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تاریخ انقالب

تاریخ ایران

تاریخ جهان

هاشمی رفسنجانی
کتاب »هاشمی رفســنجانی« نوشته 
ســعید میرزایی به تازگی با رویکرد 
بررســی افکار و عملکرد سیاســی و 
اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی از 
سوی مؤسســه فرهنگی هنری قدر 
والیت منتشــر شــد. اکبر هاشمی 
بهرمانی، مشهور به هاشمی رفسنجانی 

یک شخصیت اثرگذار در انقالب اسالمی بودکه از 2دهه پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی تا اواخر دهه 40 انقالب، همواره در 
متن انقالب و مبارزات آن بوده است. بررسی متقن و مستند 
کارنامه چنین شخصیتی، بسیاری از زوایای تاریخی انقالب 
اســالمی را دربرمی گیرد و به تبیین و طــرح آن می پردازد. 
مؤلف کتاب در این بررسی اهداف مختلفی را محقق ساخته 
است: 1- روشن شــدن حق و حقیقت در موضع گیری ها و 
جهت گیری های شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی و میزان 
انطباق آن با اصول و موازین انقالب اسالمی که در مواضع و 
هدایت های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اســالمی 
تجلی دارد. 2- شــناخت رخدادها و وقایــع تاریخی انقالب 
اسالمی، خصوصاً حوادث و وقایعی که هاشمی رفسنجانی در 
آنها حضور و نقش داشته است و به ویژه رخدادهای دهه 60 
که هم از نظر کمی فراوان بوده و هم از نظر کیفیت پیچیدگی 
داشته است. ۳- بصیرت افزایی و تحلیل صحیح و منطبق با 
معیارها برای همگان و علی الخصوص جوانان که بسیاری از 
این وقایع را ندیده اند. درس ها و عبرت های فراوانی در بررسی 
این شــخصیت ها وجود دارد که خاصیــت تبیین صحیح و 
صادقانه تاریخ همین درس ها و عبرت ها و بصیرتی است که از 

آن حاصل می شود.
 این کتاب در 460 صفحه با قطــع وزیری و قیمت ۷0 هزار 

تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

گفتمان دوران قاجار
کتاب » آمــوزش، دیــن و گفتمان 
اصــالح فرهنگــی در دوران ق اجار« 
نوشــته »مونیکا ام رینگر« را مهدی 
حقیقت خواه به فارســی برگردانده 
و از سوی انتشــارات ققنوس منتشر 

شده است.
یکی از مباحث مهم تاریخ آموزش در 
ایران معاصر شیوه بازنگری در نظام 

آموزشی آن اســت. محققان زیادی به تحلیل دستاوردهای 
این مقطع با کمک منابع و مستندات منتشرشده و آرشیوی 
پرداخته اند. یکی از آنان خانم مونیکا رینگر است که پایان نامه 

دکتری خود را در این حوزه به انجام رسانده است.
این کتاب گزارشی جامع و تحلیلی از جنبش اصالح آموزشی 
در ایران قرن نوزدهم اســت و به اصالح آموزشــی در متن 

گسترده تر فرایند مدرن سازی  در جامعه ایران می پردازد.
 نظام جدید، دارالفنون، مدارس جدیــد، مدارس خارجی، 
میســیونری و اقلیت ها، اعزام دانشجویان به خارج و انجمن 
معارف، ازجمله مواردی اســت که در این کتاب درباره آنها 
بحث شده اســت. کتاب به فرایند مدرن سازی  و تنگناهای 
فراروی آن، دشــواری های تحــول سیاســی و اجتماعی، 
چالش های بین افکار و نهادهای مدرن و ســنتی می پردازد 
و جدل بین دیدگاه های رقیب را در حوزه سیاســت، جامعه 
و فرهنگ ایران پی می گیــرد و پیش زمینه ها و هدف های 

اصالحی انقالب مشروطیت و پس از آن را روشن می سازد.
مونیکا ام. رینگر استادیار تاریخ و زبان ها و تمدن های آسیایی 
در کالج آمهرست است. وی نویسنده معارف، دین و گفتمان 

اصالحات فرهنگی در ایران قاجار است.
انتشارات ققنوس این کتاب ۳20صفحه ای را به بهای 85هزار 

تومان منتشر کرده است.

