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چکیده
ادبیات جایگاهی ویژه در بازنمایی تحوالت جامعه دارد .رمان قالب ویژهی ادبی و آینه واقع نمای رخدادهای جامعه و
تحت تأثیر تحوالت آن است .امروزه رمان نوع ادبی بویژه رایج دراکثرکشورهای جهاان اسات.درایران ساابقه داساتان
نویسی بسیارطوالنی است وبرخی ازصاحبنظران براین باورندکه رمان ایرانی محدودبه یک قرن پیش نیست وسابقه آن باه
قرنهاپیش بازمی گردد.البته دردوران معاصرکه رمان درمیان سایرانواع ادبی جایگاهی ویژه یافته وروزباه روزباررواآ آن
افزوده شده است نیز رمان درایران سابقه ای بیشترازسنگال دارد.رمان نویسی در هر دو کشور ایران و سانگال رماان باا
دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی همراه بودهاست  .این تحوالت اجتماعی و سیاسی در فرهنگ هر دو ملات ،آشانایی
نویسندگان هر دو کشور با جنبشهای آزادیخواهی و عدالت طلبی در دنیا ،ایجاد زمینههای مناسب برای تحصای زناان،
شک گیری جریانها و مکتبهای ادبی نوین در جهان و توجه کانونی به حقوق زن ،برقراری ارتباط با فرهنگهای دیگر
بویژه فرهنگ و تمدن غربی ،از مهمترین عوام تحول رمان در ادبیات هر دو کشور بودهاست .دراین مقاله کوشش شاده
است بانگاهی به اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی در ایران از دوران مشروطه تا قب از انقالب اسالمی و پا

از آن ،و

درآفریقای غربی( سنگال) در دوره استعماری و پسااستعماری ومقایسه وتطبیق آنهابایکدیگر باه بررسای ایان موضاوع
پرداخته شودکه این دگرگونیها چه تاثیری بر تحول رمان داشته اندو بازتاب آن درآثاار رماان نویساندگان ایرانای چاه
شباهتها و یا تفاوتهایی با یکدیگردارند.
واژگان کلیدی :ادبیات تطبیقی ،تحول رمان ،ایران ،سنگال

.
مقدمه
ادبیات بازتاب سیمای فرهنگ هر ملٌتی است؛ و ادبیات تطبیقی  ،گستتر مرزهتای ادبیتات و مبتاد ت فیتری و
فرهنگی میان ملل مختلف است .ادبیات تطبیقی  ،شیوهای است که به وسیلهی آن می تتوان بته بررستی تهتابوات و
افتراقات آداب و رسوم ،آرای مذهبی ،فلسفی ،فیری و ...اقوام مختلف در گستتره هوتان دردا.تت .ادبیتات تطبیقتی
باعث وسعت دید و سعهی صدر میشود و از مرزهتای زبتا،ی ،سیاستی و هفرافیتایی متیگتذرد و ،توعی دادوستتد
فرهنگی است؛ زیرا همانطورکه فرهنگ ملل مختلف در یکدیگر تأثیر دار،د ،ادبیات آ،وا هم ییی از اهتاای اساستی
و زیربنایی فرهنگهان به شمار میرود ،برییدیگر اثر میگذار،د (.زریت کتوب:4731،ج /7ص  .)14ادبیتات تطبیقتی
د لت و مفوومی تاریخی دارد و موضوع تحقیق در ای علم عبارت استت از :دتهوهد در متوارد ت قتی ادبیتات در
زبان های مختلف ،یافت دیو،دهای دیچیده و متعدد ادبیات در گذشته و حال ،و به طور کلی ارائه ،قهی که دیو،تدهای
تاریخی در آن تأثیر و تأثر گذاشته است ،چه از هنبهی اصول فنی در ا،واع میاتب ادبی و چه از دیدگاه هریتانهتای
فیری (.غنیمی:4731،ص ).73
ایران و سنگال در طول تاریخ معاصر ،به طور ،سبی فعالیت ها و همیاریهای اقتصادی و سیاسی داشتها،تد و در
دهههای ا.یر ،یا در زمینههای علمی و فرهنگی به تعامل و تبادل دردا.تها،د .در هریتان مطالعتات فرهنگتی ایت دو
کهور ،به ،ظر می رسد ییی از موارد قابل بحث ،توسعه و تقویت مطالعات تطبیقی در ادبیات ای دو ملت استت .بته
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همی سبب میتوان از دیدگاههای متفاوت آثار ادبی ایتران و ستنگال را مقایسته کترد و بته ،ادییتیهتا و مناستبات
فرهنگی دو کهور بیهتر دی برد.از میان ا،واع و قالبهای ادبی ،رمان بوتری رسا،ه برای تعریتف احساستات فتردی
متأثر از اهتماع است .ای قالب ادبی همامان با ورود به دورة فترتِ دس از هنگ شیلی ،و گرفت و واقع گرایتی و
توهه به مسائل اهتماعی ییی از اصلی تری مضامی آن گردید.
در ای ،وشتار کوشد شده است با بررسی تطبیقی تاثیر اوضاع ادبی ،اهتماعی و سیاسی بتر تحتو ت رمتان در
ایران وآفریقای غربی(سنگال)، ،هان داده شودکه برغم فاصتله هفرافیتایی و تفتاوت فرهنگتی دو کهتور آستیایی و
آف ریقایی؛ عناصر فرهنگی مهترکی در ای سرزمینوا ،آ،وا را به هم ،ادیک کرده که ییی ازهلوه های بتارزآن دغدغته
های مهترکی است که بی روشنفیران وبویهه ،ویسندگان ای دو هامعه وهود دارد.
با توهه به تحقیقات مختلف در دایگاههای اط ع رسا،ی تاکنون تحقیقی مدون کته ایت موضتوع را بته صتورت
تطبیقی مورد بررسی قرار داده باشد ،صورت ،گرفته است .هستوهو در میان منابع اینتر،تی و کتابخا،های ،یتا بیتا،گر
آن است که چنی موضوعی در .ارج از ایران سابقه ،دارد .در ای بخد به منظور ارائۀ دیهینۀ تحقیق ،اسامی دتارهای
از منابع و مآ.ذی را که به ،حوی تحول رمان در ای دو کهور مرتبط است ذکر میکنیم:
پاره ای از منابع فارسی

قتویمی و ،ستری .یتاج؛ ا،یمت ایتران شناستی

 -4با یی ،کریستتف؛ پیادایش رماان فارسای ؛ ترهمته موتو
فرا،سه،توران :.ا،تهارات معی 4711 ،
 -3تسلیمی ،علی؛ گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران،؛ توران:ا.تران4717 ،
 -7رحیمان ،هرما ؛ ادبیات معاصر نثر فارسی ،ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقالب اسالمی ،توران :ا،تهتارات
سمت.4711 .،
 -1میر عابدینی ،حس ؛ صد سال داستان نویسی در ایران؛  ،توران، :هر چهمه4714 ،
 -4یاحقی محمد ،هعفر؛ جویبار لحظهها ،توران، :هر هامی4731،
پاره ای از منابع فرانسوی:
1- Bol, Victor P; les formes du roman africain, Dakar, Actes du Colloque sur la
littérature africaine, revue de la Faculté de Lettres, n° 14,1965
2- Diop, Pape Samba ; littérature et société africaine, Dakar Günter Narverlain. 2001
3- SENGHOR, Abdoulaye Racine, Esquisse de la littérature sénégalaise à travers la
littérature et l’art», Dakar 1995
4- Chevrier, Jacques, Littérature négre, éditeur Armand Collins, 1999 .4
5- Chevrier,Jacques, La Littérature négre d’expression française, orientation
bibliographique, l’information littéraire, numéro 3, mai-juin 1978
اوضاع ادبی،اجتماعی و سیاسی ایران ازمشروطه تا انقالب اسالمی
در ای دوره حوادث متعدد ادبی ،اهتماعی و سیاسی زمینه ساز تحو ت گو،اگون در هامعه شده که عمدتاً مستتقیم
یا غیر مستقیم در رمان ای دوره منعیس شدهاست .از ای رو ،دراینیابه مومتری حوادث ادبی ،اهتماعی و سیاستی
ای دوره اشاره می گردد.
