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Abstract
The main purpose of Postcolonial criticism is taken some of the various ways to
pressure and domination of imperialism and colonial power, reveal. These not only
through the direct oppression of race, class or gender in colonial authoritarian system,
which are enforced from the literature, art and media. Quiddity of reaction to
colonialism is not the same, colonization process in each region has a unique shape. The
essential difference colonization between Sudan and Iran (before the Islamic
Revolution) can be seen clearly. that in the former colonial presence and direct and
indirect colonialism in the latter. This difference are discussed in attitude of
contemporary scholars and writers of Arabic and Persian literature. This paper is based
on the comparative study of two novels; Arabic novel "Season of migration to the
north" by Sudanese writer (Tayeb Salih) & "Soovashoon" (Simin Daneshvar) in Persian
literature, not in terms of power relationships, But it also paid to how this works reflects
colonialism, according to the theory of post-colonial. It is clear that society described in
both novels were influenced by British colonialism. In Taybe Saleh's novel we see
direct presence of the UK and in Daneshvar's novel we see invisible and silent presence
of west culture in the people's life. But, the post-colonial resistance is common in both
novels. Zari in Daneshvar's novel and Mustafa in Saleh's novel are perfect examples of
interesting characters in postcolonial studies. Imitation, Another, Central Europe,
Lower, and gender are prominent concept of postcolonial criticism that can be analyzed
in both novel.
Keywords: Comparative Literature, Postcolonial Criticism, Imperialism, Soovashoon,
Season of Migration to the North.
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چکيده
نقد پسااستعماری که در ادامۀ نقد پساساختارگرایی ظاهر شد ،بر آن است تاا راه هاای متناّّعی را کاه امپریالیسا و قادرت اساتعماری بارای
اعمال فشار و تحکّ در پیش می گیرند ،فاش کند؛ فشارهایی که نهتنها از طریق ست مستقی نژادی ،طبقااتی یاا جنسایتی در نظاا خّدکاماۀ
استعماری که از مسیر ادبیّات ،هنر و رسانه اعمال می شّند .ماهیّت واکنش باه اساتعمارگری یکساان نیسات؛ درسات هماانگّناه کاه خاّد

فرایند استعمارگری در هر منطقه شکل منحصربه فردی دارد .در نّشتار پیش رو سعی بر آن است کاه باا مبناا قاراردادن رماان عربای مّسا
هجرت به شمال اثر طیّب صالح نّیسندۀ سّدانی و رمان سّوشّن نّشتۀ سیمین دانشاّر در ادبیّاات فارسای باه بررسای تطبیقای دو رماان ناه
ازنظر تأثیر و تأثّر ،بلکه ازحیث نحّۀ بازتاب استعمار در این آثار با تّجّه به نظریّۀ پسااستعماری پرداخته شّد .نکتاۀ قابال فها و اثباات اینکاه
جامعۀ تّصیفشده در هر دو رمان تحت تأثیر استعمار انگلیس قرار گرفته است .در رمان طیّب صاالح حضاّر مساتقی انگلایس و در رماان
دانشّر خزش پنهانی ،آرا و بی صدای فرهنگ غرب در زندگی مرد مشاهده میشّد؛ امّاا نقطاۀ اشاترا

در هاردو رماان ،مقاومات ضادّ

استعماری است .زری در رمان دانشّر و مصطفی در رمان طیّب صالح نمّنۀ کاملی از شخصیّت های مّرد مطالعۀ نقد پسااساتعماری هساتند.
تقلید ،دیگری ،اروپامحّری ،فرودست ،نژاد ،جنسیت و ...از مفاهی بارز نقد پسااستعماری بهشمار میروند که در هر دو رماان قابال بررسای
و تحلیل نمّنهای هستند.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،نقد پسااستعماری ،امپریالیس  ،سّوشّن ،مّس هجرت به شمال.
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 .8پيشگفتار
فیلسّفان و جامعه شناسان امروزی معتقدند که دنیا در حال پسااستعماریشدن است .استعمار اگرچاه در شاکل
رسمی خّد پایانپذیرفته قلمداد میشّد ،به روشی پّشیده ،خزیده و غیر رسمی همچنان به حیات خاّد اداماه
داده و در شکلهای نّینتر بازتّلید شده است .نقاد پسااساتعماری ،خاّانش دوباارۀ روایاتهاا ،سافرنامههاا،
متنهای خالّق و نقد آثار ادبای را از مها تارین راههاای شاناخت دالیال و شایّههاای اساتقرار و مانادگاری
حکّمتهای استبدادی و استعماری میداند( .ر : .شاهمیری :1313 ،پیشگفتار)
نظریّه و گفتمان پسااستعماری 1بر آن است تا راه های متنّّعی را که قدرت استعماری برای اعماال فشاار و
تحکّ در پیش می گیرد ،فاش کند .فشارهایی که نهتنها از طریق ست مستقی نژادی ،طبقاتی یا جنسایتی کاه از
مسیر ادبیّات ،هنر و رسانه اعمال می شّند؛ زیرا امکانات خفته و نهفتۀ ادبیّات و هنر با اثرگذاری بر ناخّدآگااه
مخاطبان راه را برای استقرار و چیرگی مستحک تر همّار میکند .نقد پسااستعماری در مقا یک مّضاّ  ،باه
تحلیل ادبیّاتی می پردازد که محصّل فرهنگ هایی است که در واکنش به سلطۀ اساتعماری ،از آغااز اساتعمار
تا زمان حاضر پدید آمدهاند.
در مقا مّضّ میتّان هر نّ تحلیل آثار ادبی پسااستعماری را صرف نظار از چاارچّب نظریّاهای کاه
استفاده می شّد ،پسااستعماری نامید؛ امّا نقد پسااساتعماری باهمنزلاۀ چاارچّبی نظریّاه ای ،درصادد فها آثاار
(سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و روانی) جهانبینیهای استعماری و ضدّ استعماری است« .به منظر اینکاه بتاّانی
برای بررسی یک ماتن از نقاد پسااساتعماری اساتفاده کنای  ،نبایاد حتماا آن اثار تحات عناّان پسااساتعماری
دسته بندی شده باشد؛ زیرا ایدئّلّژیهای اساتعماری و ضادّ اساتعماری مایتّانناد در هار ماتن ادبای حاضار
باشند( ».تایسّن)030 :2006 ،2
نقد پسااستعماری از رویکردهای ادبی قرن بیست محساّب مایشاّد کاه در اداماۀ نقاد پساسااختارگرایی
بهوجّد آمد (ر : .فرزانه دهکردی و همکاران .)26 :1331 ،ریشههای پسااستعماری را میتاّان در منتقادین
پساساختارگرایی چّن ژا

دریدا 3و نظریّه پردازانی چّن میشل فّکّ 2یافت« .نقد پساساختگرایی که عمادتا

عمدتا به واسازی تقابل های دوگانه می پرداخت ،به بستر مناسبی برای باهوجّدآمادن مطالعاات پسااساتعماری
مب ادّل شااد .تقاباالهااای دوگانااهای مثاال دال /ماادلّل ،نّشااتار /گفتااار ،کلمااه /سااکّت و زن /ماارد در نقااد
پساساختگرایی مطرح شدند( ».کلیگز .)12-13 :1311 ،این تقابل هاا ،در نقاد پسااساتعماری جاای خاّد را باه
1. Post-colonial Discourse
2. Lois Tyson
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تقابلهای بزرگتری همچّن شرق /غارب ،اساتعمارگر /استعمارشاده ،اربااب /رعیات ،سایاه /سافید ،خاّد/
دیگری و مرکز /حاشیه دادند (تفرشی مطلق.)212 :1313 ،
بین مؤلّفههای ادبیّات پستمدرن و نّشتار پسااستعماری ارتباط هست .شاباهت ایان دو در شایّهای اسات
که هر دو ناّ ادبیّاات دربرابار گفتماانی غالاب مقاومات مای ورزناد (ر : .گارین و لبیهاان)220 :1331 ،1
«پستمدرنها بیشتر به حاشیهها و دیگریهایی میپردازند که در صّرتبندی دانایی مادرن باه حاشایه راناده
شدهاند؛ پسااستعماری نیز محصّل پستمدرنیس است که از مرکز و حاشیههای متنّّ تری سخن مایگّیاد».
(شّارز و رای)11 :2000 ،2
 .8-8تعریف موضوع