 آمریکا و روسیه
کتاب »آمریکا و روسیه« نوشته 
»گری وینر« را فاطمه شاداب 
به فارسی برگردانده و از سوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. با درنظر گرفتن روابط 
خصمانه ای که امروز بین آمریکا 
و روسیه حکمفرماست، باور این 

موضوع که این دو کشــور روزگاری روابط حسنه ای 
داشته اند دشوار اســت. به طور کلی از سده بیستم و 
به طور خاص بعد از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب 
روسیه، آمریکا و روسیه اختالف منافع پیدا کردند. تا 
پیش از آن رابطه این دو قــدرت »پایدارترین رابطه 
دوستانه ای بود که آمریکا با یک کشــور اروپایی در 
قرن نوزدهم داشــت«، حال چه شد که این روابط به 
اینجا ختم شد پیشینه ای به نسبت طوالنی دارد که از 
زمان به رسمیت شناختن آمریکا از سوی روسیه آغاز 
می شود. در فاصله زمانی سال های 1۹4۷ تا 1۹۹1 
که تنش بین دو کشــور به اوج رسیده بود و آمریکا و 
شوروی تا آستانه جنگ جهانی سوم پیش رفته بودند، 
مطرح شده اند. بدیهی بود که دو ابرقدرت به جامانده 
از جنگ جهانی دوم بخواهند در امور جهانی موقعیت 
برتر را داشته باشند. در این روند بعضی از معروف ترین 
عبارت های سده بیستم شــکل گرفت. بعضی از آنها 
چنان مشهور شدند که بخشی از فرهنگ عامه شدند و 
تقریبا هر آمریکایی که در آن دوران زندگی می کرده 
بی درنگ متوجه آنها می شود. این کتاب 104صفحه ای 

به بهای ۳5هزار تومان منتشر شده است.

سفره قرار داد درحالی که مردم شهر در فقر و قحطی 
به سر می برند و سربازان انگلیسی بیشتر محصوالت 
کشــاورزی را از صاحبان زمین ها و با قیمتی ناچیز 
می خرند! او اعتقادات و گرایشات اصلی خویش در این 
داستان را از زبان قهرمان آن یعنی یوسف باز می گوید. 
در تمام بخش های این قصه شاهد حق طلبی یوسف و 

ایستادگی او در برابر نیروهای اشغال هستیم.
سیمین دانشور با ترســیم نبرد مردم علیه اجانب، 
امید پیروزی نــور بر تاریکــی را در دل خوانندگان 
زنده می کند و با بیان تالش ها و مبارزات شخصیت 
اصلی داســتان، خبر از آینده ای روشن می دهد که 
در آن خیر بر شر پیروز خواهد شــد؛ آینده ای که با 
مرگ حق طلبانه شــخصیت اول داســتان شروع و 
باعث بیداری زنان و مردان فراوانی می شــود. تفکر 
ضد استعماری دانشــور انفعال را از شخصیت های 
داســتانی خویش و همچنین خوانندگان می گیرد 
و او را برای تالش آگاهانه برای بهبود شــرایط آماده 
می کند. در اصــل افکار حق طلبانه یوســف پس از 
شهادت او در جسم و جان اطرافیانش نفوذ می کند 
و او با خون خود درس استعمارستیزی، پایمردی و 
تداوم مقاومت را به دیگر شخصیت های داستان انتقال 
می دهد. در ادامه به شــخصیت های اصلی داستان 

نگاهی اجمالی خواهیم داشت.

