیخو یتیهو یهاازیامت

  .دیبگو سنن او موض 

 .شاود یما  گرفتاه  دهیناد آن یامعن و اثر خلق در سندهینو نقش ،نینو یادب نقد منظر از

 ماتن  بلکاه  ؛ستین متن خداوندگار گرید سندهینو بارت، روالن «لفؤم مرگ» ةینظر براساس

 شا  یم .ردیا گیما  شاک   آن ماقب  متون و هافرهن  ها،دهیا تضارب و بیترک از یبستر در

 یتیماوقع  باه  که است ینیتار ةدیپد کی ،سندهینو که است نظرهم بارت با         متعاقبا  زین فوکو

 مارده  را لاف ؤم ،باارت  همچاون  فوکاو  هرچند .است دهیرس خداگونه و یقهرمان ،یااسطوره

 و اعتباار  نقاش،  درنظرگارفتن  بادون  دیا با ماتن  یبررسا  و مطالعه که است معتقد ،داند ینم

 نقااد ،گاارید ییسااو از (.288 -283 :2008 ،)فوکااو ردیپااذ صااورت سااندهینو اهاادا 

 ،ینینشهیحاش ژهیوهب و سندهینو تیهو سنده،ینو محوربودنیاجتماع  یدالهب ،یپسااستعمار

 ،عاه جام در هاا نینشا هیحاشا  یزنادگ  .داناد یما  تیاهم حائز ،گفتمان به دادنشک  در را او

 از ،ناد یب یما  «یگار ید» را خاود  کاه  نینشهیحاش ةسندینو .است یدشوار با مأتو و پرشکا 

 ،اصا   در .ساد ینو یما   1 « ی     سااز  ی    گار  ی د »      ناد  ی   فرا   ه   یا   عل   ،     حاال    ن ی   درع   و     خود   ی   شنص ةتجرب

 شیهاا گفتاه  کاه  دارد «دوپااره » ریضام » د،یآیم هیحاش بطن از که یپسااستعمار ةسندینو

 :2000 ،الن) «یگرید با شدهکام  حال نیدرع و خودشان مال ،هستند «ییدوصدا» همواره

 یدارا را هاا اهپوسات یس 1918 ساال  در دوباوا  اهپوسات، یس ییکاا یآمر پارداز هینظر (.165

 گاران ید چشام  از را خاود  هاا  اهپوستیس که معنا نیا به ؛کند یم یمعرف «دوگانه خودآگاه»

 و ریناپاذ یآشات  تضاد دو روح، دو و فکر دو» ییکایآمر اهپوستانیس که دیگویم او .نندیب یم

 نیا ا (.25 :1994 ،لساون ین از )نقا   دارناد  «اهیسا  تان  کیا  در هام  با جن  در آلدهیا دو

 یمنظار  از دارد، اشااره  فارد  یروانا  ینتگیگسا ازهم به سو کی از هرچند ،تیذهن یدوگانگ

 ةدوگانا  تیا ذهن ،باباا  یهاوم  «یبا یترک تیهو /فرهن » ةینظر براساس .است سازنده گرید

                                                 
1. othering 
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 1394 بهار و تابستان ،1 شماره ،20 دوره جهان، معاصر ادبيات پژوهش     16

 

 بار  هیا تک با ،(1994) فرهن  تیموقع در بابا یهوم .است ینوآور و تیخالق یبرا الزم شرط

 را «استعمارشاده » مقابا   در «اساتعمارگر » ةدوگانا  تضااد  دا،یا در کاژ ةواساازان  یهاآموزه

 فرودست و فرادست ةیسوکی ةتجرب سوژه، دو نیا برخورد است معتقد و است کرده یواساز

 (هیحاشاا و مرکااز) دوگانااه یتضااادها برخااورد در .اساات یادغااام یاتجربااه بلکااه ؛سااتین

 اتفااق  مرزهاا  یسو دو از مداوم یریپذ ریثأت ،درعوض و شودیم شکسته ،ثابت یها یمرزبند