با ا،ق ب مهروطه ،مردم به دارهای آزادیها دست یافته و حقوق سیاسی و اهتمتاعی .تود را درک کتردهبود،تد،
سواد و دا،د اهتماعی عمومیت یافته بود و از ای دس همه چیا به ،وعی با هامعه و متردم ارتبتاج دیتدا متی کترد .
بنابرای ادبیات هم مثل دیگر مظاهر ا،دیهه و فرهنگ به مردم روی آورد و ا،عیتا ارز هتای اهتمتاعی را وهوتۀ
همت .ود قرار داد (.هعفری  ،چ دنیم :4733 ،ص. ) 43
آشنایی ایرا،یان با تمدن و فرهنگ غرب به صورت هدی تتردردوره سلستله قاهتاربویهه دتس ازهنگوتای ایتران
ورو گسترده ترشدو به همت کسا،ی چون عبا میرزاوامیرکبیرکوشد گردیدباشتنا.ت دقیتق ترفرهنتگ وتمتدن
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غرب درصددغلبه برعقب افتادگیوتای علمی،صتنعتی واقتصتادی هامعته ایرا،تی برآینتد.ای کارازراهوتای گو،تاگون
مخصوصااز طریق اعاام دا،هیویان ایرا،ی به ارودا ا،یام گرفت که دس ازباز گهت آ،وابه ایران و ترهمه کتتابهتای
مختلف وحضوردرمراکاگو،اگون علمی،سیاسی اهتماعی ازهمله دارالفنون ا،یام دذیرفت که منهتآتحو تی گستترده
درهامعه ایرا،ی گردید.
در  4731ای ران به وسیله قوای رو و ا،گلیس اشفال شد .رضا شاه استعفا کرد و بته هایتره متوریس تبعیتد
شد .رضاشاه در ابتدای سلطنت کارهایی ا،یام داد .به اییاد ارتد منظم دردا.ت ،لباسوا را متحدالهتیل کترد ،امتیتاز
،فت دارسی را ملفی سا.ت ،راه آه سراسری کهید… در همه دوره رضاشاه ،شوربا،ی در همه روز،امه ها مستقیماً
و کام ً د.الت داشت .مدیران هراید درآن عصر سختی های فراوان کهید،د .فّر.ی یادی شتاعر مهتروطه درز،تدان
هان سپرد .سلسلۀ قاهار که کمی بید از یک قرن در ایران حیومت می کند با مهی ت فراوان دا.لی و .تارهی
روبرو می شود .در دا.ل کهور ،برای حفظ تمامیت ارضی بایست با شور های عهایر مبتارزه کنتد کته وحتدت و
یگا،گی ملی را تودید می کنند ،و در .ارج برای دفاع از مملیتی که توسط رو ها و ا،گلیسیها مورد تودیتد قترار
گرفتهاست ،بایست با ای کهورها مبارزه کند .در چنی بافت سیاسی متالال است که ایتران بتا فرهنتگ ارودتایی در
تما قرار می گیرد( .با یی :4711 ،مقدمه؛ص )44
رضاشاه در زمان دادشاهی ا که تا شتوریور  4731ادامته یافتت ،کوشتید ایتران را بته ستبک غترب درآورد.
گفتمان مدر،یسم دولوی با تأکید بر مضامینی چون توستعه و ،وسازی به شیوِةِ ارودایی، ،اسیو،الیسم ایرا،ی ،مدر،یستم
فرهنگی ،عق ،یت مدر،یستتی وسیو ریسم ،به د،بال دادن هویتی یک دارچه به «ملت ایران» و تضعیف هویت های
دراکنده و داره دارة دوران قاهار بود .چنی هویتی طبعاً می بایست درون چوتارچوب دولتتت ملتتی متدرن شتیل
گیرد و ،اسیو،الیسم ایرا،ی به شیل هویتی فراگیر بر فراز همۀ هویتت هتای مادون ملتی گستتر یابتد .بستیاری از
بر،امه های دولت معطوف به تحقق و تحیتیم هویتت ملی ایران بود( .مسیوب)437-441 :4731 ،
استخدام مستهار ،اعاام دا،هیو به .ارج ،متحدا لهیل کردن لبا اتباع ایتران در دا.تتل کهتور،آغاز بته کتار
رادیو ایران ،تعیی لبا رسمی کارکنان دولت به سبک لبا های فر،گتی ،و کهتف حیتاب اهبتاری ،مو،ته ای از
اقدامات دولت دولوی اول در ای زمینته بتود، .وادهتایی ما،نتد کا،ون با،وان و سازمان درور افیتار هتم بتا هتدف
اشاعۀ طرز تفیر و ،حوة سلوک غربتتی در همتۀ طبقتات و گتروه هتای اهتمتاعی تهتییل شد.رضاشتاه بته گمتان
.وددرصددهبران عقب ما،دگیوای هامعه ایرا،ی بودودرای راه تنواراه دیهرفت رامنحصردرهمسا،ی بتاهوامع غربتی
ودیروی ازآ،وامی دید،ودرای راه هرما،عی رابه هرشیوه ای حتی سرکوب وز،دان وکهتتارمنتقدان ومخالفتان ازسترراه
برمی داشت.
تحت تأثیر اقدامات رضاشاه دو فرهنگ هداگا،ه شیل گرفت .طبقات با و طبقۀ متوسط هدیدکه هر روز بتید
تر از قبل غرب زده می شد،د و دیگربندرت ،فرهنتگ متذهبی و ستنتی باقی هم وطنتان .تود را درک متی کرد،تد.
روشت فیتران هتم شترایطی مثتل روحا،یتان داشتتند .روش فیران ازهمله ،یروهای اهتماعی ا،د کته اغلتب از آن
ها بته منالتۀ عامتل تولیدکننتده یتا اشاعه دهندة اشیال هدیدی از الگوهتای اهتمتاعی ،سیاستی ،و فرهنگتی یتتاد
شتده استت.
تفییر سا.تار آموزشی و کمر،گ شدن ،قد روحا،یان در ادارة امور آموزشی و ستپردن آن بته ،یروهتای تحصتیل
کردة هدید ،عرفی شدن فرهنگ را دردی داشت .از ،فوذ روحا،یان در امور حقوقی و قضایی ،یا کاستته شتد .تت
برای برچیدن بسیاری از آداب سنتی و مذهبی ،مثتل مراسم سوگواری ،تعایه .وا،ی ،و روضه .توا،ی ،مو،ته هتای
دیگری از عرفی شدن فعالیت های فرهنگی است.
آزادی ز،ان در ای دوره موضوعی قابل توهه و تأمل برا،گیا است  .اصتل آزادی ز،تان و مباحتث مترتبط بتا آن،
دید از ای دوره بیهتر مبحثی فرهنگی و اهتماعی بود ،اما در ای دوره  ،وهته سیاستی آن غالتب شتد .بته ،ظرمتی
رسدطرح ورود ز،ان به حتوزه هتای ز،تدگی اهتمتاعی دستاویای بودکه باطرح موضتوع حقتتوق ز،تتان ییتتی از
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کوشد های اساسی بر،امه ریاان تیدد برای سیو ریاه کردن هامعه به اهرادرآید.با توهه بته تتآم ت و تحتو ت
،وینی که در سطح هوان در باره ز،ان و حقوق آ،ان مطرح می شد ،طبیعی بود که اقداماتی در زمینتۀ حقتوق ز،تان و
آزادی آ،ان در ایران ،یا ا،یام دذیرد ،اما برهستهتری مسآلهای که در ای راستا ،دیگیری شد،مبارزه باحیاب ز،ان به
هرشیوه ممی بودکه تحت عنوان آزادی حیاب مطرح می شد.
در دهۀ بیستت ،حضتور متفقتی در ایتران بتود و هتر چته بته دایتان ایت دهته ،ادیتکتتر متی شتویم،ع وه
برحضورا،گلیس واتحادشوروی(که بیای روسیه تااری،بیاا،دک مدتی کته درآغتازا،ق ب اکتبرد.التوتاید درایتران
محدودشده بود )دامنۀ حضور و ،فوذ آمرییا در ایران گستردهتر می شود.