نماد اصلی روایت  استعمارستیزانه دانشور 
کیست؟

همانگونه که اشــارت رفت یوسف شخصیت اصلی 
داستان و از قضا متعلق به قشر مرفه جامعه و دارای 
تحصیالت عالیه در خارج از کشور است. او با وجود 
این، حضور در کنار طبقات ضعیف جامعه را بر منافع 
شخصی و زودگذر خود ترجیح می دهد و در مقابل 
ظلم و تعدی اشغالگران انگلیسی می ایستد. اعتقاد 
یوسف به عدالت در بخشی از داستان نمود می یابد 
که او محصوالت کشــاورزی را بین مردم گرســنه 
تقسیم می کند و اجازه فروش آنها را به قشون انگلیس 
نمی دهد. او معتقد است با اشــغال ایران، تمامیت 
ارضی مملکت به خطر افتــاده و باید با مقابله جدی 
و قاطع مانع از حضور و نقش آفرینی اشــغالگران در 

کشورمان شد.
زری، همسر یوسف اســت که در مدارس انگلیسی 
درس خوانده. او برای حفاظت از خانواده خود و بیم 
از آینده یوسف را به اغماض و سکوت تشویق می کند 
درحالی که این رفتار با افکار و اعتقادات آزادی خواهانه 
یوســف همخوانی ندارد! طرحی که در داســتان از 
شخصیت او شکل می گیرد ترکیبی از ترس و تمایل 
به شجاعت است که البته به موازات پیشرفت قصه 
از ترس او کاسته و به شجاعتش افزوده می شود. در 
این میان خسرو ثمره زندگی زری و یوسف است که 
بیشتر از پدرش تأثیر گرفته است و تالش می کند تا 
در جهت آگاهی بیشتر و نیز شــجاعت قدم بردارد. 
شخصیت خســرو خبر از نســلی آگاه می دهد که 
مبارزه و ایستادگی در برابر اشغالگران را درک کرده  
و آموخته اند. در خالل داستان شاهد بروز نشانه هایی 
از تهور و شجاعت در منش خسرو هستیم که با بالغ تر 
شــدن او تمایل به ایســتادگی و مقابله با نیروهای 

استعماری نیز در وجودش رشد می کند.
در بخشی دیگر از داستان از مجادله یوسف با برادرش 
ابوالقاسم خان می خوانیم که تنها به فکر منافع خویش 
است و مبارزه با انگلیســی های غارتگر برایش معنا 
ندارد. او تالش های یوسف برای رهایی از بند اشغال را 
کاری عبث و بی فایده قلمداد می کند! ابوالقاسم خان 
از سوی دیگر با سران اشغال از قبیل سرجنت زینگر در 
ارتباط است. در این داستان می توان زینگر را چهره ای 
نمادین از استعمارگران انگلیسی به حساب آورد که 
افکار بخش هایی از جامعه را تحت نفوذ قرار داده و به 
تبلیغ محصوالت تجاری کشور خویش می پردازد. 
نویســنده درصدد بازنمایی این حقیقت اســت که 
اشــغالگران از ایران در واقع به عنوان بــازار فروش 

محصوالت خویش استفاده می کنند و از این رهگذر 
به بهره برداری مالی از منابع اقتصادی کشــورمان 

مشغول می شوند.

ابعاد حضور نیروهای اشغالگر در ایران
 در آینه یک روایت

سیمین دانشور با استفاده از تصویرسازی های مختلف 
به اشــاعه فرهنگ مقاومت و مواجهه با اســتعمار  
می پردازد. در داســتان او یوســف نفوذ انگلیس در 
ساحت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران را 
برنمی تابد. او معتقد است که اگر توان و باور مردم به 
مبارزه از اهالی یک سرزمین گرفته  شود عزت و غرور 
ایشان از بین خواهد رفت و چیزی جز شکست بدون 
مبارزه برای ارائه به نسل های بعد باقی نخواهد ماند 
اما بی شک ایستادگی در برابر اشغالگران راه روشنی 
به سوی امید است. همانگونه که اشارت رفت او به  رغم 
برخورداری از زمین های کشاورزی متعدد از اعطای 
محصوالت کشــاورزی به بیگانگان سر بازمی زند و 
بخش زیادی از آن را به مردم گرســنه و قحطی زده 
فارس می دهد. این کار او باعث به خطر افتادن جانش 
می شود! در بخش هایی دیگر از داستان می خوانیم که 
وی از اشغالگران به عنوان مهمانان ناخوانده یاد می کند 
که فرهنگ و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. 
اســتعمارگران مردم را به نوعی مدهوشی و خواب 
می برند که توان مبارزه و ایســتادگی از آنها ستانده 
شود و روز به روز از حقوق اولیه و انسانی شان دورتر 
شوند. در بین این حجم از خموشی و فراموشی کسی 
سر بر می آورد که دیگران معتقدند هنوز دوره افکارش 
نرسیده است! یوسف دلیل سکوت دیگران را آرامش از 
سر فریب خوردگی می خواند و تالش او چیزی نیست 

جز از بین بردن این فریب و بیداری افکار مردم.

