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A post-colonial criticism approach is considered as comparative
literature and cultural studies to analyze the colonial feedback in
literary contexts and explore the component of the post-colony in the
literature. This theory deals with the conflict between Eastern inferior
and Western superior thought foundations and tries to show the results
between colonialism and the colony. Ahmad Saadawi, the writer of
“Frankenstein in Baghdad” novel, is among those authors who has put
a high priority on struggling against colonialism. He depicts the
consequences of the occupation of Iraq by the U.S. Army and his
writing is considered as a complex allegory of tribal violence in Iraq
following the U.S. invasion. Therefore, the analysis of this author’s
thoughts is significant in postcolonial literature. The present result
reveals that how the author could present the political, social, and
economic effects in Iraq in a fictional novel by turning into the anti-
colonial perspective. The author illustrates the feeling of chaos in his
land and creates an imaginary character that has a fragmented identity.
Saadawi endeavors to presents the effects of colonialism in its modern
form by making this imaginary creature that aims towards the
establishment of justice. This study written as the perspective of post-
colonial criticism using the descriptive-analytical approach
investigates the components of post-colonialism, such as Western
centralization, moral issues, and identity fragmentation. Besides, this
study highlights the reliance on beliefs and religion to achieve a former
identity to oppose the belief in the superiority of the Western race and
anti-colonialism.
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ألمحد سعداويفرانکشتاين يف بغدادنقد ما بعد الکولونيالية للرواية 

۴| هادي نظري منظم۳| عبدهللا حسيين۲| حسني أبويساين۱فاطمة تسليمي
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امللّخصمعلومات املقال
عتباره أحد مناهج األدب املقارن والدراسات الثمقالة حمّکمةنوع املقالة: ر اة، يرّکز علی ة احلديثقافيالنقد ما بعد الکولونيالية،  آل

ت ما بعد االستعمارية فيها. يتناالستعمارية يف النصوص األدبية وي ر إلی معارضة ذا التياهاول ستكشف مكو
ستعمار لناتج بني االااخلطاب بينياألسس الفكرية للشرق األدىن والفكر السامي للغرب ووالعالقات بينهما وحياول ت

ار ال ضد االستعملنضلوا اين جع، أحد الكتاب الذفرانكشتاين يف بغدادواملستعمرة. أمحد السعداوي، کاتب رواية 
ته. هو يصور عواقب االس ته وکتا روا ذه الرواية هكي للعراق يف ر األمريتعمامن أهدافه املبتغية الرئيسية يف ثنا

ليل ي؛ لذلک فإن حتاألمريكلغزوالشهرية. روايته هذه عبارة عن قصة رمزية معقدة للعنف القبلي يف العراق بعد ا
تطاع نتيجة، كيف اسخلصت ال. قدودراستها مهم من وجهة نظر النقد مابعدالکولونياليةأفكار هذا الكاتب العراقي

ر و  ا، أن تقدم اآل عية اسية واالجتمااقب السيالعو املؤلف، عرب توظيف النظرية ما بعداإلستعمارية وإمکانيا
ملهيمن يف بة االضطراب اواية جتر لر اواالقتصادية لالستعمار يف العراق يف صياغة رواية خيالية. جيسد سعداوي يف هذه
مة العدل لذي حياول إقاخليايل اصر اوطنه وخيلق شخصية روائية هلا هوية جمزأة متناثرة. الروائي خالل خلق هذا العن

ر االستعمار يف شكله اجلديد. هذه الدراسة اعتمدت علی رؤية النقد ما نهج اري واختذت املاالستعمبعدويعرض آ
هلوية االقية وجتزئة اكل األخاملشلي، لتبحث يف مؤشرات ما بعد الکولونيالية کاملركزية الغربية، و الوصفي التحلي

ا. يف وجه آخر، يشجع الروائي على املعتقدات والدين لتحقيق هوية سابقة ا واسوفقدا فوق حيارب مفهوم تو تعاد
.العرق الغريب وهيمنته ويناهض االستعمار يف طّيات روايته

۲۹/۲/۱۴۴۲ل:الوصو 
۱۸/۱۰/۱۴۴۲التنقيح واملراجعة: 

۱۰/۱۱/۱۴۴۲القبول:

: املفردات الّرئيسية
نقد األدبی،

ادبيات مابعد الکولونيالية،
،»اآلخر«و » أ«

أمحد سعداوي، فرانکشتاين،
.فرانکشتاين يف بغداد
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سعداوياثر احمد بغداديففرانکشتاین نقد پسااستعماري رمان
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چکیدهعات مقالهاطال
يخوردهاباز،یو مطالعات فرهنگیقیتطباتیادبيکردهایاز رویکیعنوان به،ينقد پسااستعمارمقاله پژوهشینوع مقاله: 

هینظرنی. اپردازدیماتیدر ادبيپسااستعمارهايو به کشف مؤلّفهلیتحلیاستعمار را در متون ادب
انگفتمکوشدیو مپردازدیغرب میو تفکّر فرادستشرق فرودست يِ فکرهايانیبه تقابل بن
شتاین فرانکنرماةسندینوسعداوياستعمار و مستعمره نشان دهد. احمد انیتقابل را منیحاصل از ا

ياند. وادهدرار قشیاست که مبارزه با استعمار را سرلوحۀ کار خویسندگانیاز زمرة نوفی بغداد
یلیتمثو نوشتۀ اوکشدیمتصویربهرمان نیرا در اهاییکایمرآتوسّطاستعمار عراق يامدهایپ
لیتحل،این رواز کاست؛یحملۀ آمریدر عراق، در پايلهیقبهايدر مورد خشونتدهیچیپ

پژوهش جۀینتاست.اهمیتحائز يپسااستعماراتیادبدگاهیاز دیعراقسندةینونیاهايشهیاند
ياامدهیپوراتیأثتانستهتويضدّ استعماردگاهیآوردن به ديبا روسندهیکه چگونه نودهدینشان م

ر ديند. ورح کمطیلیّتخیاستعمار در کشور عراق را در قالب رمانيو اقتصادیاجتماع،یاسیس
یتیّ و دست به خلق شخصکشدیمتصویربهخود را نیحاکم بر سرزمیتجربۀ آشفتگ،رماننیا
ت دارد،عداليرادر اجیسعکهیلیّموجود تخنیبا خلق اسعداوي. داردپارهتکهیهویتکه زندیم

قد نظر نآن پرداخته است. پژوهش حاضر که از منیاستعمار در شکل نوهايجلوهیبه بررس
لیقباز،يارپسااستعمهايمؤلّفهينگاشته شده، به واکاویفیتوص- لییو با روش تحليپسااستعمار

تقادات ر اعبهی. درمقابل، تکپردازدیمتیهویو چندپارگیشکالت اخالقغرب، میافتگیتیمرکز
زیرا نيزیمارستاستعوینژادِ غربياعتقاد به برترهیو مبارزه علنیشیپهویتبه دنیرسيبرانیو د
.کندیمغیتبل

26/7/1399:افتیدرخیتار
9/3/1400تاریخ بازنگري: 

31/3/1400:رشیپذخیتار

کلیدي:هايواژه
،ینقد ادب

،يپسااستعماراتیادب
،»يگرید«و » من«

،سعداوياحمد 
.بغدادیفنیفرانکشتا

اثر احمد بغداديففرانکشتاین رمانينقد پسااستعمار).1400(، هادي منظمينظر؛عبداهللا، ینیحس، حسین؛ یسانیابو، فاطمه؛یمیتسل: استناد
.38- 19)،4(11،ادبیات تطبیقیهنامکاوش.سعداوي
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1400زمستان )، 44(پیاپی 4ة ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارهنامکاوش20

. پیشگفتار1
. تعریف موضوع1-1

هاي بشري و تعـامالت هامروزه در گسترة مطالعات علوم انسانی، متون ادبی زمینۀ مناسبی را براي بازتاب اندیش
هـایی جدیـد گیري دانشکه این مهم، بستري را براي ظهور و شکليطوربهفرهنگی اجتماعی، فراهم کرده، 

یـات لمـرو پـژوهش ادبقبخشـی از عنوانبهاي فراهم آورده است. نقد پسااستعماري فرارشتههايعنوان دانشبا
یاسـت را هاي معرفتی ادبیـات، فرهنـگ و سکه حوزهگرددتطبیقی، مصداق بارزي از این دانش محسوب می

وان گفـت ادبیـات تترتیب میکند. بدینزند و بازخوردهاي استعمار را در متون ادبی تحلیل میبه هم پیوند می
طۀ غـرب در هاي نفـوذ و تأثیرگـذاري سـلفضاي اسـتعماري، از جنبـهمعرّفیپسااستعماري تالش دارد، ضمن 

نمایـد و تحمیـل میپنهان، چهرة فرودستی، دیگربودگی و مسـتعمرة فرهنگـی را بـه ملـلطوربهآثار ادبی که 
یشـتر در بر نویسـندگان رمزگشـایی کنـد و گرفته نسبت به غرب در آثـاهاي صورتطور از نوع واکنشهمین

ه است.در سلطه و برتري غرب، شکل گرفتل پی آشکارسازي و ایجاد دیدگاه انتقادي، تضعیف و تزلز
خـود را در یـک جریـان متقابــل يهادگاهیــدهاي گونـاگون، آراء و نظران پسااسـتعمار در جنبـهصـاحب

ایــن اســت کــه اصــطالح شــدهمطرحيهادگاهیــدکثــر انــد. نقطــه مشــترك ااثرگــذار و اثرپــذیر بیــان کرده
از لحظـه آغـاز اسـتعمارگري تـا همـین امـروز را دربـر امپراتـوريفرایند تأثیرپسااستعماري کل جامعه تحت 

اروپایی آغاز شـده بـود، همچنـان طـی فرآینـد هايامپراتوريهایی که با تهاجم گیرد؛ زیرا اشغال سرزمینمی
اش در شــکل اســتعماريســازي بــهغربی«اگرچــه ) و 19: 1392و همکــاران،1افت(اشــکرتــاریخی ادامــه دارد

(سـاعی، » .استعمار نو ادامه یافته اسـتشکلبهسازي به پایان راه خود رسید، اما غربیآستانۀ جنگ جهانی اول
1385 :135(

و هدفاهمیت. ضرورت، 1-2
ترین گزینـه بـراي آشـنایی بـا بهتـرین و شـاخصواقعدرهایی تشکیل شده که امروزه ادبیات هر ملّتی از مؤلّفه

آیـد، هاست. وقتی سـخن از نگـرش یـک ملّـت در برابـر اسـتعمار بـه میـان میبینی آن ملّتها و جهاننگرش
گیري آن ملّت، در برابر استعمار بیگانه داشـته و سهم بزرگی در بیان رویکردها و موضع،ادبیات پسااستعماري

کشـد. در راسـتاي ایـن میتصـویربههاي گونـاگون فکـري و فرهنگـی را ار در عرصهپیامدهاي حضور استعم
مطالعات گسترده، پژوهشگران و محققان بـه مفـاهیمی همچـون فرهنـگ واال و فرهنـگ عامّـه، ملّیـت، نـژاد، 

1. John Ashcroft
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و دهنـدبسـزایی نشـان میتوجّه، دوگانۀ غرب و شرق، استعمارگر و استعمارزده و مسائلی از این قبیل، هویت
دهند. فرهنگی را مورد بحث قرار میهاي فرهنگی و میانها و تضاددر این بین تفاوت

این موضـوع برآمـده از اوضـاع و شـرایط نابسـامان دنیـاي امـروز اسـت کـه اسـتعمار اهمیتضرورت و 
اه آمریکـا و نگـخصـوصبهی دگرگون، گسترش یافته است؛ زیرا با نگرشی به گفتمان امروزِ غـرب و شکلبه

جویانۀ استعمارگران به خاورمیانـه و شـرق، ضـرورت پـرداختن و بررسـی موشـکافانۀ گفتمـان اسـتعمار سلطه
مـدت آمریکـا در آن، سـبب کشـورهایی اسـت کـه حضـور طوالنیازجملهمشهود است. عراق کامالًنوین، 

ازجملـه، سـعداوياثـر احمـدفرانکشـتاین فـی بغـدادرمان ستعماري گشته است. اپیدایش گستردة ادبیات پسا
هاي مختلـف، در استعمار بر مردم عـراق را روایـت کـرده و پیامـدهاي آن را در عرصـهتأثیرکه آثاري است

تـا در خـالل روایـت داسـتان، رو در پـی آن اسـتکشـد. پـژوهش پـیشمیتصـویربهقالب داستانی خیـالی 
ل و واکاوي قرار دهد.هاي استعمار در رمان را با ذکر نمونه، مورد تحلیترین جلوهمهم

هاي پژوهش. پرسش1-3
هاي پسااستعماري در رمان، نمود بیشتري دارند؟کدام مؤلّفه- 
چگونه در ایـن رمـان مفـاهیم و معیارهـاي اسـتعماري را همچـون شـرق، غـرب، مـن/ دیگـري و سعداوي- 

محوریّت غرب را به چالش کشیده است؟

. پیشینۀ پژوهش1-4
افضـلی د:کـرهاي پیش رو اشـاره ان به نمونهتوکشورهاي عربی میدر ایران و شدهجامانهاي ن پژوهشایماز 
رمـان در را و محمدرضـا کاتـب فرانکشتاین فـی بغـدادرمان در را سعداويرویکرد احمد )1395(گندمی و

و به قتل و خشونت، عـدم روایـت خطّـی داسـتان، تنـاقض، عـدم انسـجام پژوهش. این اندبررسی کردهپستی
ــا اشــاره دارد.  ــودي گفتگوه ــت عم ــینیحمحوریّ ــارانس ــونگی )1399(و همک ــی را رابطــۀ تراگ از در برخ

و تغییـرات مـري شـلیفرانکشـتاینوسـعداوياحمـد فرانکشـتاین فـی بغـداد هاي محتوایی دو رمان ویژگی
ه تفسـیر رمـان بـنکـهیا. جایگشـت بـدون انـدرا بررسی کردهاز نوع جایگشت متنشده در محتواي بیشایجاد

وار ایـن جایگشــت، حضـور شــبح.زنــدمـري شـلی بپــردازد بـه تغییــر جـدّي در ابعــاد مختلـف آن دسـت می
که چگونه گذشته با حضـور خـود باعـث غیـابِ معنـا کندمتن را توجیه میفرانکشتاین و فضاي حاکم بر بیش

را تحـت فرانکشتاین فـی بغـدادان مواردي که فاصلۀ بین روایت و داست)1398(حسینی وزادهشود. حاجیمی
ها که گفتـار غیـر گفتار درونی شخصیتراهازاینکه نویسندة اثر و اند کردهبررسی و تحلیل ،دهدقرار میتأثیر

د.شوها و روند رمان میحرکت عمودي در رمان، باعث ایجاد عمق در شخصیّتباو نیز استمستقیم آزاد 
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رااي گذرا دارد و همچنـین رابطـۀ ایـن رمـاناشارهفرانکشتاین فی بغدادانرمدر بینامتنیّت به )2014(ثامر 
. شـفیق را بررسـی کـرده اسـتهـاي دیگـر بـر ایـن رمـان ها و آثار مثبـت رمانها و کشف نشانهبا دیگر رمان

دگـان و مردربـارةاي تخیّلـی نمایـد و بـه شـیوهاین رمـان را مطـرح میۀپردازانخیالعد تخیّلی ونیز بُ)2014(
فرانکشتاین فـی بغـدادرا در روایت زمان )2015(پردازد. عبدالحسین هویدي اجسادشان به بحث و گفتگو می

و همچنـین بـه ختـه اسـترداپپـذیري از زمـان گیري ساختار داستان به تأثیرو به چگونگی شکلهدکربررسی
بـا )2016(دارد. عبـداالمیر حسـین القیسـی ارتباط علّی و معلولی بین وقایع، بـا اسـتفاده از عامـل زمـان اشـاره

آن تـأثیرکنش و میزان براساسهاي رمان را به نظریۀ گریماس، شخصیّتتوجّهرویکردي کاربردشناسانه و با 
کند.بندي میدر روند روایت تقسیم

ار نظـر قـرمـدّمراجع رمـان را تیدرنهااجتماعی و هویتچندپاره و هویت، )2016(ابراهیم محمد عزت 
)2016(. صــالح عبــداهللا العتــابی کــرده اســتســی ربررا هویــتو عوامــل اصــلی در ایجــاد چنــدپارگی هداد

دادن گر این جامعه هستند، بـا نشـانهایی که تمثیلعد فرهنگی و واقعیّت جامعۀ عراق و شخصیّتدرخصوص بُ
ت حـاکم بـر تصـویرِ واقعیّـها و شخصـیّتساختارزمینۀ، در)2016(. احمد أسود ه استدکرروابطشان، بحث 

، نیز واقعیّـت و خیـال )2016(کند. داحس ها بحث میشخصیّتراهها ازآمریکاییوسیلۀبهعراق پس از اشغال 
.ه استدیکشعیت و خیال را در رمان به چالش و مرز بین واقهدکربررسی فرانکشتاین فی بغداددر رمان را 

و صـداهاي اشـتهاشـاره دسـعداويچندصدایی در رمان به ویژگی )2017(محمد عزاوي و حمید شهاب 
الخالـدي نیمحمدحسـ. حمیـد انـدبررسـی کردهبخشـند، م میزبانی خـود را در مـتن تجسـّ تأثیرمتفاوتی که 

روانی این عوامل را بـر جامعـه در تأثیر، تصویر جنگ، انفجارها، خشونت، ناامنی، اختالفات مذهبی و )2017(
بـه دیـدگاه منتقـدان و توجّـهبـا را مبـانی رئالیسـم جـادویی )2019(کند. حسین لیلو مطالعه میسعداويرمان 

هاي رئالیسـم همشخّصـهـا وبـه ویژگیتوجّـهبا را ده و سپس این رمان کرادبی، تبیین و بررسی نظرانصاحب
و بـه هاي خیـالی و وحشـتناك رمـان بـه جنبـه)2018(ده است. نصیف... م.م ساجد کامـل کرجادویی تحلیل 

کند تا بـراي کشـف حقـایق، پـرده از زوایـاي کند و خواننده را وسوسه میها در بغداد اشاره میآثار ناشناخته
ــت  ــردارد و وحش ــان آن ب ــانراهازرا پنه ــر رم ــان عناص ــی و درم ــمیبررس ــا د.کن ــهب ــه پژوهشتوجّ ــاي ب ه

نوشـتار گونـه کـه در اسـتعماري، آنمؤلّفـۀ ادبیـات پسابراساسفرانکشتاین فی بغدادگرفته، نقد رمانصورت
و نگارش قرار نگرفته است.بررسی به آن پرداخته شده، در پژوهشی مستقل مورد پیش رو

. روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
اي و بـا تکیـه بـر منـابع کتابخانـهتحلیلـی- منظر نقـد پسااسـتعماري و بـا روش توصـیفیحاضر نیز ازپژوهش
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یکـی از عنوانبـه، فرانکشتاین فـی بغـداددر رمانسعداويظریات پسااستعماري به واکاوي نصورت گرفته و
رمـان نویسـندگانی اسـت کـه در ازجملـه)، 1973(سـعداوياحمـد اسـت.هاي معاصر عربـی پرداختـه رمان

و در آن، جامعـه، آداب کشـیدهتصویربه، پیامدهاي حضور استعمار را در جامعۀ خویش فرانکشتاین فی بغداد
یعنی پـس از سـرنگونی صـدام حسـین و اشـغال کشـور بـه ؛2005هاي مردم عراق در سال وم و واکنشو رس

.دست نظامیان آمریکایی را انعکاس داده است

. پردازش تحلیلی موضوع2
نقد پسااستعماري. 2-1

، اسـت»ماراسـتع«معنايبـه، “colonial”و واژة»فراسـو«معنايبـه“post”کـه از واژة 2اصطالح پسااستعماري
اصطالحی است که پس از جنـگ دوّم جهـانی و در پـی شـرایط فرهنگـی خـاص آن دوران، شـکل گرفـت

که مجموعه نظریّـاتی را پسانوگرایی استمشخّصطور بهپسااستعماري، گفتمان فکري).40: 1388(برتنس، 
شـود را دربـر بیـات یافـت میو ادکه در میان متون و زیر متون فلسفه، فیلم، علـوم سیاسـی، جغرافیـاي انسـانی

طهاي خـارجی تأکیـد بـر اشـغال نظـامی و سیاسـی سـرزمینيجابـهگیـرد. مطالعـات پسااسـتعماري می توســّ
ادبیــات ترتیب،دهــد. بــدینو نقــد قــرار میتوجّــههــا را مــورد اي آناســتعمارگران، ســلطۀ فرهنگــی و رســانه

سـتعمار و کسـب اسـتقالل سیاسـی و فرهنگـی مـردم تحـت بیانگر رهایی از انوعیبهتوان را می3اريپسااستعم
آن نیـز، نظریـات ةدهندشـکلهاي سلطه قواعد استعماري دانست. در باب ماهیّت نظریۀ پسااستعماري و مؤلّفه

متفاوتی ارائه شده است. جان اشکرافت، در کتابی که بـا همکـاري دو تـن دیگـر نوشـته اسـت، اصـطالحات 
گویـد: چنـین میاین»نظریـۀ پسااسـتعمار«کند و دربارة اصـطالح را عرضه میهاي استعماري کلیدي پژوهش

). ایـن 225: 2010فت، ا(اشـکر» پـردازدهـا و جوامـع میمفهوم پسااستعماري به پیامدهاي استعمار بر فرهنگ«
؛نظران بزرگـیهـاي نـوین نقـد ادبـی در قـرن بیسـتم از سـوي صـاحبیکـی از روشعنوانبـهنوع از ادبیات 

)، 1942(6)، گایــا چــاکراورتی اســپیواك1930-2012(5بــه)، چینــو آچه1935-2003(4دیادوارد ســعچــون هم

2. postcolonial

3. Postcolonial literature

4. Edward Said

5. Chinua Achebe

6. Gayatri Chakravorty Spivak
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جـاي خـود را در میـان متـون ادبـی کشـورهاي تحـت سـلطه اسـتعمار بـاز کـرد تـدریجبه)1946(7هومی بابا
اسـتعمار قـدیمی «کـه ). سعد البازغی، در رابطه با نظریۀ پسااستعماري بر این عقیـده اسـت 66: 1385(توکلی،

پایان پذیرفته است و مرحلۀ جدیدي از استعمار و سلطه، معروف به دوران امپریالیسم یا کولینـالی جانشـین آن 
فیلیپ اسـمیت، مفهـوم اسـتعمار نـو ایـن اسـت کـه کشـوري کـه در باور). به2000:92(البازغی،» شده است

المللـی را داراسـت؛ ولـی اهر خارجی حاکمیّـت بینگیرد، از جهتی مستقل است و همۀ ظومعرض آن قرار می
. )183: 1997شـود (اسـمیت،اش، از خارج هـدایت میسیاسییمشخطتبعبهدرواقع از منظر نظام اقتصادي و 

امپریالیستی و سـلطه و فرادسـتی غربـی بـا هـدف سوژههدف بیشتر مطالعات پسااستعماري، به چالش کشیدن 
هاي پسااسـتعماري از فرهنـگ نظریـه«اگرچـه . )78- 77: 1389است (دهشـیري،خروج از پارادایم استعماري 

نگریسـته هـاآنکه عمالً دیگر مستعمره نیستند؛ اما هنوز با ذهنیّـت اسـتعماري بـه کندکشورهایی پشتیبانی می
).275- 274: 1384(تسلیمی،» شودمی

1987ادوارد سـعید در سـال 8شناسـیِشرقبسیاري بر این باورند که گفتمان پسااستعماري، با انتشار کتـاب
وي در سراسر عمر خود از احسـاس غربـت و بیگـانگی و هویـت چندگانـه فلسـطینی، آمریکـایی، «آغاز شد. 