برای ،فت ایران که از زمان قاهار در ا.تیار دولت استعماری ا،گلیس بود با سقوج رضاشاه و در فضتای .تالی
از سلطۀ مستبدا،ۀ او،موقعیتی فراهم شدکه بواسطه هبوۀ ملی به رهبتری دکتتر مصتدق و حمایتت آیتت ا ...کاشتا،ی
قا،ون ملی شدن ،فت به تصویب رسید و  ...دورة در ت طم تاریخ تحو ت اهتماعی ایران آغاز گردید (.مد،ی ،صص
 433و .) 374
کودتای  31مرداد  ،4773قیام مردم ایران را به شیوهای استبدادی و قورآمیتا در هتم شیستت .ر یتم کودتتا متی
کوشد هر ،وع ارتباج اهتماعی را از بی ببرد .اییاد سازما،وای سر کوبگر ،همراه با ترور فیتری از طریتق رادیتو و
ا،واع کتابوا و ،هریات، ،هان دهندة ت شوای حیومت برای مبارزه با هر ،وع وحدت فیری و همبستتگی اهتمتاعی
است.هوّ بی اعتمادی و سوء ظ بر روابط اهتماعی حاکم می شود و تر و تعصب بر تلخی ز،تدگی متی افاایتد(.
میرعابدینی،دیهی  ،ص  ) 332در چنب وضعی ادبیات ایران ،شاهد ادبیات داستا،ی رما،تییی ،هرزه  ،سر .تورده ،بتی
هدف ،دوچ و ،ا امیدی می شود (.قبادی ،بیگدلی ،تابستان :33ص .)23
،ثر فارسی دید و دس از مهروطه با آثار چوار ت به سادگی گرایید .زیت العابتدی مراغته ای از حیتث تتازگی
موضوع و سادگی زبان که در سیاحتنامه ابراهیم بیگ به کاربرد ،طالبوف از لحاظ دستتیابی بته زبتان ستاده و مستائل
تربیتی که برای اولی بار در ایران مطرح کرد ،دهخدا با قلم شیری و طنا گا،ده .ودکه در چر،د و در،د بازتتاب داد،
و سید مح مدعلی همال زاده با ا،تخاب ،وع داستان کوتاه و زبان عامیا،ه یی کته دتر از ضترب المثتل و اصتط حات
مردمی بود ،در ساده شدن ،ثر فارسی سوم عمده دار،د .سادگی ستبب شتد کته کتتاب و کتتاب .توا،ی کته قتب ً در
ا.تصاص .واصّ بود ،در میان عوام رواج یابد، .مایهنامه رایج شد و … امتا شتعر بعتد از مهروطیتتّت دو هریتان
مختلف یافت و در دو مسیر هداگا،ه به دید رفت :شعر سنتّت گرا و شعر ،و گرا .شعر سنتّت گترا شتعری بتود کته
از،ظر قالب با گذشته فرقی ،داشت ( .قالب قصیده ،غال ،قطعه و رباعی و…) اما موضوع آن حرف هتای تتازه بتود
که در گذشته در شعر فارسی یافت ،می شد .اما شعر ،وگرا شعری است که هم از ،ظر قالتب ،و محتتوا و هتم بافتت
زبان و ،حوه بیان و دید و سا.ت .اص با شعر سنتّت گرا متفاوت است( .علی اکبری)371 :4711 ،
اثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محی ط اهتمتاعی استت .از ایت رو بستیاری از منتقتدان ا.یتر ستعی
ورزیده ا،د که علل و موهبات تحول اسالیب و تفییر فنون و ا،واع رادر ادبیات ،فقتط از طریتق تحقیتق در اوضتاع و
احوال اهتماعی بیان ،مایند .از ای هوت ادراک درست و دقیق عواطف و احوال فرد ها بتا دریافتت علتل و ،تتایج
حوادث اهتماعی مسیر ،یست (.زری کوب:4731 ،صص  .)33-31در ای دوره است که رمانهای اهتمتاعی رو،تق
می یابندوآثاری گو،اگون درای زمینه ،وشته ومنتهرمی شو،د.
ز،ان دس از ا،ق ب مهروطه به صورت گو،اگون وارد ادبیات ایران شد،د و موضوع داستانهتای متعتددی قترار
گرفتند بخصوص با طرح مساله حقوق ز،ان و مسائل ها،بی آن و از همله موضوع رفع حیاب و روابط ،ادییتر زن
و مرد در دورة دولوی و تاکید بتر ضترورت آزادی هتای هنستی ،چته از ،احیته ر یتم و چته از طترف متیتددان و
ع قمندان به مناسبات فرهنگی غرب ،دای ز،ان و موضوعات .اص آ،ان به ادبیتات داستتا،ی بتاز شتد(.هعفری  ،چ
دنیم :4733 ،صص ) 333-334
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در سال  ، 4733سیمی دا،هور میموعه داستان آتا .تامو را منتهتر متی کنتد .ایت کتتاب،اولی میموعته
داستا،ی است که از ز،ی ایرا،ی به چاپ رسیدهاست  .دهه چول تحو ت هدیدی بته د،بتال دارد .ایت تحتو ت بته
.صوص در وضعیت ز،ان تاثیر عمدهای به های گذاشت .تحت تاثیر تفییرات و دگرگو،یهای مستمر و متعددی کته
در سا.تار صنعتی هامعۀ ایران در بیست سال آ.ر سلطنت محمد رضا شاه به وقوع دیوست ،حیم .تا،وار کوچتک
شد ،برداشتوای زن و مرد از مسائل مختلف ز،دگی .ا،وادگی دگرگون شد ،توقعات و ،قهوای زن و مرد  ،بته ویتهه
،قد ز،ان تفییر کرد و به تدریج ز،ان با روی آوری به کار از فضای .صوصی .ا،واده به فضای عمومی هامعه قتدم
گذارد،د .در واقع با اشتعال ز،ان در .تارج از .ا،ته ،ا.تیتارات و اقتتدار آ،تان در حتوزههتا و محتدودهای ز،تدگی
اقتصادی شور و روستا افااید دیدا کرد .به ،حوی که دیگر زن فقط به عنوان عضو .ا،واده محسوب ،می شد؛ بلیته
.ود اداره کننده و ،ان آور .ا،واده بخصوص در شورها به حساب می آمد(.ازغندی :4713 ،ص )33
اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی ایران پ از پیروزی انقالب اسالمی
در  4721تاریخ شاهنهاهی مبنای تاریخ رسمی کهوراع م شد .از  4724مبارزات مردمی که از  4713آغتاز شتده
بود ،کاملتر شد .سیر حوادث –به تعبیری، -هان داد که قیام دا،ادهم .رداد در واقع ،قطه عطفتی در حرکتت ا،قت ب
ملت مسلمان ایران بود و در رو،د دویای .ود ،به دیروزی قطعی ا،ق ب اس می ا،یامید( آوری ،ترهمه مور آبتادی،
چ ، 3ص .)43
با ادامۀ مبارزات مردمی ،محمد رضا دولوی ،اچار شد در  34دی ماه  ،4723کهور را ترک کند و چنتد روز دتس
از فرار  ،امام .مینی(ره) که دس از  42سال دوری از وط در  43بوم  ،4723در میان استقبال دتر شتور متردم،
به وط باز گهتند ...دس از چند روز هنگ .یابا،ی میان مردم و گتارد شاهنهتاهی( 33بومت  ، )4723ر یتم 3211
سالۀ شاهنهاهی و آ.ری سلسلۀ سلطنتی در ایران سقوج کرد (.آبراهامیان :4733 ،صص .)132-131
،قد ا،ق ب در تفییر و تحول اوضاع اهتماعی هر هامعه قابل ا،یار ،یست .اگر هوتان بینتی حتاکم بتر هامعته
تحول یابد ،اوضاع اهتماعی هم متحول .واهد شد(.قبادی ،بیگدلی ،دیهی ص )47
با دیروزی ا،ق ب اس می ،تحولی هدی در هامعۀ ایران ددید آمد .ای تحول در امور و ستطوح مختلتف تیلتی
داشت.از همله تحول در حضور ز،ان در تمام عرصتههتا رشتد چهتمگیری داشتتهاستت ما،نتد اییتاد تهتیی ت و
سازما،وای ز،ان ،روز،امهها و می ت مخصوص ز،ان ،تعدد داستان ،ویس زن افااید یافتت و مضتمون و محتتوای
آثارشان متحول شد .ز،ا،ی که طی حوادث ا،ق ب از چوار دیواری .ا،ه و سنت به در آمده و در دونۀ اهتماع هتویتی
تازه یافتها،د ،محدودیتوا را با اییاد تردیتد در باورهتای دذیرفتتهشتده در بتارة زن داستخ متی دهنتد ...آ،تان کته در
رویدادهای ا،ق بی حضوری هدی داشتند ،زبان باز کردها،د تا از .ود و مسایًل و آرزوهای .ود بگوینتد و ادبیتاتی
ددید آورد،د که های مومی در ادبیات دهۀ شصت دارد (میرعابدینی؛ ج سوم و چوار؛ :4733ص)4441-4444
اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی سنگال در دوره استعماری آفریقایی غربی
کهور سنگال در غربی تری ،قطه غرب آفریقا قرار دارد .مستعمره سابق فرا،سه در افریقای غربی بطور فوق العتادهای
در طول استعمار به فرا،سه وابسته بود و ارتباج عمیقی در ابعاد مختلف بعد از استق ل( 1اوریل  4341می دی) با آن
دولت د اشت و ،سبت به سایر کهورهای افریقتایی ثبتات بتی ،ظیتری بته دور از اغتهاشتات و بر.وردهتا برکهتور
حیمفرمابوده است .سنگال در میان قدیمیتری مراکا همعیتتی آفریقتای غربتی قترار دارد .قبتل از هریتان استتعمار،
ایا ت متعددی در قلمرو آن تفییر یافتها،د .اما از قرن  ،43کهور سنگال را فرا،سویها تصرف کرد،د و به زیر ستلطۀ
.ود درآورد،د .از آن هنگام ،ما تولد آ،چه عموما سنگال مستعمره می،امند،مهاهده متیکنتیم کته بتا ستا.تار هدیتد
اداری ،سیاسی ،اقتصادی و اهتماعی همچون یک تحول سیاسی از مدل فرا،سوی تقلید شده بود.