شلخته درو کنید
 تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید!

شاید بتوان هدف اصلی نویسنده داستان را در خوانش 
جمله ای از او مــورد بازخوانی قرار داد. دانشــور از 

زبان شخصیت ظلم ستیز و مبارز داستان می گوید: 
»شــلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشــه چین ها 
بیاید!...«. این جمله بیانگر اعتقادات نویسنده است 
که در منش شخصیت اصلی داستان گنجانده شده. 
کسی که قبل از هر نفعی برای خود به فکر گرسنگان 
و رفع قحطی است، آن هم در روزگاری که حکام ظالم 

به فکر کسب جایگاه و همراهی با اشغالگران بودند.

آرمان های نویسنده در طریق مبارزه با استعمار
 دانشور در سووشون به صورتی واضح درصدد انتقال 
این پیام اســت که وظیفه مردان و زنان یک جامعه 
به عنوان بخشــی از آموزگاران فرزندان خود، تبیین 
مفاهیمی از قبیل استعمار، ظلم و مبارزه برای آنان 
اســت تا راهنمای فرهنگی و اعتقــادی صحیحی 
برای آینده ایشان باشند. او با آرامش حاصل از فریب 
فرزندان و مردم، مخالفت و آگاهی را همراه با مبارزه 
عملی و ایستادگی در برابر بیگانگان تجویز می کند و 
هرگونه اغماض و نرم خویی در برابر استعمارگران را به 
منزله پیشروی گام به گام آنان برای حاکمیت مطلق 
بر مردم می داند. نویسنده با ترسیم شخصیت خسرو 
سعی در به تصویر کشیدن نسلی آگاه دارد؛ نسلی که 
مماشــات و همراهی با ظلم را رد می کند و به سوی 

شجاعت و آگاهی بیشتر قدم برمی دارد.   
نگارنده در بخش های دیگری از داستان به بازخوانی 
تأثیرات آموزشــی حضور اســتعمارگران در کشور 
می نشیند. او به شهادت اسناد تاریخی بازمانده معتقد 
است که حضور اشغالگران در عرصه فرهنگ و مدارس 
ایران باعث خمودگی و عدم پیشرفت مردم خواهد 
شد؛ چرا که آنان تمام تالش خویش را برای تثبیت 
ایدئولوژی متناسب با استعمار و اشغال در فکر و ذهن 
دانش آموزان این مرز و بوم خواهند کرد. هدف اصلی 
آنها گرفتن اعتقادات اصیل و بومی مردم و همچنین 
شجاعت از ایشان است. در بخشی از داستان، یوسف 
وجود عنصر ترس در شــخصیت زهــرا را محصول 
تحصیل و تربیت او در مدارس انگلیسی می داند. در 
تفکر ضد استعماری دانشور تأکید بر شجاعت مکانتی 
ویژه دارد که شــاید بتوان آن را به حضور کاراکتری 
چون جالل آل احمد در زندگی او ربط داد. دانشور در 
خالل مقابله فرهنگی با استعمارگران بر حفظ اعتقاد 
به مبارزه و رنگ نباختن آن تأکید می کند. یوسف در 
زمانه ای زیست می کند که تعداد کمی از مردم با او 
هم عقیده هستند اما این تنهایی باعث نمی شود که 
او از عقایدش دست بکشد و با تمام سختی ها دست 
از مبارزه نمی شوید. این تصویرسازی مهر تأییدی بر 
استحکام عقاید و شخصیت یوسف در گذر زمان است.