باشـد و حسـرت جـایی را آنجـاکه نبایـد در کردبرد و خود را در جایی احساس میعرب و مسیحی رنج می
بعـد از ادوارد سـعید، بزرگـانی .)88: 1386(سـعید، » وانست باشـدتبود، اما نمیکه باید در آنجا میخوردمی

مشـهور شـدند » فرودسـتی جهـان سـوم«و اسپیواك با» تعامل استعمارشده و استعمارگر«همچون هومی بابا، با
یشناسـهاي ادوارد سـعید، در دو کتـاب شرقتـرین اندیشـهمهم.)125: 1311؛ خـدایی،88: 1384(تسلیمی،

)، ارائه شده است. ادوارد سعید در مقولۀ اروپا، آمریکا و مشـرق زمـین، 1382(سمیالیامپرنگ و ) و فره1386(
ها مشرق زمین، خاسـتگاه تمـدن غـرب دایرة جغرافیایی جهان سوم و جهان غرب پرداخته که در آنمعرّفیبه 

فـرانتس ).1386:166اسـت (سـعید،شدهمعرّفی» دیگران«نیسرزمو رقیب فرهنگی آن، از سوي مستشرقان، 
که مسائل پسااستعماري را در نـژاد، جنسـیّت، قومیّـت و نیز از نخستین منتقدان نظریۀ پسااستعماري است9فانون

). از آثـار برجسـتۀ او، پوسـت سـیاه، 80: 1387کنـد (ادگـار و سـج ویـک،رابطۀ زبان و قـدرت واکـاوي می
ــورتک ــفید و نفرینيهاص ــدگان س ــش ــانون،(نیزم ــک،165: 1353ف ــت336: 1385؛ مکاری ــه در ) اس ک

بسزایی داشته است.تأثیرگیري زیربناي فکري نظریات پسااستعماري شکل

7. Homi K. Bhabha

8. Orientalism

9. Frantz Fanon
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بابا، نیـز از دیگـر منتقـدان ایـن نظریّـه، روابـط فرهنگـی میـان فرادسـت و فرودسـت را بـا رویکـرد هومی
کـه در دنیـاي پسـامدرن در دانـدرا فراتر از طبقه و نـژاد و جنسـیّت مـیهویتکند و شناختی بررسی میروان

شـود. واژگـان و مفـاهیم، ناخودآگـاه اسـتعمارگر و اسـتعمارزدهها سـاخته مـیها و تفاوتکشاکش اختالف
) و تقلیـد از 278: 1384(تسلیمی،شناختی فرهنگ فرادست و فرودست)، روابط روان969: 1388(شیرزادي، 
براسـاسترتیب ادوارد سـعید ه آن اشـاره کـرده اسـت. بـدینبابا بمواردي است که هومیازجملهاستعمارگر، 

گـذارد میصـحهتضادهاي دوتایی، شرق و غرب و غالب و مغلوب و... بر تفاوت میان استعمارگر و مستعمره 
(شـیرزادي، دهـدو بابا از طریق تأکید بر نقاط تشابه دو قطـب، شـکلی جدیـد از گفتمـان دورگـه را ارائـه می

1388 :174.(
در نقـد پسااسـتعماري توجّـهاز مباحث قابل گریدیکی، »دیگري«و » خود«متقابل هاي ختن به ساختپردا

هـاي میـان دو فرهنـگ، دو ملّـت یـا دو تمـدّن در هـا و رویاروییکه ناقد را به واکـاوي و تحلیـل تقابلاست
دهـد و رادسـت سـوق می، فرودسـت و فملّیـتها مانند نژاد، پوست، طبقه، جنسیّت و بازنمودهاي مختلف آن

هاي دوگانه بینافرهنگی یا بیناتمدّنی، بخشـی از قلمـرو پژوهشـی ادبیـات تطبیقـی بـه طبیعی است که این تقابل
.شمار رود

در نقد پسااستعماري» دیگري«، »خود«. 2-2
. ایـن در نقد پسااستعماري اسـتتوجّه، یکی از مباحث قابل »دیگري«و » خود«متقابل هاي پرداختن به ساخت

مغلـوب، نیـز بیـان ≠و غالـب بقیـه≠حاشـیه، غـرب≠مرکـزماننـدتقابل و رویارویی با اصطالحات متفاوتی 
بینـد، سعید، غرب که خود را همـواره در رأس و مرکـز می. به اعتقاد ادوارد)112: 1390مکاریک،شود (می

غـرب) خـود (بـۀ حاشـیه و در تضـادّ بـا مثاکه شـرق را بـههاي دوتایی را خلق کرده استاي از تقابلمجموعه
هرکس غیر از خود است، در فرهنـگ پسااسـتعماري، نخسـت که» دیگري). «116: 1389شاهمیري، (ندیبمی

حضـور دیگـري بـراي وجـود «رفت و بـه اعتقـاد اشـکرافتبه کار میشدهراندههایی به حاشیه براي مستعمره
ترتیب در . بـدین)170: 2004،اشـکرافت(» ویش وجـود داردسوژه، حیاتی است؛ زیرا سوژه در نگاه خیرة خـ

مرکز و هسته، بر شرق و انسـان عنوانبهکه غرب پیوسته شوداین تصویر بر اذهان چیره می«ياستعماردیدگاه 
.)196: 1394(صاعدي،» حاشیه، برتري و ارجحیّت داردعنوانبهشرقی 

» دیگـري«و» خـود«ن استعمارگر و استعمارزده تضاد و تقابلکلی میاطوربهدر راستاي این اندیشه و باور، 
کنـد. در نقش ایفـا می» دیگري«عنوانبهاست و گاه نیز استعمارشده » دیگر«که گاهی استعمارگرمطرح بوده

، غرب اسـت کـه بایـد بـه حاشـیه رانـده »دیگري«پسااستعمار، ة ، شرق است و در دور»دیگري«دوره استعمار
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بـا پـرداختن بـه » دیگـري«بـراي نـابودي» خـود«رود که سـرانجامض و تضاد تا جایی پیش میشود. این تعار
هـم » خـود«کند و اسـتعمارگر حتـی اگـر ازحفظ می» خود«مواردي چون فرهنگ و نژاد، سلطۀ خویش را بر

دانـد و ت میاستعمار را در هر شـرایطی در اولویّـ» دیگري«زیرا؛داردیبرنمتر باشد، دست از استعمار ضعیف
و استعمارشــده» دیگــري«کنــد. درنتیجــه، میــان اســتعمارگربــرداري از استعمارشــده تلقّــی میهــدفش را بهره

کننـد؛ براي نابودي یکدیگر از هیچ تالشـی فروگـذاري نمیجایی کهتا آید، تضاد و تعارض پیش می»خود«
در درون مـا «خودِ اوست ونوعیبهست و جدا از خود شخص نی» دیگري«اگرچه برخی بر این باور بودند که

).15: 1390(خلف،» کند، بیگانه چهرة پنهانی است از هویت مازندگی می

و رمان ويسعداوياحمد . 2-3
، برنده جـایزة پـوکر عربـی شـد. 2014در سال سعداوينویس عراقی، احمد نوشتۀ رمانفرانکشتاین فی بغداد

خشـونت در عـراق و نقـش تمـامی اقشـار جامعـه در ایجـاد آن تصـویرهبـايگونـهبهدر این رمـان، سعداوي
اند. ایـن رمـان بـه داسـتان هایی اسـت کـه همگـی در رنـج مشـتركکه گویی رمان، روایت غریبـهپردازدمی

که طی انفجاري دوسـت صـمیمی پردازداي میفروش اجناس قراضهزندگی مردي به نام هادي عتّاگ، دست
هـاي خـونین سـال شود. وي از انفجارهـا و بمبارانپریشی میاز دست داده و دچار روانخود، ناهم عبدکی را 

گان، کالبـدي را هاي بـدن ایـن کشـتهکند و با دوخـتن تکّـههاي اجساد مردگان را جمع میعراق، تکّه2005
گیـرد. میجـان، جـان دوبـاره شدگان در این بـدن بیکند که با دمیده شدن روح یکی از همان کشتهخلق می

منظوربـهجویی از عامالن کشـتارهاي بغـداد هاي بغداد به انتقامشود، در خیاباننامیده می» شِسمه«این کالبد که
جو، تبـدیل بـه یـک جـانی خطرنـاك پردازد. بعد از مـدتی امّـا، انتقـامایجاد عدالت و اجراي آن در عراق می

آمیختـه و همـین امـر منجـر بـه تنـاقض دراهکـار درهمگنـاه و گندر جسم وي اجزاي افـراد بیزیراشود، می
از پـس» شِسـمه«گردد. شود و هدف اصلی را گم کرده و عامل وحشتی فراگیر در کلّ کشور میمی»شِسمه«

رود که فرزندش دانیال قربـانی جنـگ گیرد، به خانۀ همسایۀ وي ایلیشواي پیر میهادي جان میۀآنکه در خان
زیـدون را حاضر نیست مرگ پسرش را بپذیرد. او در عین حال، ابـووجهچیهبهزنی که ایران و عراق شده؛ پیر

دانـد. در ایـن میـان کـه تنهـا که مشوّقِ مشارکت در جنگ بود، مقصّر اصلی از دسـت رفـتن فرزنـد خـود می
یـرد و گجاي فرزنـدش دانیـال را می» شِسمه«اش ناپو و تصویر قدّیس مارگورگیس است. همدم ایلیشوا، گربه

کند که دانیال بازگشته است.چنین تصوّر می
طاند، یا فرانکشتاین که مقامات امنیّتی نام جانی ایکس بر وي نهاده» شِسمه« حاکمیـت و شخصـی بـه توسـّ

نگاري جوان بلنـدپرواز، موفـق گیرد. در این میان محمود سوادي، روزنامهنام عمید سرور تحت پیگرد قرار می
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کند. در پایان داسـتان، ایلیشـوا میمعرّفیاش با نام فرانکشتاین شود و او را در مصاحبهمی» هشسم«به مصاحبه با
شـود، هـادي عتّـاگ کند و محمود سوادي از بغداد فـراري می، نماد مادر وطن است مهاجرت مینوعیبهکه 
وه، تـرس و آشـفتگی گردد. در این داستان کـه در بطـن خـود، فضـاي انـدفرانکشتاین دستگیر میيجابهنیز 

تواند در آن، ظالم و مظلوم را از یکـدیگر تشـخیص دهـد. کند، خواننده امّا نمیغریبی را به خواننده منتقل می
اگرچه واقعی نیست، اما بسیار باورپذیر و واقعی به رشتۀ تحریر درآمـده و کوشـش فرانکشتاین فی بغدادرمان 

وده است.براي دسترسی به عدالت را ستودنی نمسعداوي
» یک رمان خوب ادّعایی جز کشف حقیقت جهان، انسـان و رابطـۀ ایـن دو بـاهم نـدارد«اگر بپذیریم که

بـرداري از کشـف حقیقـت و پردهدنبالبـهرا کـه سـعداويتوان رمان احمـد ، پس می)35: 1389(عسگري،
ان اسـتعمارگر و اسـتعمارزده را رازهاي جامعۀ خویش است، دلیلی بر این ادّعا دانست. این نویسنده، تقابـل میـ

فروش اجنـاس قراضـه، دهد که هادي، دسـتنشان میگونهنیااست، » دیگري«و» خود«که همان تقابل میان
بـه یکـدیگر، جسـدي کامـل درسـت هـاآنمانده از انفجار و وصل کـردن هاي اجساد باقیتکّهکردنجمعبا 

کند و به انتقام از عـامالن انفجارهـایی مخلوق مفلوك فرار میکند تا الیق یک تدفین درخور شود، امّا این می
ابعـاد معنـوي، وحشـتناك و زمینـی را سعداوياند.وجود آمدن اعضاي بدن او شدههکه باعث بزنددست می

کند و به اعتقاد وي، این مبارزه مقدّس اسـت و استعمارسـتیزي را رهـایی از به طرز اثرگذاري در هم ادغام می
مـردم عـراق بـه رشـتۀ تحریـر هویـتداند. وي این رمان را براي نشان دادن خودباوري و رسیدن به یتحقیر م

.گیردتا حدّ زیادي از طنز سیاه بهره میو در این راستاآوردیدرم

مصادیق نقد پسااستعماري در رمان. 2-4
یافتگی غربتمرکزیّ. 2-4-1

و نظـرات در آراءآمریکـا دارنـد. ژهیوبـهش بـه غـرب، هاي شرقی در این رمان نگـاهی مرکزیّـت بخـعراقی
دسـتی و کمـک آنـان بـه واکنش مقامات خودکامه و فاسد داخلـی و همنوعیبهپردازان پسااستعماري،نظریه

انعکـاس یافتـه یخوببـهاستعمارگران مطرح شده است و این موضوع در دیدگاه نویسـندگان پسااسـتعمارگر، 
است.

ز زمرة همین نویسندگانی است که اگرچه در رمـان خـویش تصـویرآفرینی واضـح و نیز اسعداوياحمد 
معرّفـیآید که بیشتر بـه نگذاشته، اما از سبک و سیاق رمان چنین برمیجابهروشنی از غربیان براي مخاطبانش 

ن، زده و اقـدامات ایـن قشـر، اهتمـام ورزیـده اسـت. در ایـن رمـاهاي عراقی غربسازي از چهرهو شخصیت
يدر آرزوهایی چـون سـرتیپ سـرور، آمریکا همـان اهـرم قـدرتی اسـت کـه رجـال حکـومتی و شخصـیت
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شـهر، صـرف یافتن به آن هستند و تمام تالش خود را براي خدمت هرچه بهتر به این ابرقـدرت و آرماندست
مـة. فهــو فــی وضــع حســاس، مثلمــا فهــم احملمــود ان العميــد ســرور يتحاشــی أی شـائبة فــی صــورته أمــام االحــزاب احلاک«.کننــدمی

رتيـاح بسـبب ماضـيه و  يتجّسس هو علی املواطنني هناک من يتجّسس عليه لينقل االخبار إلی احزاب احلکومة التی ال تنظـر إليـه 
محمود فهمید که سرتیپ سرور از هرگونه خدشـه در «ترجمه: ()۹۱: ۲۰۱۳،سـعداوي(» عمله فی خدمة النظام السـابق

طور کـه جاسوسـی ت حساسـی قـرار داشـت و همـانکنـد. چـون در موقعیّـزاب حکـومتی دوري میاش نزد احوجهه
.)کردندکرد، کسانی هم جاسوسی او را براي احزاب حکومتی میرا میوطنانشهم

نيـة... دّون مالحظتَـه الصـوتية الثانيـة:« خـری، مـع األسـايألفتح حممـود مسـجله الـدجييتال مـرة  مريکـان؟ يعمـالن، بصـيغة أو 
صــوتضبطمحمــود بــار دیگــر ترجمــه: ()۹۲- ۹۱: مهــان(» ملــاذا يريــدان أن يغــدو أمــامی وطنيــني جــداً؟ مــا هــذا الفوضــی؟

کننـد، حـاال بـه هـر هـا کـار میگونه شـروع کـرد: اونـا بـا آمریکاییاش را روشن کرد...صوت دومش را ایندیجیتالی
)بازیه دیگه؟مسخرهچه جورپرست نشون بدن؟ این خودشونو وطنقدرنیاخوان جلوي من صورتی، چرا می

کلّـی طوربـههاي بیگانـه اسـت. بخشـی بـه قـدرتتهاي مرکزیّسازي با دیگري، از دیگر مؤلّفـهتقلید و شبیه
تـرین مهمعنوانبـهکه منتقـدان پسااسـتعماري از آن شودوجودآمدن پدیدة تقلید میحضور استبداد، باعث به

. )57: 1391(برتنس،کننداستعماري یاد میمؤلّفۀ ادبیات پسا
از خـود بـه همـراه نـدارد و تـا جـایی یزدگدلی افراد و هویتاي جز بیتقلیدي صرف و افراطی که نتیجه

نـژاد و ازنظـرهـا، از هـر نظـر، چـه که بیگانگانِ در میـان آنرسندها به این باور میرود که شخصیّتپیش می
سـعی بـر تیـدرنهاباورها، اعتقادات و فرهنـگ از جایگـاه واالیـی برخوردارنـد و ازنظرطبقۀ اجتماعی و چه 

هویـتترتیب این نوع واکنش افراطی، چیـزي جـز از بـین رفـتن سازي خود با دیگري بیگانه دارند. بدینشبیه
نیسـت، هـادر فرایند تقلید، نتیجـه هرگـز بازتولیـد صـرف آن ویژگی«ازآنجاکهملّی به همراه ندارد. همچنین 

سـازد و نبـودِ شـود کـه نـوعی گسسـتِ گفتمـان اسـتعماري را فـاش میی بدلی و مـبهم ایجـاد میهویتاغلب 
کنـد و ناکـامی، جلـوه مییدگیپاشـازهم، همراه با نوعی ازخودبیگانگیگري افراطی در هاي تقلیديموفقیّت

، ازخودبیگانـهدهـد. شخصـیّت میآن را مـورد آزمـون قـرارغلبه تامّ فرهنگ غرب را آشکار ساخته و برتري
فردي خود، کاري انجام دهد یا صـحبتی کنـد، مگـر اینکـه فرآینـد هویتبخشی به تواند براي مشروعیّتنمی

خـویش هویـتفرودستی خود را از جانب سوژة غربی، متوقّـف سـازد و بـه واسـازي شـرایط خـود و تثبیـت 
).245- 1392:244(سلدن،» بپردازد

ــز بازتــاب الگــوگیري عراقیدر ســعداوياحمــد  ــدگی غــرب، رمــان خــود نی ــههــا از روش زن در ویژهب
جيب أن ال تثري الکأبة فـی نفـوس مـن ينظـرون إليـک. کـن «نشان داده است. یخوببههایی چون باهر السعیدي، شخصیّت

إجيابيّاً دائماً. کن طاقة أجيابيّاً تنجو. احلق حليتک و بـّدل قميصـک و سـرّح شـعرک جيّـداً. انتهـز کـل فرصـة لتنظـر إلـی نفسـک فـی 
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فـس النسـاء فـی هـذه القضـية. ال تکـن شـرق : ۲۰۱۳،سـعداوي(» يّاً جـّداً املرآة. أی مرأة کانت، حتی لو فی نوافذ سـيارة واقفـة. 
کنن. همیشه مثبت باش. باید نیـروي مثبتـی باشـی. نباید ناامیدي روبه کسانی منتقل کنی که بهت نگاه میترجمه: ()۵۵

شی. اصالح کن. پیرهنتو عوض کن و موهاتو شونه بزن. از هر فرصتی براي نگاه کردن بـه خـودت موفق میيطورنیا
رقابـت کنـی. خیلـی مسئلهها تو این اي حتی شیشه خودروهایی که پارك کردن. باید با زنینهتو آینه استفاده کن. هرآ

)شرقی نباش.

فساد اخالقی. 2-4-2
کشـند تـا در خـالل میتصـویربهانـد، نویسندگان رمان اجتماعی اغلب آنچه را خـود در جامعـه تجربـه کرده

نیـز سـعداويامعه موجب معایب و مفاسد است. احمد القا کنند که گاهی سیاست حاکم بر جگونهنیاداستان 
اجتمـاعی بـه وضـعیت جامعـه و ازنظرهاي مناسب پردازيدر رمان فرانکشتاین در بغداد، با فضاسازي و صحنه

ایـن فسـاد یدر پـطوري که کند، بهزندگی مردم پرداخته است و فساد اجتماعی حاکم بر جامعه را روایت می
کـه محمـود و برخی رجال حکومتی با زنان ارتباط خـالف شـرع و عـرف داشـتندمنصبان اجتماعی، صاحب

مث انتهـت اجللسـة «انمار و برخی دیگر نیز از این ارتبـاط برحـذر نبودنـد. ، ابوباهر السعیديالسوادي، حازم عبود، 
لبــرية الــی غرفــة نــوم فــی الطــابق  ه و هــو خمــدٌر  ــوض الفتــاتني و ســحبهما ليــد حممــود. قــاد : ۲۰۱۳،ســعداوي(» الثــانی...مــع 

خواباتـاقمسـت بـود بـه سـمت کامالًدو دختر بلند شدند و دستان محمود را گرفتند و بردند. او را که ترجمه: ()۵۱
)طبقه باال هدایت کردند...

م، آن هنــاک ضــيفة فــی و « شــعر حممــود بزهــٍو و هــو يســمع عــرب هــاتف غرفتــه فــی الفنــدق، بعــد مغيــب الشــمس فــی أحــد اال
تت هذه الضيف محمود احسـاس غـرورترجمه: ()۲۰۰: (مهان» .ة فی غرفته حتی صباح اليوم التايلإنتظاره، کما أخربه محة. 

کرد. یک روز غروب، حمه به اتاقش در هتل تلفن کرد و به او گفت که مهمانی مؤنث در انتظـار اوسـت. ایـن مهمـان 
)شب را تا صبح روز بعد در اتاقش ماند.