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در دوره قبل از استعمار ،سنگال یک میموعه از ممالک دتر رو،تق و آبتاد بتود کته اقتصتاد اساستا مبتنتی بتر
فعالیتهای کهاورزی و تیاری بود .ای سرزمی ها شامل والتو ( ،)Waloکیتور ( ،)Kayorبتائول ( ،)Baolهلتف
( ،)Djolofدادشاهیهای سِرِر ( )Sereerو دل ( ،)Peulhایا ت کازاما،س ( ،)Casamanceگامبیا ( )Gambieو
شرق سنگال بود،د .اما ای ایا ت که به دلیل بیثباتی سیاسی و هریان برده داری ضعیف شده بود،د ،در برابر هیتوم
استعمار ،اتوان ظاهر شد،دوای امرسبب شدکه استعمار ،ظامی ایا ت سنگال در سال 4144م .توسط سرهنگ شتماتا
( )Schmaltzشروع شده در سال  4121توسط فدرب()Faidherbeادامه یافت و علتیرغتم مقاومتت قورما،ا،ته از
سوی رهبران محلی برای دفاع از تمامیت ارضی و استق ل حیومتوای محلی، ،ادیک بته تمتام قلمروهتای واقتع در
میا،ۀ ورودی بندر شمال غربی سنگال و و رودی شمال گامبیا دهتت ستر هتم در بتی ستالهتای  4133 -4122بته
تصرف درآمد،دوب فاصله دس از اتمام تصرف مناطق ،فرا،سویها شروع بته ستازما،دهی مستتعمره ستنگال ،مود،تد.
(.)711 :4333 ،Sinu
حدود یک قرن آفریقا زیر سلطه اشفالگران بود و قستمت غربتیا در دستت ارودتا بتود کته آفریقتای غربتی
فرا،سوی (، )A.O.Fام داشت و دایتختد داکار(سنگال) بود.
در ، 3وامبر  ، 4111دستگاه حیومتی ،سیاسی و اقتصتادی مستتعمره ستنگال ،اییتاد شتورای حیومتت و یتک
شورای منطقه ،مربوج بته "سِت لتوئی"( ) Saint Louis4133و "گتوره" ( ،) Gore4133را الاامتی کترد .بتی
سالهای  4133تا 4113م ،چوار منطقه .ود مختار فعلی به ،وبه .تود شتیل گرفتنتد :سِت لتوئی  ،گتوره روفیستک
( )4111 Rufisqueو داکار ( .)4113 Dakarکسا،ی که در ای چوتار منطقته ز،تدگی متیکرد،تد ،ما،نتد شتورو،د
فرا،سوی به حساب می آمد،د)712 :4337 ،Diouf( .
سنگالی ها به دو گروه اهتماعی میاا تقستیم متیشتو،د :شتورو،دان و ستو ههتا .شتورو،دان شتامل بتومیهتای
چوارمنطقه محلی و افرادی است که در مدت  2سال یا کمتر در آن ها اقامت داشتها،د .ای افراد با ملّیتت فرا،ستوی،
تابع حقوق شورو،دی و کیفری فرا،سوی هستند و از ،ظرِ حقوق سیاسی برهسته هستند .در مورد سو هها ،به طتوری
عملی آنها هیچ حق و حقوقی ،دار،د .در سال  ،4113آنها مهمول قتا،ون بتومی شتد،د کته آنهتا را بته الاامتات
اقتصادی چون مصادره،بیگاری وا،واع محرومیتوا میبور میکرد.
برغم دیامدهای سومگی استعماردرز،دگی وسر،وشت مردم آفریقا،بویهه هامعه سنگال ،اعاام دا،هیویان افریقایی
به ارودا،وشنا.تی که ،خبگان ای گروه ازتحصیل کردگان وروشنفیران آفریقتایی ازتفاوتوتاوتبعی هتای گو،تاگون
،سبت به مردم وهامعه .ودبه دست می آور،د،بتدریج زمینه سازتحو تی فیری درمیان آ،ان شده ودس ازبازگهت به
میو باددیدآوردن آثارمختلف ادبی وهنری وا،تهارآ،وا باعث گستر آگاهی ملی مردم وکوشد درهوت حرکتوتای
ضداستعماری وکسب حقوق دایمال شد ه فردی واهتماعی آ،ان می گردد وای امربه د،بال .ود مبارزات آزادی بخد
راشیل می دهد.دهه سی تا دنیاه می دی  ،حرفه ادبی عم هدا از حرفه سیاسی ،یست و همی امر توضتیحی بترای
شگفتگی آثاری است که هدفهان مطلع کردن مردم و ،هان دادن تعود مبارزه هویا،ه ،ویسندگا،د است.
آثار اکثر رمان ،ویسان ،سل اول در حول و حو سه مبحث می چر.د :افهای تیاوزات استعماری ،اعتراض به
سیستم استعماری و بیان عصیان و ا،ق ب همراه با مطالبه هویت سیاهپوستتان ).شتوریه ،متترهم هالته مرزبتا،ی،ص
 )734سنگور می ،ویسد« :بی ستالوای  4373و  ،4372بتا چنتد دا،هتیوی سیاهپوستت دیگتر در ،توعی ،تا امیتدی
وحهتناک غوطه ور بودیم .افق به روی ما بسته بود .هیچ اص حی در کار ،بود و استعمار گران با تئوری محو کتردن
گذشته سیاهپوستان به وابستگی سیاسی و اقتصادی ما صورت قا،و،ی می داد،د .آ،وا بر ای عقیده بود،د که ما چیتای
ا.تراع ،یرده. ،لق ،یرده ،حیاری ،یرده، ،قاشی ،یرده و ،سروده بودیم ....برای بر دایی یک ا،قت ب متوثر ،متا در
بدو امر ،یاز به رهایی از لباسوای عاریتی .ود داشتیم یعنی لباسوای شبیه کننده و ،یاز به تائید موهودیت .تود یعنتی
ز،گی گری»( ،4342 ، Kestelotمقدمه)،
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گرچه ،خستی داستان،ویسان آفریقایی ،با آشنایی با آثار داستان ،ویستان ارودتایی ،و بتا تقلیتد از شتیوه ،گتار
،ویسندگان ارودایی ،به داستان ،ویسی روی آورد،د ،ولی دیری ،گذشت که ،سلی هدید از هوا،ان آفریقایی به گتروه
داستان ،ویسان ای سرزمی دیوستند .ای افراد با توهته بته آگتاهی و دا،هتی کته از وضتعیت اهتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی منطقه .ود داشتند ،در داستانهایهان به درداز تصویر واقعیتهای عینتی هامعته .تود دردا.تنتد .ا،تدک
ا،دک ادبیات داستا،ی آفریقا را به سوی ادبیاتی مبارز ،معترِض و عدالت .واه رهبتری کرد،تد؛ تتا بتدا،یا کته ستبک
هدیدی را در ادبیات داستا،ی به وهود آورد،تد .ایت ،توآوری بته ادبیتات ضتد استتعماری معتروف شتدtarabi(.