   
      نویسنده مبارزه حزبی

 و تأکید ویژه بر همبستگی ملی
سیمین دانشور از نزدیک شاهد فعالیت های حزبی 
همســرش جالل آل احمد در بخشی از زندگی او 
بود. او تمام سختی ها و سرخوردگی های حاصل از 
عضویت در حزب توده را درک کرده بود و اعتقادی 
به عضویت در اینگونه احزاب برای نیل به آزادی و 
رهایی از بند اشغال نداشت. نویسنده در بخشی از 
داستان با بیان اوصافی از شور و هیجان خسرو برای 
عضویت در حزب توده، به روشنگری یوسف برای 
سوق دادن او به سمت طریقه ای برای تفکر مستقل 
و آزادی خواهی در محدوده ای خارج از احزاب فعال 
در آن دوره پرداخته است. او معتقد است عضویت 
در احزابی که بنیانگذارانش جماعتی وابســته به 
خارج و دور از اندیشه و مطالبات مردم هستند و 
انگیزه الزم را برای مبارزه با ظلم ندارند و در نهایت 
برای منافع و ترویج ایدئولوژی خود تالش می کنند 
بی فایده است. او چنین القا می کند که عضویت در 
چنین احزابی نهایتا فاقد آورده ای قابل ذکر برای 
ملت است و تنها روشنگری و همکاری آحاد یک 
ملت موجب آزادی و دفع شــر استعمار و عوامل 

داخلی آنها می شود.

روایت امید و پیروزی نور بر تاریکی
»سووشون« بازتابی از گرایش های ضد استعماری زنده یاد سیمین دانشور

 سیمین دانشور و روشنفکران
و  اشارتی به چند نکته

 روشنفکری عرفی
حضور او را تاب نمی آورد

بی تردید در تاریخ ادبیات داستانی ایران، نام دکتر سیمین 
دانشــور مهم و در خور اعتناست. اعتبار شــایان او به این 
بازمی گردد که نخستین زن رمان نویس ایرانی است. رمان 
»سووشون« واجد روایتی ضد استعماری و به طور مشخص 
ضد انگلیسی است. انتشــار این اثر فاخر را می توان، نوعی 
واکنش به مناسبات سیاســی حاکم بر ایران، در آن روزگار 
قلمداد کرد. به نظر می رسد که دانشــور تا پایان حیات، به 
اندیشه و گرایش حاکم بر سووشون وفادار بوده است. دانشور 
در ســویه روشــنفکران معترض ایرانی، در دهه های 40و 
50جای می گیرد. با این همه نمی توان کلیت اندیشه و آثار 
او را، با این جماعت یک کاسه کرد. شواهدی که ما را به این 

نتیجه رهنمون می سازد، به قرار ذیل است:

یک
سیمین دانشور در واپسین ســالیان دهه 20، همسر جالل 
آل احمد شد. هرچند که او به لحاظ خلق و خوی شخصی، 
هماره خود را از جنجال های سیاسی به دور نگاه می داشت. 
یوسف و زری سووشون، هر چند که جالل و سیمین نیستند 
اما بســا به یکدیگر نزدیک می نماینــد. خیلی ها در طول 
5دهه گذشــته، متوجه این موضوع شــده و درباب آن داد 

سخن داده اند.

دو
 جالل عالوه بــر تأثیر فکری بــر ســیمین، او را به وادی 
نقش آفرینی سیاسی نیز سوق داد. بارزترین نمونه آن، پس 
از تشکیل کانون نویســندگان رخ نمود که دانشور به عنوان 
نخستین رئیس آن انتخاب شد. این کانون پس از آن تشکیل 
شد که فرح دیبا در راستای وجهه سازی  برای حکومت شاه، 
درصدد برگزاری کنگره ای بین المللی با حضور نویسندگان 
از سراســر جهان بود که آل احمد و دوســتانش با بیانیه ای 
شــدیداللحن، بازی وی را بر هم زدند! ایــن نقش آفرینی 
سیمین به رغم آرامش و عزلت، در دوران اوج گیری انقالب 
اسالمی نیز، خود را نشان داد. مفاد سخنرانی تاریخی وی در 

محفل ادبی انستیتو گوته، شاهدی بر این مدعاست.