استعمار ازجمله نمّدهاى بارز امپریالیس است؛ قدرتى که مىخّاهاد از مرزهااى ملّاى و قاّمى خاّد تجااوز
کرده و بر سرزمینها ،ملّتها و اقّا دیگر برتری یابد و ارادهاش را بر آن ها تحمیال کناد .واژۀ پسااساتعماری
مبیّن تما فرهنگی است که فرایند امپریالیستی از بدو استعمارگری تاکنّن آن را تحت سایطرۀ خاّد درآورده
است« .ماهیت واکنش به استعمارگری یکسان نیست؛ درست همانگّنه که خّد فرایناد اساتعمارگری در هار
منطقه شکل منحصربهفردی دارد( ».گرین و لبیهان.)211 :1331 ،
رمان مّس هجرت به شمال ،معروف ترین اثر طیّب صالح( ،)1نّیسانده ساّدانی اسات کاه در دهاۀ 1360
نّشته شده و از نمّنههای بارز رمانهای پسااستعماری محسّب میشّد (ر : .ناظمیان .)222 :1311 ،اشااال
مستقی سرزمین سّدان در آثار نّیسندگان این کشّر نمّد یافته است .مّس هجرت به شامال ،رماانی اسات
که در آن راوی به بیان تجربیات خّد از هجرت به شمال ( -انگلستان) شمالی که متعلّاق باه فرادساتانی اسات
که سالها فرودستان جنّب را تحت سلطۀ خّد داشتهاند  -میپردازد و تاأثیر اساتعمار را بار کشاّر آفریقاایی
جهان سّمیای چّن سّدان و فرهنگ و سنّتهای دیرینهاش بیان میکند.
سرزمین پهناور ایران در درازنای تاریخ هیچگاه طع تلخ استعمار را نچشایده اسات؛ امّاا تجرباۀ پدیادهای
چّن جهانیسازی بدون آگاهی و شناختهای قّمی و فرهنگی ،انسان را ناخّاساته در ایان جریاان قارار داده
است؛ بنابراین شاید مطالعه و تّجّه بیشتر به این پدیدۀ فرهنگی نّظهّر بارای حفاا اقتادار فرهنگای خاالی از
لطف نباشد .نفّذ استعمار در ایران از جانب انگلستان و آمریکا از اواخر قرن نّزده تا تقریبا اواخر قارن بیسات
و وقّ انقالب اسالمى بهصّرت نامرئى و غیر مستقی بّده است.
در بخش اعظمی از نظریّۀ پسااستعماری ادبیّاتی هست که در برخّرد باا اساتعمار پدیاد آماده اسات و در
1. Keith Green & Jill Lebihan
2. Henry Schwarz & Sangeeta Ray
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این برخّرد مایکّشاد تاا از ساّیی باه ارزشهاایی بپاردازد کاه باهطاّر پّشایده و غیار ملماّس از جاناب
استعمارگران ،در مساتعمرهنشاینان درونای و ذاتای مایشاّد و از ساّی دیگار باه مقاومات اساتعمارزدگان و
تالشهای ضدّ استعماری آنها بپردازد .ایران در سال  1320به اشاال انگلایس درآماد .دانشاّر خاّد در ایان
سالها در فارس و شیراز حضّر داشته و شاهد تجاوز و غارت نیروهای نظامی انگلیس در ایل قشاقایی باّده و
بهخّبی از عهدۀ تّصیف خباثت اساتعمار و تاالش دردمنداناۀ ایلیااتی هاا در میادان مقاومات برآماده اسات؛
ایلیاتیهایی که خّد جلّههای فرهنگ انگلیس را در بیمارستان ،مدرسه ،چرخ خیااطی ،مجلاس عروسای و...
مشاهده میکنند؛ از این رو بررسی رمان سّوشّن از نگاه پسااستعماری شایستۀ تّجّه است.
 .6-8ضرورت ،اهمّيّت و هدف

تّجّه به گفتمان پسااستعماری در ادبیات از مسائل مطرح ،نّین و مّرد تّجّه منتقدین ادبی قارن بیسات اسات.
اهمیت مطالعات فرهنگی در دنیای پس از استعمار و امپریالیس فرهنگی ،نگارندگان مقالاۀ پایش رو را بار آن
داشت تا از این منظر یکای از مها تارین رماانهاای معاصار ادبیاات فارسای را در کناار شااخ

تارین رماان

پسااستعماری جهان بررسی و تحلیل کنند.
 .3-8پرسشهای پژوهش

 گفتمان پسااستعماری چگّنه و در چه شرایطی نمّد یافته است؟ هدف گفتمان پسااستعماری در ادبیّات چیست و در چه صّرتی یک اثر را می تاّان در ایان حاّزه بررسایکرد؟
 مفاهی بنیادی نظریّۀ پسااستعماری چیست و بازتاب آن در دو اثر مّرد بررسی چگّنه است؟ مفاهی مّرد نظر در این نظریّه در دو داستان به شکل یکسان بروز یافته است یا خیر؟ .4-8پيشينة پژوهش

درزمینۀ نقد پسااستعماری در ادبیّات داستانی فارسای تااکنّن پاژوهش زیاادی صاّرت نگرفتاه اسات و تنهاا
بهطّر جسته و گریخته میتّان در میان مقاالت و کتابها ،مّضّ نقد پسااستعماری را مشاهده کارد؛ امّاا در
مّرد جلّه های پسااستعماری در رمان مّس هجرت به شمال پژوهش هاایی صاّرت گرفتاه کاه نمّناهی آن
مقالۀ «گفتمان مقلدانه در مّس هجرت به شمال اثر طیّب صالح» 1است که یکای از مفااهی پسااساتعماری در
آن بررساای شااده اساات .باااغجری ( )1332بااا بررساای مؤلّفااههااای پسااسااتعماری ایاان رمااان ،دریچااۀ تحلیاال
پسااستعماری و تّجّه به آن را گشّده است .ناظمیان و شکّهی ( )1311با نگاهی متفاوت به تحلیل کلّای ایان
1. The Mimetic Discourse in Tayeb Salih’s season of Migration to the North

گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجرة إلی الشّمال از طيّب صالح و سووشون از سيمين دانشور

03

دو رمان از نگاه پسااستعماری پرداختهاند که با تّجّه به تکرار اسمی مّضّ  ،پژوهش حاضر ،کّشایده اسات
دیدی جزئیتر در بررسی دو رمان داشته باشد .در پژوهش حاضر سعی بر این اسات کاه مفااهی بنیاادی نقاد
پسااسااتعماری در نمّنااههااایی از ادبیّااات داسااتانی معاصاار فارساای و عرباای بررساای شااّد و زمینااه را باارای
پژوهشهای بعدی فراه نماید.
 .9-8روش پژوهش و چارچوب نظری

روش پژوهش در نّشتار پیش رو ،تنها از نّ کتابخانهای و تحلیال سااختاری و محتاّایی باا تکیاه بار معرّفای
مفاااهی بنیااادین گفتمااان پسااسااتعماری و نگاااهی کاماال بااه دادههااای متناای دو اثاار ،مااّرد بررساای از طریااق
نمّنهگیری از آثار مربّطه است .با تّجّه به اینکه نگارندگان در پژوهش حاضر به مکتاب آمریکاایی ادبیّاات
تطبیقی نظر داشته اند ،هیچ گّنه گرایشی به بررسی تأثیرپذیری دو اثر از یکادیگر نداشاته و ساعی بار آن باّده
که مفاهی گفتمان پسااستعماری بهطّر مشتر

در دو اثر تحلیل شّد.

 .6پردازش تحليلی موضوع
 .8-6مفاهيم محوری نظریّة پسااستعماری

مفاهی مطرحشده در گفتمان پسااستعماری ،دره تنیده و وابساته باهها هساتند؛ باهطاّری کاه گااهی در
یکی ،نیازمند در

دیگری است؛ امّا بهطّر کلّی هماۀ ایان مفااهی  ،صاّرتهاا و بازنمّدهاایی از ناابرابری،

تبعیض و ست را بهنمایش می گذارند .مفاهی بنیاادین پسااساتعماری براسااس تعااریف نظریّاه پردازانای چاّن
ادوارد سااعید ،1فاارانتس فااانّن ،اسااپیّا  ،2هااّمی بابااا 3و ...عبااارتان اد از :شاارقشناساای ،2اروپااامحّری،0
نژادگرایی ،6دیگری ،1مرکز و حاشیه ،1جنسیت ،فرودست ،دورگهبّدگی ،زباان و تقلیاد کاه براسااس متاّن
انتخابشده برای تحلیل ،تنها به معرّفی چند مّرد از این مفاهی پرداخته میشّد.
 .8-8-6اروپامحوری

اروپامحّری در تعریف فرهنگنامهای خّد برابرنهاد شکلی از قّ محّری است که عقیاده دارد اروپاا مرکاز
جهان است و فرهنگ آن بر دیگر فرهنگ ها برتاری دارد .ماّاردی از ایان اروپاامحّری در مفااهی «بادوی»
1. Edward Said
2. Gayatri Chakravorty Spivak
3. Homi K. Bhabha
4. Orientalism
5. Eurocentricism
6. Racism
7. Other
8. Periphery
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درمقابل «متمدّن» و در تّصیفهایی از «شرق» در حک پدیدهای عجیب و غریب دیاده مایشاّد .اروپاییاان،
شرق را سرزمینی اسرارآمیز و پر از ظرفیّت های «شرقی» می دانند و با تقسی جهان به «جهاان هاای» اوّل ،دو و
سّ  ،تلقّی و دیدگاههای خّد را عمّمیّت بخشیده و گسترش میدهند.
اروپامحّری یکای از مها تارین و اصالی تارین مساائل منتقادان پسااساتعماری اسات کاه باهدنباال یاافتن
نشانههایی از آن ،کارکرد متّن ادبی ،تاریخی و ...را بررسی و عملکرد رساانههاا در پارورشدادن ایان امار را
تحلیل میکنند.
 .6-8-6دیگری (مرکز و حاشيه)