:4713ص)31
به طور .صه میتوان گفت که سنگال قبل از مستعمره شدن توسط فرا،سوی ،ایا ت بستیاری را در دنتاه قلمترو
.ود گرفته بود .سیستم استعماری باعث فروداشی سا.تارهای حیومتی ،سیاسی ،اقتصتادی و اهتمتاعی کهتور شتد.
()731 :4333 ،Paravi
 .ای اشفالگری ز،دگی اهتماعی و سیاسی آفریقا را تفییر داد تا هایی که تاریخ آفریقا صفحهای هدید را شتروع
کرد چون دس از اشفال ،آفریقا به طور مستقیم با ارودا دیو،د یافت)432 :4331 ،Gassama( .
اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی سنگال در دوره پسااستعماری
با گذشت زمان و با بیداری آفریقاییان ،کهورهای آفریقایی ییی دس از دیگری ،استق ل .ود را باز یافتند .ولتی
اروداییان استعمارگر ،از زمان سلطه .ود بر ای سرزمی  ،بر.ی از فرهنگ و تمدن .وید را ،یتا بته عنتوان میتراثِ
دوران استعمار به آ،ان منتقل سا.تند ،که با وهود استق ل کهورهای آفریقایی و .روج اروداییان از ای قاره ،آثار آن
هم چنان باقی ما،ده است .ییی از ای آثار فرهنگی -استعماری ،زبانهای ارودایی ،یا زبانهای استتعماری استت کته
امروزه زبان رسمی و اداری اغلب کهورهای آفریقایی استق ل یافته را تهییل میدهد.
دس از آزادی سرزمینوای ماورای دریا ،رمان ،ویسان وارد صحنه شد،د تا بترای مطترح کتردن و تحلیتل هامعته
کنند .در صد ستواد آمتوزی درمیتان مردم،مخصوصتا ز،تان
هدیدی که در مقابل دیدگا،هان شیل می گرفت ،ت
تحصیل کرده افااید یافته و ز،ان بیهتر ی وارد حوزة ،ویسندگی شده ا،د.ای اتفاق ر،تگ مایته ای تتازه در ادبیتات
ز،ان سنگال است که عامه مردم ،یا آن را فتح و دیتروزی متی دا،نتد .بتا شتیوفایی آثتار ز،تان داستتان ،ویس،اکنتون
دیگرز،ان .ودشان در باره مساله .ودشان می ،ویسند.همچنی بتتدریج ،توع ،گتار داستا،وابواستطه بوتره گیتری
ازوا ه های بومی سرزمینوای آفریقایی،تحولی چهمگیریافته ،ذوق وا ه سازی به سا.ت وا ه های هدیتد بخصتوص
در رمان منیرشده کم کم اولی رمان ها به زبان بومی( ، )wolofوشته شد،د.
،ویسندگا،ی که ای ا،ر داستان،ویسی را به کار گرفتها،د، ،ه تنوا آن را با باز آفرینی و ،و سازی ا،یتام داده ،بلیته
آن را از الاامات ،ویسنده میدا،ند .در اوایل سالهای 31م ،.شا.صههای اساسی تعود را دوباره به سلیقۀ روز بر قترار
کرد،د .شروع دموکراسی ،توا،ست شیست اقتصادی بسیاری از کهورهای آفریقایی را دنوان کند، .ظم و قا،ون هدیتد
هوا،ی که با دایان و سقوج اتحاد شوروی ترسیم شده است ،مهی ت قاره را شدت بخهیده است .ای برگهتت بته
عقب یک تفیر همعی را دربارة موضوع تعود در آفریقا و به .صوص درباره ادبیاتی که در معترص کستالت استت،
ضروری کرده است .بنابرای تعود ،ویسندگان هدید آفریقایی صحرای هنوبی تحت موهبتهتای هدیتد ،هتان داده
میشود .تاریخ سیاسی که از ای ادبیات استخراج می شود ،بیا،گر ای است که هستیوی دموکراسی در آفریقا از دهۀ
آ.ر قرن  31شروع شده است، .ویستندگان بستیاری چتون کتی-زِربتو ( ،)Ki-Zerboاِم بوکولتو (،)M’Bokolo
کوکری -ویدروویچ (. )Coquery-Vidrovithاطر ،هان کردها،د که ایدهآل های دموکراتیک چون حقتوق ا،ستان
وعات ،فس هویتی ،سر،یاة هنگ برای استق ل در مقابل طبیعت ستیاه گرر یمهای استتعمارگررا تهتییل داده ا،تد.
کهورهای آفریقایی براثرمبارزات آزادیخواها،ه وضداستعماری مردم آفریقاودیهاهنگان ای مبارزات بتی ستالوای
4341تا 4743ییی بعدازدیگری به استق ل می رسند.ستنگال ،یادرستال 4341با.یاشتوای مردمتی باهتدایت حتاب
سوسیالیست به رهبتری لئودلدسدارستنگور(که .ودیتک شتاعرمبارز وآزادیختواه وازدا،هتیویا،ی بتوده کته دردوره
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استعماربه فرا،سه می رودوازدا،هگاه سورب فارغ التحصیل می شود)به استق ل می رسد.درعی حال بایدبه ای ،یتته
،یااشاره کردکه حضوراستعماروطبیعت برتری هوی قدرت باعث شدکه برغم استق ل ستنگال،بر.ی ازحیتومتگران
هدیدکه .ودازمبارزان ضداستتعماری بود،د،،توا،ندمستیرحرکت رابدرستتی طراحتی وبامهتارکت هامعته بته دتید
ببر،د.ای امرباعث سر.وردگی درمیان مردم و هرم ،ویسندگان وهنرمندان شده با.لق آثاربه ،قدومقابله حیتومتگران
هدیددردا.تند.
مروری بر سیر تحول رمان در ایران و کشورهای آفریقای غربی(سنگال)
در تعریف رمان ،ظریات بسیار متفاوتی داده شده است که همع کردن بی آ،وا کاری بس دشتتتوار استت و ییتی از
د یل ای تعاریف مختلف ،تفاوت در دیدگاهها ست .به همی دلیل سابقه رمان ،ویسی درایران رامی تتوان ازدوقترن
تابید ازده قرن در،ظرگرفت(،ظراستادصفاودیگران)...درهرحال رمان درایران ،سبت به سنگال سابقه ای طو ،ی تتری
دارد.امااز،ظرمحتوایی درقالب هدید،رمان درایران وسنگال مهترکاتی داردکه ییتی ازهنبته هتای بتارز آن مایته هتای
عدالت .واهی،آزادی طلبی وضداستعماری است.سنگال مستقیماتحت استعماربوده است،لیی ایران زیراستعمار،بوده
ولی بواسطه فهارهاوآسیبوایی که از،احیه استعمارگران بویهه امپراتوری بریتا،یامتوهه آن بوده که دردوره هایی حیات
سیاسی،اهتماعی واقتصادی آن رادچارمخاطرات هدی کرده سبب شده استت کته ذهت وزبتان روشتنفیران ایرا،تی
وبویهه ،ویسندگان همواره در،قدومبارزه باسیاستواوبر،امه های قدرتوای استعماری باشدودرای راه کوشد ،مایندکته
همراه بادیگر،ویسندگان هوان،بویهه آفریقاوامرییای تی به ترهمه آثارومعرفی آ،ان به هامعه ایرا،ی وفارستی زبتان
بپرداز،د.