کانـت نـوال الـوزير علـی طـرف الثـانی، «هر السعیدي با نوال الوزیر کارگردان نیز، دلیلی بر این ادعاست. ارتباط با
ـــا  نزعـــاج شــديد. کانـــت کلما هـــر الســـعيدی. تکلمــت مباشـــرة و  ولکنهــا علـــی مــا يبـــدو مل تنتبـــه ان مــن رد عليهـــا مل يکـــن علــی 

ـا متالحقة و نزلت علی حممود مثل الصاعقة. اشياء کثرية ف ذا االتصال الغاضب ... و يبدو أ حقـاً کمـا » الفـام البـودی«ضحتها 
نشـد آنکـه توجّـهرسید، ماما به نظر می؛ سوي خط نوال الوزیر بودآن(ترجمه: )۱۱۱:(مهـان» قال فريد شّواف ذات يـوم

مثـل صـاعقه بـر سـر پشت سرهم کلماتشنبود. با ناراحتی شدید شروع به صحبت کرد.باهر السعیديپاسخش را داد، 
رسـید روابطشـان خـوب آمد. پرده از چیزهاي زیادي در ایـن تمـاس هولنـاك برداشـت... بـه نظـر میمحمود فرود می

)گفت.طور که فرید شوّاف میاو با السعیدي در ارتباط بود، همانواقعاًنیست. گویا 
ال... «کنـد: بیـان میگونـهنیال بینیم که ابوانمـار نظـرش را راجـع بـه فـرج دالدر جایی دیگر از رمان می

کنـت ملکـاً فـی املنطقـة و هـو کـان  ـذا العمـر... أ رم. لن أترکه يذلنی و أ مستحيل... لن أکون موظفاً حتت يد هذا اللص و ا
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کنت ملکاً  نایتکـار ... زیر دست ایـن دزد جممکنهریغنه... (ترجمه: )۲۲۴: (مهان» يؤجر البيوت للقحاب و الگواويد... أ
هـاي فاسـد هـا و آدمهاش رو بـه هرزهتو این سن و سال ذلیلم کنه. وقتـی اون خونـهدهمینم. اجازه کنمینمکارگري 
)... من شاه بودم.داد، من، تو این منطقه براي خودم شاهی بودماجاره می

کـه سـعداويهـاي پسااسـتعماري اسـت. ارتباط سیاست و فساد اخالقی یکی از موضوعات اساسـی رمان
هاي مختلف، آنچه را اتفـاق سازي و محوریت شخصیتکشی و استثمار غرب را لمس کرده با شخصیتبهره

منصبان و رجال حکومتی، شرب خمـر، رفـتن بـه بند و باري صاحبکند. انعکاس فساد و بیافتاده حکایت می
هـا اشـاره سنده در ایـن رمـان بـه آنهاي اجتماعی است که نویناهنجاريازجملهو...کلوب شبانه بدون مجوز 

کرده است.
)یهویتبی(هویتچندپارگی . 2-4-3

ملّـی عراقـی، هویتلۀ ئبرد. مسگیري کشور در اوایل قرن بیستم، از مشکلی مزمن رنج میعراق از زمان شکل
نوعیهبـرمـان فرانکشـتاین فـی بغـداد را داد.پس از فروپاشی رژیم صدام حسین به شدّت خـود را نشـان مـی

سـرزمین و سـعداويواقعـی دانسـت. هویـتتوان نمایانگر تالش براي رهایی از خودباختگی و رسیدن به می
که براي بقاي نسـل خـود، بـه غـرب و داندمیهویتجامعه خود را گرفتار چنگال خودباختگی و چندپارگی 

تۀ دسـت هـادي اسـت، ابعـاد یـا هیـوالیی کـه سـاخ» چیز«تصویرکشیدنفرهنگ غربی نیازمند است. وي با به
ترین شـیوه نشـان را بـه خـاصهویتسازد و این چندپارگی هویتی را در ذهن خواننده متبادر میگوناگون بی

هـایی همه قربانیان انتقام بگیـرد. او آدميجابهکند تا که خود را قربانی میهیوالیی منجی است» چیز«دهد. می
- ها مـیخـوراك رسـانهسعداويمخلوق اند.ود آمدن اعضاي او شدهوجهبث هایشان باعکشد که بمبرا می

ألنّـی مکـّون مـن جـذاذات بشـرية تعـود إلـی «پرورانـد.کنـد و فکرهـایی از ایـن دسـت در سـر میشود، مصـاحبه می
ت و اعـراق و قبائـل و اجنـاس و خلفيـات اجتماعيـة متباينـة، أمثــل هـذه اخللطـة املسـتحيلة التـی مل تتحقـق سـابقاً  املــواطن مکـو . أ

هاي مردمـانی از اقـوام، نژادهـا و مـن از قطعـات بـدنکـهازآنجاییترجمـه: ()۲۰۱۳:۱۶۱، (سـعداوي» العراقی االول
در گذشـته وقـتچیهحال هبترکیبی محال هستم، از چیزي که تاام، پس نمایانگر طبقات اجتماعی مختلف درست شده

)یک هستم.به دست نیامده بود. من شهروند عراقی درجه
کشـد، امّـا چیـزي هایی بـد را میت هولناك خود است. ابتدا فقط آدمموریأمدر حال انجام نوعیبه» چیز«
افتـد، بیند باید بعضی از قطعاتش را عوض کند و شروع بـه کشـتن هرکسـی کـه گیـرش میگذرد که مینمی
کانـت لـدی «فرشـته نیسـت. کسچیهـها اسـتفاده کنـد، تـوجیهش ایـن اسـت کـه کند تا از قطعات بدن آنمی

شکوک قويّة أن عملية الرتميم االخرية قـد اسـتخدمت فيهـا حلـوم قادمـة مـن جسـد جمـرم. لقـد اسـتعملوا، دون أن يعرفـوا رمبـا، أجـزاء 
تردیدهایی جدي داشتم در مورد اینکه در جرّاحی ترمیمی آخـري کـه ترجمه: ()۱۷۲: (مهـان» من جسد أحد اإلرهابني
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آنکـه بداننـد از اعضـاي جنـازة یـک م شده، از اعضاي بـدن یـک مجـرم اسـتفاده شـده اسـت. شـاید بیروي من انجا
)تروریست استفاده کرده باشند.

نمـادي از یـک دیـگ » چیـز«عبـارت دیگـر ایـنهویـت و بـهیگشـتگدچار گمترتیب این مخلوق بدین
نوعیبـههـاي مختلـف عراقـی اسـت و هـاي نژادهـا و قومیّتکه متشکل از پارهشودها میهویتجوش درهم

هاي شخصی براي عـدالت، مکافـات، انتقـام و مجـازات اسـت، چیـزي کـه بـراي یـک گـروه بازتاب مالك
حلّ بحران باشد، خـود، عدالتی است. امّا این شخصیّت بیش از آنکه راهعدالت است و براي گروهی دیگر بی

آورد.، وحشت و ناامیدي را براي مردم به ارمغان میزمان ترسمروربهتر است و علّت اصلی بحرانی بزرگ
ی را کـه در هـویتکنـد و ایـن بیهـاي رمـان، ایـن اندیشـه را بـه خواننـده القـا میدر اغلب بخشسعداوي

اسـت و ایـن عالمتـی )1(666دهد. شـماره تلفـن زنـی نشان میروشنیبهوجود آمده است، سار استعمار بهسایه
و وجـد اهلـاتف «اسـت. بـاهر السـعیديی در دیگر شخصیّت ایـن داسـتان یعنـی هویتاست که نشان از مشکالت

ئــی. فتحــه فوجــد أربــع عشــرة مکاملــة فائتــة نصــفها مــن الــ لشــاحن الکهر : ۲۰۱۳،ســعداوي(» ۶۶۶ـالثـانی للســعيدی موصــوالً 
که چهـارده دیباز کرد و دکه در حال شارژ شدن، بود. آن رادیرا ديدیدوم باهر السعیمحمود گوشترجمه: ()۱۲۹

)بود.666ازهااز آنیمیاز نشیدارد و بپاسخیتماس ب
توان احساس کـرد. در جـایی از رمـان مدام این خودباختگی و بیگانگی از هویت را میسعداويدر رمان 

یدي، گرفتـه بخش خـویش، بـاهر السـعکه محمود السوادي بسیاري از صفات اخالقی را از استادِ الهامبینیممی
ها را تمسـخر دیـد و کـت و شـلوارپوشاي بـه تغییـر نـوع پوشـش در خـود نمیبود، اگرچه او از قبـل عالقـه

از مزایـاي آن قطعـاًتـر کـت و شـلوار نپوشـیده، زمان به این نتیجه رسید که هـرکس پیشمروربهکرد، اما می
و قمصان ملونـة، رغـم أنـه کـان يسـخر سـابقاً، مـع أصـدقائه حيلق بشکل يومی. يرتدی بدالت بربطات عنق «خبر بوده است. بی

لسياســيني و املــوظفني احلکــوميني و   ــا أصــبحت ترتبــة بدرجــة کبــرية  ن االنــور مــن أصــحاب البــدالت و يــری أ فريــد شــّواف و عــد
قة ليسحبوا شخصاً  م وسط الشارع بکامل اال فراد املليشيات املسلحة الذين ينزلون من سيارا مـا مـن حملـه أو سـيارته و کذلک 

پوشـید تراشید. کت و شـلورا میریشش را میهرروز(ترجمه: )۲۲۱: (مهـان» أو يقتادونه إلی جهة جمهولةيبهذلون أحواله
ها آنکه قبل از آن او و دوسـتانش، فریـد شـوّاف و عـدنان االنـور، بـه کـت و شـلوارپوشباوجودبست. و کراوات می

طـور شد به تعداد زیـادي از سیاسـتمداران و کارکنـان دولـت، همیننوع پوشش مربوط میخندیدند. به نظرش این می
تـا شخصـی را از آمدنـدنظامیان مسلح که گاهی وسط خیابان با آراستگی کامل از خودروهایشان پایین میاعضاي شبه

)مغازه یا خودرویش بیرون بکشند و روزگارش را سیاه کنند.

استعمارستیزي. 2-5
مردم تحت سلطه اسـتعمار، آرزویـی جـز آزادي و رهـایی در آنسااستعماري داراي شرایطی است که پةدور
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طور کلــی بــه«کننــد. ترتیب از هــر راهــی بــراي گــذر از ایــن اســتثمار اســتفاده میندارنــد. بــدینرااز اســتثمار 
نی فکـري و فرهنگـی شـود کـه بـه بررسـی، افشـا و مقابلـه بـا نفـوذ مبـااستعمارستیزي به فراینـدي اطـالق می

هـاي کنند سلطۀ خود را در تمام اشکال فرهنگی، اقتصادي و سیاسی بـر ملّتپردازد که سعی میبیگانگانی می
گرایی که در مسـیر تـالش بـراي گرایی و ملّی). بومی63: 1998(اشکرافت، » تحت سیطره خود تداوم بخشند

گرایی بـا تمرکـز ملّی«، جهیدرنتشوند. محسوب میهاي استعمارستیزيزدودن تأثیرهاي غرب باشند، از روش
هاي گوناگون مردمـی را اسـتخراج کـرده، در غرب)، نیروهاي پراکنده در نهضتبر دشمن مشترك (بیگانه/

).161: 1391(گاندي، » کندیکدیگر ادغام می
ري نویسـندة رمان فرانکشتاین فی بغداد نیز رمانی پسامدرن است و پرواضح اسـت کـه یکـی از مبـانی فکـ

اي کـه ایـن اعتقـادات، گونـهی مردم براي دور شدن از استعمار است، بهرمان، استفاده از باورها و اعتقادات ملّ
هـا را بـراي اسـتمرارِ مستقیم و غیرمستقیم ابـزاري کارآمـد بـراي مقابلـه بـا اسـتعمارگران بـوده و تـالش غربی

نیـز بـا سـعداويشرقی، ناکام گذاشـته اسـت. احمـد استعمار خود و جایگزین کردن فرهنگ خود با فرهنگ 
اي خـاص، آنچـه را کـه بایـد، خلق این هیوال در رمان، براي نشان دادن چنین اندیشه ذهنی، بنـا دارد بـه شـیوه

بـدي کـه معـرف هـیچ شـخص یـا یـا کال» چیز«که براي مبارزه با استعمار و استبداد بیان کند. در پی آن است 
هــاي شــجاعانه، بــه اجــراي عــدالت و انتقــام از عــامالن بمبمــأموریتیر پــی خصوصــی نیســت دموجــود بــه
الـرّد علـی نـدائهم برفـع أ«:کنـدشد، ظهور میگناه میکه باعث ناامنی و از بین رفتن مردم بیدر شهرمنفجرشده

ــرمني. ســأجنز العدالــة ع لــی االرض أخــرياً، ولکــن يکــون الظلــم و االقتصــاص مــن اجلنــاة. ســأقتص، بعــون هللا و الســماء، مــن کــل ا
تی الحقاً، فی السماء أو بعد املـوت (ترجمـه: )۱۵۶- ۱۵۵: ۲۰۱۳،سـعداوي(»هناک من حاجة النتظار ممٍض مؤمل لعدالة 

ام و به یاري خدا و آسمان تمـامی جنایتکـاران را، قصـاص ها هستم و از بهشت آمدهمن پاسخ نداي تظلّم و قصاص آن
هاي طـوالنی بـا درد و عدالت را در زمین حاکم خواهم کرد. دیگر نیازي نخواهید داشت، مدّتخواهم کرد. سرانجام 

)آید.هاست و بعد از مرگتان میرنج در انتظار عدالتی باشید که در آسمان
خواهـد میکند که دیگران برداشت نادرستی از او دارنـد. او دلـشگونه احساس میاینسعداويمخلوق 

زنـد، بلکـه هـدف تصـادفی دسـت بـه کشـتار نمیطوربـهشان دهد که موجود بدي نیست و توضیح بدهد و ن
ـذا الوصـف لقـد حّولـونی إلـی جمـرم و سـفاّح«:گیري و کوتاه کردن دست استعمارگر اسـتاصلی او انتقام ونی  و شـا

انـد، جانی و قاتل تبـدیل کردهمن را به یک(ترجمه: )۱۵۷: (مهان» مع الذين أسعی للقصاص منهم اصال و هذا ظلٌم کبريٌ 
)ظالمانه است.،قصاص کردنشان هستمدنبالبهمن خودم درواقعاند که به کسانی تشبیه کرده

گردد.رسیدن به هدف خویش دچار لغزش میدرراهتیدرنهااگرچه 
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ــدئولوژي  ــتان، ای ــن داس ــف را میضــدّ اســتعماردر ای ــاد مختل ــا شــدّت و ضــعف و در ابع ــوان در ي، ب ت
دیـد، وضـوحبه، دشـمن و سـاحر، وانـهیدنیتـربزرگهایی چون دیوانۀ کوچک، دیوانـۀ بـزرگ، خصیّتش
پردازي از این افراد، برپایۀ روشـنگري و مبتنـی بـر با شخصیّتسعداوييضدّ استعمارکه ایدئولوژي طوريبه

إنـه فعـل االفاعيـل حتـی يـدفع االمريکـان يقـول، ... »السـاحر«اّمههـم رجـل عجـوٌز امسيـه «:گرایی نشان داده شده اسـتملّی
يـديهم ... امترینشــان پیرمــردي اســت کــه او را ســاحر نامیــدهمهم(ترجمــه: )۱۵۹: مهــان(» بعيـدا عــن بغـداد و ال تســقط 

ها از بغـداد و جلـوگیري از سـقوط ایـن شـهر انجـام داده اي براي دور کردن آمریکاییالعادهگوید، کارهاي خارقمی
)است.
ص الثالث مـن حيـث االمهيّـة هـو مـن أطلـق عليـه تسـمية العـدو ألنـه يعمـل ضـابطا فـی جهـاز مکافحـة اإلرهـاب... إنـه الشخ«

ــتعطش هلــااآلنجبــواری  ــه، لتحقيــق العدالــة التــی ي ــا الطريقــة الوحيــدة برأي ــه اجلليلــة ال ــه: ()۱۶۰مهــان: (» و يقــدم خدمات ترجم
... او ن. چون او یک افسر در دستگاه مبارزه با تروریسـم اسـتگویم دشمشخص مهم، کسی است که به او مینیسوم

دانـد کـه تشـنۀ آن دهد. این کار را تنها راه احقاق عدالتی میکند و خدمات درخشانی ارائه میاکنون کنار من کار می
)است.

تـرین هایی چـون دیوانـۀ کوچـک، دیوانـۀ بـزرگ و بزرگدر خالل رمان، با آوردن شخصیّتسعداوي
در رسیدن به حق و عدالت بودنـد نیـز، بیـزاري خـود را از اسـتعمار و » چیز«یاریگرنوعیبههرکدامکه وانهدی

نـون «:دهـدبیگانگـان، نشـان میۀ سلط ننـی مثـال للمـواطن االمنـوذجی... الـذی مل يتحقـق سـابقاً... ا نـون الصـغري يـؤمن  ا
ن علـی االرض و مبسـاعدتی فـی هـذه الکبري يری أنی آدات اخلراب العظيم الذی يسبق ظهـ ور املخلـص الـذی بشـّرت بـه کـل االد

م سيکتسـب  املخلّـص و إنّـه فـی القـادم مـن اال نـون االکـرب فهـو يـری أننـی أ املهمة فهو يسرّع من قيام املخلص املنتظـر... أمـا ا
ريـخ جزءاً من صفاتی اخلالـدة و سـيغدو إمسـه حمفـوراً جبـوار إمسـی فـی أی مدّونـة تتحـد ث عـن هـذه املرحلـة العصـيبة و الفاصـلة فـی 

ريخ هذا البلد اي از شـهروند نمونـه دیوانۀ کوچک عقیـده دارد کـه مـن مثـال زنـده(ترجمه: )۱۶۱: (مهـان» االرض و 
دانـد کـه پـیش از ظهـور منجـی ساخته نشده است... دیوانۀ بزرگ مـن را ماشـینِ ویرانگـر عظیمـی میقبالًهستم... که 

اند و او هم با کمک کردن به من در این مأموریت، قیام منجـی موعـود را جلـو مام ادیان بشارت آمدنش دادهتتیبشر
مـرا بـه ۀ داند. او در روزهاي آینده بخشی از صفات جاودانـترین دیوانه مرا خود منجی موعود میاندازد... اما بزرگمی

دشـوار و در ایـن بخـش از تـاریخ ۀ عملی که در ایـن مرحلـدست خواهد آورد و نامش در کنار نام من، در هر دستورال
)دهد، حک خواهد شد.زمین و تاریخ این کشور رخ می

استعمارسـتیزي زوایاي گونـاگونمعرّفیهدفی که در طیّ نگارش این رمان و شناخت و دنبالبهسعداوي
خالفـت بـا اسـتبداد و سـلطه نیـز اشـاره هایی چون سرزمین و دین، در راستاي انتقاد و مداشته، به پدیدهدنبالبه

.کرده است
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سرزمین. 2-5-1
کـه مستقیم و تنگاتنگی با سرزمین، وطن و مـرز و بـومی گـره خـورده اسـتطوربهزندگی مردم یک کشور 

به مکان و سـرزمین مـادري توجّهسازد. در این راستا وابستگی به ملّیت خویش را برجسته و بزرگ میینوعبه
سزایی دارد. در این رمان نیـز نویسـنده از ایـن امـر بهاهمیتستان در پیوند با پدیدة استعمارستیزي در روایت دا

هایی وار و گذرا عنوان کرده اسـت؛ شخصـیتصورت اشارهبهنبوده و پدیدة وطن و سرزمین مادري را مستثنا
ر بـه تـرك محـل کشور، مجبـواامننخاطر شرایط بد و السعیدي که بهشمونی، امّ دانیال و علی باهرچون نادر

در الشـماس يـری أن کـل شـیء موقـت. سـتنتهی هـذه الفوضـی و ستسـتقر أمـور الـبالد و «:شـوندسکونت خویش می کـان 
دیـد. ایـن اوضـاع را موقتی میزیچهمهنادر (ترجمه: )۲۴۶: ۲۰۱۳،سـعداوي(» يعود قريباً. رمبا خالل سنة أو أکثر قليالٌ 

بازخواهند گشت شـاید حـدود یـکيزودبهها و شرایط کشور به آرامش خواهد رسید و آنآشفته تمام خواهد شد
)سال یا کمی بیشتر.