فرانتس فانّن ،نخستین اندیشمندی بّد که مسئلۀ «دیگری» را در ارتباط میان استعمارگر و اساتعمارزده مطارح
کرد .وی با بهرهگیری از محّرهای بحث هگل 1در پدیدارشناسی و امکانات نظریّاههاای روانشناسای فاردی
آدلر ،2مسئلۀ دیگری و خّد را در سیاه پّستان بررسی کرد .بهگفتۀ هگال در کتااب خادایگان و بناده ،انساان
تنها به آن اندازه انسان است که بخّاهد خّد را بر انسان دیگر تحمیل کند و ارج خّد را از جانب او بشناساد.
فانّن با الها از این سخن هگل ،استعمارزده را همّاره در جایگاه «دیگری»ای که نمایتّاناد نقاش «خاّد» را
بر عهده گیرد ،ترسی میکند.
این سخن فانّن ،پایگاهی برای بحث بازتعریف شدن شارق ازساّی غارب اسات کاه ادوارد ساعید آن را
بهطّر گسترده در «شرقشناسی» بیان میکند .وی با طرح مسئلۀ دیگری در بحث شرقشناسی و ارائاۀ تحلیلای
بدیع از غرب بهمثابۀ «خاّد» و شارق در مقاا «دیگاری» باه مفهاّ دیگاری و دیگاری ساازی وجاّهی تاازه
میبخشد .او این نکته را تبیین میکند که گفتمان شرقشناسای چگّناه باا آفریادن شارق ،غارب را نیاز خلاق
می کند .درحقیقت گفتمان شرق شناسی با رودررو قراردادن غرب و شرق ،تقابلی دوتایی را رق مایزناد کاه
دو قطب آن ،یکدیگر را تعریف میکنند (ر : .شاهمیری.)113-110 :1313 ،
نظریّۀ پسااستعماری در پی آن است تا ابزار بازنمایی و امکان سخنگفاتن را باهدسات دیگرانای دهاد کاه
درنتیجۀ سرکّب فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...باه حاشایه راناده شاده اناد .منتقادان پسااساتعماری باهدنباال
مرکززدایی و جلب تّجّه افراد به صداهای حاشیهای هستند .هدف آنان از این کاار ،فروپاشایدن روایاتهاای
کالن و محّری تاریخ ،فرهنگ و جامعه و ایجااد آمیازه ای متکثّار و گساترده از جهاان بینای هاا ،هّیات هاا و
فرهنگهای تکّهتکّهشده است.
1. Friedrich Hegel
2. Alfred Adler

گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجرة إلی الشّمال از طيّب صالح و سووشون از سيمين دانشور

09

 .3-8-6تقليد

ازنظر هّمی بابا ،تقلید «شیّۀ ک و بیش غریب و تحریف شده ای است که استعمارزده بهاختیار یاا باهاجباار در
پیش میگیرد تاا روشهاا و گفتماانهاای اساتعمارگر را تکارار (تقلیاد) کناد( ».هماان )130 :وقتای گفتماان
استعماری با منعکردن عادتها ،انگارهها ،نهادها و ارزشهای فرهنگی استعمارزده ،ساّژهای اساتعماری را باه
تقلید از استعمارگر تشّیق می کند ،نتیجه هرگز بازتّلید صرف آن ویژگی ها نیست؛ نتیجه اغلب نسخۀ بادلی،
مبه و تیره و تار از استعمارگر است که برای او بسیار تهدیدآمیز است.
از دیرباز تقلید ،هدف علنی سیاست امپراتّری بّده اسات؛ بارای مثاال ،مجلاس شاّرای بریتانیاا در ساال
 1130دانش شرقی را ریشخند و از بازتّلید هنر و دانش انگلیسی در هندوساتان دفاا مای کناد تاا طبقاه ای از
مترجمانی میان انگلیسیها و هندیها بازتّلید کند؛ انسانهایی در خّن و رنگ پّست ،هندی؛ امّاا در اخاالق
و سلیقه و اندیشه ،انگلیسی( ...ر : .همان)131 :
 .4-8-6جنسيت

از آنجا که مردساالری و امپریالیس  ،شکل های مشابهی از سلطه را علیه آن ها که زیردست بهحساب مای آیناد
بهکار می برند ،تجربه های زنان در نظا مردساالر و سّژه های استعمارزده در وضاعیّت اساتعماری در شاماری
از ابعاد ،مشابه و مّازی یکدیگرند و هر دوی سیاست های فمینیساتی و پسااساتعماری ،باه سالطه ای ایانچناین
اعتراض میکنند .اسپیّا  ،نظریّهپرداز پسااستعماری  -فمینیستی هندی ،در میان مّضعگیریهاا ،حاّزههاا و
مطالبات مختلف نظریّه پردازان پسااستعماری بهویژه بر تمایز جنسی تأکید مای کناد .وی باا پارداختن باه زناان
مستعمره ای که بهبااور او هماّاره نادیاده گرفتاه شاده اناد و صدایشاان باه گاّش هایچ کاس نرسایده اسات،
رویکردی ه زمان فمینیستی و پسااستعماری را دنبال می کند .او مسئلۀ زنان «جهان سّمی» و زناان کشاّرهای
استعمارزده را از دیگر زنان جدا می داند؛ زیرا بر این باور است که این زنان دوباار اساتثمار و باه حاشایه راناده
شده اند؛ یکبار بهدست نظا پدرساالر خانّاده و جامعاۀ خاّد و دیگرباار از ساّی نیاروی خاارجی اساتعمار
(ر : .همان.)120-132 :
 .9-8-6زبان

استعمار با تحمیل زبان خّد بر مناسبات زندگی انسان بّمی ،گسترۀ سلطه و نظارت را بار او وساعت بخشاید و
عرصۀ زندگی فرهنگی او را تنگ تر کرد .بدینسان فرهنگ و ادبیّات امپراتّری را رواج داد و دامنۀ کااربری
زبان خّد را در جهان گسترش داد (ر : .هماان .)116 :یکای از روش هاای باهکرساینشااندن قادرت زباان
امپریالیستی ،ممنّ کردن زبان بّمی و منع صحبت به زبانهای محلّی بّد  ...کّدکان بّمی از ریشههاای خاّد
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جدا میشدند تا به زبان و آداب استعمارگر تحصیل کنند.
 .6-6بررسی رمانها

 .8-6-6خالصة داستان موسم هجرت به شمال

راوی بی نا پس از هفت سال تحصیل در انگلستان باه سارزمین پادری خاّیش باازمی گاردد و مارد دِه ،در
نخستین رویارویی با وی پرسشهایی پیش پاافتاده دربارۀ نحّۀ زندگی مرد اروپا میپرسند؛ امّاا در ایان میاان
فرد غریبهای ساکت است و سکّت او تّجّه راوی را جلب میکند .پس از مادّتی راوی درماییاباد کاه ایان
فرد ناشناس« ،مصطفی سعید» نا دارد که پنج سال پیش به دِه آماده و باا «حسانه» ،دختار یکای از افاراد محال
ازدواج کرده است .داستان با آشنایی ایندو (راوی و مصاطفی ساعید) اداماه مای یاباد و معلاّ مای شاّد کاه
مصطفی نیز سال ها در لندن بّده و اتّفاقات هّلناکی کاه بارایش افتااده ،وی را باه ایان روساتا کشاانده اسات.
مصطفی ،دانشجّی نمّنه و ناباهای بّده که باوجّد خاستگاه جنّبی اش ،تّانساته مادارج علمای را در شامال
(اروپا) کسب کند؛ امّاا در عاین حاال ،او در انگلساتان روابا خاارج از چاارچّب و نامتعاارفی باا چهاار زن
انگلیسی برقرار میکند که منجر به خّدکشی سه نفر از آنها میشّد .مصاطفی باا نفار چهاار وارد مااجرایی
عاشقانه میشّد که به ازدواج میانجاماد؛ امّاا درنهایات ،خاّد او را باه قتال مایرسااند و محاکماه مایشاّد.
محاکمه برای او هفت سال زندان را بهدنبال دارد و پس از ساپریکاردن ایان هفات ساال ،دچاار بحاران هاای
متعدّدی میشّد و سرانجا ناچار به سّدان بازمیگردد.
او در خانۀ جدیدش در روستا نیاز در میاان کتاابهاا و عکاسهاایی از اروپاا زنادگی مایکناد .زنادگی
مصطفی ،وضعیّت راوی بینا را ه بحرانی می کند و ذهن او را به تشّیش می کشد و تاا مارز ناابّدی پایش
می برد« :آیا ممکن بّد آنچه بر سر مصطفی سعید آمده ،بر سر من ه بیاید؟ گفته بّد خاّدش دروغای بایش
نیست ،پس من ه دروغ بّد ؟ من اهل اینجا هست  ،آیا این واقعیّت کافی نیست؟ مان ها باا آن هاا زنادگی
کرده بّد ؛ امّا این زندگی سطحی بّد؛ نه دوستشان داشت و نه از آن ها بد می آمد( ».صالح )32 :1330 ،ایان
بحران ،راوی بینا را به جنّن و خلسه دچار میکند؛ امّا در پایان وقتی که راوی در رود نیل سارگردان اسات
و بین مرگ و زندگی دست و پا میزند ،دست به انتخابی حیاتی میزناد« :فکار کارد اگار در آن د بمیار ،
همانطّر که بهدنیا آمدها میمیر  ،بیهیچ قصد و ارادهای؛ در تما عمر نه انتخاابی کاردها و ناه تصامیمی
گرفته ا  .حاال دار تصمیمی می گیر  .زندگی را انتخاب می کن  .زندگی می کان  ،چاّن چناد نفاری هساتند
که میخّاه هرچه بیشتر نزدشان بمان و کارهایی دار که باید انجا بده ( ».همان)122 :
رمان طیّب صالح ،تصّیری از شرای اجتماعی ساّدان را در جهاان پاس از اساتعمار نشاان مایدهاد کاه
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میتّان با خّاندن آن بخشهای نادیدهای از یک کشّر عربی را که سالها درگیر استعمار باّده و باا مساائل
مختلفی روبه رو است ،شناخت .استعمار و مسائل مربّط به آن تأثیر بسیاری بر ادبیّاات معاصار عارب داشاته و
بخش فراوانی از این ادبیّات ،نشاندهندۀ واکنشهای مختلفی دربرابر تأثیرات جهان غرب در ایان سارزمینهاا
بّده است .هرچند در داستان فصل مهاجرت به شمال ،دیگر خبری از حضّر فیزیکای اساتعمارگران نیسات و
آن ها درظاهر منطقه را تر

کردهاند؛ امّا برای مردمان ساکن این منطقه هناّز مسائله بااقی اسات« :مثال هماۀ

آنهایی که در طّل تااریخ کشاّرهای زیاادی را تار

گفتاهاناد ،دیار یاا زود از کشاّر ماا ها مایروناد.