 تیا قوم و زبان و فرهن  گوناگون یهالفهؤم از متشک  هم هاانسان تیهو ،رونیا از .افتدیم

 تیهو یبرا یمشنص یبندمرز (.10-5 :1994 )بابا، شوندیم دگرگون مدام یهمگ که است

 ةیا نظر براسااس  .هساتند  نیناامتع  و الیسا  یانیجر ،عناصر نیا بلکه ؛ندارد وجود فرهن  و

 نات، یفرور را متاداول  یهاا دوگاناه  انیم مرز توانیم ،بابا یهوم «یبیترک تیهو /فرهن »

 یفضاا  در که است یتیفرد ،یبیترک تیهو .دیرس یبیترک تیهو به و کرد یدرون را ها تفاوت

 هاا  تیا هو و ها فرهن  یمرز خطوط بر و ردیگ یم شک  متفاوت فرهن  دو انیم «نینابیب»

 اساتقبال  هاا تقابا   و هاشکا  دنیکش  چالش به از ،یبیترک ةینظر (.13 :همان) است ساکن

 هاا فرهنا   و هاتیهو صداها، بیترک از یریگبهره با تازه یفرهنگ یهادهیپد خلق و کندیم

 تیا هو باه  گارا مطلق نگاه -است یپسااستمعار دوران که -حاضر عصر در .کندیم قیتشو را

 معناادار  یوندیپ به شنص هر و ندارد ییجا ایجغراف و نژاد به یبعدتک نگرش و  یاص ثابت

 «یفرهنگناا یب و یفراوطنا  یآغازهاا  تیوضاع » ةما مقد یوندیپ نیچن .رسدیم «یگرید» با

 معتقاد  باباا  ةیا نظر دییا أت ضمن (124 -123 :2001) اشکرافت (.112 -110 :همان) است

 .یزباان  و یفرهنگ ،یتیجنس ،ینژاد ،یمذهب :دارد گوناگون یهاجلوه ،شدنیبیترک که است

 و تاسا  صر  یفرهنگ تنوع از خروج یبرا یراه ،یبیترک ای دوگانه یفرهنگ تیهو رفتنیپذ

 یبارا  یناافرهنگ یب یبا یترک یهاا ییتوانا از یریگبهره در تنها ،یپسااستعمار گفتمان ةندیآ

 میتعما  سانده ینو نقاش  باه  توانیم را فوق یهاهینظر .است نهفته تازه یهامحصول ساخت

 أمنشا  تواناد یما  ،دهاد  پارورش  خاود  ریضام  در دوگاناه  یتا یذهن کاه  یاسانده ینو هر .داد

 شارط  و مقدماه  ،ییچندصادا  یریگشک  یبرا گر،ید عبارتبه .باشد ییچندصدا یریگ شک 

 را خاود  یاسانده ینو نیچن .برسد یبیترک یتیذهن به ندهسینو که است آن (یکاف نه )و الزم

 کاه  یای روین هر ای ییصداتک مقاب  در و داندیم مسئول هانینشهیحاش و هاتیاقل مقاب  در

 یبررسا  معاصار،  نقاد  در اگرچاه  .کناد یم مقاومت ،شناسدینم تیرسمبه را یوگومدارگفت

 رد،یا گیما  صاورت  ماتن  بار  یمتکا         صارفا   و لفؤم اهدا  و اعتبار درنظرگرفتن بدون متون
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 17     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

 کاه  گوناه هماان ) سانده ینو محورباودن یاجتمااع  اسات،  ییچندصدا خلق از سنن کهیزمان

 .گرفت دهیناد توانینم صداها بیترک در را سندهینو نقش و (معتقدند بابا و نیباخت

 در سانده ینو نقاش  نیای تب ةدرباار  یاثار  عنوانبه توانیم را یکوتس مردش و وا داستان

 یبارا  ستا یفرصت نوب  یسننران .کرد ریتفس چندگانه یصداها و ییچندصدا به دادنشک 

 اباالغ  ،است کرده فیتعر خود یبرا که را یتیمورأم و آرزوها ،هاخواسته که منتنب ةسندینو

 یماجراهاا  داساتان  از یمتفااوت  ةنسان  ،یساننران  یجاا هبا  یکوتسا  ،2003 ساال  در کند.