بررسی اجمالی سیر تحول رمان در ایران
در ادبیات ایران ،افسا،ه و حیایت منظوم و منثور گذشتۀ دیرینه و در مایهای دارد اما ستابقۀ رمتان ،ویستی بته شتیوة
ارودایی از یک قرن بیهتر ،یست .در واقع ای گو،ۀ هدید ادبی دس از تحتو ت اهتنتاعی کته بته هنتبد مهتروطه
ا،یامیده و ر.نۀ فرهنگی غرب ،در صحنۀ ادبیات ایران ددیدار شد ( .عابدینی:4744 ،ص  .) 43اصو ً دیداید رمتان
فارسی در ایران حاصل ،گر هدیدی به مردم و هامعه است .ای ،گر که بتر باورهتای طبقتۀ متواستط استتوار
است ،با دیدگاههای کونه و دید از آن تفاوت دارد .با دا ،وادن ای طبقه به میتدان ا،دیهته و هنتر ،رمتان،،وع ادبتی
متداول می شود .به طور کلی ارز یافت فرد ،که به ،وبۀ .ود ،اشتی از رشتد سترمایه داری و هنتبد مهتروطیت
است از عوامل موم دیداید رمان و داستان کوتاه در ایران است ( .همان  )34ای همان عاملی استت کته در دیتداید
رمان در غرب ،یا تأثیر گذار بوده است.
رمان با ترکیب تخیل و واقعیت ،،وع هدیدی از ادبیات را به وهود آورده است که همگان را میذوب .ود کترده
است؛ گاه به دلیل ای که روایت ساده ای از واقعیت و ز،دگی اهتماعی است و گاهی به دلیتل دیییتدگی آن .شتاید
بتوان گفت رمان همان تیربیات ،ویسنده از ز،دگی روزمره است و به دلیل ای که تیربیات ،عقاید ز،دگی اهتمتاعی
در طول زمان تفییر می دذیرد دس رمان ،یا از ای ،وع تفییر و تحو ت مصون ،ما،ده است .رمان شیل قابل ا،عطتاف
و تفییر دذیری دارد و شاید به همی دلیل است که می توان بقای آن را تضمی کرد .ای ،توع ادبتی همپتای زما،ته و
هامعۀ .ود به دید می رود .اگر شیل و فرم رمان از زمان دیداید تا کنون تفییر ،یرده بود ،شاید امتروز .وا،نتدهای
با میل به سراغ آن ،می رفت.
رمان در گذشته یک ،وع ادبی محسوب ،میشد ،رمان ،ویسی به عنوان یک ،وع ادبتی همچتون ،مایهتنامه، ،قتد
ادبی و داستان کوتاه محصول یک قرن ا.یر است .رمان به علت تحو ت اهتماعی و فرهنگی ظوتور یافتت .رمتان و
رمان ،ویسی به سبک ارودایی و به معنای امروزی آن تا دید از زما،ی کته فرهنتگ غترب در ایتران ر.نته کترد  ،در
ادبیات ایران سابقه ،داشت  .ابتدا رمان ها به زبان های فرا،سه و ا،گلیسی و ،درتا روسی و آلما،ی یا عربی و ترکی به
ایران می آمد و کسا،ی که به ای زبان ها آشنا بود،د  ،آن ها را می .وا،د،د و استفاده می کرد،د ، .ویستندگان ایرا،تی
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ای رمان ها را با ا،دیهه های .ودشان در ،وع هدید ادبی بیان کرد،د  .شروع ،وشت رمان تحت تاثیر سفر،امه هتا و
ز،دگی ،امه ها و ترهمه رمان های در حادثه و احساساتی غربی بود  .سپس رمتان هتا از فرا،سته و بعتد ا،گلیستی و
عربی و ترکی استا،بولی به فارسی ترهمه شد  (.آری دور: 4713 ،ص.) 373
،خستی ،مو،ه های ادبیات داستا،ی ایران را با تینیک و اصول داستان ،ویسی امروزی می بایست در دوره ی ما
قبل از مهروطیت دی گیری کرد .ای ،مو،ه ها در ادبیات هدید ایران تفییر و تحول را در شیل و محتوی ،ثر ددیتد
آورد،د، .ویسندگان در ای دوره به منظور اص حات سیاسی و اهتماعی آثاری را .لق کرد،تد کته از حیتث قالتب و
فرم بی شباهت به داستان های امروزی ،بود،د، .مو،ه هایی چون سیاحتنامه ی ابراهیم بیتک از زیت العابتدی مراغته
ای ،) 4331 - 4341مسالک المحسنی از طالبوف تبریای( ،) 4347 -4313و حتی به یتک معنتی .وابنامته یتا
.لسه ،وشته ی محمد حس .ان اعتماد السلطنه ( ،) 4331 – 4334رویای صادقه سید همتال واعتظ اصتفوا،ی (
 ،) 4313 -4313با قالب رمان امروزی تنظیم شده بود،د ،گرچه هدف و ،یت ،ویسندگان آ،وتا، ،ته رمتان ،ویستی،
بلیه ،قادی از وضع زما،ه در یک قالب هدید و .وا،د،ی برای .وا،ندگا،هان بود( .آ ،د:4737،ص .)43 – 44
ظوورای ،وع ادبی در ایران در آستا،ه مهروطیت بود که با افااید فهار استبداد و تحدید آزادی های دا.لتی ،در
میان ،ویسندگان و روشنفیران ایرا،تی رواج یافت(.حستینعلی قبتادی .)444 :4717 ،در آغتاز توهته ،ویستندگان بته
رما،وای تاریخی بود .اولی رمان تاریخی فارسی را محمد باقرمیرزا .ستروی ( )4331 - 4334بتا عنتوان « شتمس
وطفرا» ،وشت .عناوی دو هلد دیگر ای رمان سه هلدی به ترتیب «ماری و ،یسی»و«طفترل وهمتای »و موضتوعد
ک ً ماهراهای مفو ن در ایران قرن هفتم است ( .رحیمیان:4734،ص .)12
البته دید از ای رمان ستارگان فریب .ورده اثر میرزا فتحعلی آ.و،دزاده ( ) 4323 – 4434منتهر شده بود .اما
ای رمان در اصل به زبان ترکی ،وشته شده و ،می توان آن را اثری فارسی دا،ست .علت اینیه رمتان ایرا،تی ،خستت
سیمایی تاریخی به .ود می گیرد روش است(دستفیب:4714 ،ص )44 – 42؛ اما غرض ،ویسندگان از ،وشت رمتان
های تاریخی تا سال  ، 4711ارایه اط عات تاریخی به .وا،ندگا،هان به منظور تقویت تفا.ر ملی آ،وا بود.
«عهق و سلطنت یا فتوحات کورو کبیر» ،وشتۀ شیخ موستی ،ثتری کبتودر آهنگتی ( ) 4773 - 4341؛ از
دیگر رمان های تاریخی است .داستان باستان از میرزا حس بدیع (  ،) 4741- 4324دامگستران یا ا،تقتام .واهتان
هتا در زمتی
مادک و داستان ما،ی ،قا از عبد الحسی صنعتی زاده کرما،ی ( ،) 4723 - 4332از ،خستی تت
رمان تاریخی تا سال  ، 4711به شمار می رفتند .البته ای رمان ها چون متأثر ازآثار غربتی بود،تد ،از ،ظتر داستتان
،ویسی ،قص هایی داشتند .ع وه بر رمان های تاریخی ،رمان های علمی به عنوان منابع آموزشتی بترای دا،هتیویان
دارالفنون ترهمه می شد، .گار رمان های تاریخی از دوران مهروطیت و رمان های اهتماعی از آغتاز عصتر رضتا
شاهی در ایران شروع شد و در دهۀ  71و ، 41یا رمان ،ویسی ددیده ای ،سبتا فراگیر شد.