راهآهنها ،کشتیها ،بیمارساتانهاا ،کارخاناههاا و مادارس از آنِ ماا خّاهناد شاد و ماا بایاحسااس گنااه یاا
سپاسگزاری به زبانشان حرف خاّاهی زد .باار دیگار مثال گذشاته هماان آد هاای عاادّی مای شاّی و اگار
دروغی  ،دروغی میشّی که خّدمان سره کردهای ( ».همان.)31 :
گرایشهای فرهنگیای که در عصر حاضر در خاور نزدیک میتّان دیاد ،گارایشهاایی الهاا گرفتاه از
الگّهای اروپایی و آمریکایی هستند .طه حسین (نّیسندۀ مصری) در سال  1336دربارۀ فرهنگ ناّین عارب
میگّید این فرهنگ اروپایی است نه شرقی .او با این گفته ،هّیت نخبگان فرهنگی مصار را مشاخّ

کارد.

این گفته دربارۀ نخبگان فرهنگی جهان عرب در حال حاضار نیاز صادق مای کناد ،گّیاا ایان ماّج نیرومناد
اندیشه های ضدّ امپریالیستی جهان سّ  ،لبۀ غربی فرهنگ مسلّ را کمی تعادیل کارده اسات؛ افازون بار ایان
جهان عرب و اسال درزمینۀ پروراندن فرهناگ و داناش و پاژوهش ،قادرتی تاراز دو اسات (ساعید:1316 ،
)263
 .6-6-6خالصة داستان سووشون

سّوشّن را یکی از مّفقترین رمانهای ادبیّات فارسی برمیشمردند .نّیسندۀ رماان ،سایمین دانشاّر ،ضامن
پیشبردن پیرنگ داستان ،خّاننده را با فضای سیاسی اجتماعی دهۀ بیسات ( )1320ایاران آشانا مای ساازد .در
آن دوران انگلیس از طرفین مه ّ جنگ جهانی دو  ،نیروهای خّد را در ایران پیاده کرده باّد و ایان جناگ،
ناخّاسااته ماارد ایااران را بااا مسااائلی چااّن فقاار ،گرساانگی ،بیماااری و ...درگیاار کاارده بااّد؛ ازطرفاای
دستنشاندههای دولت در جایجای ایران مّظّف به جلب رضایت اجنبایهاای بیگاناه بّدناد؛ بناابراین میاان
مرد و نیروهای خارجی و حامیان محلّی آنها کشمکشهایی درمیگرفت.
براساس روایت سّوشّن ،در حالی که مرد فارس در تنگدستی بهسر میبرند و آذوقاهای بارای خاّردن
ندارند ،از سّی حاک به یّسف پیشنهاد می شّد که محصّل گند خّد را به انگلیسی هاا بفروشاد تاا غاذای
ارتش تأمین شّد؛ امّا یّساف کاه از مالکاان تحصایلکارده و مخاالف بیادادگری و اساتعمار اسات ،قاطعاناه
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مخالفت میکند؛ ازطرفی ،ملک رست و ملک سهراب از خاانهاای قشاقایی هساتند کاه ازساّی اشااالگران
گمراه شدهاند؛ آنها برای خرید آذوقه نزد یّسف میآیند تا با فروش آن باه انگلیسایهاا اسالحه بخرناد و باا
ارتش ایران بجنگند؛ امّا یّسف درخّاست آن ها را نیز رد می کند و مصرّ اسات کاه گناد خاّد را باه مارد
بی نّا و گرسنۀ کشّر خّیش بفروشد .درگیریها ادامه می یاباد و سارانجا یّساف تصامی مایگیارد خاّد
برای فروش گند به مرد اقدا کند؛ رفتن همان و کشتهشدن همان  . ...زری همسر یّسف که در ابتادا زنای
ضعیف است و بزرگ ترین دغدغاهاش حفاا خاانّاده اسات ،در طاّل داساتان باا تلنگرهاای یّساف بیادار
می شّد و دوباره شجاعت ازدسترفتۀ خّد را بازمییابد .در انتهای داستان مراس تشییع جنازۀ یّساف تبادیل
به تظاهرات ضدّ استعماری مرد میشاّد و باا دخالات دولتایهاا مراسا نیماهکااره مایماناد و زری نااگزیر
همسرش را شبانه به خا

میسپارد و برای او مراس سّوشّن میگیرد.

 .3-6تحليل دو داستان با توجّه به نظریّه و نقد پسااستعماری

مشخّ

شد که این دو اثر در پی بازتابدادن کشمکش میان مارد و اساتعمار هساتند .باا تّجّاه باه تعااریف

ذکرشده در مقدّمه ،نظریّۀ پسااستعماری ازسّیی به بررسی آن بخش از ادبیّاات مایپاردازد کاه باه برخاّرد و
مبارزه با سلطۀ استعمارگر مربّط می شّد و از دیگرسّ مای کّشاد تاا ضامن بررسای یاک اثار ،راهکارهاای
سیاساای ،اجتماااعی ،فرهنگاای و روانشناساایای را بشناسااد کااه اسااتعمارزده را تحاات فشااار ماایگذارنااد تااا
ارزشهای استعمارگران را برای خّد درونی کند و ازسّیی باعاث ایساتادگی و مقاومات او دربرابار اساتعمار
شّد.
 .8-3-6تقليد

مفهّ تقلید ،در استفاده از شباهت ها و تفاوت های بین غرب و شارق ،اساتعمارزده و اساتعمار ،در رماان ساایه
افکنده است .انتقا اساتعمارگر ساّدانی (مصاطفی ساعید) از راه ساّ اساتفاده هاای جنسای از زناان در لنادن
صّرت گرفته است .مصطفی با فریفتن و تر

زناان در انگلساتان جنگای برپاا کارد کاه باهناّعی مباارزه ای

امپریالیستی علیه زنان بریتانیایی بّد .او فتّحات جنسی خّد علیه زنان بریتانیایی را شکل معکّسای از اساتعمار
و وسیلۀ مقاومت ضدّ استعماری میبیند .تالش مصطفی برای نقض و شکستن این استعمار یا برتاریجساتن بار
آن و تبدیلشدن به چیزی مشابه خّد استعمارگران ،نهتنها بهخاطر نقض غرب و اقدامات تالفایجّیاناه ،بلکاه
تأکید بر جرئتِ تبدیلشدن به یکی از آن ها بهمثابۀ اساتعمارگر اسات« .از آنجاا کاه اساتعمار انگلساتان تحات
انقیاد امپراتّری زنی مقتدر است ،مصطفی سعید نیز می خّاهد با هدف قاراردادن زناان انگلیسای ،باهگّناه ای
غیاار مسااتقی ملکااۀ انگلسااتان را مااّرد خطاااب عماال خااّدش قاارار دهااد» (عباادالجبّار .)136 :2012 ،1او کااه
1. Abdul Jabbar
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محصّل آمّزش استعماری است ،پس از سال ها سّ استفاده در انگلستان ،تصمی گرفت بهصاّرت ناشاناس
در روستایی در سّدان زندگی کند .این عمل مصطفی نیز مبیّن هماان تقلیاد نااق