 نیا ا .پاردازد یم سندهینو تیمورأم موضوع به که خواند مردش و او نام با را کروزو نسونیراب

 یآقاا  رمان .است متفاوت فو یآقا رمان با امحتو بعد از هم و یساختار جهت از هم ،داستان
 ،ماردش  و او داساتان  اما ،است گرفته بهره معنا در ابهام جادیا و نفراداستا یهاکیتکن از فو
 ةدنبالا  ،اصا   در ماردش  و وا .سات ین گاو قصاه  زن از یخبر آن در و دارد یستیرئال یتیروا

 یرمارد یپ کاروزو  .کناد یما  ریتصو سیانگل به بازگشت از پس را کروزو نسونیراب یماجراها

 سراسار  از کاه  اوسات  اریدست یدیافر و دارد انگلستان در یاساده یزندگ که است بازنشسته

 و جاوان  یمارد  را کاروزو  ،دوفاو   یدان .سدیبنو آن ةدربار کروزو تا کندیم هیته گزارش ایدن

 ناه  و اسات  قاادر  ناه  که است کرده خلق ریپ ییکروزو ،یکوتس اما بود، کرده ریتصو رومندین

 و بارده  ناه  او .دارد متفاوت یتیشنص هم یدیفرا .دیبگو داستان گذشته سبک به خواهدیم

 کارده  یتحصا  یدیفرا د،یجد داستان در .فو یآقا رمان گن  مرد نه و ستا کروزو خدمتکار

 و انگلساتان  یهاا برکاه  در هااردک از او یهاگزارش با داستان .دارد یسندگینو ذوق و است

 شاروع  نیوتیا گ غیا ت از مجارم  فرار و جرج شاه زمان در فکسیهال شهر اعدام ینیتار ةحادث

 خود کروزو کروزوست. یلیتن یهاییماجراجو نیگزیجا ،یدیفرا مستند یهاتیروا شود.یم

 دسات  از را «یساندگ ینو نیشا یپ یساان آ» و دهیرس سر به ییگوقصه یبرا او زمان دیگویم

 و کناد یما  قضااوت  و نگارد یما  را ایدن یدیفرا ،او یجابه (.18 :2004 ،ی)کوتس است داده

 .ستین نوشتن به قادر کروزو ،او بدون کند.یم فراهم را کروزو یهاداستان مطالب

 یصاادا همااان او .دیااد سااندهینو یکااروزو آگاااهخود ریضاام تااوانیماا را یدیاافرا

 در که ستا آن ریتفس نیا شاهد است. داده پرورش خودش در کروزو کههاست  نینش هیحاش

 دهیا د ،ساد ینویما  گازارش  کروزو یبرا که یمرد و ندارد یکیزیف وجود یدیفرا ،مردش و او

 شود:ینم

 ]کاروزو   بزناد؟  ساتول یبر باه  یسار  ،شیسافرها  از یکا ی در مارد  نیا ا است ممکن ایآ
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 یدارهایا د از یوقت و بزند قدم آب کنار او با و بدهد دست او با و ندیبب را او جسم خواهد یم

 گاوش  او باه  یساندگ ینو شاغ   در اشییماجراجو از ای و دیگویم رهیجز شمال به اششبانه

 .(19 :همان) ایدن نیا در نه نباشد. کار در یمالقات ترسدیم اما ،بدهد

 یدیا فرا زباان  از ،کروزوسات  سانده ینو آنکاه  با .است گرلیتحل و محقق نجایا در یدیفرا