سه
 مطرح شدن جالل آل احمد به عنوان بخشی از عقبه تئوریک 
انقالب و نظام بر آمده از آن، همزمان با جبهه گیری جمعی از 
روشنفکران در برابر جمهوری اسالمی، فشار بر دانشور را زیاد 
کرد! آنان از سیمین مخالف خوانی می خواستند و ابراز برائت 
صریح از اندیشــه آل احمد! او معمــوال در برابر این تالش ها 
مقاومت و به این بسنده می کرد: که من هیچ گاه ادعا نکرده ام 
که آل احمد هستم! او راست می گفت، چه اینکه کاراکتر آرام او، 
هیچ گاه نتوانست به پای جنب و جوش و تحرک جالل برسد، اما 
به طور کامل از آن منقطع نیز نبود. در این باره شواهدی متنوع 
در دست است که اشــارت به نمونه ای از آنها مفید می نماید. 
از اینجا به بعد، رشــته روایت را به منصور اوجی شاعر فقید 
می سپارم؛ »وقتی عباس معروفی با مشکالتی که برای او و مجله 
گردون اش پیش آوردند، از ایران رفت و در آلمان مستقر شد و 
کتابفروشی اش را راه انداخت، شروع کرد با رسانه های خارجی 
مصاحبه کردن.  یک بار خانم دانشــور تلفن کرد و گفت: اگر 
عباس با شما تماس گرفت، بگو فالنی می گوید: سنگین بنشین 
و داستان هایت را بنویس و مرتب با رسانه های خارجی مصاحبه 
راه نینداز، مخصوصا با رادیو اسرائیل!...و بعد از خودش گفت که 
بعد از قضیه بیانیه 1۳4 کانون نویسندگان، از رادیو بی بی سی 
با من تماس گرفتند تا مصاحبه کنم. گفتم: صحبتی برای شما 
ندارم!...و وقتی اصرار کردند، گفتم: می خواهم رخت چرکم را 
در خانه خودم بشویم! گفتند: مگر رخت های چرک هم داری؟ 
که گفتم: تا دلتان بخواهد!...اما عباس با من-که منصور اوجی 
باشم-هرگز تماسی نگرفت تا او را در جریان سفارش سیمین 

بگذارم...«.

چهار
 اینک و پس از سپری شــدن یک دهه از درگذشت سیمین 
دانشور، با نگاهی به تبلیغات جاری جریان روشنفکری، می توان 
دریافت که نام و آثار او، در فضاسازی های این طیف جایی ندارد 

یا دست کم حاشیه نشین است. 
روشــنفکران با او همان می کنند که به شــکل گسترده تر و 
پرقدمت تر با شوی او کردند. اندیشه استعمارستیز دانشور، به 
سان جالل آل احمد، نمی تواند در های و هوی جاری و رسمی 
آنان، حضور و نقشی داشته باشد. آنها دانشور را، تنها به عنوان 
یک عدد به حساب می آورند و نه یک فکر و این، بس عبرت آموز 

و روشنگر می نماید.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

نمایی از میز کار زنده یاد دکتر سیمین دانشور
در منزل شخصی

زهرا حسینی کیا
پژوهشگر ادبیات فارسی گزارش

یکی از دالیل ماندگاری نام دکتر سیمین دانشور 
در ادبیات این مرز و بــوم نگارش رمان تاریخی 
»سووشــون« و بازتولید مجموعه ای از مفاهیم 
ایدئولوژیک و تاریخی در آن اســت. مهم ترین 
رویکرد دانشــور در این اثر مانا بازسازی مقابله 
مردم علیه نیروهای اشغالگر انگلیس و روس است 
که در خالل جنگ جهانی دوم وارد فارس شدند. 
در طول داستان شــاهد تبیین مفاهیمی چون 
شجاعت، رشادت و مواجهه با استعمارگران با زبان 
داستانی هستیم. نوشتار ذیل در پی آن است تا با 
مددگیری از مضامین این رمان تاریخی به تبیین 
رویکردهای استعمارستیزانه سیمین دانشور 
و به طور مشــخص تر مواضع او علیه استعمار 

انگلیس بپردازد.