از اساتعمارگر اسات .وی

در تقلید از استعمارگر شکست خّرد؛ زیارا اگار غیار از ایان باّد ،باه وطان خاّد باازمی گشات و باا کاار و
تحصیالت خّد سرزمینی را که خرافهها بر آن حک میراند ،تاییر میداد« .در تّانایی و قادرت فاردی چاّن
مصطفی بّد ،اگر بردۀ گروهی از انگلیسیها نمیشد( ».صالح)60 :1330 ،
در سالن دادگاهی که همه برای محاکمۀ مصطفی آمده بّدند ،احساس کرد تقلیاد او جاّاب داده و خاّد
را در هیئت استعمارگری دید که اروپاییان را استعمار کرده اسات« :در حاالی کاه مان در مقابال آناان ناّعی
تفّّق و برتری حس می کرد  .آن گردهمایی صرفا بهخاطر من برپا شده بّد و بااالتر از هماهچیاز اساتعمارگر
آنها شده بّد  ،همان اجنبیای بّد که در پایان کار باید قاطعیّت نشان میداد( ».همان)32 :
مبارزه و حسّ برتری جّیی ناشی از انتقا  ،روح مصطفی را تسخیر کارده« :اتااق خاّاب تبادیل باه میادان
جنگ شد ...گّیی سّار بر سرودهای نظامیان پروسی شده بّد  ...شب ها بیدار می ماند و باا نیازه و کماان و
شمشیر و سنان به جبهۀ نبرد میرفت ( ».همان)31 :
مصطفی در تقلید از استعمارگر ،بهگمان خّد بهنّعی تالفی اهداف استعمارگرایانه را دنبال مای کارد ،امّاا
خّد مهرۀ آنها شده بّد .مهارهای کاه تااریخمصارف مشخّصای داشات .جاّان اساتادیار دانشاگاه در ماّرد
مصطفی می گّید« :او زمانی اسات باه انگلایس مهااجرت کارده ،در آنجاا ازدواج کارده و تابعیّات انگلیسای
گرفته است .عجیب است کسی او را باهخااطر نمای آورد؛ باا اینکاه او نقاش مهمّای در زد و بنادهای سیاسای
انگلیس اواخر دهۀ سی داشت .او یکی از باوفاترین دست نشانده های آن ها بّد .وزارت امّر خارجۀ انگلساتان
او را در سفارتخانه های مشکّکی در خاورمیاناه باهکاار گرفات و( »...هماان .)01 :یکساان شادگی و تقلیاد
مصطفی سعید از استعمار با زندگی او گره خّرده ،اتاق او تصّیری است از دنیای استعمارگر« :قرآن باه زباان
انگلیسی ،انجیل به انگلیسی ... ،اقتصاد استعماری مصطفی سعید ،استعمار و احتکار مصاطفی ساعید ،اساتعمار و
احتکار ،مصطفی سعید  ...یک کتاب عربی ه پیدا نمیشّد( ». ...همان)130 :
ناکامی در تقلید از استعمارگر در پایان نّشتۀ متن زندگینامه ای که راوی آن را در اتاقش پیدا کرد ،قابال
مشاهده است« :به کسانی که با یک چش می بینند ،با یک زبان صحبت مای کنناد و اشایا را سایاه و سافید یاا
شرقی و غربی نمیبینند( ».همان)122 :
در هر حال ،مرد مستعمره ،پس از گذشت سالیان و در شرایطی که زیر سلطۀ اساتعمارگران قارار دارناد،
شبیه خّد استعمارگران میشاّند .اساتعمارگران باا کنتارل نهادهاای آماّزش و پارورش ،تفکّار و ایادههاای
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جّانان بّمی را نیز به کنترل خّد درمیآورند.
بهباور بسیاری از منتقدان پسااستعماری ،تقلید از مه ترین دستاوردهای نظریّاۀ پسااساتعماری اسات کاه در
درون گفتمان استعماری ،گسست ایجاد کرد ،به ضدّ خّد تبدیل شاد و باه میال اساتعمار عمال نکارد (ر: .
شاهمیری)201 :1313 ،؛ برای مثال ،تقلید مصطفی سعید از زبان انگلیسی بر ضدّ خاّد اساتعمارگر تماا شاد؛
بهگّنهای که با استفاده از زبان انگلیسی کتابهایی بر ضدّ استعمار نّشت.
 .6-3-6دیگری

می تّان گفت که مّس هجرت به شمال ،تصّیری نّ از مفهّ من /دیگاری (مرکاز /حاشایه) باهدسات داده
است که در درجۀ نخست مبتنی بر شرای عینی و واقعای آن دو در عرصاه هاای مختلاف سیاسای ،اقتصاادی،
فرهنگی و ...است .این رمان برساختن مفهاّ مان /دیگاری (مرکاز /حاشایه) را در وهلاۀ اوّل برآیناد شارای
ناهمسانِ جنّب و شمال (شرق و غرب) می داند؛ بهعبارت دیگر تا زمانی که جنّب (شرق) در عقب مانادگی
اقتصادی و فرهنگیاش  -که تصّیر برهنه و وحشتنا

آن در طّل داستان دیده مایشاّد  -غّطاه ور اسات،

تالش برای وارونه سازی جایگاه «مرکاز» باا «حاشایه» (راهکاار مصاطفی ساعید) و یاا محاّ و الااای کلّای آن
(راهکار راوی) راهی جز ناکامی و شکست نخّاهد داشت (ر : .باغجری و نیازی.)12 :1332 ،
وقتی مصطفی سعید ،دوران دبیرستان را در سّدان بهپایان می رساند ،ناظ انگلیسی مدرسه با گفاتن جملاۀ
«این سرزمین گنجایش ذهن تّ را ندارد ،سفر کن ،به مصر یاا لبناان یاا انگلساتان بارو .دیگار اینجاا ماا چیازی
نداری به تّ یاد بدهی ( ».صالح )21 :1330 ،ضامن تحقیار او ،جامعاه و سارزمینش را فرودسات مایانگاارد و
انگلستان را مرکز میشمرد؛ و ریجاردز( 1مرد انگلیسی) در گفتگّ با مرد سّدانی (منصّر) بهصاراحت وجاّد
استعمار را مثل هّا برای تنفّس ضروری میداند« :شما بدون ما قادر به ادامۀ زندگی نیساتید ...باهنظار مایرساد
که وجّد ما در اینجا بهطّر آشکار یا غیر آشکار ،همانند آبوهّا برای شما ضروری است( ».همان)61 :
شخصیّت زری در رمان سّوشّن ،نمّنۀ کاملی از شخصیّت های مّرد مطالعۀ نقد پسااساتعماری اسات .زری،
دوران مدرسۀ خّد را در مدارس انگلیسی زبان شهر گذرانده ،با زبان انگلیسی آشانایی کامال دارد و فرهناگ
انگلیس را بیشتر از فرهنگ کشّر خّد میشناسد:
«در مدرسۀ انگلیسی ها در هفته دو ساعت تماا درس آداب معاشارت داشاتند و هار روز هفتاه ،یاک سااعت
درس اخالق میخّاندند ،البتّه بهجای درس اخالق ،انجیل میخّاندند؛ امّاا آداب معاشارت ،آداب معاشارت
بّد( ».دانشّر)103 :1323 ،؛ امّا همین زری که دست پروردۀ آمّزش و پرورش استعمار اسات ،چاه در دوران
1. Richards
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مدرسه و چه پس از آن در نقش همسار یّساف باه بیگاانگی و مزاحمات اساتعمار اعتقااد دارد و از مباارزه و
مقاومت دریغ نمی کند ...« :من ،من چندینبار جلّ همان مدیر ایستادگی کرد  ،بیاینکه بدان اس کااری کاه
می کن ایساتادگی یاا شاجاعت اسات ...آن روز کاه روزۀ مهاری را خاّردش داد ،هماۀ بچّاه هاا از ترسشاان
دررفتند ،امّا من ماند  ...شاید ه هماینطاّری پایش آماده ،نمای دانا ( ». ...هماان(« )130-123 :زری رو در
روی خان حکی انگلیسی« ):کاشکی گّرتان را گ میکردیاد » کسای ایان حارف را در ذهان زری زد ...و
آنکس ،اینبار در ذهن زری فریاد کشید« :برو گّرت را گا کان .هماه تاان برویاد گّرتاان را گا کنیاد».
(همان)226 :
 .3-3-6اروپامحوری

مّاردی از این اروپامحّری ،در «بدوی» درمقابل «متمدّن» و در تّصیف هاایی از «شارق» در حکا پدیاده ای
عجیب و غریب دیده می شّد .اروپاییان ،شرق را سرزمینی اسرارآمیز و پر از ظرفیت هاای «شارقی» مای دانناد.
«در شاهکار الطیّب صالح ،شرق به جنّب مبدّل گشته و غارب باه شامال؛ و ایان یعنای اینکاه مفهاّ شارق و
غرب حتّی در حیطۀ جارافیا تا چه اندازه شکننده و بحثبرانگیز است( ».طرابیشی)122 :1331 ،
بخشی از گفتمان استعماری و مفهاّ بنیاادی اروپاامحّری در آماّزش و پارورش کشاّرهای مساتعمره
نهادینه شده است .مصطفی سعید در قاهره چند سال نازد زوج انگلیسای آقاا و خاان رابینساّن پاروش یافات.
خّد مصطفی در هنگا سفر از مصر به لندن می گّید« :از خان رابینسّن دوستداشتن مّسایقی بااخ 1و شاعر
کیتس 2را آمّخت و برای نخستینبار چیزهایی درمّرد مار

تّاین 3شنید ( ».صالح )32 :1330،باا تّجّاه باه

تّصیفات متن داستان ،دو اتاق خّاب مصطفی در لندن و روستای سّدانی کاامال آیرونای( )3دارناد .اتااقی باا
رنگ و بّی شرقی ،همراه با رایحۀ صندل سّخته در لندن ،شاهر اساتعمارگر؛ اتااقی در روساتای عقاب مانادۀ
سّدان پر از کتاب ها ،بخاری انگلیسی ،صندلی ویکتّریایی و تابلّهای رنگ روغن ،کتابهای غربای ای کاه
راوی ه نا آنها را نشنیده است .اتاقی که تصّیر استعمارگر را تداعی میکند.
براساس این مفهّ  ،استعمارشدگان چنان تحت تأثیر القائات استعمارگر قرار گرفتاه اناد کاه فرهناگ اروپاا را
فرهنگ برتر می دانند و می کّشند طبق اصّل فرهنگی استعمار رفتار کنند .فاجعه جاایی رخ مای دهاد کاه باه
این وسیله در پی کسب فخر و سربلندی هستند؛ برای مثال نمّنههایی از رمان دانشاّر کاه در مراسا عروسای
دختر حاک اتّفاق افتاده بیان میشّد:
1. Johann Sebastian Bach
2. John Keats
3. Mark Twain
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«پنجتا دختر کّچّلّ با لباسهای پفپفی شبیه فرشتهها که هرکدا یک دستهگل دستشان باّد و پانجتاا پسار
کّچّلّ با کت و شلّار و کراوات دنبال عروس میآمدند( ».دانشّر)1 :1323 ،
یا تّصیف لباس مهمانان با کراوات یا بدون کراوات در مراس تشییع جنازۀ یّسف قابل تّجّه است:
«(در مجلس عزای یّسف) ملک رست و مجید کراوات سایاه داشاتند ...فتاّحی کاراوات نداشات( ».هماان:
.)230
بررسی فرهنگ و هّیت استعمارشده بهمثابۀ شکلی فرومایه باهگّناه ای کاه گاّیی استعمارشاده گفتماان
غالب را قبّل کرده است ،از چالشهای مبحث پسااستعماری است.
«زینگر نقشه ای را روی تر