 هیحاشا باه  از هام  تاا  شاده  ظااهر  سانده ینو تیا ذهن و خودآگاه مقام در یدیفرا .سدینو یم

 یپارداز تیشنصا  اسااس، نیبرا .سدیبنو آن تیکل در ینینشهیحاش از هم و خود شدن رانده

 هار  درون در «یگرید» ای یدیفرا کی وجود لزوم که برشمرد تازه یطرح توانیم را یدیفرا

 ،آن تبا  به و ،یگرید با یذهن یوندیپ به روزوک ،داستان نیا در کند.یم یادآوری را سندهینو

 یدیا فرا تیا هو و خود تیهو از یبیترک او تیذهن چراکه ؛است دهیرس «یبیترک تیهو» به

 .است

 ییهاا دهیا کروزو به ،اریدست نقش در یدیفرا و است خورده یذهن وندیپ یدیفرا با کروزو

 انعناو باه  ،ناد امساتق   و جدا تیشنص دو آنکه با مرد دو نیا .دهدیم یسندگینو یبرا تازه

 یبا یترک یاثار  سند،ینویم که یمتن و هاآن کار یینها محصول و شوندیم شناخته هسندینو

 و یوگومادار گفات  -اسات  الوگیا د بادون  داساتان  کیا  کاه  -مردش و او داستان در .است

 در کاروزو  .اسات  گرفتاه  شاک   هاا تیا ذهن و هاا تیهو به یبیترک نگاه اساسبر ییچندصدا

 چراکاه  ؛اسات  یدیا فرا وامادار  را شیهانوشته یهادهیا که کندیم اقرار مردش و او داستان

 ن،ینمااد  شاک   به یکوتس داستان در او ةدوبار حضور .ندارد یاتازه ةدیا سن کهولت علت به

 به توجه با نو یهادهیا و تحول به ،یماندگار یبرا یسینورمان سنت که است امر نیا یایگو

 .است ازمندین حاضر ةزمان یانسان و یاجتماع یازهاین

 یساننران  در کاروزو  نساون یراب یماجراها رمان یبازساز یبرا یکوتس تالش در نکته دو

 اتیااادب بااه را خااود ارادت یکوتساا ،راه نیااا از آنکااه ننساات :اساات نهفتااه اتیااادب نوباا 

 ییجاا  در چراکاه  ؛داندیم سنت همان وامدار را خود آثار و دهدیم نشان جهان شدة شناخته

 از اساتفاده  از هاا جاوان  اگر و دارد وجود ایدن در داستان یمشت فق » :است آمده داستان از

 نکاه یا دوم (.16 :)هماان  «نندیشا نب ساکوت  در شهیهم تا دیبا ،شوند من  کهن یهاداستان

 مقصاود  درنظرگرفتن بدون که نجاستیا نکته .کندیم یادآوری را معاصر ةسندینو تیمسئول

 یکاروزو  و سانده ینو یکوتسا  تیشنصا  انیم دارمعنا یارتباط توانیم داستان، از سندهینو

 و خیتاار  بر ینژاد قیعم یهاشکا  که -یجنوب یقایآفر در یزندگ ةتجرب .کرد دایپ سندهینو
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 19     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

 بطان  در قادرت  یناابرابر  .اسات  داده گاناه دو یتیذهن یکوتس به -انداخته هیاس آن فرهن 

 چها   یطا  دپوساتان یسف با برابر حقوق به دنیرس یبرا ینژاد یهاتیاقل کشمکش جامعه،

 و اهپوسات یس ساندگان ینو طار   از تنهاا نه ،دیآپارتا دوران در هادپوستیسف تیحاکم سال

 از ،یوبجنا  یقایآفر دپوستیسف روشنفکران از یاریبس بلکه ،بود اعتراض مورد پوستنیرنگ

 نیا ا زماان  در و 2003 سال در آنکه با .بودند همصدا هانینشهیحاش با ،مریگرد نیند جمله

 -یکوتسا  داساتان  باود،  شده برکنار رتقد از دیآپارتا حکومت یجنوب یقایآفر در ،یسننران