اولین بانوی داستان نویس ایرانی
 که »استعمار« را مجسم ساخت

سیمین دانشور نویسنده ای است که نامش از دیروز تا 
امروز به سبب قلم گیرا، فصاحت بیان، طرح مفاهیم 
عمیق و نثری راهگشا در ذهن و یاد مخاطب ایرانی 
جای گرفته است. او نخســتین نویسنده زن ایرانی 
بود که با نگارش رمان سووشــون توانایی خود را در 
عرصه ادبیات داستانی معاصر اثبات و بعدها با ترجمه 
یا نگاشتن داستان های غنی نام خود را در جریان ادبی 
معاصر ایران و جهان ماندگار کرد. بی تردید سووشون 
به فتح سین، در عداد آثار فاخر زبان فارسی است و 
جایگاه ویژه ای در ادبیات قصه گوی معاصر دارد. این 
اثر همچنان بعد از سالیان دراز جایگاه خویش را در 
فرایند رمان نگاری معاصر حفظ کرده و به مثابه یک 
نماد و نشانه درآمده است. مهم ترین رویکرد سیمین 
دانشور در نوشــته هایش تأکید بر آزادی خواهی در 
مالزمت با استعمارستیزی است که پررنگ تر از دیگر 

آثارش آن را در سووشون می بینیم.

مختصات تاریخی سووشون
تصویر سازی  های واضح و قابل فهم دانشور از تأثیرات 
مخرب فرهنگی و اجتماعی اشــغال ایران و به ویژه 
خطه فارس در جای جای رمان سووشــون به چشم 
می خورد. او در داســتان خود تالش می کند تا نفود 
اشغالگران را در تمام سطوح فکری، فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی نشان دهد و استعمار را صرفا به 
وجه جغرافیایی آن محــدود  نکند. می توان رویکرد 
ضداستعماری نویسنده در این داســتان را به مدد 
مفاهیمی چون مبارزه با ظلم حاکمان و مالکان مستبد 
در جهت رفع فقر و قحطی مقابله و ایستادگی مردم 
در برابر استعمار، شکسته شدن بت استعمار و ظلم در 
ذهن و دیده مردم، اتکا به قدرت تفکر و آزادی گرایی و 
ترویج آن در جامعه، رهایی از بند اشغالگران و تلقین 
باور خودکفایی و مبارزه با مهمانان ناخوانده و پرضرر 
خارجی، حفظ هویت انسانی مردم به وسیله مبارزه 
با دشــمن، پایمردی در حفظ اعتقــادات و امتناع 
از خود فروختگــی دینی و مذهبــی و... بازپروری و 

ارزیابی کرد.

پردازش شخصیت ها در راستای بازخوانی تاریخ
همانگونه که اشارت رفت، تبیین نگاه ضد استعماری 
نویسنده محور اصلی سووشــون را شکل می دهد. 
دانشــور با الهام گرفتن از محیــط پیرامون خویش 
شروع به شخصیت پردازی در ذهن مخاطب می کند. 
او با استفاده از مجال این رمان، بخش اعظم اعتقادات 
استعمارستیزانه  خود علیه انگلیس را بروز می دهد. 
داستان با حضور پررنگ تمام شخصیت های کلیدی 
آن دوره فارس به ویژه ســران و سربازان اشغالگر در 
جشن عروسی دختر حاکم آغاز می شود؛ جشنی که 
در آن سفره عظیمی برپاست و نان بزرگی در وسط 

دانشــور در سووشــون معتقد اســت که 
حضــور بیگانــگان در عرصــه فرهنــگ و 
و  خمودگــی  باعــث  ایــران  مــدارس 
عدم پیشرفت مردم خواهد شد؛ چرا که 
آنان تمام تالش خویــش را برای تثبیت 
ایدئولوژی متناسب با استعمار و اشغال 
در فکــر و ذهــن دانش آمــوزان ایــن مرز 
و بــوم خواهنــد کــرد. هــدف اصلــی آنها 
گرفتن اعتقادات اصیــل و بومی مردم و 

همچنین شجاعت از ایشان است
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اینــک و پــس از سپری شــدن یــک دهــــــــــــــه از 
درگذشــت دکتــر ســیمین دانشــور، بــا نگاهــی بــه 
تبلیغات جاری جریان روشــــــــــــــــــــنفکری، می توان 
دریافـــــــــــــــــــــــت که نام و آثار او، در فضاسازی های 
این طیف جایی ندارد  یا دســت کم حاشیه نشــین 
است. روشنفکران با او همان می کنند که به شکل 

گسترده تر و پرقدمت تر با شوی او کردند