اسبش پهن کرده بّد و با دوربین درازش پای شاکار مای گشات .آخار روز

اول همین کار را می کرد و خانعمّ هی می گفت :ببین هماۀ کاار فرنگای هاا از روی نقشاه و حسااب اسات،
حتّی شکارشان( ».همان)32 :
« ...کالهش را از سر برداشت و عرق پیشانی را با دست سترد و پرسید« :تّ این خاناه الباد از پنیار هلنادی
ه که خبری نیست ،به همان پنیر خیک و آویشن میسازی  .بندۀ ناشکر خدا که نیستی ( »».همان)122 :
استعمار همهچیز را تاییر می دهد .تقریباا در هماۀ ماّارد اساتعماری ،هنجارهاا ،باورهاا و ارزش هاای فرهنگای
قدرت برتر بر مرد بّمی تحمیل میشّد .یکی از دالیل عمادۀ ایان امار آن اسات کاه اساتعمارگران بار ایان
باورند که مرد بّمی کشّرهای مستعمره «وحشی» و «بیتمدّن»اند و باید آن ها را با تمادّن آشانا کارد .مارد
مستعمره ظاهرا چارهای ندارند جز قبّل شیّههای زندگی جدید:
«(زینگر پشت چرخ خیاطی) حاال پا شده دارد سخنرانی می کند« :خان ها آقایان صادقه بدهیاد .ماا تمادّن را
برای شما پیشکش آوردی ( ».همان)201 :
«(مدیر مدرسه) برخالف همیشه این بار نق نمیزند و نمیگّید« :این ملّت قابلیّت تمدّن ندارد( ».همان)261 :
 .4-3-6فرودست

فرودست ،یکی از مه ترین مفاهی نظریّۀ استعماری و از آن دساته مّضاّعاتی اسات کاه از بنیادهاای نظاری
مارکسیس گرفته شده و از سّی نظریّهپردازان پسااستعماری و مارکسیست ماّرد بررسای قارار گرفتاه اسات.
پروفسّر ماکسّل فّسترکین استاد مصطفی در آکسفّرد ،بهصراحت به او مایگفات« :تاّ ای ساعید ،بهتارین
مثالی برای اینکه کار فرهنگی ما در آفریقا بیفایاده باّده اسات ،تاّ بعاد از ایانهماه تاالش ماا در بافرهناگ
کردنت ،در حالی اینجا را تر

می کنی که انگار برای اوّلینباار از جنگال بیارون آماده ای( ».صاالح:1330 ،

 )31فرودستبّدن بهگّنهای بر مستعمرهها القا میشّد که خّد بر ایان امار وقاّف دارناد« :امّاا مان اینجاایی
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هست  ،همانطّر که این نخل در خانۀ ما قد کشیده است و رشد کرده نه در خانۀ کس دیگاری؛ امّاا آنهاا باه
دیار ما آمدهاند ،دان برای چه ،این بدینمعناست که ما امروزمان و آینادهماان را زهرآلاّد خاّاهی کارد؛ امّاا
آنها دیر یا زود از سرزمین ما خارج خّاهند شد ...راهآهن ،کشتیها ،بیمارستانهاا و کارخانجاات و مادارس
از آنِ ما خّاهد شد و با زبانشان حرف خّاهی زد ،بدون آنکه احساس خّشاایندی یاا بادی نسابت باه آنهاا
داشته باشی  .همانگّنه که باید باشی  ،می شّی ؛ قاّمی معماّلی و اگار کاه دروغ باشای  ،دروغ هاایی ازناّ
ساختۀ خّدمان خّاهی بّد( ».همان« )01 :ما قّمی منقطع از جهانی ( ». ...همان)100 :
در رمان سّوشّن ،سرجنت زینگر ،نمایندۀ استعمار انگلیس در ایران است .او که در ابتدا در لبااس خیّااط
و فروشندۀ چرخ خیاطی ،جای خّد را در میان مرد فارس محک کارده ،بااالخره نقااب برمای دارد و چهارۀ
کریه خّد را نمایان میسازد .زینگر در روز عقد دختر حاک به یّسف پیشنهاد مایدهاد کاه غلّاۀ خاّد را باه
انگلیسیها بفروشد ،امّا یّسف که نماد مقاومت دربرابر استعمار است ،مخالفت مایکناد؛ در ایان میاان ،خاان
کاکا ،برادر یّسف که جانب اجنبیها را میگیرد ،واسطه میشّد و یّسف را برای ماذاکره باه محالّ اقامات
نظامیان انگلیسی میبرد .در آنجا درگیری لفظی نمادینی میان یّساف و زینگار رخ مایدهاد« :زینگار باازوی
ابّالقاس خان را گرفت و کشید که« :به برادرتان اندرز کّنید .خدا با شما نعمت می دهد .بدهیدش به ماا .ایان
نعمت مال همه ،مال بشر .این همه برای شما زیاد .الز نبّد »...مثل اینکه زینگر جا خّرد .صاّرت و گاردنش
قرمزتر از پیش شد .جامش را گذاشت روی نقشه و گفت« :شما بلد نبّد .شما الز نیست .ماا درآورد .رسااند
به آنها که الز شد( ».دانشّر)32-33 :1323 ،
همان گّنه که مالحظه می شّد ،استعمارگران القا میکنند که کشّرهای فرودست و شارقی مانناد ایاران
نمی تّانند منابع زیرزمینی خّد را کشف و استخراج کنند و با تحقیار مای گّیناد کاه شاما بلاد نیساتید و الز
نیست این کار را انجا دهید .باید کار را به عهدۀ آنها گذاشت تا این نعمتی که مال همه و ماال بشار اسات را
مّرد بهرهبرداری قرار دهند .در این عبارت تحقیر نژادی ایرانیان بیداد میکند.
تحقیر فرهنگی ازجانب استعمارگران نیز ازجمله مّاردی است که در ایان رماان قابال مالحظاه اسات .در
مجلس عروسی دختر حاک دیده میشّد که پایبندی به رسّ فرهنگی ایرانای در جشان چگّناه باا تمساخر
فرنگیها مّاجه میشّد« :زنی با سّزن و نخ قرماز زباان یااران دامااد را دوخات و افسارهای خاارجی کرکار
خندیدند» (همان .)1 :این مسئله در سبکشمردن مسائل دینی مسلمانان نیز نماّد دارد« :مادیر داد زد« :در ایان
مدرسه خرافات راهی ندارد .روزه و روضه را بگذارید برای عمّههاا و خالاههایتاان روزه جسامتان را ضاعیف
می کند .من بارفیکس و خر

و تّر بسکتبال برای چه خرید ؟ برای اینکه جسامتان قاّی بشاّد .حااال روزه
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میگیرید که زحمات بههدر برود؟ حقّا که لیاقت ندارید( ».همان)133 :
ازطرفی میتّان به رواج آزادانۀ دین مسیح تّسّ مبلّاانی اشاره کرد که باهظااهر طبیاباناد ،امّاا درعمال
برای کار دیگری استخدا شدهاند؛ و این نشان می دهد که استعمارگر برای اینکاه استعمارشاده را شابیه خاّد
کند ،تما تالشش را صرف می کند« :آخر خان حکی نهتنها ماما بّد ،جرّاح ه بّد ...عالوه بر این ها به قاّل
خّدش «بشارت ه می داد و هدایت ه می کرد»  ...و برایشاان فایل مای داد ...و باه فارسای کاج و کّلاهاش
تّضیح میداد که« :ایان عیساای مسایح مایباشاد ...ایان ماری مجدلیاه مایباشاد ...ایان یهادای اساکریّطی
میباشد »...بعد ه با همان فارسی مّعظه میکرد و مخصّصاا از شایطان و آتاش جهانّ حارف مایزد ...امّاا
مرد شهر ما این شیطان اخیر (هیتلر) را اما زمان لقب دادهاند( ».همان)36 :
 .9-3-6زبان