 کاه  اسات  نکتاه  نیا یایگو -دهدیم نشان سندهینو کی البق در را یداستان قهرمان کی که

 یالیاسات  در را یساندگ ینو و سانده ینو نقاش  استعمار، دوران از خود ةتجرب  یدلبه یکوتس

 نباشاد،  هیحاش موض  در یاسندهینو هرچند ،معاصر دوران در .ندیبیم پررن  یانسان حقوق

 ماردش  و او داساتان  یکاروزو  .ددها  بازتااب  خاود  آثار در را هانینشهیحاش یصدا تواندیم
 یاصال  ةدیا ا و کناد یما  یپنادار هماذات  «یگار ید» باا  او .اسات  یاسانده ینو نینچ ریتصو

 دیسف و اهیس انیم مرز یواساز یبرا یسندگینو ابزار از او .ردیگیم یگرید از را شیها نوشته

 یهاا دوگاناه  رایا ز ؛چندصداسات  داساتان  کیا  الوگ،یا د بادون  داساتان  نیا ا .برد یم بهره

 اتیادب در .کندیم ادغام را یدیفرا و کروزو یصدا و زدیریفروم را استعمارشده و استعمارگر

 هیحاشا باه  تیاقل از ینماد تواندیم او چراکه ؛است یدیفرا یاصل یگوقصه ،کمیوستیب قرن

 جهاان  یهاا یمرزبناد  ،معاصر داستان در او یصدا بیترک و باشد اتیادب خیتار در شدهرانده

   .کرد خواهد  یتعد یفرامل یشکل به را یداستان

 

 جهينت

 ،یکوتس یسو از کروزو نسونیراب یاجراهام رمان یسیبازنو بار دو که شد بح  مقاله نیا در

 یبارا  اتیا ادب یفضاا  بسا   ،آن یپا  در و یسا ینورمان سنت در ییصداتک نقد یبرا یروش

 یبارا  یفرصت نجا،یا در یکوتس اثر دو ةسیمقا .است ییچندصدا و یوگومدارگفت یریدربرگ

 و مشاترک  نقااط  .کارد  فراهم ییچندصدا جادیا در یپسااستعمار تینامتنیب عملکرد یبررس

 )رماان  یای روا یهاا وهیش و فرم از ثرأمت هم تواندیم ییچندصدا که داد نشان اثر دو زیمتما

 یکوتسا  .ردیپاذ  صاورت  (ماردش  و او )داساتان  ییمعناگرا و امحتو قالب در هم و (فو یآقا

 درک و مار یگرد نیند جمله )از اندپرداخته رمان نیا یبازساز به که یسندگانینو ریسا مانند

 یبارا  ایا دن اماروز  اتیا ادب .اسات  واقف اتیادب یکالم قدرت و یارزشگذار ریثأت به ،(والکات
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 آثاار  باا  یکیالکتیا د ییوگاو گفات  و مکالماه  یبرقارار  باه  تاازه،  یهاا ارزش و هانماد تیتثب

 ةمکالما  .کناد  ینیباازب  و  یا تحل را هاا آن گفتماان  یهافرضشیپ تا دارد ازین شده شناخته

 کاه  اسات  شاده  منجار  یناافرهنگ یب یامکالماه  یبرقارار  به ه،یاول رمان با یکوتس ینامتنیب

 آنکاه  ضمن مکالمه نیا .است کرده جادیا اتیادب در یفرامل ینگرش یریگشک  یبرا یفرصت

 نیا ا یبارا  یگااه یجا کناد، یما  یادآوری را ایدن نقاط ریسا از هاتیاقل یصدا حضور ضرورت

 دو .کناد یما  تیا تثب جهاان  معاصار  اتیا ادب در هاتیاقل و زنان اهپوستان،یس یصدا صداها،