داستان ،ویسی به شیوة ،وی را ،ویسندگان داستان کوتاه آغاز کرد،د؛ مثل محمتد علتی همتال زاده کته میموعتۀ
«داستان ییی بود ییی ،بود» را در سال  4714در برلی منتهر کترد .رمتان «توتران مختوف» ،وشتتۀ مرتضتی مهتفق
کاظمی به عنوان ،خستی رمان اهتماعی فارسی ،مربوج به وقایع سال  4711استت، .ویستندگان رمتان اهتمتاعی بتا
توصیف فحها ،فساد سیاسی و اداری و ،اامنی های اهتماعی سال های دس از مهروطیت ،یأ عمومی از بته ،تییته
،رسیدن ا،ق ب را در آثارشان ا،عیا می داد،د( .عابدینی:4713 ،ص .)27
گستر داستان ،ویسی بعد از کودتای  31مرداد  4773آغاز شد و تا ا،ق ب  4723ادامته یافتت .رمتان هتای بته
،سبت معتبری در ای دوره ،وشته شد که مهوورتری آ،وا عبارتند از« :شوهر آهو .ا،م» « ،سنگ صتبور» اثتر صتادق
چوبک؛ «سووشون» ،وشته سیمی دا،هور؛ «دراز ،ای شب» از همال میر صادقی و «همسایه ها» ،وشتۀ احمد محمتود
و «شراب .ام» اثر اسماعیل فصیح ( .رستگارفسایی:4731،ص)731
از همله عواملی که باعث رواج رمان ،ویسی در ایران شد می توان به اعاام دا،هیو به ارودا و ورود مظاهر تمدن
ارودا ما،ند چاپ .ا،ه ها و تأسیس مدار هدید به .صوص دارالفنون اشاره کرد .اغلب  .متی تتوان گفتت اساستا
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رمان های اولیه زبان فارسی آمیتاه ای از ستنت قصته هت ای قتدیم ایتران و ستا.تار داستتان هتای ارودتایی بود،تد .
،ویسندگان رمان های اولیه به سبب محدودیت های فیری و هنری .ود ،توا،ستند توصتیفی منستیم و هنرمندا،ته از
دوره .ود ددید آور،د و از ابتدا ی شیل گیری رمان در ایران سه هریان داستان ،ویستی بته وهتود آمتده استت کته
شامل رمان رئالیستی ،رمان مدرن و رمان دسامدرن هستند .در بعضی از دوره ها در رمتان معاصتر ایتران ،توهته بته
درون مایه های اهتماعی  ،برهسته است.
بررسی اجمالی سیر تحول رمان در افریقای غربی(سنگال)
ادبیات معاصر آفریقا بویهه ادبیات سنگال برای ایرا،یها ،اشنا.ته است،ازای رو درایت مقالته کوشتد شتده استت
تاهای ممی به معرفی آن بویهه ادبیات داستا،ی ورمان دردا.ته شود.
شایان ذکر استت کته دریتک ،گتاه کلتی،دس ازحضوراستتعمارگران در آفریقاحیتات فرهنگی،اهتماعی،سیاستی
واقتصادی کهورهای آفریقایی تحت حاکمیت استعماردچارتفییرات بنیادی شدوفرهنگ وادبیات و.تط وزبتان متردم
بومی درمعرض فراموشی و،ابودی قرارگرفت؛ازهمی روی می توان گفت دتس ازاستتعماردرآفریقابادو ،توع ادبیتات
سروکارداریم :ادبیات آفریقتایی بته زبتان فرا،سته و ادبیتات آفریقتایی بته زبتان ا،گلیستی .در ایت مقالته آن بختد
مورد،ظراست که به زبان فرا،سه ،وشته شده است .دا،همند مالیایی ،هامپاتبا می گوید" :در افریقا هتر کونستالی کته
می میرد ،کتابخا،های آتد گرفتهاست" .گفتنی ست تا دید از ورود اروداییان استعمارگر به آفریقا ،ها منطقه شتمالی
بخد کوچیی از کهورهای شرقی ای قاره -که دید از ورود اروداییان با .وا،دن و ،وشت آشنا بود،تد -بقیته ایت
قاره دوناور ،از ای ،عمت محروم بود،د ،به همی هوت .ط ،داشتند؛ بنابر ای دس از ورود اروداییان به ای قاره بود
که گروهی از مردم آفریقا با .وا،دن و ،وشت ،آن هم به زبانهای تی ،باای زبان آشنا شد،د .بنابر ای هنگتامی کته
تعدادی از ای سواد آموزان با .وا،دن رمانهای ارودایی ،با شیوه داستان ،ویسی به سبک غربی آشتنا شتد،د ،و .تود
در صدد ،وشت داستان برآمد،د ،به طور طبیعی از سبک ،گار آ،ان و به تقلید از آ،ان ،و بتا استتفاده از همتان زبتان
استعمارگران غربی ،شروع به ،وشت داستان کرد،د .بدی هوت ،خستی ادبیات داستا،ی آفریقا بته همتی زبتانهتای
اشفالگران (ا،گلیسی ،فرا،سه و درتفالی) ،وشته شده است(Tarabi,70( .
در دوران اشفال گری به تدریج تمدن ،وشتاری هایگای تمدن شفاهی می شود کته بتروز آن بتا ظوتور ادبیتات
آفریقای سیاه به زبان فرا،سه است که تیلی ،خستی آن به سال 4331م برمیگردد ( شتوریه ،متترهم هالته مرزبتا،ی،
 :4714ص ب) .سر آغاز ای ادبیات با هنبد سیاهپوستان شاعر سنگالی لئودلد ستدار ستنگور( Leopold sedar
 ،)Senghorشاعرو،ویستتتنده هاایرآ،تیتتتل امتتته ستتتار( )Aime Cesaireو اک رابما،ا،یتتتارا( Jacques
 )Rabemananjaraاهل ماداگاسیار همراه بود که شعلۀ شاعرا،ه شگفتا،گیای زبا،ه کهید و تولد میدد و مبارزه
هویا،ۀ فرهنگ آفریقایی و دفاع از قاره آفریقا در مقابل استعمارگران آغاز گردید .قابل مهاهده است مضمو،وای در
گیری فرهنگی و هستیوی هویت از دست رفته ا،دک ا،دک هتای .تود را بته هیتو اهتمتاعی ،سیاستی و تحلیتل
هوهوای د،یایی بخهید که در بحران مطلق بسر می برد .در حالی که شعر هنتوز بتی تعوتد و دتردا.ت بته مستائل
دا.لی تردید داشت ،رمان و ،ماید ،امه تابع دور،مای مستائل اهتمتاعی بود،تد و در آ،وتا طرفتداران استتعمازدایی
میموعهای از اوضاعی را توصیف می کرد،د  (.دیهی  ،4714،مقدمه ) ،رمان در همی دوران بیا،گر آغاز آگتاهی از
حقیقت استعماری است .هفته ،امۀ د،یای سیاهپوستان اولی بلند گویی بود که به سیاهان تمام هوتان فرصتت داد تتا
مسائل .اص .ود را مطرح کنند.
داستان ،ویسی در ادبیات سنگال به دهه بیست می دی بر می گردد .بعضی معتقد،د  ،همه چیا بتا رمتان دتاورقی
ماسی دیوپ ) ( Massyla Diopتحت عنوان " مطرود " آغاز شد .و بر.ی دیگر ،آغازآن را با کتتاب " شتدت
– .وبی " از باکاری دیالو) (Bakary Dialloو « ،برد گیله » از دوگی کلدوره )  Duguay Cledorمی دا،ند.
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به ،ظر می رسد که رمان در همی دوران بیا،گر آغاز آگاهی از حقیقت استعماری است .مومتتری ویهگتی رمتان
های سنگال در دهۀ بیست آمدهاست که اغلب به واقعگرا یی یا رئالیسم توهه داشتتند .رمتان ،ویستان ستعی کرد،تد
ز،دگی مردم در سنگال را تصویر کنند .می توان رمان در دهۀ بیست درادبیات سنگالی رابه عنوان ،خستی ،توع ادبتی
به شمار آورد.
دس از ظوور برق آسای « دفاع مهروع » ،هریه کوچک صنفی ای به ،ام « دا،هیو سیاه» به چاپ رسید کته عتده
ای دا،هیو که دور امه سار ،لئودولد سدار سنگور و لئون داما ( )Leo Damasگرد آمتده بود،تد آن را منتهترمی
کرد،د .بی دا،هیویان لئو،ار دسنویل(  ،)Leonard Sainvilleبیراگتو دیتوپ ( ،)Birago Diopعثمتان سوسته
( ) Ousmane Soceو عبداهلل سدهی(  )Abdoulaye Sadjiبه چهم می .ورد،د .در واقتع در بتاره فعالیتوتای
ای ،هریۀ چیا زیادی ،می دا،یم و چنا،چه سخنان لئون داما را بپذیریم ای هفتته ،امته در ،ظتر داشتت «بته رو
قبیله ای معمول "کارتیه ت "(منطقه ت ) .اتمه داده و سیاهپوستان را به تاریخ ،آداب و رسوم و زبا،وایهان دیو،تد
دهد» (.شوریه)741 :4333 ،
در هامعۀ سنتی آفریقا ،ادبیات با تمام حرکتهای ز،دگی روزمرة مردم آمیختهاست .ظوتور داستتان ،ویستی در
کهورهای آفریقا ،تییه تما اشفالگران با آفریقاست چون فرهنگ بیگا،ه به طور فراوان آشیار و ظاهر است ..رمتان
آفریقایی به زبان فرا،سه از هنگام ظوور دردنج زمینه بروزیافتته استت :رمتانهتای اعتراضتی ،تتاریخی ،آموزشتی،
اضطراب و ،اکامی.