، تسـلیمِ اصـرار تیدرنهاشان، انهاي بسیاري و دوري از فرزندها و رنجاز تحمّل مشقّتپسیا امّ دانیال که 
آنـان، بغـداد دیگـر جـاي ازنظـرزیـراکنـد؛میاش در بغداد را براي همیشـه تـركشود و خانهفرزندانش می

مـه التـی فّضـلت االنتظـار فـی عينکـاوا«:مناسبی براي زندگی نبود و حـني ظهـرت علـی فـتح دانيـال هاتفـه احملمـول و اتصـل 
مع العجـوز و لکـن سـاريها. وافقـی علـی مـایحتدثهو وقت العمل و ليس وقت احلقيقة.اآلناخلط قال هلا بلغة االنگليزية صافية: 

ن براحــة و دون مشــاکل لربــع ســاعة. کانــت العجــوز ســعيدة و  ن تتحــد تقــول. قــال ذلــک مث أعطــی اهلــاتف للعجــوز و ظلــت املــرأ
دانیال تلفن همراهش را گشود و بـا مـادرش کـه تـرجیح داده بـود در (ترجمه: )۲۹۰: (مهـان» تری العامل بعينني جديدتني

وقـت عملـه نـه اآلنرا برداشت با انگلیسـی روانـی بـه مـادرش گفـت: عینکاوا منتظر بماند تماس گرفت. وقتی گوشی 
و بـدون هـیچ یراحتبـهحقیقت. با پیرزن حرف بزن اما با مدارا. هرچی میگه قبول کن و گوشی را به پیرزن داد. دو زن 

)صحبت کردند. پیرزن شاد بود و نگاهی نو به دنیا داشت.باهممشکلی حدود یک ربع 
کنـد تـا میل باطنی خود، به عمان سفر میبرخالفهاي این رمان نیز از دیگر شخصیّتعلی باهر السعیدي

ء«:خود را از شرّ اتفاقاتی که افتاده نجات دهد مل أسرق فلساً واحداً من هـذه الدولـة اجلـر و ال مـن االمـري کـان احملتلّـني. أ
ــا مــؤامرة حاکوهــا ضــّدی و لقــد جنحــوا فــی مســعاهم، فهــا أنــذا هــ ّ ارب مــن وجــه عــدالتهم املنقوصــة. لقــد أرادوا طــردی مــن البلــد، إ

م م يعرفون أننی أمحل مشروعاً وطنياً صادقاً و أرادوا أن يتغدوا بی قبل أن أتعشی  من هیچ پـولی (ترجمه: )۳۴۳: (مهـان» أل
علیـه مـن درسـت کردنـد و ام. این یک توطئه بود کههاي اشغالگر ندزدیدهزده و نه از آمریکایینه از این دولت پیسی

خواسـتند مـرا از کشـور بیـرون کننـد، چـون هـا میام. آنها فرار کردهموفق شدند. حاال من از دست عدالت ناقص آن
فروشـان و درگیـري بـین وطنۀ دانسـتند کـه لحظـکـردم و میاي را هـدایت میدانستند من پـروژة میهنـی صـادقانهمی

).را از بین ببرم، نابودم کنندهاآنخواستند پیش از آنکه من یو فقط مپرستان شریف نزدیک استوطن
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دین. 2-5-2
و باعث پیوند هرچـه بیشـتر افـراد تکیه و پایبندي به دین، باعث دوري افراد از پذیرش فرهنگ تحمیلی غربیان

و تعلّـق بـه يدبنـیپاگـردد. ایـن افـراد مییگـانگیازخودبی و هویتمانع از بیینوعبهو با عناصر سرزمین خود
هایی چون امّ دانیال، چیز و حتـی هـادي ارائـه شـده اسـت. امّ شخصیّتتوسّطهایی از این رمان دین در بخش

کردن کـردن، کلیسـا رفـتن، صـحبتهـاي دیـن، دعـاها و گزارههایی از رمان، با نشـانهدانیال مکرّر در صحنه
لس ها هنا کل مسـاءتقريبا لتجـدد حواريتهـا العقيمـة مـع صـورة جت«اند. و توصیف شدهمعرّفیسِنت مارگورگیسِ شهید، با

القــديس الشــهيد ذی الوجــه املالئکــی ... ال أحــد يســتمع هلــا بشــکل خملــص، ســوی بنتيهــا و القــديس مــارگورگيس الشــهيد الــذی 
وگويگفـتا نشسـت تـجـا میهمانهـرروزبـاًیتقر(ترجمـه: )۲۲مهـان: (»تصّلی لروحه کثرياً و تعتربه قّديسها الشخصی

ســنّتکســی کـه جــز دختــرانش و...اش را از ســر بگیــردثمـرش را بــا تصــویر قـدیس شــهید بــا آن چهــرة وارفتـهبی
هـایش دربـارة دانسـت، خالصـانه بـه حرفاش میخواند و او را قدیس شخصیمارگورگیس شهید که برایش دعا می

)داد.پسرش گوش نمی
کـرده کـه در پـی انتقـام و مجـازات اسـت و در ایـن راه معرّفیرادي نمایندة افعنوانبهرا » چیز«سعداوي

رسـالت درراهنشـده و صـبغۀ دینـی دارد و یزدگـغربکنـد، امـا دچـار گناه و گناهکار باهم مجازات میبی
أقول هذا ألولئک النـاس الطيبـني املسـاملني. واطلـب ان تـدعوا «:دهدکار خود قرار میسرمنشأخویش، حمایت الهی را 

هاي خــوب و خطـابم بـه انسـان(ترجمـه: )۱۵۷مهـان:(» لـی و تعقـدوا األمـانی فـی قلـوبکم علـی انتصـاری و اکمـالی ملهمتـی
)خواهم که برایم دعا کنید و در دل براي پیروزي و اتمام مأموریتم، آرزو کنید.خیرخواه است. از شما می

لربکة االهلّيةأننی العزرائيل االکرب الذی سيبتلع هذا العامل کله مرعيّ « اکبـرم لیـ... مـن همـان عزرائترجمـه: ()۱۶۹: (مهان»اً 
).دیخواهم بلعیالهتیکه همه جهان را با حما

اش، بـه خـاطر از بـین رنگ بودن اعتقادات مـذهبیکمباوجودهاي این رمان، هادي نیز از دیگر شخصیّت
ولکنـه، کمـا فـی املـرة «:کـرددیمنی تلقـی مینمـود و آن را نـوعی بـرفتن شمایل گچی باکره، احساس خطـر می

ا هذا احلفر اخلشبی االنيق، أحـس خبطـر هـذه اخلطـوة لـو أقـدم عليهـا. فلتبـق هـذه اللوحـة هـا هنـا و رمبـا سـيقوم االولی التی شاهد 
ائيّاً  جلّص کی يتخلص من هذا القلق  اولـی کـه لـوح چـوبی اما او مانند بار...ترجمه: ()۲۹۸مهـان: (»الحقاً بردم الفتحة 

زیبا را دیده بود، از اقدام به این کار و برداشتن چنین قدمی احساس خطر کـرد. بـا خـود گفـت بگـذار ایـن لـوح بـاقی 
)بماند. شاید بعدها این شکاف را با گچ بپوشاند تا براي همیشه از این نگرانی خالص شود.

گیرينتیجه. 3
دهـد، ایـن رمـان بـا قلمرو پژوهشی مطالعات فرهنگـی را شـکل مینقد پسااستعماري ساحتی پویا ازازآنجاکه

یــافتگی غــرب، مشــکالت اخالقــی، مرکزیّتچــونهایی مایــهپسااســتعماري، درونهاي نقــدتکیــه بــر مؤلّفــه



1400زمستان )، 44(پیاپی 4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة هنامکاوش36

شود:دریافت مینیچننیاکشد و از نقد پسااستعماري رمان، میتصویربهرا هویتخودباختگی و تزلزل 
ژهیوبـهها در عـراق، دربارة شناخت موقعیت سختی است که حضور آمریکایین فی بغدادفرانکشتایرمان- 1

اثري را خلق کرده که از معضالت سیاسی و اجتماعی مربوط به خودِ عـراق سعداويدر بغداد رقم زده است. 
هیـوالیی شـود، امـا وجـود ها در کشورهاي دیگر منطقه دیده میگرفته است. اگرچه مشابه این ویژگینشئت

نامرئی، جادو، شعبده و رؤیاپردازي که همگی ریشـه در فرهنـگ رایـج در جامعـۀ عـراق دارد، حـاکی از آن 
ها دهنـد و در مواقـع سـختیگونه را بر تفسیرات عقالنی و منطقی ترجیح میخیالياهها تفسیراست که انسان

و نیـروي فـراوان و تـأثیربـه موجـوداتی بـا شوند و تبـدیل ها ظاهر میبامبار، اشباح در پشتو اوضاع خشونت
گردند.العاده میخارق

ناامیـدي از آینـده را نوعیبـهجویی و خشـونت و انتقـامبر رمان، وهم و ترس به همراه حسّفضاي حاکم - 2
که روایـت از اجتمـاع اسـتعمارزده يضدّ استعماربا آفرینش رمانی سعداويترتیب احمد دهد. بدیننشان می
ملّـی در هویـتهاي بـه نشـانهتوجّهشرقی را به حاشیه نبرده، سعی دارد با فردیتارد، در عین حال که عراق د

هاي اجتمـاعی و فـردي ناشـی از ي را ارائه دهـد و آسـیبضدّ استعمارگرایانه و هویتابعاد مختلف، موضعی 
طـوف بـه خـودِ عراقـی و بـه ها، بیشـتر معپردازيسلطه و نفوذ غرب را در جامعۀ عراق، در مصداق شخصـیّت

بـاختگی و تزلـزل الگوگیري از غرب کرده است. وي عامـل اصـلی تمـام مشـکالت جامعـه خـویش را، خود
منجر به ترس شده و وقتی ترس به یک حالـت اجتمـاعی عمـومی تبـدیل شـود، تیدرنهاداند که ، میهویت

دهد که مـدّعی شـوند و قدرتشـان را میهاي ظاهرشده از هر سو این فرصت کند و به قدرتجامعه را فلج می
را به رخ بکشند.

هاي اجتمـاعی و فـردي ناشـی از سـلطه و واسطۀ آن آسیبکه نویسنده بهفرانکشتاین فی بغدادسوژة رمان- 3
و با اندکی دقّـت نفوذ غرب را در جامعه عراق آن روز بررسی کرده، بیشتر معطوف به خود جامعۀ عراق بوده

از قبل، در جامعه وجود داشته است؛ یعنی همان هیوالیی که زاییـدة تـرس سعداويکه سوژة توان دریافت می
ــري اســت. هیــوالیی کــه از دل ظلــم جهــان مــدرن، خشــونت مدرنیتــه، یکسان ســازي، حــذف از دیگ

قـد برخاسـته و در برابـر انسـان و مظـاهر دنیـاي معاصـر ایسـتاده اسـت. ها و جادوي مذهبی تمامفرهنگخرده
هـاي بسـیاري اسـت و اشـاره بـه همـۀ مـردم، بـا تمـام ، وجـود شـاعرانۀ درون رمـان و پـذیراي تأویل»هشِسم«

موضـوعی برابـر بـا عنوانبـهها به انتقام و بـه رؤیـا ، به تمایالت درونی انسان»شسمه«تناقضاتشان دارد. همچنین
اشـباح صـورت نگرفتـه و ایـن طتوسـّ دادهرخهـاي جنایتزیراکند؛ واقعیت موجود بر روي زمین، اشاره می

، بـا سـبکی خـاص کـه حاصـل صـراحت و سـعداويترتیب اند. بدینها هستند که دست به جنایات زدهانسان
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اي وي، فاجعـهازنظـرهاست، تصویري واضح از فاجعۀ عـراق را کـه تیزبینی نسبت به حکومت حاکم و غربی
اق و زندگی معاصر مردمِ تحـت سـیطره، خشـونت و دهد و با ترسیم بخشی از تاریخ عرمعنوي است، ارائه می

یک وضعیت عمومی یاد کـرده، امـا در خـالل ایـن عنوانبهکند. اگرچه وي از جنگ تروریسم را روایت می
کشیده است.تصویربهروایت، زندگی آرامِ دیگري را نیز 

سـی اسـت کـه یـا از خلـق ایـن رمـان، تمرکـز بـر ترسعداويتوان گفت که هدف اصلی کلی میطوربه
بـا تیـدرنهاکـه انـداز هیوالي خیالی ساخته ذهن مردم هسـتند و وجـود واقعـی ندارنـد و یـا افراديبرخاسته
شـوند. وي راهکـار رهـایی از ایـن تبـدیل میو ترسـناكهیوالهایی واقعی دهند، به هایی که انجام میجنایت

زیـرادانـد، اي براي حل مشکالت میوسیلهعنوانبهها ترس و سوءظن نسبت به یکدیگر را، باورنکردن شایعه
.دارددنبالبهزدن به این شایعات، جنگ داخلی را ، پذیرفتن و دامنسعداويازنظر

هانوشت. پی4
.پرستی عدد وحش استشیطانسنّتدر) 1(

منابع
هـاي فرهنگـی و مرکـز تهـران: دفتـر پژوهش.ترجمۀ حسن پویـان.درآمدي بر نظریۀ فرهنگی.)1383(اسمیت، فیلیپ

ها.تمدنيگفتگو
چاپ اول، تهران: نارنجستان کتاب..حاجیعلی سپهوندترجمۀ .نویسدامپراتوري وا می.)1392(اشکرافت، بیل

فرزان سجودي. تهران: آهنگی دیگر.ترجمۀ . نظریۀ ادبی. )1388(برتنس، یوهانس ویلم
تهران: ماهی.چاپ سوم،.محمدرضا ابوالقاسمیرجمۀ ت.مبانی نظریۀ ادبی.)1391(برتنس، یوهانس ویلم

تهـران: نگـاه امـروز و .زاده و فاطمـه حسـینیمازیـار حسـینترجمۀ .هاي نقد ادبی معاصرنظریه.)1387(تایسن، لوییس
حکایت نوین قلم.

اب آمه.تهران: کت.یفارساتیها در ادبو کاربرد آنیادبيهاهینظر:نقد ادبی.)1384(تسلیمی، علی
چاپ اول، تهران: نی..، جهان سومیی، استعمارزداياستعمار، استعمارگر.)1385(توکلی، مهران

.اجلملولی، بريوت: حقوق النشر و االقتباس و الرتمجه، حمفوظة ملنشورات. الطّبعة األبغدادفرانکشتاين يف). ۲۰۱۳، امحد (يسعداو 
.تهران: امیرکبیر.علی خنجیترجمۀ لطف.یشناسشرق.)1386سعید، ادوارد (

.طرح نوتهران: .عباس مخبرترجمۀ معاصر،یادبهینظريراهنما. )1392(سلدن، رامان
تهران: علم..نظریه نقد و پسااستعماري.)1389(شاهمیري، آزاده

. بابـایهـومو دیعادوارد سـ،فرانتس فـانونيهادگاهیدیابینقد و ارزي، مطالعات پسااستعمار). 1388شیرزادیان، رضا (
.174- 149)، 5(2،یاسیمطالعات سۀنامفصل
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اتیـادبیۀنشـرنصـراهللا.میاثـر ابـراه»رشفة الهذیان«در رمان يگفتمان پسااستعمارلیتحل). 1394(رضا احمدي،صاعد
.204- 185)، 13(7، کرمان)یو علوم انساناتیادبةدانشکدهی(ادب و زبان نشريداریپا

چـاپ دوم، تهـران: .بر ده رمـان برگزیـدهدینقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأک.)1389(عسگرعسگري حسنکلو، 
فرزان روز.

تهران: خوارزمی..کارداننیمحمدامترجمۀ. هاي سفیدپوست سیاه، صورتک. )1355فانون، فرانتس (
چــاپ دوم، تهــران: .اکــا ســلطانیزاده و همــایون کمــریم عــالمترجمــۀ .نظریــۀ پسااســتعماري.)1391(گانــدي، لــیال

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.ةپژوهشکد
تهران: آگاه..ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوي.هاي ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش.)1384(مکاریک، ایرناریما
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امللّخصمعلومات املقال
عتباره أحد مناهج األدب املقارن والدراسات الثمقالة حمّکمةنوع املقالة: ر اة، يرّکز علی ة احلديثقافيالنقد ما بعد الکولونيالية،  آل

ت ما بعد االستعمارية فيها. يتناالستعمارية يف النصوص األدبية ويست ر إلی معارضة ذا التياهاول كشف مكو
ستعمار لناتج بني االااخلطاب بينياألسس الفكرية للشرق األدىن والفكر السامي للغرب ووالعالقات بينهما وحياول ت

ار ال ضد االستعمضلوا النين جع، أحد الكتاب الذفرانكشتاين يف بغدادواملستعمرة. أمحد السعداوي، کاتب رواية 
ته. هو يصور عواقب االس ته وکتا روا ذه الرواية هكي للعراق يف ر األمريتعمامن أهدافه املبتغية الرئيسية يف ثنا

ليل ي؛ لذلک فإن حتاألمريكلغزوالشهرية. روايته هذه عبارة عن قصة رمزية معقدة للعنف القبلي يف العراق بعد ا
تطاع نتيجة، كيف اسخلصت ال. قددراستها مهم من وجهة نظر النقد مابعدالکولونياليةأفكار هذا الكاتب العراقي و 

ر و  ا، أن تقدم اآل عية اسية واالجتمااقب السيالعو املؤلف، عرب توظيف النظرية ما بعداإلستعمارية وإمکانيا
ملهيمن يف بة االضطراب اواية جتر الر واالقتصادية لالستعمار يف العراق يف صياغة رواية خيالية. جيسد سعداوي يف هذه
مة العدل لذي حياول إقاخليايل اصر اوطنه وخيلق شخصية روائية هلا هوية جمزأة متناثرة. الروائي خالل خلق هذا العن

ر االستعمار يف شكله اجلديد. هذه الدراسة اعتمدت علی رؤية النقد ما نهج اري واختذت املاالستعمبعدويعرض آ
هلوية االقية وجتزئة اكل األخاملش، لتبحث يف مؤشرات ما بعد الکولونيالية کاملركزية الغربية، و الوصفي التحليلي

ا. يف وجه آخر، يشجع الروائي على املعتقدات والدين لتحقيق هوية سابقة ا واسوفقدا فوق حيارب مفهوم تو تعاد
.العرق الغريب وهيمنته ويناهض االستعمار يف طّيات روايته

۲۹/۲/۱۴۴۲الوصول:
۱۸/۱۰/۱۴۴۲التنقيح واملراجعة: 

۱۰/۱۱/۱۴۴۲القبول:

: املفردات الّرئيسية
نقد األدبی،

ادبيات مابعد الکولونيالية،
،»اآلخر«و » أ«

أمحد سعداوي، فرانکشتاين،
.فرانکشتاين يف بغداد

حبوث يف األدب . ألمحد سعداويفرانکشتاين يف بغداد نقد ما بعد الکولونيالية للرواية). ۱۴۴۳هادي (و نظري منظم،تسليمي، فاطمة؛ أبويساين، حسني؛ حسيين، عبدهللا؛اإلحالة: 
.۳۸- ۱۹)، ۴(۱۱، املقارن
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چکیدهمقالهاطالعات
يخوردهاباز،یو مطالعات فرهنگیقیتطباتیادبيکردهایاز رویکیعنوان به،ينقد پسااستعمارمقاله پژوهشینوع مقاله: 

هینظرنی. اپردازدیماتیدر ادبيپسااستعمارهايو به کشف مؤلّفهلیتحلیاستعمار را در متون ادب
مانگفتکوشدیو مپردازدیغرب میفکّر فرادستشرق فرودست و تيِ فکرهايانیبه تقابل بن
شتاین فرانکنرماةسندینوسعداوياستعمار و مستعمره نشان دهد. احمد انیتقابل را منیحاصل از ا

ياند. وادهدرار قشیاست که مبارزه با استعمار را سرلوحۀ کار خویسندگانیاز زمرة نوفی بغداد
یلیتمثو نوشتۀ اوکشدیمتصویربهرمان نیرا در اهاییکایآمرتوسّطاستعمار عراق يامدهایپ
لیتحل،این رواز کاست؛یحملۀ آمریدر عراق، در پايلهیقبهايدر مورد خشونتدهیچیپ

پژوهش جۀینتاست.اهمیتحائز يپسااستعماراتیادبدگاهیاز دیعراقسندةینونیاهايشهیاند
ياامدهیپوراتیأثتانستهتويضدّ استعماردگاهیآوردن به ديروبا سندهیکه چگونه نودهدینشان م

ر ديند. ورح کمطیلیّتخیاستعمار در کشور عراق را در قالب رمانيو اقتصادیاجتماع،یاسیس
یتیّ و دست به خلق شخصکشدیمتصویربهخود را نیحاکم بر سرزمیتجربۀ آشفتگ،رماننیا
ت دارد،عداليرادر اجیسعکهیلیّموجود تخنیبا خلق اسعداوي. ددارپارهتکهیهویتکه زندیم

قد نظر نآن پرداخته است. پژوهش حاضر که از منیاستعمار در شکل نوهايجلوهیبه بررس
لیقباز،يارپسااستعمهايمؤلّفهينگاشته شده، به واکاویفیتوص- لییو با روش تحليپسااستعمار

تقادات ر اعبهی. درمقابل، تکپردازدیمتیهویو چندپارگیت اخالقغرب، مشکالیافتگیتیمرکز
زیرا نيزیمارستاستعوینژادِ غربياعتقاد به برترهیو مبارزه علنیشیپهویتبه دنیرسيبرانیو د
.کندیمغیتبل

26/7/1399:افتیدرخیتار
9/3/1400تاریخ بازنگري: 

31/3/1400:رشیپذخیتار

یدي:هاي کلواژه
،ینقد ادب

،يپسااستعماراتیادب
،»يگرید«و » من«

،سعداوياحمد 
.بغدادیفنیفرانکشتا

اثر احمد بغداديففرانکشتاین رمانينقد پسااستعمار).1400(، هادي منظمينظر؛عبداهللا، ینیحس، حسین؛ یسانیابو، فاطمه؛یمیتسل: استناد
.38- 19،)4(11،ادبیات تطبیقیهنامکاوش.سعداوي
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. پیشگفتار1
. تعریف موضوع1-1

هاي بشري و تعـامالت هامروزه در گسترة مطالعات علوم انسانی، متون ادبی زمینۀ مناسبی را براي بازتاب اندیش
هـایی جدیـد گیري دانشکه این مهم، بستري را براي ظهور و شکليطوربهفرهنگی اجتماعی، فراهم کرده، 

یـات لمـرو پـژوهش ادبقبخشـی از عنوانبهاي فراهم آورده است. نقد پسااستعماري ارشتههاي فرعنوان دانشبا
یاسـت را هاي معرفتی ادبیـات، فرهنـگ و سکه حوزهگرددتطبیقی، مصداق بارزي از این دانش محسوب می

گفـت ادبیـات توانترتیب میکند. بدینزند و بازخوردهاي استعمار را در متون ادبی تحلیل میبه هم پیوند می
طۀ غـرب در هاي نفـوذ و تأثیرگـذاري سـلفضاي اسـتعماري، از جنبـهمعرّفیپسااستعماري تالش دارد، ضمن 

نمایـد و تحمیـل میپنهان، چهرة فرودستی، دیگربودگی و مسـتعمرة فرهنگـی را بـه ملـلطوربهآثار ادبی که 
یشـتر در بویسـندگان رمزگشـایی کنـد و گرفته نسبت به غرب در آثـار نهاي صورتطور از نوع واکنشهمین

ه است.در سلطه و برتري غرب، شکل گرفتل پی آشکارسازي و ایجاد دیدگاه انتقادي، تضعیف و تزلز
خـود را در یـک جریـان متقابــل يهادگاهیــدهاي گونـاگون، آراء و نظران پسااسـتعمار در جنبـهصـاحب

ایــن اســت کــه اصــطالح شــدهمطرحيهادگاهیــدانــد. نقطــه مشــترك اکثــراثرگــذار و اثرپــذیر بیــان کرده
از لحظـه آغـاز اسـتعمارگري تـا همـین امـروز را دربـر امپراتـوريفرایند تأثیرپسااستعماري کل جامعه تحت 

اروپایی آغاز شـده بـود، همچنـان طـی فرآینـد هايامپراتوريهایی که با تهاجم گیرد؛ زیرا اشغال سرزمینمی
اش در شــکل اســتعماريســازي بــهغربی«اگرچــه ) و 19: 1392و همکــاران،1(اشــکرافتتــاریخی ادامــه دارد

(سـاعی، » .استعمار نو ادامه یافته اسـتشکلبهسازي به پایان راه خود رسید، اما غربیآستانۀ جنگ جهانی اول
1385 :135(

و هدفاهمیت. ضرورت، 1-2
ترین گزینـه بـراي آشـنایی بـا بهتـرین و شـاخصعدرواقهایی تشکیل شده که امروزه ادبیات هر ملّتی از مؤلّفه

آیـد، هاست. وقتی سـخن از نگـرش یـک ملّـت در برابـر اسـتعمار بـه میـان میبینی آن ملّتها و جهاننگرش
گیري آن ملّت، در برابر استعمار بیگانه داشـته و سهم بزرگی در بیان رویکردها و موضع،ادبیات پسااستعماري

کشـد. در راسـتاي ایـن میتصـویربههاي گونـاگون فکـري و فرهنگـی را در عرصهپیامدهاي حضور استعمار 
مطالعات گسترده، پژوهشگران و محققان بـه مفـاهیمی همچـون فرهنـگ واال و فرهنـگ عامّـه، ملّیـت، نـژاد، 

1. John Ashcroft
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دهنـد و بسـزایی نشـان میتوجّه، دوگانۀ غرب و شرق، استعمارگر و استعمارزده و مسائلی از این قبیل، هویت
دهند. فرهنگی را مورد بحث قرار میهاي فرهنگی و میانها و تضاددر این بین تفاوت

این موضـوع برآمـده از اوضـاع و شـرایط نابسـامان دنیـاي امـروز اسـت کـه اسـتعمار اهمیتضرورت و 
آمریکـا و نگـاه خصـوصبهی دگرگون، گسترش یافته است؛ زیرا با نگرشی به گفتمان امروزِ غـرب و شکلبه