 نگارش  ؛کنندیم ییشناسا را ییچندصدا به ییصداتک از رییتغ یهاتیقابل ،یکوتس داستان

 هاا نینشا هیحاشا  نف  به را قدرت ،کینامید یداستان جهان در و کنندیم نقد را کیدئولوژیا

 .دهندیم رییتغ

 ،فاو  یآقاا  رماان  زن یراو .اسات  شاده  فیتعرباز زین سندهینو گاهیجا ،داستان دو نیا در
 ةساند ینو مردش و او داستان در و کشدیم چالشبه را نشر ةحوز در مردانه فرهن  یهژمون

 باه  یکوتسا  نگااه  .دکنا یما  دایا پ اهپوسات یس جاوان  با یبیترک و دوپاره یریضم سال،کهن

 یریا درگ باه  ملازم  را سانده ینو او کاه  کارد  ریا تعب توانیم گونهنیا را حاضر عصر ةسندیون

 ،اسااس نیبارا  .داناد یما  «یگار ید» ةدغدغا  داشاتن  و یانساان  و یاجتمااع  رواب  با آگاهانه

 و یتیجنسا  ،یفرهنگ یهاتیمحدود و مرزها از سندهینو ةآگاهان عبور ،یمعن در ییچندصدا

 .است «یگرید» با وندیپ و ییایجغراف
 

Bibliography: 

 
Allen, Graham. (2000). Intertextuality: The New Critical Idiom. New York: 

Routledge. 

Ashcroft, Bill. (2001). On post-colonial Futures: Transformations of Colonial 

Culture. London, New York: Continuum. 

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen. (2002). The Empire Writes Back. 

2
nd

 ed. London, New York: Routledge.  

Attridge, Derek. (1996). “Oppressive silence: J. M. Coetzee's Foe and the 

politics of canonisation”. In G. Huggan & S. Watson (eds.) Critical 

Perspectives on J. M. Coetzee. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Attwell, David. (1993). J. M. Coetzee : South Africa and the politics of writing. 

Berkeley, Oxford: University of California Press. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 21     یدر دو داستان از جان مکسول کوتس ییچندصدامتفاوت:  یکروزوها نسونيراب

 

Bhabha, Homi. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge 

Coetzee, John Maxwell.(1988). White Writing : on the Culture of Letters in 

South Africa New Haven, London: Yale University Press. 

---. (1986/ 1391). Foe. Trans. Elnaz Imani. Tehran: Nashre Amirkabir.  

---. (2004). He and His Man. London: Penguin Books. 

Defoe, Daniel. (1906). The Adventures of Robinson Crusoe.London: Thomas 

Nelson and Sons. 

Fallen, Ann Mary. (2011). Global Crusoe: Comparative Literature, 

Postcolonial Theory and Transnational Aesthetics. Surrey: Ashgate 

Publishing Ltd. 

Foucault, Michel. (2008). “What is an Author?” In D. Lodge & N. Wood (eds.) 

Modern Criticism and Theory: A Reader. London Pearson. 

Kristeva, Julia. (1986). Word, Dialogue and Novel. In T. Moi (ed.) The Kristeva 

Reader. New York: Columbia University. 

Lane, Richard. (2006). The Postmodern Novel.Cambridge, MA: Polity Press. 

Mills, Sara. (1996). Gender and Colonial space. Gender, Place and Culture, 

 3, 125-143. 

Nielsen, Aldon A. (1994). Writing Between the Lines: Race and Intertextuality. 

Athens GA 

London: University of Georgia Press. 

Pratt, Mary L. (2008). Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, 2nd 

ed. London: Routledge. 

Richetti, John J. (2008). The Cambridge Companion to Daniel 

Defoe.Cambridge: Cambridge University Press. 

Said, Edward. (1993). Culture and Imperialism. London: Vintage. 

Spivak, Gayatri. (1991). “Theory in the Margin”. In J. Arac & B. Johnson (eds.) 

Consequences of Theory. Baltimore: Johns Hopkins University Press,  

154-180. 

 

 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