« بازگهتتت بتته ستترزمی متتادری »)  )cahier d’un retour au pays natalاثتتر امتته ستتار بتته زبتتان
فرا،سه(هاایرآ،تیل سرزمی مادری ،ویسنده واقع درهنوب قاره آفریقا)سرآغاز هنبد سیاهپوستان بتود کته بته زودی
شاعر سنگالی لئودولد سنگور ،یا به آن هنبد دیوست که تولد میدد و مبارزه هویا،ه فرهنگ آفریقایی بود  .بتا ایت
حال  ،ا،دک ا،دک آفریقا شاهد .روج از یک قرن گنگی و دست یابی ا به حق آزادی و .ود مختاری بود .
رمان های آفریقایی اغلب از سال  4321می دی به بعد به رشتته تحریتر در آمتده ا،تد یعنتی دورا،تی کته هامعته
آفریقایی با آگاهی از .ود به عنوان هامعه شوری باحقوق شورو،دی سازمان می یافت  .همه رمتان هتای مو،گتوبتی
( )Mongo Betiبتتی ستال هتتای  4321و ، 4321وشتتته شتد  « .ز،گتتی کونستتال و متدال » اثتتر فرد،یا،تتد اویو،تتو
( )Ferdinand Oyonoدر سال  « ، 4324مایمو،ا » اثر عبتداهلل ستدهی ( )Abdoulaye Sadjiدرستال « ، 4321
ماهرای مبوم » اثر شتیخ حمیتدوکان (  )Cheikh hamidou kaneدر ستال  « ، 4344کتودک سیاهپوستت » اثتر
کامارالی ( )Camara Layeدر سال « ، 4327تراشته هتای الوتی » اثتر ستامب عثمتان ()Sembene Ousmane
درسال  4341و «وظیفه .هو،ت » و «.ورشید استق ل » در سال  4341منتهر شد،د .
در ضم ادبیات آفریقایی به زبان فرا،سه هنوز عمومیت ،یافته از ای هوت که مطالعه در آفریقا هما،ند ارودا همه
گیر ،هده است  .بی شک ادبیات آفریقایی زما،ی می توا،د تفییر یابد کته ،ویستندگان آفریقتایی باسرمهتق قتراردادن
،ویسندگان دیهرو وصاحب ا،دیهه ای چون امه سار،آمدوکروما،شیخ حمیدوکان وامیناتاستوفال و،ظایرآ،تان بتاتعمیق
فرهنگ بومی همراه با،گاهی هوا،ی،سرشار از ،و آوری شود و دیگر تقلیدی از شیوه های غرب ،باشد  .امروزه دا،د
آموزان ودا،هیویان آفریقایی بید از دید با ادبیات میتوب سرزمی .تود آشتنایی دار،تد و ظوتور ،قتد دا،هتگاهی
بیا،گر آن است که با وهود شرایط مهیل زیست محیطی  ،می توان برای ستال هتای آتتی ،توآوری ادب آفریقتایی
فرا،سه را از ،ظر موضوع و سبک دید بینی ،مود .
در ای ادبیات مضمو،وایی چون ا.ت ف طبقات اهتماعی وتبعات فرهنگتی ،اشتی ازآن و هستتیوی هویتت از
دست رفته ا،دک ا،دک های .ود را به هیو اهتماعی  ،سیاسی و تحلیل هود های د،یایی بخهتیده کته در بحتران
مطلق به سر می برد.
رمان سنگال آثار قدرتمند زیبا و ،ابی تولید کرده و با ادبیات فا.ر  ،هایگاه قابل قبتولی در د،یتای ادبیتات آفریقتا
برای .ود اییاد کرده است  .بی شک،رمان سنگالی،سرشاراز،مودهای فرهنگی مردم وهامعه سنگال استت کته در آن
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سنگال می در.هد؛با ،ویسندگان کمابید شنا.ته شتده ای همچتون؛ آ،یماتتا ستوفال ) ، (Aminata Sow Fall
عبتداهلل ستدهی )  ، ( Abdoulaye Sadjiشتیخ حمیتدو کتان)  ، (Cheikh Hamidou Kaneمریامتا بتا (
 ، )Mariama baک بوگول  (Ken Bougul)،فاتو یای وفاتوهوم .ای کهور دیرزما،ی است کته تعتداد زیتادی
،ویسنده تربیت کرده است  .امروزه  ،آثار ،ویسندگان ک سیک  ،در همه مدار سنگال  ،آفریقتا و حتتی د،یتا متورد
مطالعه قرار می گیر،د .
جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی ادبیات معاصرایران وسنگال ،هان می دهدکه سیررمان ،ویسی و.لق آثارادبی درایت عرصته رو بته گستتر
بتتوده باعتتث افاایهتتی چهتتمگیرازرمان ،ویستتان شتتده استتت.ازهمله ،یتتات قابتتل توهتته درادبیتتات داستتتا،ی
هردوکهورحضتتورروبه افتتااید ،ویستتندگان زن باآثتتاری برهستتته دررمتتان ،ویستتی است.شتتباهت دیگتتری کتته
درهردوادبیات می توان یافت هنبه های ا،سا،ی بویهه حضورز،ان ولاوم توهه به ،یمی ازافرادهراهتمتاع و ،مودهتای
بومی،ضداستتتعماری وعتتدالت .واها،تته استتت.البته دررما،وتتای ایرا،تتی بتتر .ف رما،وتتای ستتنگالی موضتتوع
استعمارهادرا،دکی ازآ،ان ملمو ،یست واگرهنبه های ضداستعماری درآ،وا مطرح می شودع وه برستابقه تتاریخی
،ظیرد.التوای قدرتوای استعماری بیهترازمنظرهنبه های ا،سا،ی وظلم ستیای وهمدردی باستمدیدگان قابتل بررستی
است؛حال آ،یه ،ویسنده سنگالی به د،بال آن است که باآگاهی بخهی به مردم .ود،آ،ان رابه حقوق .ودآشناکرده بته
فرهنگ وآداب وهویت .ودبازگردا،د.ازتفاوتوای دیگرمی توان بته تعدادرما،وااشتاره کرد،کته تعتدادرما،وای فارستی
درفاصله زما،ی مهابه ازتعدادرما،وای سنگالی بیهتراست .تحول رمان با اوضاع ادبی ،اجتمااعی و سیاسای وابساته
است و هر چه به نس حاضر نزدیک می شویم ،با خصوصیاتی در جهت تبیین نقش پر رناگ ایان اوضااع بار
خورد می کنیم.
در ای بررسی میتوان گفت که مطالعه تحو ت رمان آفریقای غربی مخصوصاً در سنگال کته بته زبتان فرا،سته
،وشته شدها،د بیا،گر رشد و اوجگیری ای ا،ر است که آینهای برای بازتابا،دن و دغدغههای متردم ستنگال در تمتام
برهههای تاریخ است .می توان استنباج کرد که در هر دو کهور با شیوة بیا،ی ستاده واقعیتت تحتو ت هامعته را در
رفتار و تفیر مردم آن دوره به .وبی ،هان داده است .باید .اطر ،هان کرد که ،ویستندگان ستنگالی همیهته متوهته
واقعیات اهتماعی بود،د و رمان ها هایگاه .وبی برای باز،مایی عینی و دقیق ای واقعیتها بوده است ایت رمتانهتا
ها و مبارزات هامعهای هستند که در طول تاریخ برای یافت هایگاه .ود و برای اثبات ارز هتای
،هان دهندة ت
.ود از هیچ ت شی فرو گذار ،یرده ا،د.
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