جویانۀ استعمارگران به خاورمیانـه و شـرق، ضـرورت پـرداختن و بررسـی موشـکافانۀ گفتمـان اسـتعمار سلطه
مـدت آمریکـا در آن، سـبب کشـورهایی اسـت کـه حضـور طوالنیازجملهمشهود است. عراق کامالًنوین، 

ازجملـه، داويسـعاثـر احمـد فرانکشـتاین فـی بغـدادرمان ستعماري گشته است. اپیدایش گستردة ادبیات پسا
هاي مختلـف، در استعمار بر مردم عـراق را روایـت کـرده و پیامـدهاي آن را در عرصـهتأثیرکه آثاري است

تـا در خـالل روایـت داسـتان، رو در پـی آن اسـتکشـد. پـژوهش پـیشمیتصـویربهقالب داستانی خیـالی 
واکاوي قرار دهد.هاي استعمار در رمان را با ذکر نمونه، مورد تحلیل وترین جلوهمهم

هاي پژوهش. پرسش1-3
هاي پسااستعماري در رمان، نمود بیشتري دارند؟کدام مؤلّفه- 
چگونه در ایـن رمـان مفـاهیم و معیارهـاي اسـتعماري را همچـون شـرق، غـرب، مـن/ دیگـري و سعداوي- 

محوریّت غرب را به چالش کشیده است؟

. پیشینۀ پژوهش1-4
افضـلی د:کـرهاي پیش رو اشـاره ان به نمونهتوکشورهاي عربی میدر ایران و شدهانجامهاي ن پژوهشایماز 
رمـان در را و محمدرضـا کاتـب فرانکشتاین فـی بغـدادرمان در را سعداويرویکرد احمد )1395(گندمی و

به قتل و خشونت، عـدم روایـت خطّـی داسـتان، تنـاقض، عـدم انسـجام و پژوهش. این اندبررسی کردهپستی
ــا اشــاره دارد. م ــودي گفتگوه ــت عم ــینیححوریّ ــارانس ــونگی )1399(و همک ــی را رابطــۀ تراگ از در برخ

و تغییـرات مـري شـلیفرانکشـتاینوسـعداوياحمـد فرانکشـتاین فـی بغـداد هاي محتوایی دو رمان ویژگی
فسـیر رمـان بـه تنکـهیا. جایگشـت بـدون انـدرا بررسی کردهاز نوع جایگشت متنشده در محتواي بیشایجاد

وار ایـن جایگشــت، حضـور شــبح.زنــدمـري شـلی بپــردازد بـه تغییــر جـدّي در ابعــاد مختلـف آن دسـت می
که چگونه گذشته با حضـور خـود باعـث غیـابِ معنـا کندمتن را توجیه میفرانکشتاین و فضاي حاکم بر بیش

را تحـت فرانکشتاین فـی بغـدادمواردي که فاصلۀ بین روایت و داستان )1398(حسینی وزادهشود. حاجیمی
ها که گفتـار غیـر گفتار درونی شخصیتراهازاینکه نویسندة اثر و اند کردهبررسی و تحلیل ،دهدقرار میتأثیر

د.شوها و روند رمان میحرکت عمودي در رمان، باعث ایجاد عمق در شخصیّتباو نیز استمستقیم آزاد 
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رااي گذرا دارد و همچنـین رابطـۀ ایـن رمـاناشارهفرانکشتاین فی بغدادرماندر بینامتنیّت به )2014(ثامر 
. شـفیق را بررسـی کـرده اسـتهـاي دیگـر بـر ایـن رمـان ها و آثار مثبـت رمانها و کشف نشانهبا دیگر رمان

ن و مردگـادربـارةاي تخیّلـی نمایـد و بـه شـیوهاین رمـان را مطـرح میۀپردازانخیالعد تخیّلی ونیز بُ)2014(
فرانکشتاین فـی بغـدادرا در روایت زمان )2015(پردازد. عبدالحسین هویدي اجسادشان به بحث و گفتگو می

و همچنـین بـه ختـه اسـترداپپـذیري از زمـان گیري ساختار داستان به تأثیرو به چگونگی شکلهدکربررسی
بـا )2016(رد. عبـداالمیر حسـین القیسـی ارتباط علّی و معلولی بین وقایع، بـا اسـتفاده از عامـل زمـان اشـاره دا

آن تـأثیرکنش و میزان براساسهاي رمان را به نظریۀ گریماس، شخصیّتتوجّهرویکردي کاربردشناسانه و با 
کند.بندي میدر روند روایت تقسیم

نظـر قـرار مـدّمراجع رمـان را تیدرنهااجتماعی و هویتچندپاره و هویت، )2016(ابراهیم محمد عزت 
)2016(. صــالح عبــداهللا العتــابی کــرده اســتســی ربررا هویــتو عوامــل اصــلی در ایجــاد چنــدپارگی هداد

دادن گر این جامعه هستند، بـا نشـانهایی که تمثیلعد فرهنگی و واقعیّت جامعۀ عراق و شخصیّتدرخصوص بُ
ت حـاکم بـر یرِ واقعیّـها و تصـوشخصـیّتساختارزمینۀ، در)2016(. احمد أسود ه استدکرروابطشان، بحث 

، نیز واقعیّـت و خیـال )2016(کند. داحس ها بحث میشخصیّتراهها ازآمریکاییوسیلۀبهعراق پس از اشغال 
.ه استدیکشعیت و خیال را در رمان به چالش و مرز بین واقهدکربررسی فرانکشتاین فی بغداددر رمان را 

و صـداهاي اشـتهاشـاره دسـعداويصدایی در رمان به ویژگی چند)2017(محمد عزاوي و حمید شهاب 
الخالـدي نیمحمدحسـ. حمیـد انـدبررسـی کردهبخشـند، م میزبانی خـود را در مـتن تجسـّ تأثیرمتفاوتی که 

روانی این عوامل را بـر جامعـه در تأثیر، تصویر جنگ، انفجارها، خشونت، ناامنی، اختالفات مذهبی و )2017(
بـه دیـدگاه منتقـدان و توجّـهبـا را مبـانی رئالیسـم جـادویی )2019(. حسین لیلو کندمطالعه میسعداويرمان 

هاي رئالیسـم همشخّصـهـا وبـه ویژگیتوجّـهبا را ده و سپس این رمان کرادبی، تبیین و بررسی نظرانصاحب
ه هاي خیـالی و وحشـتناك رمـان و بـبـه جنبـه)2018(ده است. نصیف... م.م ساجد کامـل کرجادویی تحلیل 

کند تا بـراي کشـف حقـایق، پـرده از زوایـاي کند و خواننده را وسوسه میها در بغداد اشاره میآثار ناشناخته
ــت  ــردارد و وحش ــان آن ب ــانراهازرا پنه ــر رم ــان عناص ــی و درم ــمیبررس ــا د.کن ــهب ــه پژوهشتوجّ ــاي ب ه

نوشـتار گونـه کـه در عماري، آنمؤلّفـۀ ادبیـات پسااسـتبراساسفرانکشتاین فی بغدادگرفته، نقد رمانصورت
و نگارش قرار نگرفته است.بررسی به آن پرداخته شده، در پژوهشی مستقل مورد پیش رو

. روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
اي و بـا تکیـه بـر منـابع کتابخانـهتحلیلـی- منظر نقـد پسااسـتعماري و بـا روش توصـیفیحاضر نیز ازپژوهش
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یکـی از عنوانبـه، فرانکشتاین فـی بغـداددر رمانسعداويات پسااستعماري به واکاوي نظریصورت گرفته و
رمـان نویسـندگانی اسـت کـه در ازجملـه)، 1973(سـعداوياحمـد اسـت.هاي معاصر عربـی پرداختـه رمان

و در آن، جامعـه، آداب کشـیدهتصویربه، پیامدهاي حضور استعمار را در جامعۀ خویش فرانکشتاین فی بغداد
یعنی پـس از سـرنگونی صـدام حسـین و اشـغال کشـور بـه ؛2005هاي مردم عراق در سال و واکنشو رسوم 

.دست نظامیان آمریکایی را انعکاس داده است

. پردازش تحلیلی موضوع2
نقد پسااستعماري. 2-1

، اسـت»اسـتعمار«معنايبـه، “colonial”و واژة»فراسـو«معنايبـه“post”کـه از واژة 2اصطالح پسااستعماري
اصطالحی است که پس از جنـگ دوّم جهـانی و در پـی شـرایط فرهنگـی خـاص آن دوران، شـکل گرفـت

که مجموعه نظریّـاتی را پسانوگرایی استمشخّصطور بهپسااستعماري، گفتمان فکري).40: 1388(برتنس، 
شـود را دربـر ت یافـت میو ادبیـاکه در میان متون و زیر متون فلسفه، فیلم، علـوم سیاسـی، جغرافیـاي انسـانی

طهاي خـارجی تأکیـد بـر اشـغال نظـامی و سیاسـی سـرزمینيجابـهگیـرد. مطالعـات پسااسـتعماري می توســّ
ادبیــات ترتیب،دهــد. بــدینو نقــد قــرار میتوجّــههــا را مــورد اي آناســتعمارگران، ســلطۀ فرهنگــی و رســانه

مار و کسـب اسـتقالل سیاسـی و فرهنگـی مـردم تحـت بیانگر رهایی از اسـتعنوعیبهتوان را می3اريپسااستعم
آن نیـز، نظریـات ةدهندشـکلهاي سلطه قواعد استعماري دانست. در باب ماهیّت نظریۀ پسااستعماري و مؤلّفه

متفاوتی ارائه شده است. جان اشکرافت، در کتابی که بـا همکـاري دو تـن دیگـر نوشـته اسـت، اصـطالحات 
گویـد: چنـین میاین»نظریـۀ پسااسـتعمار«کند و دربارة اصـطالح عرضه میهاي استعماري را کلیدي پژوهش

). ایـن 225: 2010فت، ا(اشـکر» پـردازدهـا و جوامـع میمفهوم پسااستعماري به پیامدهاي استعمار بر فرهنگ«
؛نظران بزرگـیهـاي نـوین نقـد ادبـی در قـرن بیسـتم از سـوي صـاحبیکـی از روشعنوانبـهنوع از ادبیات 

)، 1942(6)، گایــا چــاکراورتی اســپیواك1930-2012(5بــه)، چینــو آچه1935-2003(4دیادوارد ســعهمچــون

2. postcolonial

3. Postcolonial literature

4. Edward Said

5. Chinua Achebe

6. Gayatri Chakravorty Spivak
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جـاي خـود را در میـان متـون ادبـی کشـورهاي تحـت سـلطه اسـتعمار بـاز کـرد تـدریجبه)1946(7هومی بابا
اسـتعمار قـدیمی «کـه ). سعد البازغی، در رابطه با نظریۀ پسااستعماري بر این عقیـده اسـت 66: 1385(توکلی،

پایان پذیرفته است و مرحلۀ جدیدي از استعمار و سلطه، معروف به دوران امپریالیسم یا کولینـالی جانشـین آن 
فیلیپ اسـمیت، مفهـوم اسـتعمار نـو ایـن اسـت کـه کشـوري کـه در باور). به2000:92(البازغی،» شده است

المللـی را داراسـت؛ ولـی خارجی حاکمیّـت بینگیرد، از جهتی مستقل است و همۀ ظواهرمعرض آن قرار می
. )183: 1997شـود (اسـمیت،اش، از خارج هـدایت میسیاسییمشخطتبعبهدرواقع از منظر نظام اقتصادي و 

امپریالیستی و سـلطه و فرادسـتی غربـی بـا هـدف سوژههدف بیشتر مطالعات پسااستعماري، به چالش کشیدن 
هاي پسااسـتعماري از فرهنـگ نظریـه«اگرچـه . )78- 77: 1389(دهشـیري،خروج از پارادایم استعماري است

نگریسـته هـاآنکه عمالً دیگر مستعمره نیستند؛ اما هنوز با ذهنیّـت اسـتعماري بـه کندکشورهایی پشتیبانی می
).275- 274: 1384(تسلیمی،» شودمی

1987ادوارد سـعید در سـال 8شناسـیِقبسیاري بر این باورند که گفتمان پسااستعماري، با انتشار کتـاب شر
وي در سراسر عمر خود از احسـاس غربـت و بیگـانگی و هویـت چندگانـه فلسـطینی، آمریکـایی، «آغاز شد. 

باشـد و حسـرت جـایی را آنجـاکه نبایـد در کردبرد و خود را در جایی احساس میعرب و مسیحی رنج می
بعـد از ادوارد سـعید، بزرگـانی .)88: 1386(سـعید، » ست باشـدتوانبود، اما نمیکه باید در آنجا میخوردمی

مشـهور شـدند » فرودسـتی جهـان سـوم«و اسپیواك با» تعامل استعمارشده و استعمارگر«همچون هومی بابا، با
یشناسـهاي ادوارد سـعید، در دو کتـاب شرقتـرین اندیشـهمهم.)125: 1311؛ خـدایی،88: 1384(تسلیمی،

)، ارائه شده است. ادوارد سعید در مقولۀ اروپا، آمریکا و مشـرق زمـین، 1382(سمیالیامپرو ) و فرهنگ 1386(
ها مشرق زمین، خاسـتگاه تمـدن غـرب دایرة جغرافیایی جهان سوم و جهان غرب پرداخته که در آنمعرّفیبه 

فـرانتس ).1386:166اسـت (سـعید،شدهمعرّفی» دیگران«نیسرزمو رقیب فرهنگی آن، از سوي مستشرقان، 
که مسائل پسااستعماري را در نـژاد، جنسـیّت، قومیّـت و نیز از نخستین منتقدان نظریۀ پسااستعماري است9فانون

). از آثـار برجسـتۀ او، پوسـت سـیاه، 80: 1387کنـد (ادگـار و سـج ویـک،رابطۀ زبان و قـدرت واکـاوي می
ــورتک ــفید و نفرینيهاص ــدگان س ــش ــانون،(نیزم ــک،165: 1353ف ــت336: 1385؛ مکاری ــه در ) اس ک

بسزایی داشته است.تأثیرگیري زیربناي فکري نظریات پسااستعماري شکل

7. Homi K. Bhabha

8. Orientalism

9. Frantz Fanon
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بابا، نیـز از دیگـر منتقـدان ایـن نظریّـه، روابـط فرهنگـی میـان فرادسـت و فرودسـت را بـا رویکـرد هومی
کـه در دنیـاي پسـامدرن در نـددارا فراتر از طبقه و نـژاد و جنسـیّت مـیهویتکند و شناختی بررسی میروان

شـود. واژگـان و مفـاهیم، ناخودآگـاه اسـتعمارگر و اسـتعمارزدهها سـاخته مـیها و تفاوتکشاکش اختالف
) و تقلیـد از 278: 1384(تسلیمی،شناختی فرهنگ فرادست و فرودست)، روابط روان969: 1388(شیرزادي، 
براسـاسترتیب ادوارد سـعید ن اشـاره کـرده اسـت. بـدینبابا به آمواردي است که هومیازجملهاستعمارگر، 

گـذارد میصـحهتضادهاي دوتایی، شرق و غرب و غالب و مغلوب و... بر تفاوت میان استعمارگر و مستعمره 
(شـیرزادي، دهـدو بابا از طریق تأکید بر نقاط تشابه دو قطـب، شـکلی جدیـد از گفتمـان دورگـه را ارائـه می

1388 :174.(
در نقـد پسااسـتعماري توجّـهاز مباحث قابل گریدیکی، »دیگري«و » خود«متقابل هاي به ساختپرداختن

هـاي میـان دو فرهنـگ، دو ملّـت یـا دو تمـدّن در هـا و رویاروییکه ناقد را به واکـاوي و تحلیـل تقابلاست
دهـد و سـت سـوق می، فرودسـت و فرادملّیـتها مانند نژاد، پوست، طبقه، جنسیّت و بازنمودهاي مختلف آن

هاي دوگانه بینافرهنگی یا بیناتمدّنی، بخشـی از قلمـرو پژوهشـی ادبیـات تطبیقـی بـه طبیعی است که این تقابل
.شمار رود

در نقد پسااستعماري» دیگري«، »خود«. 2-2
یـن در نقد پسااستعماري اسـت. اتوجّه، یکی از مباحث قابل »دیگري«و » خود«متقابل هاي پرداختن به ساخت

مغلـوب، نیـز بیـان ≠و غالـب بقیـه≠حاشـیه، غـرب≠مرکـزماننـدتقابل و رویارویی با اصطالحات متفاوتی 
بینـد، سعید، غرب که خود را همـواره در رأس و مرکـز می. به اعتقاد ادوارد)112: 1390مکاریک،شود (می

غـرب) خـود (حاشـیه و در تضـادّ بـا مثابـۀ که شـرق را بـههاي دوتایی را خلق کرده استاي از تقابلمجموعه
هرکس غیر از خود است، در فرهنـگ پسااسـتعماري، نخسـت که» دیگري). «116: 1389شاهمیري، (ندیبمی

حضـور دیگـري بـراي وجـود «رفت و بـه اعتقـاد اشـکرافتبه کار میشدهراندههایی به حاشیه براي مستعمره
ترتیب در . بـدین)170: 2004،اشـکرافت(» وجـود داردسوژه، حیاتی است؛ زیرا سوژه در نگاه خیرة خـویش

مرکز و هسته، بر شرق و انسـان عنوانبهکه غرب پیوسته شوداین تصویر بر اذهان چیره می«ياستعماردیدگاه 
.)196: 1394(صاعدي،» حاشیه، برتري و ارجحیّت داردعنوانبهشرقی 

» دیگـري«و» خـود«ستعمارگر و استعمارزده تضاد و تقابلکلی میان اطوربهدر راستاي این اندیشه و باور، 
کنـد. در نقش ایفـا می» دیگري«عنوانبهاست و گاه نیز استعمارشده » دیگر«که گاهی استعمارگرمطرح بوده

، غرب اسـت کـه بایـد بـه حاشـیه رانـده »دیگري«پسااستعمار، ة ، شرق است و در دور»دیگري«دوره استعمار
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بـا پـرداختن بـه » دیگـري«بـراي نـابودي» خـود«رود که سـرانجامتضاد تا جایی پیش میشود. این تعارض و
هـم » خـود«کند و اسـتعمارگر حتـی اگـر ازحفظ می» خود«مواردي چون فرهنگ و نژاد، سلطۀ خویش را بر

دانـد و یاستعمار را در هر شـرایطی در اولویّـت م» دیگري«زیرا؛داردیبرنمتر باشد، دست از استعمار ضعیف
و استعمارشــده» دیگــري«کنــد. درنتیجــه، میــان اســتعمارگربــرداري از استعمارشــده تلقّــی میهــدفش را بهره

کننـد؛ براي نابودي یکدیگر از هیچ تالشـی فروگـذاري نمیجایی کهتا آید، تضاد و تعارض پیش می»خود«
در درون مـا «خودِ اوست ونوعیبهو جدا از خود شخص نیست » دیگري«اگرچه برخی بر این باور بودند که

).15: 1390(خلف،» کند، بیگانه چهرة پنهانی است از هویت مازندگی می

و رمان ويسعداوياحمد . 2-3
، برنده جـایزة پـوکر عربـی شـد. 2014در سال سعداوينویس عراقی، احمد نوشتۀ رمانفرانکشتاین فی بغداد

خشـونت در عـراق و نقـش تمـامی اقشـار جامعـه در ایجـاد آن صـویرتبـهايگونـهبهدر این رمـان، سعداوي
اند. ایـن رمـان بـه داسـتان هایی اسـت کـه همگـی در رنـج مشـتركکه گویی رمان، روایت غریبـهپردازدمی

که طی انفجاري دوسـت صـمیمی پردازداي میفروش اجناس قراضهزندگی مردي به نام هادي عتّاگ، دست
هـاي خـونین سـال شود. وي از انفجارهـا و بمبارانپریشی میدست داده و دچار روانخود، ناهم عبدکی را از 

گان، کالبـدي را هاي بـدن ایـن کشـتهکند و با دوخـتن تکّـههاي اجساد مردگان را جمع میعراق، تکّه2005
گیـرد. جـان، جـان دوبـاره میشدگان در این بـدن بیکند که با دمیده شدن روح یکی از همان کشتهخلق می

منظوربـهجویی از عامالن کشـتارهاي بغـداد هاي بغداد به انتقامشود، در خیاباننامیده می» شِسمه«این کالبد که
جو، تبـدیل بـه یـک جـانی خطرنـاك پردازد. بعد از مـدتی امّـا، انتقـامایجاد عدالت و اجراي آن در عراق می

آمیختـه و همـین امـر منجـر بـه تنـاقض درار درهمگنـاه و گناهکـدر جسم وي اجزاي افـراد بیزیراشود، می
از پـس» شِسـمه«گردد. شود و هدف اصلی را گم کرده و عامل وحشتی فراگیر در کلّ کشور میمی»شِسمه«

رود که فرزندش دانیال قربـانی جنـگ گیرد، به خانۀ همسایۀ وي ایلیشواي پیر میهادي جان میۀآنکه در خان
زیـدون را حاضر نیست مرگ پسرش را بپذیرد. او در عین حال، ابـووجهچیهبهکه ایران و عراق شده؛ پیرزنی

دانـد. در ایـن میـان کـه تنهـا که مشوّقِ مشارکت در جنگ بود، مقصّر اصلی از دسـت رفـتن فرزنـد خـود می
و گیـردجاي فرزنـدش دانیـال را می» شِسمه«اش ناپو و تصویر قدّیس مارگورگیس است. همدم ایلیشوا، گربه

کند که دانیال بازگشته است.چنین تصوّر می
طاند، یا فرانکشتاین که مقامات امنیّتی نام جانی ایکس بر وي نهاده» شِسمه« حاکمیـت و شخصـی بـه توسـّ

نگاري جوان بلنـدپرواز، موفـق گیرد. در این میان محمود سوادي، روزنامهنام عمید سرور تحت پیگرد قرار می
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کند. در پایان داسـتان، ایلیشـوا میمعرّفیاش با نام فرانکشتاین شود و او را در مصاحبهمی» شسمه«به مصاحبه با
شـود، هـادي عتّـاگ کند و محمود سوادي از بغداد فـراري می، نماد مادر وطن است مهاجرت مینوعیبهکه 
تـرس و آشـفتگی گردد. در این داستان کـه در بطـن خـود، فضـاي انـدوه،فرانکشتاین دستگیر میيجابهنیز 

تواند در آن، ظالم و مظلوم را از یکـدیگر تشـخیص دهـد. کند، خواننده امّا نمیغریبی را به خواننده منتقل می
اگرچه واقعی نیست، اما بسیار باورپذیر و واقعی به رشتۀ تحریر درآمـده و کوشـش فرانکشتاین فی بغدادرمان 

است.براي دسترسی به عدالت را ستودنی نمودهسعداوي
» یک رمان خوب ادّعایی جز کشف حقیقت جهان، انسـان و رابطـۀ ایـن دو بـاهم نـدارد«اگر بپذیریم که

بـرداري از کشـف حقیقـت و پردهدنبالبـهرا کـه سـعداويتوان رمان احمـد ، پس می)35: 1389(عسگري،
اسـتعمارگر و اسـتعمارزده را رازهاي جامعۀ خویش است، دلیلی بر این ادّعا دانست. این نویسنده، تقابـل میـان 

فروش اجنـاس قراضـه، دهد که هادي، دسـتنشان میگونهنیااست، » دیگري«و» خود«که همان تقابل میان
بـه یکـدیگر، جسـدي کامـل درسـت هـاآنمانده از انفجار و وصل کـردن هاي اجساد باقیتکّهکردنجمعبا 

کند و به انتقام از عـامالن انفجارهـایی وق مفلوك فرار میکند تا الیق یک تدفین درخور شود، امّا این مخلمی
ابعـاد معنـوي، وحشـتناك و زمینـی را سعداوياند.وجود آمدن اعضاي بدن او شدههکه باعث بزنددست می

کند و به اعتقاد وي، این مبارزه مقدّس اسـت و استعمارسـتیزي را رهـایی از به طرز اثرگذاري در هم ادغام می
مـردم عـراق بـه رشـتۀ تحریـر هویـتاند. وي این رمان را براي نشان دادن خودباوري و رسیدن به دتحقیر می

.گیردتا حدّ زیادي از طنز سیاه بهره میو در این راستاآوردیدرم

مصادیق نقد پسااستعماري در رمان. 2-4
یافتگی غربتمرکزیّ. 2-4-1

و نظـرات در آراءآمریکـا دارنـد. ژهیوبـهه غـرب، هاي شرقی در این رمان نگـاهی مرکزیّـت بخـش بـعراقی
دسـتی و کمـک آنـان بـه واکنش مقامات خودکامه و فاسد داخلـی و همنوعیبهپردازان پسااستعماري،نظریه

انعکـاس یافتـه یخوببـهاستعمارگران مطرح شده است و این موضوع در دیدگاه نویسـندگان پسااسـتعمارگر، 
است.