تکنّلّژی استعمارگران ،برتر است و باهراحتای مای تّانناد کساانی را کاه باا شایّۀ جدیاد زنادگی مخالفات
می کنند از سر راه خّد بردارند .این همان نقطۀ عطفی است کاه تحلیالرفاتن و چاهبساا ناپدیدشادن فرهناگ
بّمی از آن آغاز می شاّد .مارد باّمی باهتادریج آداب و رساّ ماذهبی خاّد را کناار گذاشاته و آن هاا را
فرامّش می کنند ،برای برقراری ارتباط با استعمارگران شرو به یاادگیری و کااربرد زباان آن هاا مای کنناد و
چهبسا خیلی زود زبان بّمی خّد را فرامّش کنند .تحمیل زبان انگلیسی به ساّژه هاای اساتعمارزده بخشای از
برنامۀ امپریالیس برای نظارت فراگیرتر بر آنان بّد.
مصطفی سعید می گّید« :در دبیرستان معمّاهای جدیدی کشف کرد ؛ یکی از آن ها زباان انگلیسای باّد.
ذهن چّنان تیااههاای دساتگاه شاخ زنای کلماات را مایبریاد و گااز مایزد( ». ...صاالح )21 :1330 ،زباان
استعمارگر چنان سلطه مییابد که حتّی نا های بّمی را نیز محّ میکند« :مرد روستا االغهای خّدشاان را باه
درختان جیمز میبستند» (همان.)62 :
در جای دیگر ،مأمّر بازنشسته خطاب به راوی درمّرد مصطفی مای گفات« :او نخساتین ساّدانی ای باّد
که با هیئتی به خارج از کشّر اعزا شد .او فرزند افتخاری انگلیسی ها بّد ...و از آنجایی که واژگاان انگلیسای
را مثل انگلیسیها تلفّا میکرد ،با لحن حسادت به او میگفتی « :انگلیسی سیاه » در آن روزهاا زباان انگلیسای
کلید آینده بّد و هیچکس بدون آن نمیتّانست سری در میان سرها درآورد( ».همان)01 :
با همۀ این اوصاف و مثال های ذکرشده در مّرد زبان اساتعماری در کشاّر مساتعمره ،نکتاۀ قابال تّجّاه،
زبان اصلی این رمان است کاه طیّاب صاالح آن را باه زباان باّمی و فرهنگای کشاّرش (عربای) باه نگاارش
درآورده است« .نّیسندگان و روشنفکران مستعمرات با پسزدن فرایند آمیزش سانّت هاا و فرهناگ باّمی باا
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عناصر فرهنگی خارجی و مقابله با ریشهدواندن زبان استعمارگر در زادبّ خّد ،زبان بّمی را باهمثاباۀ ابازاری
برای مبارزه و فرد استعمارزده را مسلّح به این سالح برای ساتیز باا امپریالیسا و اساتعمار معرّفای مایکردناد».
(شاهمیری )111 :1313 ،نّیسندۀ بّمی با کاربرد ایدۀ عاد اساتفاده از زباان غربای بارای مرکزیات زدایای از
زبان ،چیرگی و نفّذ غرب ،کّشیده است تا آن زبان خارجی را که خاّد زباان باّمی را رفتاهرفتاه حاشایهای
ساخته بّد ،به حاشیه براند.
یکی از روش های تسلّ در دوران استعمار ،اشاعۀ فرهناگ و زباان بیگاناه در کشاّر مساتعمره اسات .در
زمان رضاشاه بسیاری از ایرانی ها برای ادامهتحصیل به اروپا مای رفتناد و بادینترتیاب زمیناه بارای آشانایی باا
دانش غربی فراه میشد .سیاست رضاشاه در این زمان جدایی دین و سیاست بّد و کشاف حجااب اقادامی
در این راستا .بدینترتیب درنظر او جامعۀ ایرانی هرچه بیشتر به جامعۀ غربی مانند می شد .انگلیسی هاا در ایاران
با احداث مدارسی که زبان رسمیشان انگلیسی بّد ،به ترویج فرهنگ خّد می پرداختند و دانش آماّزان ایان
مدارس که بهوسیلۀ خّد انگلیسیها اداره میشد ،مجبّر به یادگیری بایچاّن و چارای تعاالی بّدناد« .مادیر
مدرسااه انگلیساای شااهر یادشااان داده کااه در مّقااع معرّفاایشاادن دساات دراز کننااد و تبسّا کننااد و بگّینااد:
«خّشّقت » (دانشّر )262 :1323 ،دانشّر در جای دیگر میگّید« :و همه با ه سرود «مسایح در آسامان» را
خّاندند و با صدای بلندتر از همیشه تمامش کردند که« :گّ ،هله لّیا گّ ،هله لّیا » معلا هنادیشاان انجیال

را باز کرد ...و نامۀ پّلس رسّل کرنتیاان را خّاناد( ».هماان )102 :گّیاا زری نیاز مانناد مصاطفی در مّسا
هجرت به شمال تبحر و استعداد شگرفی در فراگیری زباان انگلیسای دارد(« :مادیر مدرساه خطااب باه زری)
گفت« :حیف که انگلیسی تّ از همۀ شاگردها بهتر است و میخّاه تّ به انگلیسی خیر مقد بگاّیی و شاعر
«اگر» کیپلینک را برایشان بخّانی ،وگرنه ،از مدرسه اخراجت میکرد ( ».همان)103 :
گّیی استعمار تا حدود زیادی در این کار مّفّق است؛ چّن دست پروردههای آنها نهتنهاا درس خاّد را
خّب یاد گرفته اند ،بلکه با فرهنگ خّد نیز کامال بیگانه اند؛ برای مثال زری سیاوش شااهنامه را نمای شناساد،
بنابراین وقتی شمایل سیاوش را به او نشان میدهند ،گمان میبرد که یحیی تعمیددهنده است« :ملاک ساهراب
اینبار اشاره به نقش سرِ بریده ای در یک طشت پر از خّن کرد .دور تا دور طشت پار از خاّن ،اللاه روییاده
بّد و یک اسب سیاه داشت اللهها را میبّیید .ملک سهراب گفات« :ایان کاکاای خّدماه کاه بایبای هناّز
نزاییده » زری گفت« :نمیتّانید مرا گّل بزنید ،شرط میبند این یحیای تعمیددهنده باشاد»  ...یّساف تبسّا
کرد و گفت« :ببخشیدش ،زن من از سر کالس یکراست به خانۀ شّهر آمده .هنّز سرش پر از داساتانهاای
انجیل است که هر روز صبح در مدرسه مجباّر باّده بخّاناد ».زری گفات« :حااال فهمیاد  ،سار بریادۀ اماا
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حسین است  ...آنه اسب  »...یّسف گفت« :بیشتر از این خجاالت ناده جاان  ،ایان سایاوش اسات( ».هماان:
.)22-23
 .0-3-6جنسيت

با فزونایگارفتن پیّنادها و محّرهاای مشاتر

میاان دو نظریّاۀ پسااساتعماری و فمینیساتی شااخۀ مطالعااتی

جدیدی با نا «فمینیس پسااستعماری» طرّاحی شد که اندیشۀ اصلی آن تبادیلشادن زن باه مساتعمره و مسائلۀ
تبعاایضگااذاری میااان زن اان اسااتعمارزده و مسااتعمرهنشااین ازسااّی نظااا مردساااالر اسااتعماری بااّد .فراینااد
مستعمراتی ،زنان مستعمره ای «طبیعی» را دربرابر زنان اروپایی «متمدّن» قرار می دهد؛ خلق زنانی بدوی دربرابار
متمدّن.
در رمان طیّب صالح ،تمامی شخصیّتهای اصلی غربی (آن همّند ،شایال گریناّد ،ایازابال سایمّر ،جاین
مااّریس و خااان رابینساّن) زن و در مقاباال تمااامی شخصایّتهااای اصاالی جنااّبی (مصااطفی سااعید ،راوی،
پدربزرگِ راوی ،محجّب ،ود الرّییس ،بکری) مَرد هستند .در ایان روساتا ،حتّای شخصایّت زنای مثال بنات
مجذوب نیز خلق و خّیی کاامال مرداناه دارد .در ایان میاان ،تنهاا شخصایّت زنِ اصالی جناّبی ،حسانه بنات
محمّد ،همسر مصطفی سعید است که آنه درنهایت ،قربانی جامعۀ مردساالرِ سّدان می شّد و پاس از قتال
ود الرّییس ،دست به خّدکشی میزند (ر : .باغجری و نیازی.)10 :1332 ،
جاذبۀ زنان فرنگی برای مردان سّدانی ،استعمار مضاعف را بهدنباال دارد «ود الارّییس گفات :زناان ماا را
ول کن ،دخترهای فرنگ ،آن ها زن هستند( ».صاالح )10 :1330 ،در جامعاۀ آفریقاایی داساتان طیّاب صاالح،
گفتمان مردساالرانه ،زن را فرودست و جز داراییهای مرد برمیشمارد .وقتی ود الرّییس پیرمارد هفتااد سااله
میخّاهد با بیّۀ سی و چند سالۀ مصطفی سعید ازدواج کند ،راوی به اینکه شاید حسانه نخّاهاد باا او ازدواج
کند ،اعتراض می کند و محجّب به او می گّیاد «تاّ نظاا زنادگی در اینجاا را نمای شناسای .زن از آنِ مارد
است .مرد ،مرد است حتّی اگر پیر و پاتال باشد( ».همان)36 :
نگاه به زن در رمان سّوشّن متفاوت است .زری ،شخصیّت برجستۀ داستان دانشّر زنی است کاه منفعال
و ایستا نیست؛ بلکه پّیاست و همهجا نقشی محّری دارد؛ در صّرتی که زنان داستان طیّب صاالح ضاعیف و
مالّب هستند و نهایت ایستادگی حسانه همسار ساّدانی مصاطفی ساعید ،در قباال مارد هفتااد سااله ،قتال ود
الرّییس و خّدکشی است و این نهایت عجز زنانه در این داستان است.
 .4-6مقاومت در هر دو رمان