مرة همین نویسندگانی است که اگرچه در رمـان خـویش تصـویرآفرینی واضـح و نیز از زسعداوياحمد 
معرّفـیآید که بیشتر بـه نگذاشته، اما از سبک و سیاق رمان چنین برمیجابهروشنی از غربیان براي مخاطبانش 

زده و اقـدامات ایـن قشـر، اهتمـام ورزیـده اسـت. در ایـن رمـان، هاي عراقی غربسازي از چهرهو شخصیت
يدر آرزوهایی چـون سـرتیپ سـرور، آمریکا همـان اهـرم قـدرتی اسـت کـه رجـال حکـومتی و شخصـیت
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شـهر، صـرف یافتن به آن هستند و تمام تالش خود را براي خدمت هرچه بهتر به این ابرقـدرت و آرماندست
فهــو فــی وضــع حســاس، مثلمــا فهــم احملمــود ان العميــد ســرور يتحاشــی أی شـائبة فــی صــورته أمــام االحــزاب احلاکمـة.«.کننــدمی

رتيـاح بسـبب ماضـيه و  يتجّسس هو علی املواطنني هناک من يتجّسس عليه لينقل االخبار إلی احزاب احلکومة التی ال تنظـر إليـه 
محمود فهمید که سرتیپ سرور از هرگونه خدشـه در «ترجمه: ()۹۱: ۲۰۱۳،سـعداوي(» عمله فی خدمة النظام السـابق

طور کـه جاسوسـی ت حساسـی قـرار داشـت و همـانکنـد. چـون در موقعیّـحکـومتی دوري میاش نزد احزابوجهه
.)کردندکرد، کسانی هم جاسوسی او را براي احزاب حکومتی میرا میوطنانشهم

نيـة... دّون مالحظتَـه الصـوتية الثانيـة:« خـری، مـع األمري سـايألفتح حممـود مسـجله الـدجييتال مـرة  کـان؟ يعمـالن، بصـيغة أو 
صــوتضبطمحمــود بــار دیگــر ترجمــه: ()۹۲- ۹۱: مهــان(» ملــاذا يريــدان أن يغــدو أمــامی وطنيــني جــداً؟ مــا هــذا الفوضــی؟

کننـد، حـاال بـه هـر هـا کـار میگونه شـروع کـرد: اونـا بـا آمریکاییاش را روشن کرد...صوت دومش را ایندیجیتالی
)بازیه دیگه؟مسخرهچه جورست نشون بدن؟ این پرخودشونو وطنقدرنیاخوان جلوي من صورتی، چرا می

کلّـی طوربـههاي بیگانـه اسـت. بخشـی بـه قـدرتتهاي مرکزیّسازي با دیگري، از دیگر مؤلّفـهتقلید و شبیه
تـرین مهمعنوانبـهکه منتقـدان پسااسـتعماري از آن شودوجودآمدن پدیدة تقلید میحضور استبداد، باعث به

. )57: 1391(برتنس،کنندعماري یاد میمؤلّفۀ ادبیات پسااست
از خـود بـه همـراه نـدارد و تـا جـایی یزدگدلی افراد و هویتاي جز بیتقلیدي صرف و افراطی که نتیجه

نـژاد و ازنظـرهـا، از هـر نظـر، چـه که بیگانگانِ در میـان آنرسندها به این باور میرود که شخصیّتپیش می
سـعی بـر تیـدرنهاورها، اعتقادات و فرهنـگ از جایگـاه واالیـی برخوردارنـد و باازنظرطبقۀ اجتماعی و چه 

هویـتترتیب این نوع واکنش افراطی، چیـزي جـز از بـین رفـتن سازي خود با دیگري بیگانه دارند. بدینشبیه
سـت، هـا نیدر فرایند تقلید، نتیجـه هرگـز بازتولیـد صـرف آن ویژگی«ازآنجاکهملّی به همراه ندارد. همچنین 

سـازد و نبـودِ شـود کـه نـوعی گسسـتِ گفتمـان اسـتعماري را فـاش میی بدلی و مـبهم ایجـاد میهویتاغلب 
کنـد و ناکـامی، جلـوه مییدگیپاشـازهم، همراه با نوعی ازخودبیگانگیگري افراطی در هاي تقلیديموفقیّت

، ازخودبیگانـهدهـد. شخصـیّت آن را مـورد آزمـون قـرار میغلبه تامّ فرهنگ غرب را آشکار ساخته و برتري
فردي خود، کاري انجام دهد یا صـحبتی کنـد، مگـر اینکـه فرآینـد هویتبخشی به تواند براي مشروعیّتنمی

خـویش هویـتفرودستی خود را از جانب سوژة غربی، متوقّـف سـازد و بـه واسـازي شـرایط خـود و تثبیـت 
).245- 1392:244(سلدن،» بپردازد

ــز بازتــاب الگــوگیري عراقیدر رمــاســعداوياحمــد  ــدگی غــرب، ن خــود نی ــههــا از روش زن در ویژهب
جيب أن ال تثري الکأبة فـی نفـوس مـن ينظـرون إليـک. کـن «نشان داده است. یخوببههایی چون باهر السعیدي، شخصیّت

إجيابيّاً دائماً. کن طاقة أجيابيّاً تنجو. احلق حليتک و بـّدل قميصـک و سـرّح شـعرک جيّـداً. انتهـز کـل فرصـة لتنظـر إلـی نفسـک فـی 
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فـس النسـاء فـی هـذه القضـية. ال تکـن شـرق : ۲۰۱۳،سـعداوي(» يّاً جـّداً املرآة. أی مرأة کانت، حتی لو فی نوافذ سـيارة واقفـة. 
کنن. همیشه مثبت باش. باید نیـروي مثبتـی باشـی. نباید ناامیدي روبه کسانی منتقل کنی که بهت نگاه میترجمه: ()۵۵

شی. اصالح کن. پیرهنتو عوض کن و موهاتو شونه بزن. از هر فرصتی براي نگاه کردن بـه خـودت موفق میيطورنیا
رقابـت کنـی. خیلـی مسئلهها تو این اي حتی شیشه خودروهایی که پارك کردن. باید با زنینهتو آینه استفاده کن. هرآ

)شرقی نباش.

فساد اخالقی. 2-4-2
کشـند تـا در خـالل میتصـویربهانـد، نویسندگان رمان اجتماعی اغلب آنچه را خـود در جامعـه تجربـه کرده

نیـز سـعداويامعه موجب معایب و مفاسد است. احمد القا کنند که گاهی سیاست حاکم بر جگونهنیاداستان 
اجتمـاعی بـه وضـعیت جامعـه و ازنظرهاي مناسب پردازيدر رمان فرانکشتاین در بغداد، با فضاسازي و صحنه

ایـن فسـاد یدر پـطوري که کند، بهزندگی مردم پرداخته است و فساد اجتماعی حاکم بر جامعه را روایت می
کـه محمـود و برخی رجال حکومتی با زنان ارتباط خـالف شـرع و عـرف داشـتندمنصبان اجتماعی، صاحب

مث انتهـت اجللسـة «انمار و برخی دیگر نیز از این ارتبـاط برحـذر نبودنـد. ، ابوباهر السعیديالسوادي، حازم عبود، 
لبــرية الــی غرفــة نــوم فــی الطــابق  ه و هــو خمــدٌر  ــوض الفتــاتني و ســحبهما ليــد حممــود. قــاد : ۲۰۱۳،ســعداوي(» الثــانی...مــع 

خواباتـاقمسـت بـود بـه سـمت کامالًدو دختر بلند شدند و دستان محمود را گرفتند و بردند. او را که ترجمه: ()۵۱
)طبقه باال هدایت کردند...

م، آن هنــاک ضــيفة فــی و « شــعر حممــود بزهــٍو و هــو يســمع عــرب هــاتف غرفتــه فــی الفنــدق، بعــد مغيــب الشــمس فــی أحــد اال
تت هذه الضيف محمود احسـاس غـرورترجمه: ()۲۰۰: (مهان» .ة فی غرفته حتی صباح اليوم التايلإنتظاره، کما أخربه محة. 

کرد. یک روز غروب، حمه به اتاقش در هتل تلفن کرد و به او گفت که مهمانی مؤنث در انتظـار اوسـت. ایـن مهمـان 
)شب را تا صبح روز بعد در اتاقش ماند.

کانـت نـوال الـوزير علـی طـرف الثـانی، «هر السعیدي با نوال الوزیر کارگردان نیز، دلیلی بر این ادعاست. ارتباط با
ـــا  نزعـــاج شــديد. کانـــت کلما هـــر الســـعيدی. تکلمــت مباشـــرة و  ولکنهــا علـــی مــا يبـــدو مل تنتبـــه ان مــن رد عليهـــا مل يکـــن علــی 

ـا متالحقة و نزلت علی حممود مثل الصاعقة. اشياء کثرية ف ذا االتصال الغاضب ... و يبدو أ حقـاً کمـا » الفـام البـودی«ضحتها 
نشـد آنکـه توجّـهرسید، ماما به نظر می؛ سوي خط نوال الوزیر بودآن(ترجمه: )۱۱۱:(مهـان» قال فريد شّواف ذات يـوم

مثـل صـاعقه بـر سـر پشت سرهم کلماتشنبود. با ناراحتی شدید شروع به صحبت کرد.باهر السعیديپاسخش را داد، 
رسـید روابطشـان خـوب آمد. پرده از چیزهاي زیادي در ایـن تمـاس هولنـاك برداشـت... بـه نظـر میمحمود فرود می

)گفت.طور که فرید شوّاف میاو با السعیدي در ارتباط بود، همانواقعاًنیست. گویا 
ال... «کنـد: بیـان میگونـهنیال بینیم که ابوانمـار نظـرش را راجـع بـه فـرج دالدر جایی دیگر از رمان می

کنـت ملکـاً فـی املنطقـة و هـو کـان  ـذا العمـر... أ رم. لن أترکه يذلنی و أ مستحيل... لن أکون موظفاً حتت يد هذا اللص و ا
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کنت ملکاً  نایتکـار ... زیر دست ایـن دزد جممکنهریغنه... (ترجمه: )۲۲۴: (مهان» يؤجر البيوت للقحاب و الگواويد... أ
هـاي فاسـد هـا و آدمهاش رو بـه هرزهتو این سن و سال ذلیلم کنه. وقتـی اون خونـهدهمینم. اجازه کنمینمکارگري 
)... من شاه بودم.داد، من، تو این منطقه براي خودم شاهی بودماجاره می

کـه سـعداويهـاي پسااسـتعماري اسـت. ارتباط سیاست و فساد اخالقی یکی از موضوعات اساسـی رمان
هاي مختلف، آنچه را اتفـاق سازي و محوریت شخصیتکشی و استثمار غرب را لمس کرده با شخصیتبهره

منصبان و رجال حکومتی، شرب خمـر، رفـتن بـه بند و باري صاحبکند. انعکاس فساد و بیافتاده حکایت می
هـا اشـاره سنده در ایـن رمـان بـه آنهاي اجتماعی است که نویناهنجاريازجملهو...کلوب شبانه بدون مجوز 

کرده است.
)یهویتبی(هویتچندپارگی . 2-4-3

ملّـی عراقـی، هویتلۀ ئبرد. مسگیري کشور در اوایل قرن بیستم، از مشکلی مزمن رنج میعراق از زمان شکل
نوعیهبـرمـان فرانکشـتاین فـی بغـداد را داد.پس از فروپاشی رژیم صدام حسین به شدّت خـود را نشـان مـی

سـرزمین و سـعداويواقعـی دانسـت. هویـتتوان نمایانگر تالش براي رهایی از خودباختگی و رسیدن به می
که براي بقاي نسـل خـود، بـه غـرب و داندمیهویتجامعه خود را گرفتار چنگال خودباختگی و چندپارگی 

تۀ دسـت هـادي اسـت، ابعـاد یـا هیـوالیی کـه سـاخ» چیز«تصویرکشیدنفرهنگ غربی نیازمند است. وي با به
ترین شـیوه نشـان را بـه خـاصهویتسازد و این چندپارگی هویتی را در ذهن خواننده متبادر میگوناگون بی

هـایی همه قربانیان انتقام بگیـرد. او آدميجابهکند تا که خود را قربانی میهیوالیی منجی است» چیز«دهد. می
- ها مـیخـوراك رسـانهسعداويمخلوق اند.ود آمدن اعضاي او شدهوجهبث هایشان باعکشد که بمبرا می

ألنّـی مکـّون مـن جـذاذات بشـرية تعـود إلـی «پرورانـد.کنـد و فکرهـایی از ایـن دسـت در سـر میشود، مصـاحبه می
ت و اعـراق و قبائـل و اجنـاس و خلفيـات اجتماعيـة متباينـة، أمثــل هـذه اخللطـة املسـتحيلة التـی مل تتحقـق سـابقاً  املــواطن مکـو . أ

هاي مردمـانی از اقـوام، نژادهـا و مـن از قطعـات بـدنکـهازآنجاییترجمـه: ()۲۰۱۳:۱۶۱، (سـعداوي» العراقی االول
در گذشـته وقـتچیهحال هبترکیبی محال هستم، از چیزي که تاام، پس نمایانگر طبقات اجتماعی مختلف درست شده

)یک هستم.به دست نیامده بود. من شهروند عراقی درجه
کشـد، امّـا چیـزي هایی بـد را میت هولناك خود است. ابتدا فقط آدمموریأمدر حال انجام نوعیبه» چیز«
افتـد، بیند باید بعضی از قطعاتش را عوض کند و شروع بـه کشـتن هرکسـی کـه گیـرش میگذرد که مینمی
کانـت لـدی «فرشـته نیسـت. کسچیهـها اسـتفاده کنـد، تـوجیهش ایـن اسـت کـه کند تا از قطعات بدن آنمی

شکوک قويّة أن عملية الرتميم االخرية قـد اسـتخدمت فيهـا حلـوم قادمـة مـن جسـد جمـرم. لقـد اسـتعملوا، دون أن يعرفـوا رمبـا، أجـزاء 
تردیدهایی جدي داشتم در مورد اینکه در جرّاحی ترمیمی آخـري کـه ترجمه: ()۱۷۲: (مهـان» من جسد أحد اإلرهابني
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آنکـه بداننـد از اعضـاي جنـازة یـک م شده، از اعضاي بـدن یـک مجـرم اسـتفاده شـده اسـت. شـاید بیروي من انجا
)تروریست استفاده کرده باشند.

نمـادي از یـک دیـگ » چیـز«عبـارت دیگـر ایـنهویـت و بـهیگشـتگدچار گمترتیب این مخلوق بدین
نوعیبـههـاي مختلـف عراقـی اسـت و هـاي نژادهـا و قومیّتکه متشکل از پارهشودها میهویتجوش درهم

هاي شخصی براي عـدالت، مکافـات، انتقـام و مجـازات اسـت، چیـزي کـه بـراي یـک گـروه بازتاب مالك
حلّ بحران باشد، خـود، عدالتی است. امّا این شخصیّت بیش از آنکه راهعدالت است و براي گروهی دیگر بی

آورد.، وحشت و ناامیدي را براي مردم به ارمغان میزمان ترسمروربهتر است و علّت اصلی بحرانی بزرگ
ی را کـه در هـویتکنـد و ایـن بیهـاي رمـان، ایـن اندیشـه را بـه خواننـده القـا میدر اغلب بخشسعداوي

اسـت و ایـن عالمتـی )1(666دهد. شـماره تلفـن زنـی نشان میروشنیبهوجود آمده است، سار استعمار بهسایه
و وجـد اهلـاتف «اسـت. بـاهر السـعیديی در دیگر شخصیّت ایـن داسـتان یعنـی هویتاست که نشان از مشکالت

ئــی. فتحــه فوجــد أربــع عشــرة مکاملــة فائتــة نصــفها مــن الــ لشــاحن الکهر : ۲۰۱۳،ســعداوي(» ۶۶۶ـالثـانی للســعيدی موصــوالً 
که چهـارده دیباز کرد و دکه در حال شارژ شدن، بود. آن رادیرا ديدیدوم باهر السعیمحمود گوشترجمه: ()۱۲۹

)بود.666ازهااز آنیمیاز نشیدارد و بپاسخیتماس ب
توان احساس کـرد. در جـایی از رمـان مدام این خودباختگی و بیگانگی از هویت را میسعداويدر رمان 

یدي، گرفتـه بخش خـویش، بـاهر السـعکه محمود السوادي بسیاري از صفات اخالقی را از استادِ الهامبینیممی
ها را تمسـخر دیـد و کـت و شـلوارپوشاي بـه تغییـر نـوع پوشـش در خـود نمیبود، اگرچه او از قبـل عالقـه

از مزایـاي آن قطعـاًتـر کـت و شـلوار نپوشـیده، زمان به این نتیجه رسید که هـرکس پیشمروربهکرد، اما می
و قمصان ملونـة، رغـم أنـه کـان يسـخر سـابقاً، مـع أصـدقائه حيلق بشکل يومی. يرتدی بدالت بربطات عنق «خبر بوده است. بی

لسياســيني و املــوظفني احلکــوميني و   ــا أصــبحت ترتبــة بدرجــة کبــرية  ن االنــور مــن أصــحاب البــدالت و يــری أ فريــد شــّواف و عــد
قة ليسحبوا شخصاً  م وسط الشارع بکامل اال فراد املليشيات املسلحة الذين ينزلون من سيارا مـا مـن حملـه أو سـيارته و کذلک 

پوشـید تراشید. کت و شـلورا میریشش را میهرروز(ترجمه: )۲۲۱: (مهـان» أو يقتادونه إلی جهة جمهولةيبهذلون أحواله
ها آنکه قبل از آن او و دوسـتانش، فریـد شـوّاف و عـدنان االنـور، بـه کـت و شـلوارپوشباوجودبست. و کراوات می

طـور شد به تعداد زیـادي از سیاسـتمداران و کارکنـان دولـت، همیننوع پوشش مربوط میخندیدند. به نظرش این می
تـا شخصـی را از آمدنـدنظامیان مسلح که گاهی وسط خیابان با آراستگی کامل از خودروهایشان پایین میاعضاي شبه

)مغازه یا خودرویش بیرون بکشند و روزگارش را سیاه کنند.