اهداف مطالعات پسا استعماری از این قرارند« :مقاومت ،دگرگّنی ،مخالفت ،سارپیچی و سارانجا پایااندادن
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به همۀ شکل های سلطۀ بینافرهنگی( ».شاهمیری )31 :1313 ،مستعمره در تالش است به اصل و ریشاۀ باّمی و
فرهنگی خّد بازگردد ،امّا استعمارگر برای او تعاریف جدید فرهنگی بهبار مای آورد (ر : .سااداتی:1311 ،
 .)20مقاومت اصلی در رمان سّوشّن تنها در افعال شخصیّت یّسف پررناگ اسات؛ امّاا در شخصایّت هاای
دیگر ازجمله زری نیز میتّان اشکال متفاوت مقاومت را دید.
بهطّر کلّی می تّان گفت که در بحث ادبیّاات پسااساتعماری ،گفتماان غالاب در رماان سّوشاّن حاّل
محّر مقاومت برضدّ استعمار می چرخد .سیمین دانشّر در طّل داستان ضامن نماایش جاّالندادن اساتعمار
در چپاول ایران و خّدباختگی عدّه ای از مرد دربرابر آن ،مقاومت یّسف و زری را بهطّر نمادین بهنماایش
گذاشته است.
یکی از مّاردی که بهنظر برسلر 1برای تحلیل متن پسااساتعماری بایاد باه آن تّجّاه شاّد ،ایان اسات کاه
مستعمره در پایان متن خّد را چگّنه نشاان مای دهاد؟ آیاا تاییاری در آن مشااهده مای شاّد؟ (ر:2001 : .
 )222-223پّیایی شخصیّت راوی در مّس هجرت به شمال شااید پاساخ مناسابی بارای ایان پرساش باشاد:
«اینجا سرزمین شعر و ممکنهاست و نا فرزند آرزوست .ویاران مایکنای و مایساازی و آفتااب را دربرابار
ارادهمان به خضّ وادار می کنی و فقار را باه هار وسایله ای شکسات خاّاهی داد( ».صاالح )101 :1330 ،در
پایان داستان نیز تصمی راوی که مایخّاسات خاّد را در رودخاناه غارق کناد ،تاییار کارد کاه ایان اتّفااق،
تصدیقکنندۀ تاییر نگرش راوی استعمارشده است« :رابطه ا با رودخانه چیز دیگری شد ...فکر کارد اگار در
این لحظه بمیر  ،مثل کسی هست که بدون اراده ای همانطّر که متّلّاد شاده ،مارده اسات .مان زنادگیا را
بدون انتخابی گذرانده بّد و حاال تصمی گرفت زندگی را انتخاب کن  .زنده میمان چّن کارهاایی هسات
که باید انجا ده ( ». ...همان)101 :
در رمااان سّوشااّن زری از کااّدکی در ماادارس انگلیساای آمااّزش مسااتقی ازخّدبیگااانگی و پااذیرش
فرهنگ غرب را میبیند .اگرچه او در کّدکی پیارو بایچاّن و چارای اساتعمار اسات؛ امّاا در بازرگساالی
به مثابۀ همسر یّسف با راهنمایی ها و تلنگرهای او بیدار میشاّد و اوج ایان پّیاایی پاس از مارگ یّساف و
تصمی او برای برپایی تشییع جنازۀ اوست.
 .3نتيجهگيری
هدف اصلی ادبیّات پسااستعماری ،مبارزه با تاأثیرات منفای و باهجاماناده از اساتعمار اسات .اساتعمار باا حضاّر خاّد،
فرهنگ مستعمره را دستخّش تاییرات قرار میدهد و سعی در جاایگزینی فرهناگ خاّد باا فرهناگ باّمی دارد .او
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ارزشها و هنجارهای سنّتی جامعۀ استعمارشده را تحقیر کرده و در نابّدی آن میکّشد؛ امّا مستعمرهنشاینان در تحقّاق
یا عد تحقّق این خّاسته ها و اهداف بی تأثیر نیستند .چنانکه بسایاری از نّیساندگان پسااساتعماری خاّد باه تاییارات
خّیش اقرار میکنند و معتقدند که هّیّت فرهنگی جدید آنهاا احتیااج باه تعریاف دارد .مقاومات دربرابار فشاارها و
هجّ فرهنگ بیگانه ،پایبندی به سنّت ها و سعی در بازآفرینی و احیا فرهنگ باه حاشایه رانادهشاده ازجملاه عاّاملی
است که میتّاند استعمار نّ را به زانّ درآورد.

با تّجّه به بررسی های انجا شده براساس مفاهی بنیادین نظریّۀ پسااستعماری ،دو رمان سّوشّن و مّس هجرت به
شمال ازنظر برخّرداری از برخی ویژگی ها و مفاهی  ،مشتر

و ازنظر برخی دیگار منحصاربهفارد بّدناد؛ بارای مثاال

مفاهیمی ازقبیل دیگری ،اروپامحّری ،تقلید ،فرودست و زبان در هر دو رمان نمّد یافته ،امّا مفهّمی چّن جنسایت در
رمان طیّب صالح به چالش کشیده شده است؛ ولی در رمان سّوشّن به این مّضّ پرداخته نشده ،درعّض مقاومات
شخصیّت پسااستعماری در داستان سیمین دانشّر بیشتر بازتاب یافته است.

 .4پینوشتها
( )1طیّب صالح (زادۀ  12ژوئیۀ 1323؛ درگذشتۀ  11فّریاۀ  ،)2003ادیاب ساّدانی و یکای از مشاهّرترین نّیساندگان عارب در
شمال سّدان ،در منطقۀ مروی در روستای کرمکّل به دنیا آمد .منتقادان وی را «نابااۀ رماان عربای» نامیدناد .او در بریتانیاا ،قطار و
فرانسه زندگی کرد .در جّانی برای تکمیال مطالعاات خاّد باه خاارطّ نقال رفات و ساپس باه انگلساتان سافر کارد و در آنجاا

شمال یکی از صد رمان برتر دنیا اسات .ایان رماان نخساتینباار در اواخار دهاه
تحصیالت خّد را ادامه داد .رمان موسم اهلجرة إال ال ّ
 1360در بیروت منتشر شد .در سال  2001آکادمی عرب در دمشق ،کتاب او را بهمثابۀ «بهترین رماان عارب قارن بیسات » شاناخت.

وی سه رمان و چند مجمّعهداستان کّتاه را منتشر کرد .رمان او عروس الزّین در اواخار دهاۀ  1310در لیبای باه نمایشانامه تبادیل
شد.
( )2سیمین دانشّر (زادۀ  1اردیبهشت  1300در شیراز؛ درگذشتۀ  11اسفند سال  1330خّرشیدی در تهاران) نّیسانده و متارج و
نخستین زن ایرانی است که بهطّر حرفهای در زبان فارسی داستان نّشت .اندکی پایش از مارگ آلاحماد در ساال  ،1321رماان
سَّوشّن را منتشر کرد که مه ترین اثر او و ازجمله پرفروشترین رمانهای معاصر است .سّوشّن ،نثاری سااده دارد و باه هفاده
زبان ترجمه شده و دربارۀ رخدادهای زمان رضاشاه است .دانشّر ،همراه همسرش جالل آلاحمد ،عضّ کانّن نّیساندگان ایاران
بّد .از سیمین دانشّر همّاره بهمثابۀ جریانی پیشرو و خالق آثار ک نظیر در ادبیات داستانی ایران نا میبرند.
( )3آیرونی از واژۀ یّنانی ” “Eironeiaگرفته شده و بهمعناای ریاا و خاالف واقاع نشااندادن اسات .شاگردی اسات کاه
گّینده یا نّیسنده به کال یا آنچه نّشته یا دیده میشّد معنایی متضاد یا وارونه میبخشد و در آن دریافتی طنزآمیز وجّد
دارد.
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املل ّخص

تريد قدرا ة مدا بعد ااسدتعاارية الديت اعقبددا ال ظدرة الشدكلنیة أن تقدواب كلكشدن عدض ال دغوط الديت مارسدتها اممايللیددة وامسدتعاار أث دا ككاهاددا
كحل يد وال دار .مل ميددارا ااسدتعاار طدغوطه عددض طريدر الع درية وال كتاتوريدة فحسد بدم مارسددها أي دا عداي األدب والنددض ووسدائم امعددلاب .ردود
النعم اليت اثریت جتاه ااستعاار مل تسر على وتریة واك ة كاا أن للستعاار أسالیبه اخلاصة يف كدم م طقدة مدض م داطر العدامل .نريد يف اداا البحد
ومددض لددلا دراسددة مقارنددة لددرواييت موسددم ارةددرة إلددی الشددااا للكات د الس دوداين طی د ص داحل و سووشددون للكاتبددة اايرانی دة سددیاد دانشددور رص د
اصد ا ااسددتعاار يف الددروايتد ويف طددو قدراة مددا بعد ااسددتعاارية .و دا ت اسددت تاجه عدداي دراسددت ا للددروايتد أن كددل امتاعددد اميدراين والسدوداين أتثدر
كاسددتعاار اايلی د  .والنددارق بی هاددا كس د الددروايتد امل روس دتد يف ادداا البح د  ،أن يف روايددة طی د صدداحل انعكسددا آ ر ااسددتعاار ب ددورة
واطحة ا غبار علیها بی ادا يف روايدة دانشدور تغلغلدا ال قافدة الغربیدة يف كیداة اايدرانید للسدة وبد ون إ رة ال دةة .والقاسدم املشد ب بدد امتاعدد
اللايض شه ا ااسدتعاار ادو وقوفهادا يف وجده األجاند  .أن «زر » يف روايدة دانشدور و «م دطنى» يف روايدة طید صداحل مهدا مدض ال اداذج البدارزة
مددض الشخ ددیات امل ددریة للاتاددااب لل راسددات مددا بعد ااسددتعاارية يف الددروايتد .إن احملاكدداة لل قافددة الغربیدة والتبعیددة اوروك والتایید الع ددر وق ددال
اجل س ...مض أام الع اصر اليت درس ااا يف الروايتد بقرا ة ما بع ااستعاارية.
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