استعمارستیزي. 2-5
مردم تحت سلطه اسـتعمار، آرزویـی جـز آزادي و رهـایی در آنسااستعماري داراي شرایطی است که پةدور
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طور کلــی بــه«کننــد. ترتیب از هــر راهــی بــراي گــذر از ایــن اســتثمار اســتفاده میندارنــد. بــدینرااز اســتثمار 
نی فکـري و فرهنگـی شـود کـه بـه بررسـی، افشـا و مقابلـه بـا نفـوذ مبـااستعمارستیزي به فراینـدي اطـالق می

هـاي کنند سلطۀ خود را در تمام اشکال فرهنگی، اقتصادي و سیاسی بـر ملّتپردازد که سعی میبیگانگانی می
گرایی که در مسـیر تـالش بـراي گرایی و ملّی). بومی63: 1998(اشکرافت، » تحت سیطره خود تداوم بخشند

گرایی بـا تمرکـز ملّی«، جهیدرنتشوند. محسوب میهاي استعمارستیزيزدودن تأثیرهاي غرب باشند، از روش
هاي گوناگون مردمـی را اسـتخراج کـرده، در غرب)، نیروهاي پراکنده در نهضتبر دشمن مشترك (بیگانه/

).161: 1391(گاندي، » کندیکدیگر ادغام می
ري نویسـندة رمان فرانکشتاین فی بغداد نیز رمانی پسامدرن است و پرواضح اسـت کـه یکـی از مبـانی فکـ

اي کـه ایـن اعتقـادات، گونـهی مردم براي دور شدن از استعمار است، بهرمان، استفاده از باورها و اعتقادات ملّ
هـا را بـراي اسـتمرارِ مستقیم و غیرمستقیم ابـزاري کارآمـد بـراي مقابلـه بـا اسـتعمارگران بـوده و تـالش غربی

نیـز بـا سـعداويشرقی، ناکام گذاشـته اسـت. احمـد استعمار خود و جایگزین کردن فرهنگ خود با فرهنگ 
اي خـاص، آنچـه را کـه بایـد، خلق این هیوال در رمان، براي نشان دادن چنین اندیشه ذهنی، بنـا دارد بـه شـیوه

بـدي کـه معـرف هـیچ شـخص یـا یـا کال» چیز«که براي مبارزه با استعمار و استبداد بیان کند. در پی آن است 
هــاي شــجاعانه، بــه اجــراي عــدالت و انتقــام از عــامالن بمبمــأموریتیر پــی خصوصــی نیســت دموجــود بــه
الـرّد علـی نـدائهم برفـع أ«:کنـدشد، ظهور میگناه میکه باعث ناامنی و از بین رفتن مردم بیدر شهرمنفجرشده

ــرمني. ســأجنز العدالــة ع لــی االرض أخــرياً، ولکــن يکــون الظلــم و االقتصــاص مــن اجلنــاة. ســأقتص، بعــون هللا و الســماء، مــن کــل ا
تی الحقاً، فی السماء أو بعد املـوت (ترجمـه: )۱۵۶- ۱۵۵: ۲۰۱۳،سـعداوي(»هناک من حاجة النتظار ممٍض مؤمل لعدالة 

ام و به یاري خدا و آسمان تمـامی جنایتکـاران را، قصـاص ها هستم و از بهشت آمدهمن پاسخ نداي تظلّم و قصاص آن
هاي طـوالنی بـا درد و عدالت را در زمین حاکم خواهم کرد. دیگر نیازي نخواهید داشت، مدّتخواهم کرد. سرانجام 

)آید.هاست و بعد از مرگتان میرنج در انتظار عدالتی باشید که در آسمان
خواهـد میکند که دیگران برداشت نادرستی از او دارنـد. او دلـشگونه احساس میاینسعداويمخلوق 

زنـد، بلکـه هـدف تصـادفی دسـت بـه کشـتار نمیطوربـهشان دهد که موجود بدي نیست و توضیح بدهد و ن
ـذا الوصـف لقـد حّولـونی إلـی جمـرم و سـفاّح«:گیري و کوتاه کردن دست استعمارگر اسـتاصلی او انتقام ونی  و شـا

انـد، جانی و قاتل تبـدیل کردهمن را به یک(ترجمه: )۱۵۷: (مهان» مع الذين أسعی للقصاص منهم اصال و هذا ظلٌم کبريٌ 
)ظالمانه است.،قصاص کردنشان هستمدنبالبهمن خودم درواقعاند که به کسانی تشبیه کرده

گردد.رسیدن به هدف خویش دچار لغزش میدرراهتیدرنهااگرچه 
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ــدئولوژي  ــتان، ای ــن داس ــف را میضــدّ اســتعماردر ای ــاد مختل ــا شــدّت و ضــعف و در ابع ــوان در ي، ب ت
دیـد، وضـوحبه، دشـمن و سـاحر، وانـهیدنیتـربزرگهایی چون دیوانۀ کوچک، دیوانـۀ بـزرگ، خصیّتش
پردازي از این افراد، برپایۀ روشـنگري و مبتنـی بـر با شخصیّتسعداوييضدّ استعمارکه ایدئولوژي طوريبه

إنـه فعـل االفاعيـل حتـی يـدفع االمريکـان يقـول، ... »السـاحر«اّمههـم رجـل عجـوٌز امسيـه «:گرایی نشان داده شده اسـتملّی
يـديهم ... امترینشــان پیرمــردي اســت کــه او را ســاحر نامیــدهمهم(ترجمــه: )۱۵۹: مهــان(» بعيـدا عــن بغـداد و ال تســقط 

ها از بغـداد و جلـوگیري از سـقوط ایـن شـهر انجـام داده اي براي دور کردن آمریکاییالعادهگوید، کارهاي خارقمی
)است.
ص الثالث مـن حيـث االمهيّـة هـو مـن أطلـق عليـه تسـمية العـدو ألنـه يعمـل ضـابطا فـی جهـاز مکافحـة اإلرهـاب... إنـه الشخ«

ــتعطش هلــااآلنجبــواری  ــه، لتحقيــق العدالــة التــی ي ــا الطريقــة الوحيــدة برأي ــه اجلليلــة ال ــه: ()۱۶۰مهــان: (» و يقــدم خدمات ترجم
... او ن. چون او یک افسر در دستگاه مبارزه با تروریسـم اسـتگویم دشمشخص مهم، کسی است که به او مینیسوم

دانـد کـه تشـنۀ آن دهد. این کار را تنها راه احقاق عدالتی میکند و خدمات درخشانی ارائه میاکنون کنار من کار می
)است.

تـرین هایی چـون دیوانـۀ کوچـک، دیوانـۀ بـزرگ و بزرگدر خالل رمان، با آوردن شخصیّتسعداوي
در رسیدن به حق و عدالت بودنـد نیـز، بیـزاري خـود را از اسـتعمار و » چیز«یاریگرنوعیبههرکدامکه وانهدی

نـون «:دهـدبیگانگـان، نشـان میۀ سلط ننـی مثـال للمـواطن االمنـوذجی... الـذی مل يتحقـق سـابقاً... ا نـون الصـغري يـؤمن  ا
ن علـی االرض و مبسـاعدتی فـی هـذه الکبري يری أنی آدات اخلراب العظيم الذی يسبق ظهـ ور املخلـص الـذی بشـّرت بـه کـل االد

م سيکتسـب  املخلّـص و إنّـه فـی القـادم مـن اال نـون االکـرب فهـو يـری أننـی أ املهمة فهو يسرّع من قيام املخلص املنتظـر... أمـا ا
ريـخ جزءاً من صفاتی اخلالـدة و سـيغدو إمسـه حمفـوراً جبـوار إمسـی فـی أی مدّونـة تتحـد ث عـن هـذه املرحلـة العصـيبة و الفاصـلة فـی 

ريخ هذا البلد اي از شـهروند نمونـه دیوانۀ کوچک عقیـده دارد کـه مـن مثـال زنـده(ترجمه: )۱۶۱: (مهـان» االرض و 
دانـد کـه پـیش از ظهـور منجـی ساخته نشده است... دیوانۀ بزرگ مـن را ماشـینِ ویرانگـر عظیمـی میقبالًهستم... که 

اند و او هم با کمک کردن به من در این مأموریت، قیام منجـی موعـود را جلـو مام ادیان بشارت آمدنش دادهتتیبشر
مـرا بـه ۀ داند. او در روزهاي آینده بخشی از صفات جاودانـترین دیوانه مرا خود منجی موعود میاندازد... اما بزرگمی

دشـوار و در ایـن بخـش از تـاریخ ۀ عملی که در ایـن مرحلـدست خواهد آورد و نامش در کنار نام من، در هر دستورال
)دهد، حک خواهد شد.زمین و تاریخ این کشور رخ می

استعمارسـتیزي زوایاي گونـاگونمعرّفیهدفی که در طیّ نگارش این رمان و شناخت و دنبالبهسعداوي
خالفـت بـا اسـتبداد و سـلطه نیـز اشـاره هایی چون سرزمین و دین، در راستاي انتقاد و مداشته، به پدیدهدنبالبه

.کرده است
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سرزمین. 2-5-1
کـه مستقیم و تنگاتنگی با سرزمین، وطن و مـرز و بـومی گـره خـورده اسـتطوربهزندگی مردم یک کشور 

به مکان و سـرزمین مـادري توجّهسازد. در این راستا وابستگی به ملّیت خویش را برجسته و بزرگ میینوعبه
سزایی دارد. در این رمان نیـز نویسـنده از ایـن امـر بهاهمیتستان در پیوند با پدیدة استعمارستیزي در روایت دا

هایی وار و گذرا عنوان کرده اسـت؛ شخصـیتصورت اشارهبهنبوده و پدیدة وطن و سرزمین مادري را مستثنا
ر بـه تـرك محـل کشور، مجبـواامننخاطر شرایط بد و السعیدي که بهشمونی، امّ دانیال و علی باهرچون نادر

در الشـماس يـری أن کـل شـیء موقـت. سـتنتهی هـذه الفوضـی و ستسـتقر أمـور الـبالد و «:شـوندسکونت خویش می کـان 
دیـد. ایـن اوضـاع را موقتی میزیچهمهنادر (ترجمه: )۲۴۶: ۲۰۱۳،سـعداوي(» يعود قريباً. رمبا خالل سنة أو أکثر قليالٌ 

بازخواهند گشت شـاید حـدود یـکيزودبهها و شرایط کشور به آرامش خواهد رسید و آنآشفته تمام خواهد شد
)سال یا کمی بیشتر.

، تسـلیمِ اصـرار تیدرنهاشان، انهاي بسیاري و دوري از فرزندها و رنجاز تحمّل مشقّتپسیا امّ دانیال که 
آنـان، بغـداد دیگـر جـاي ازنظـرزیـراکنـد؛میاش در بغداد را براي همیشـه تـركشود و خانهفرزندانش می

مـه التـی فّضـلت االنتظـار فـی عينکـاوا«:مناسبی براي زندگی نبود و حـني ظهـرت علـی فـتح دانيـال هاتفـه احملمـول و اتصـل 
مع العجـوز و لکـن سـاريها. وافقـی علـی مـایحتدثهو وقت العمل و ليس وقت احلقيقة.اآلناخلط قال هلا بلغة االنگليزية صافية: 

ن براحــة و دون مشــاکل لربــع ســاعة. کانــت العجــوز ســعيدة و  ن تتحــد تقــول. قــال ذلــک مث أعطــی اهلــاتف للعجــوز و ظلــت املــرأ
دانیال تلفن همراهش را گشود و بـا مـادرش کـه تـرجیح داده بـود در (ترجمه: )۲۹۰: (مهـان» تری العامل بعينني جديدتني

وقـت عملـه نـه اآلنرا برداشت با انگلیسـی روانـی بـه مـادرش گفـت: عینکاوا منتظر بماند تماس گرفت. وقتی گوشی 
و بـدون هـیچ یراحتبـهحقیقت. با پیرزن حرف بزن اما با مدارا. هرچی میگه قبول کن و گوشی را به پیرزن داد. دو زن 

)صحبت کردند. پیرزن شاد بود و نگاهی نو به دنیا داشت.باهممشکلی حدود یک ربع 
کنـد تـا میل باطنی خود، به عمان سفر میبرخالفهاي این رمان نیز از دیگر شخصیّتعلی باهر السعیدي

ء«:خود را از شرّ اتفاقاتی که افتاده نجات دهد مل أسرق فلساً واحداً من هـذه الدولـة اجلـر و ال مـن االمـري کـان احملتلّـني. أ
ــا مــؤامرة حاکوهــا ضــّدی و لقــد جنحــوا فــی مســعاهم، فهــا أنــذا هــ ّ ارب مــن وجــه عــدالتهم املنقوصــة. لقــد أرادوا طــردی مــن البلــد، إ

م م يعرفون أننی أمحل مشروعاً وطنياً صادقاً و أرادوا أن يتغدوا بی قبل أن أتعشی  من هیچ پـولی (ترجمه: )۳۴۳: (مهـان» أل
علیـه مـن درسـت کردنـد و ام. این یک توطئه بود کههاي اشغالگر ندزدیدهزده و نه از آمریکایینه از این دولت پیسی

خواسـتند مـرا از کشـور بیـرون کننـد، چـون هـا میام. آنها فرار کردهموفق شدند. حاال من از دست عدالت ناقص آن
فروشـان و درگیـري بـین وطنۀ دانسـتند کـه لحظـکـردم و میاي را هـدایت میدانستند من پـروژة میهنـی صـادقانهمی

).را از بین ببرم، نابودم کنندهاآنخواستند پیش از آنکه من یو فقط مپرستان شریف نزدیک استوطن
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دین. 2-5-2
و باعث پیوند هرچـه بیشـتر افـراد تکیه و پایبندي به دین، باعث دوري افراد از پذیرش فرهنگ تحمیلی غربیان

و تعلّـق بـه يدبنـیپاگـردد. ایـن افـراد مییگـانگیازخودبی و هویتمانع از بیینوعبهو با عناصر سرزمین خود
هایی چون امّ دانیال، چیز و حتـی هـادي ارائـه شـده اسـت. امّ شخصیّتتوسّطهایی از این رمان دین در بخش

کردن کـردن، کلیسـا رفـتن، صـحبتهـاي دیـن، دعـاها و گزارههایی از رمان، با نشـانهدانیال مکرّر در صحنه
لس ها هنا کل مسـاءتقريبا لتجـدد حواريتهـا العقيمـة مـع صـورة جت«اند. و توصیف شدهمعرّفیسِنت مارگورگیسِ شهید، با

القــديس الشــهيد ذی الوجــه املالئکــی ... ال أحــد يســتمع هلــا بشــکل خملــص، ســوی بنتيهــا و القــديس مــارگورگيس الشــهيد الــذی 
وگويگفـتا نشسـت تـجـا میهمانهـرروزبـاًیتقر(ترجمـه: )۲۲مهـان: (»تصّلی لروحه کثرياً و تعتربه قّديسها الشخصی

ســنّتکســی کـه جــز دختــرانش و...اش را از ســر بگیــردثمـرش را بــا تصــویر قـدیس شــهید بــا آن چهــرة وارفتـهبی
هـایش دربـارة دانسـت، خالصـانه بـه حرفاش میخواند و او را قدیس شخصیمارگورگیس شهید که برایش دعا می

)داد.پسرش گوش نمی
کـرده کـه در پـی انتقـام و مجـازات اسـت و در ایـن راه معرّفیرادي نمایندة افعنوانبهرا » چیز«سعداوي

رسـالت درراهنشـده و صـبغۀ دینـی دارد و یزدگـغربکنـد، امـا دچـار گناه و گناهکار باهم مجازات میبی
أقول هذا ألولئک النـاس الطيبـني املسـاملني. واطلـب ان تـدعوا «:دهدکار خود قرار میسرمنشأخویش، حمایت الهی را 

هاي خــوب و خطـابم بـه انسـان(ترجمـه: )۱۵۷مهـان:(» لـی و تعقـدوا األمـانی فـی قلـوبکم علـی انتصـاری و اکمـالی ملهمتـی
)خواهم که برایم دعا کنید و در دل براي پیروزي و اتمام مأموریتم، آرزو کنید.خیرخواه است. از شما می

لربکة االهلّيةأننی العزرائيل االکرب الذی سيبتلع هذا العامل کله مرعيّ « اکبـرم لیـ... مـن همـان عزرائترجمـه: ()۱۶۹: (مهان»اً 
).دیخواهم بلعیالهتیکه همه جهان را با حما

اش، بـه خـاطر از بـین رنگ بودن اعتقادات مـذهبیکمباوجودهاي این رمان، هادي نیز از دیگر شخصیّت
ولکنـه، کمـا فـی املـرة «:کـرددیمنی تلقـی مینمـود و آن را نـوعی بـرفتن شمایل گچی باکره، احساس خطـر می

ا هذا احلفر اخلشبی االنيق، أحـس خبطـر هـذه اخلطـوة لـو أقـدم عليهـا. فلتبـق هـذه اللوحـة هـا هنـا و رمبـا سـيقوم االولی التی شاهد 
ائيّاً  جلّص کی يتخلص من هذا القلق  اولـی کـه لـوح چـوبی اما او مانند بار...ترجمه: ()۲۹۸مهـان: (»الحقاً بردم الفتحة 

زیبا را دیده بود، از اقدام به این کار و برداشتن چنین قدمی احساس خطر کـرد. بـا خـود گفـت بگـذار ایـن لـوح بـاقی 
)بماند. شاید بعدها این شکاف را با گچ بپوشاند تا براي همیشه از این نگرانی خالص شود.

گیرينتیجه. 3
دهـد، ایـن رمـان بـا قلمرو پژوهشی مطالعات فرهنگـی را شـکل مینقد پسااستعماري ساحتی پویا ازازآنجاکه

یــافتگی غــرب، مشــکالت اخالقــی، مرکزیّتچــونهایی مایــهپسااســتعماري، درونهاي نقــدتکیــه بــر مؤلّفــه
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شود:دریافت مینیچننیاکشد و از نقد پسااستعماري رمان، میتصویربهرا هویتخودباختگی و تزلزل 
ژهیوبـهها در عـراق، دربارة شناخت موقعیت سختی است که حضور آمریکایین فی بغدادفرانکشتایرمان- 1

اثري را خلق کرده که از معضالت سیاسی و اجتماعی مربوط به خودِ عـراق سعداويدر بغداد رقم زده است. 
هیـوالیی شـود، امـا وجـود ها در کشورهاي دیگر منطقه دیده میگرفته است. اگرچه مشابه این ویژگینشئت

نامرئی، جادو، شعبده و رؤیاپردازي که همگی ریشـه در فرهنـگ رایـج در جامعـۀ عـراق دارد، حـاکی از آن 
ها دهنـد و در مواقـع سـختیگونه را بر تفسیرات عقالنی و منطقی ترجیح میخیالياهها تفسیراست که انسان

و نیـروي فـراوان و تـأثیربـه موجـوداتی بـا شوند و تبـدیل ها ظاهر میبامبار، اشباح در پشتو اوضاع خشونت
گردند.العاده میخارق

ناامیـدي از آینـده را نوعیبـهجویی و خشـونت و انتقـامبر رمان، وهم و ترس به همراه حسّفضاي حاکم - 2
که روایـت از اجتمـاع اسـتعمارزده يضدّ استعماربا آفرینش رمانی سعداويترتیب احمد دهد. بدیننشان می
ملّـی در هویـتهاي بـه نشـانهتوجّهشرقی را به حاشیه نبرده، سعی دارد با فردیتارد، در عین حال که عراق د

هاي اجتمـاعی و فـردي ناشـی از ي را ارائه دهـد و آسـیبضدّ استعمارگرایانه و هویتابعاد مختلف، موضعی 
طـوف بـه خـودِ عراقـی و بـه ها، بیشـتر معپردازيسلطه و نفوذ غرب را در جامعۀ عراق، در مصداق شخصـیّت

بـاختگی و تزلـزل الگوگیري از غرب کرده است. وي عامـل اصـلی تمـام مشـکالت جامعـه خـویش را، خود
منجر به ترس شده و وقتی ترس به یک حالـت اجتمـاعی عمـومی تبـدیل شـود، تیدرنهاداند که ، میهویت

دهد که مـدّعی شـوند و قدرتشـان را میهاي ظاهرشده از هر سو این فرصت کند و به قدرتجامعه را فلج می
را به رخ بکشند.

هاي اجتمـاعی و فـردي ناشـی از سـلطه و واسطۀ آن آسیبکه نویسنده بهفرانکشتاین فی بغدادسوژة رمان- 3
و با اندکی دقّـت نفوذ غرب را در جامعه عراق آن روز بررسی کرده، بیشتر معطوف به خود جامعۀ عراق بوده

از قبل، در جامعه وجود داشته است؛ یعنی همان هیوالیی که زاییـدة تـرس سعداويکه سوژة توان دریافت می
ــري اســت. هیــوالیی کــه از دل ظلــم جهــان مــدرن، خشــونت مدرنیتــه، یکسان ســازي، حــذف از دیگ

قـد برخاسـته و در برابـر انسـان و مظـاهر دنیـاي معاصـر ایسـتاده اسـت. ها و جادوي مذهبی تمامفرهنگخرده
هـاي بسـیاري اسـت و اشـاره بـه همـۀ مـردم، بـا تمـام ، وجـود شـاعرانۀ درون رمـان و پـذیراي تأویل»هشِسم«

موضـوعی برابـر بـا عنوانبـهها به انتقام و بـه رؤیـا ، به تمایالت درونی انسان»شسمه«تناقضاتشان دارد. همچنین
اشـباح صـورت نگرفتـه و ایـن طتوسـّ دادهرخهـاي جنایتزیراکند؛ واقعیت موجود بر روي زمین، اشاره می

، بـا سـبکی خـاص کـه حاصـل صـراحت و سـعداويترتیب اند. بدینها هستند که دست به جنایات زدهانسان
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اي وي، فاجعـهازنظـرهاست، تصویري واضح از فاجعۀ عـراق را کـه تیزبینی نسبت به حکومت حاکم و غربی
اق و زندگی معاصر مردمِ تحـت سـیطره، خشـونت و دهد و با ترسیم بخشی از تاریخ عرمعنوي است، ارائه می

یک وضعیت عمومی یاد کـرده، امـا در خـالل ایـن عنوانبهکند. اگرچه وي از جنگ تروریسم را روایت می
کشیده است.تصویربهروایت، زندگی آرامِ دیگري را نیز 

سـی اسـت کـه یـا از خلـق ایـن رمـان، تمرکـز بـر ترسعداويتوان گفت که هدف اصلی کلی میطوربه
بـا تیـدرنهاکـه انـداز هیوالي خیالی ساخته ذهن مردم هسـتند و وجـود واقعـی ندارنـد و یـا افراديبرخاسته
شـوند. وي راهکـار رهـایی از ایـن تبـدیل میو ترسـناكهیوالهایی واقعی دهند، به هایی که انجام میجنایت

زیـرادانـد، اي براي حل مشکالت میوسیلهعنوانبهها ترس و سوءظن نسبت به یکدیگر را، باورنکردن شایعه
.دارددنبالبهزدن به این شایعات، جنگ داخلی را ، پذیرفتن و دامنسعداويازنظر

هانوشت. پی4
.پرستی عدد وحش استشیطانسنّتدر) 1(

منابع
هـاي فرهنگـی و مرکـز تهـران: دفتـر پژوهش.ترجمۀ حسن پویـان.درآمدي بر نظریۀ فرهنگی.)1383(اسمیت، فیلیپ

ها.تمدنيگفتگو
چاپ اول، تهران: نارنجستان کتاب..حاجیعلی سپهوندترجمۀ .نویسدامپراتوري وا می.)1392(اشکرافت، بیل

فرزان سجودي. تهران: آهنگی دیگر.ترجمۀ . نظریۀ ادبی. )1388(برتنس، یوهانس ویلم
تهران: ماهی.چاپ سوم،.محمدرضا ابوالقاسمیرجمۀ ت.مبانی نظریۀ ادبی.)1391(برتنس، یوهانس ویلم

تهـران: نگـاه امـروز و .زاده و فاطمـه حسـینیمازیـار حسـینترجمۀ .هاي نقد ادبی معاصرنظریه.)1387(تایسن، لوییس
حکایت نوین قلم.

اب آمه.تهران: کت.یفارساتیها در ادبو کاربرد آنیادبيهاهینظر:نقد ادبی.)1384(تسلیمی، علی
چاپ اول، تهران: نی..، جهان سومیی، استعمارزداياستعمار، استعمارگر.)1385(توکلی، مهران

.اجلملولی، بريوت: حقوق النشر و االقتباس و الرتمجه، حمفوظة ملنشورات. الطّبعة األبغدادفرانکشتاين يف). ۲۰۱۳، امحد (يسعداو 
.تهران: امیرکبیر.علی خنجیترجمۀ لطف.یشناسشرق.)1386سعید، ادوارد (

.طرح نوتهران: .عباس مخبرترجمۀ معاصر،یادبهینظريراهنما. )1392(سلدن، رامان
تهران: علم..نظریه نقد و پسااستعماري.)1389(شاهمیري، آزاده

. بابـایهـومو دیعادوارد سـ،فرانتس فـانونيهادگاهیدیابینقد و ارزي، مطالعات پسااستعمار). 1388شیرزادیان، رضا (
.174- 149)، 5(2،یاسیمطالعات سۀنامفصل



1400زمستان )، 44(پیاپی 4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة هنامکاوش38

اتیـادبیۀنشـرنصـراهللا.میاثـر ابـراه»رشفة الهذیان«در رمان يگفتمان پسااستعمارلیتحل). 1394(رضا احمدي،صاعد
.204- 185)، 13(7، کرمان)یو علوم انساناتیادبةدانشکدهی(ادب و زبان نشريداریپا

چـاپ دوم، تهـران: .بر ده رمـان برگزیـدهدینقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأک.)1389(عسگرعسگري حسنکلو، 
فرزان روز.

تهران: خوارزمی..کارداننیمحمدامترجمۀ. هاي سفیدپوست سیاه، صورتک. )1355فانون، فرانتس (
چــاپ دوم، تهــران: .اکــا ســلطانیزاده و همــایون کمــریم عــالمترجمــۀ .نظریــۀ پسااســتعماري.)1391(گانــدي، لــیال

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.ةپژوهشکد
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thoughts is significant in postcolonial literature. The present result 
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colonial perspective. The author illustrates the feeling of chaos in his 

land and creates an imaginary character that has a fragmented identity. 

Saadawi endeavors to presents the effects of colonialism in its modern 

form by making this imaginary creature that aims towards the 

establishment of justice. This study written as the perspective of post-

colonial criticism using the descriptive-analytical approach 

investigates the components of post-colonialism, such as Western 
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 امللّخص معلومات املقال
ؤل ق  یا  ی  ؤل  ل اوالوملة ابل با   أح  ی اهج ؤإللس ؤوقا   اؤل  ؤسات ؤلثقا ومل ؤحل  ثملة   ّکز للی ؤآلاث   یقالمل حمّ ممل نوع املقالة:

كمف یك انت یا  ی  ؤالس یما  مل  وها.    اال هذؤ ؤل وا   لی ییا ضمل ؤالس یما  مل   ؤل ص ص ؤإلل ومل ا ل 
ؤإلسس ؤلفك  مل للم ق ؤإللىن اؤلفك  ؤللایل للغ س ااؤلیال ات  و هما احياال تبوني ؤخلطاس ؤل اتج  ني ؤالس یما  

ضال ض  ؤالس یما  ة أح  ؤلك اس ؤلذ ن  یل ؤ ؤل   ؤاكم ا ن    غ ؤلاؤول یم ر. أمح  ؤللی ؤاية کاتب  اؤ مل 
ین أه ؤ ه ؤوب غومل ؤل ئولومل   ث ااي  اؤايته اک اابته. ه   ص   ل ؤ ب ؤالس یما  ؤإلی  كل للی ؤق   هذ  ؤل اؤ مل 
ؤلمهرير.  اؤ  ه هذ  لبا ر لن  صمل  یز مل ییق ر للی ف ؤلقبلل   ؤلی ؤق  ی  ؤلغزا ؤإلی  كل؛ لذلک  إ  حتلول 

ل ؤس ها یهّ ین ا همل اظ  ؤل ق  یا ی ؤل  ل اوالومل.    للصت ؤل  وجملة كوف ؤس طا  أ كا  هذؤ ؤلكاتب ؤلی ؤ ل ا 
ؤوطلفة لرب ت ظوف ؤل ظ  مل یا  ی ؤوس یما  مل ا ی ااواواة أ  تق ة ؤآلاث  اؤلی ؤ ب ؤللواسومل اؤال  مالومل 

اؤ مل جت  مل ؤالضط ؤس ؤوهومن   اؤال  صال مل لالس یما    ؤلی ؤق   صواغمل  اؤ مل لوالومل. جيل  سی ؤاي   هذ  ؤل  
اا ه اخيلق شخصومل  اؤئومل هلا ه  مل جمزأر ی  اث ر. ؤل اؤئل لالل للق هذؤ ؤلی ص  ؤخلوايل ؤلذي حياال   ایمل ؤلی ل 
ا ی ض کاث  ؤالس یما    شكله ؤجل   . هذ  ؤل  ؤسمل ؤل م ت للی  ؤ مل ؤل ق  یا  ی  ؤالس یما ي اؤختذت ؤو هج 

ة ل بحث   یطش ؤت یا  ی  ؤل  ل اوالومل کاو كز مل ؤلغ  وملة اؤوماكل ؤإللال ومل اجتزئمل ؤهل  مل ؤل صفل ؤل حلولل
ا ق ؤهنا.   ا ه کل ة  مجع ؤل اؤئل للى ؤوی ق ؤت اؤل  ن ل حقوق ه  مل سا قمل اؤس یالوا احيا س یفه ة تف ق 

 .ؤلی ق ؤلغ يب اهوم  ه ا  اهض ؤالس یما    اوّات  اؤ  ه

 29/2/1442 الوصول:
 18/10/1442التنقیح واملراجعة: 

 10/11/1442 القبول:

 : املفردات الّرئیسیة
 اق  ؤإلل یة

 ؤل وات یا ی  ؤل  ل اوالوملة
 ة«ؤآلل »ا « أان»

 أمح  سی ؤاية   ؤا م ا نة
 .  ؤا م ا ن    غ ؤل
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

هنی بش ی   تعرنمالت   ام  ز  دم گست ة مطنلعنت علو  انسننی، متو  ادبی زمینة مننسبی ما ب ای بنزتنب اندیش:

نیی جدیرد  هر  گی ی دانش ک: این مهم، بست ی ما ب ای ظهوم   شدل یطوم ب:ف هنای اجتمنعی، ف اهم ک د ، 

بخشی از قلمر   پرژ هش ادبیرنت     عنوا  ب:ای ف اهم آ مد  است. نقد پسناستعمنمی  هنی ف امشت: عنوا  دانشبن

هنی مع فتی ادبیرنت، ف هنرو   سینسرت ما     ک: حوز  گ دد تطبیقی، مصداق بنمزی از این دانش محسوب می

توا  گفت ادبیرنت   ت تیب می کند. بدین ل میزند   بنزوومدهنی استعمنم ما دم متو  ادبی تحلی ب: هم پیوند می

هرنی نفروو   تأثی گریامی سرلطة غر ب دم       فضنی استعمنمی، از جنبر:  مع ّفیپسناستعمنمی تالش دامد، ضمن 

نمنیرد     پنهن ، چه ة ف  دستی، دیا بودگی   مستعم ة ف هناری ما بر: ملرل تحمیرل مری      طوم ب:آثنم ادبی ک: 

گ فت: نسبت ب: غ ب دم آثنم نویسرندگن  ممزگشرنیی کنرد   بیشرت  دم      هنی صومت طوم از نوع  اکنشهمین

 دم سلط:   ب ت ی غ ب، شدل گ فت: است.ل پی آشدنمسنزی   ایجند دیدگن  انتقندی، تضعیف   تزلز

ورود ما دم یرج ج یرن  متقنبرل      یهرن  دگن یر دهرنی گونرنگو ، آماو      نظ ا  پسناستعمنم دم جنب: صنحب 

ایرن اسرت کر: اصرطالح      شرد   مطر ح  یهرن  دگن یر دانرد. نقطر: مشرت ک اکثر       ن  کر د  اث گریام   اث پریی  بیر   

از لحظر: آغرنز اسرتعمنمگ ی ترن همرین امر  ز ما دمبر          امپ اترومی ف ایند  تأثی پسناستعمنمی کل جنمع: تحت 

د ام پنیی آغنز شرد  برود، همچنرن  طری ف آینر      هنی امپ اتومیهنیی ک: بن تهنجم  گی د؛ زی ا اشغنل س زمین می

اش دم  شردل اسرتعمنمی  سرنزی بر:   غ بری »اگ چر:  (   19  1392   همدرنما ،  1)اشرد افت  تنمیخی ادام: دامد

)سرنعی،  « .استعمنم نو ادام: ینفت: است شدل ب:سنزی  ب: پنین  ما  وود مسید، امن غ بی آستننة جنو جهننی ا ل

1385  135) 

 و هدف اهمیت. ضرورت، 1-2

تر ین گزینر: بر ای آشرننیی برن       بهت ین   شرنو   دم اقعهنیی تشدیل شد  ک:  ؤلّف:ام  ز  ادبینت ه  ملّتی از م

آیرد،   هنست.  قتی سخن از نا ش یرج ملّرت دم ب ابر  اسرتعمنم بر: میرن  مری        بینی آ  ملّت هن   جهن  نا ش

اشرت:    گی ی آ  ملّت، دم ب اب  استعمنم بیانن: د سهم بزمگی دم بین  م ید دهن   موضع ،ادبینت پسناستعمنمی

کشرد. دم ماسرتنی ایرن     مری  تصروی   بر: هنی گوننگو  فد ی   ف هنای ما  پینمدهنی حضوم استعمنم دم ع ص:

مطنلعنت گست د ، پژ هشا ا    محققن  بر: مفرنهیمی همچرو  ف هنرو  اف   ف هنرو عنمّر:، ملّیرت، نرژاد،         

دهنرد     بسزایی نشرن  مری   توجّ: ، د گننة غ ب   ش ق، استعمنمگ    استعمنمزد    مسنئلی از این قبیل،هویت

                                                                                                                                       
1. John Ashcroft 
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 دهند.   ف هنای ما مومد بحث ق ام می هنی ف هنای   مین  هن   تضند دم این بین تفن ت

ایرن موضروع ب آمرد  از ا ضرنع   شر ایط ننبسرنمن  دنیرنی امر  ز اسرت کر: اسرتعمنم             اهمیتض  مت    

آم یدرن   نارن     وصرو   بر: غ ب    ی دگ گو ، گست ش ینفت: است؛ زی ا بن نا شی ب: گفتمن  ام  زِشدل ب:

جویننة استعمنمگ ا  ب: ون ممیننر:   شر ق، ضر  مت پر داوتن   ب مسری موشردنفننة گفتمرن  اسرتعمنم          سلط:

مردت آم یدرن دم آ ، سربب     کشومهنیی اسرت کر: حضروم طروفنی     ازجمل:مشهود است. ع اق  کنمالًنوین، 

 ازجملر: ، سرعدا ی اثر  احمرد     اندشتنین فری بغرداد  فممن  ستعمنمی گشت: است. اپیدایش گست دة ادبینت پسن

هرنی مختلرف، دم    استعمنم ب  م د  ع اق ما م ایرت کر د    پینمردهنی آ  ما دم ع صر:     تأثی ک:  آثنمی است

ترن دم ورالل م ایرت داسرتن ،      م  دم پری آ  اسرت   کشرد. پرژ هش پریش    مری  تصروی   ب:قنلب داستننی وینلی 

 ما بن وک  نمون:، مومد تحلیل    اکن ی ق ام دهد. هنی استعمنم دم ممن  ت ین جلو  مهم

 های پژوهش . پرسش1-3

 هنی پسناستعمنمی دم ممن ، نمود بیشت ی دامند؟ کدا  مؤلّف: -

چاون: دم این ممرن  مفرنهیم   معینمهرنی اسرتعمنمی ما همچرو  شر ق، غر ب، مرن/ دیار ی             سعدا ی -

 محومیّت غ ب ما ب: چنلش کشید  است؟

 پژوهش . پیشینة1-4

افضرلی   د کر  هنی پیش م  اشرنم    ا  ب: نمون:تو کشومهنی ع بی میدم ای ا     شد  انجن هنی    پژ هشنیماز 

ممرن   دم ما   محمدمضرن کنترب    ف اندشتنین فری بغرداد  ممن  دم ما  سعدا یم ید د احمد  (1395)گندمی   

داسرتن ، تنرنق ، عرد  انسرجن         ب: قتل   وشونت، عرد  م ایرت وطّری    پژ هش. این اند ب مسی ک د  پستی

از دم ب ورری ما مابطررة ت اگررونای  (1399)   همدررنما  سررینیحمحومیّررت عمررودی گفتاوهررن اشررنم  دامد.  

  تغییر ات   مر ی شرلی   ف اندشرتنین    سرعدا ی احمرد  ف اندشرتنین فری بغرداد    هنی محتوایی د  ممرن     یژگی

بر: تفسری  ممرن      ندر: یا. جنیاشرت برد     اندد ما ب مسی ک از نوع جنیاشت  متن شد  دم محتوای بیشایجند

 ام  ایرن جنیاشرت، حضروم شرب      .زنرد  م ی شرلی بپر دازد بر: تغییر  جردّی دم ابعرند مختلرف آ  دسرت مری         

ک: چاون: گیشت: بن حضوم ورود بنعرث غیرنبِ معنرن      کند متن ما توجی: می ف اندشتنین   فضنی حنکم ب  بیش

ما تحرت   ف اندشتنین فی بغرداد ی ک: فنصلة بین م ایت   داستن  موامد (1398)حسینی    زاد  شود. حنجی می

هن ک: گفتنم غیر    گفتنم دم نی شخصیت ما ازایند: نویسندة اث    اند  ک د ب مسی   تحلیل  ،دهد ق ام می تأثی 

 د.شو هن   م ند ممن  می ح کت عمودی دم ممن ، بنعث ایجند عمق دم شخصیّت بن  نیز  استمستقیم آزاد 

 ما ای گیما دامد   همچنین مابطرة ایرن ممرن     اشنم  ف اندشتنین فی بغداد ممن دم بیننمتنیّت ب:  (2014) ثنم 
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. شرفیق  ما ب مسری کر د  اسرت   هرنی دیار  بر  ایرن ممرن        هن   آثنم مثبت ممرن   هن   کشف نشنن: بن دیا  ممن 

م دگرن      دمبرنمة ای تخیّلری   بر: شریو   نمنیرد     این ممرن  ما مطر ح مری    ةپ دازان وینل عد تخیّلی  نیز بُ (2014)

 ف اندشتنین فری بغرداد  ما دم م ایت زمن   (2015)پ دازد. عبدالحسین هویدی  اجسندشن  ب: بحث   گفتاو می

  همچنرین بر:    وتر: اسرت   داپپیی ی از زمرن    گی ی سنوتنم داستن  ب: تأثی    ب: چاونای شدل  دک  ب مسی

برن   (2016)اسرتفند  از عنمرل زمرن  اشرنم  دامد. عبردافمی  حسرین القیسری         امتبنط علّی   معلولی بین  قنیع، برن 

آ   ترأثی  کنش   میزا   ب اسنتهنی ممن  ما  ب: نظ یة گ یمنت، شخصیّت توجّ:م ید دی کنمب دشننسنن:   بن 

 کند. بندی می دم م ند م ایت تقسیم

نظر  قر ام    مردّ م اجع ممرن  ما   تیدمنهناجتمنعی    هویتچندپنم     هویت، (2016)اب اهیم محمد عزت 

 (2016). صررالح عبررداهلل العتررنبی کرر د  اسررتسرری مب ما  هویررت  عوامررل اصررلی دم ایجررند چنرردپنمگی   داد

داد   گ  این جنمع: هستند، بن نشرن   هنیی ک: تمثیل عد ف هنای    اقعیّت جنمعة ع اق   شخصیّتدموصو  بُ

ت حرنکم بر    هرن   تصروی ِ  اقعیّر    شخصیّت سنوتنم زمینةدم، (2016). احمد أسود   استدک م ابطشن ، بحث 

، نیز  اقعیّت   ویرنل  (2016)کند. داحس  هن بحث می شخصیّت ما هن از آم یدنیی  سیلة ب:ع اق پس از اشغنل 

 .  استدیکشعیت   وینل ما دم ممن  ب: چنلش   م ز بین  اق  دک ب مسی  ف اندشتنین فی بغداددم ممن  ما 

  صرداهنی   اشرت: اشرنم  د  سرعدا ی ب:  یژگی چندصدایی دم ممن   (2017)حمید شهنب  محمد عزا ی  

الخنلردی   نیمحمدحسر . حمیرد  انرد  ب مسری کر د   بخشرند،   م مری زبننی وود ما دم مرتن تجسّر   تأثی متفن تی ک: 

: دم م انی این عوامل ما ب  جنمعر  تأثی ، تصوی  جنو، انفجنمهن، وشونت، ننامنی، اوتالفنت میهبی   (2017)

بر: دیردگن  منتقردا        توجّر: برن  ما مبرننی مئنلیسرم جرند یی     (2019)کند. حسین لیلو  مطنلع: می سعدا یممن  

هرنی مئنلیسرم    :مشخّصر  هرن    ب:  یژگری  توجّ:بن ما د    سپس این ممن  ک ادبی، تبیین   ب مسی  نظ ا  صنحب

هرنی ویرنلی    حشرتننک ممرن    بر:       :ب: جنبر  (2018)د  است. نصیف...  .  سنجد کنمل ک جند یی تحلیل 

کند تن بر ای کشرف حقرنیق، پر د  از ز ایرنی       کند   ووانند  ما  سوس: می هن دم بغداد اشنم  می آثنم ننشننوت:

هررنی  برر: پررژ هش توجّرر:بررن  د.کنرر مرریب مسرری   دممررن   عننصرر  ممررن  ما ازما پنهررن  آ  برر دامد    حشررت 

نوشرتنم  گونر: کر: دم    مؤلّفرة ادبیرنت پسناسرتعمنمی، آ     ب اسنت ادف اندشتنین فی بغد گ فت:، نقد ممن  صومت

   نانمش ق ام نا فت: است.ب مسی ب: آ  پ داوت: شد ، دم پژ هشی مستقل مومد  پیش م 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

ای    برن تدیر: بر  منرنبع کتنبخننر:      تحلیلری  - منظ  نقرد پسناسرتعمنمی   برن م ش توصریفی    حنض  نیز از پژ هش

یدری از   عنروا   بر: ، ف اندشتنین فی بغرداد  دم ممن  سعدا یب:  اکن ی نظ ینت پسناستعمنمی  صومت گ فت:  
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ممرن   نویسرندگننی اسرت کر: دم     ازجملر: (، 1973) سرعدا ی احمرد   اسرت. هنی معنص  ع بری پ داوتر:   ممن 

  دم آ ، جنمعر:، آداب    کشید تصوی  ب:، پینمدهنی حضوم استعمنم ما دم جنمعة وویش ف اندشتنین فی بغداد

یعنی پرس از سر ناونی صردا  حسرین   اشرغنل کشروم بر:         ؛2005هنی م د  ع اق دم سنل    مسو     اکنش

 .دست نظنمین  آم یدنیی ما انعدنت داد  است

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 نقد پسااستعماری. 2-1

، اسرت  «اسرتعمنم » معنرنی  بر: ، “colonial”    اژة «ف اسرو » معننی ب: “post”ک: از  اژة  1اصطالح پسناستعمنمی

 اصطالحی است ک: پس از جنو د ّ  جهرننی   دم پری شر ایط ف هناری ورن  آ  د ما ، شردل گ فرت       

ک: مجموع: نظ یّرنتی ما   پسننوگ ایی است مشخّ طوم  ب: پسناستعمنمی، گفتمن  فد ی (.40  1388)ب تنس، 

شرود ما دمبر       ادبیرنت ینفرت مری    سینسی، جغ افیرنی انسرننی  ک: دم مین  متو    زی  متو  فلسف:، فیلم، علو  

 توسّرط هرنی ورنمجی    تأکیرد بر  اشرغنل نظرنمی   سینسری سر زمین       یجرن  بر: گی د. مطنلعنت پسناستعمنمی  می

ادبیرنت   ت تیرب،  دهرد. بردین     نقرد قر ام مری    توجّر: هرن ما مرومد    ای آ  استعمنمگ ا ، سلطة ف هناری   مسرنن:  

بیننا  مهنیی از استعمنم   کسب اسرتقالل سینسری   ف هناری مر د  تحرت       نوعی ب:  توا ما می 2نمیپسناستعم

آ  نیرز، نظ یرنت    ةدهنرد  شدلهنی  سلط: قواعد استعمنمی دانست. دم بنب منهیّت نظ یة پسناستعمنمی   مؤلّف:

ت متفن تی امائ: شد  است. جن  اشد افت، دم کتنبی ک: بن همدرنمی د  ترن دیار  نوشرت: اسرت، اصرطالحن      

گویرد    چنرین مری   ایرن  «نظ یة پسناسرتعمنم »کند   دمبنمة اصطالح  هنی استعمنمی ما ع ض: می کلیدی پژ هش

(. ایرن  225  2010فت، ا)اشرد  « پر دازد  هن   جوامرع مری   مفهو  پسناستعمنمی ب: پینمدهنی استعمنم ب  ف هنو»

 ؛نظر ا  بزمگری   از سروی صرنحب  هرنی نروین نقرد ادبری دم قر   بیسرتم        یدری از م ش  عنوا  ب:نوع از ادبینت 

(، 1942) 5(، گنیرن چرنک ا متی اسرپیواک   2012-1930) 4بر:  (، چینو آچر: 2003-1935) 3دیاد امد سعهمچو  

جرنی ورود ما دم میرن  مترو  ادبری کشرومهنی تحرت سرلط: اسرتعمنم برنز کر د             تدمیج ب: (1946) 6هومی بنبن

اسرتعمنم قردیمی   »کر:  ناستعمنمی ب  این عقیرد  اسرت   (. سعد البنزغی، دم مابط: بن نظ یة پس66  1385 )توکلی،

پنین  پیی فت: است   م حلة جدیدی از استعمنم   سلط:، مع  ف ب: د ما  امپ ینلیسم ین کولینرنلی جننشرین آ    

                                                                                                                                       
1. postcolonial 

2. Postcolonial literature 
3. Edward Said 
4. Chinua Achebe 
5. Gayatri Chakravorty Spivak 
6. Homi K. Bhabha 
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فیلیپ اسرمیت، مفهرو  اسرتعمنم نرو ایرن اسرت کر: کشرومی کر: دم           بن م(. ب:92  2000 )البنزغی،« شد  است

المللری ما داماسرت؛  لری     از جهتی مستقل است   همة ظواه  ونمجی حنکمیّت بین گی د، مع ض آ  ق ام می

. (183  1997 شرود )اسرمیت،   اش، از ونمج هدایت می سینسی یمش وط تبع ب:دم اقع از منظ  نظن  اقتصندی   

 امپ ینلیستی   سرلط:   ف ادسرتی غ بری برن هردف      سوژ هدف بیشت  مطنلعنت پسناستعمنمی، ب: چنلش کشید  

هرنی پسناسرتعمنمی از ف هنرو     نظ یر: »اگ چر:  . (78-77  1389 و  ج از پنمادایم استعمنمی است )دهشی ی،

نا یسرت:   هرن  آ ک: عمالً دیا  مستعم   نیستند؛ امن هنوز بن وهنیّرت اسرتعمنمی بر:     کند کشومهنیی پشتیبننی می

 (.275-274  1384 )تسلیمی،« شود می

 1987اد امد سرعید دم سرنل    1شننسریِ  پسناستعمنمی، بن انتشنم کتنب ش قبسینمی ب  این بن مند ک: گفتمن  

 ی دم س اس  عم  وود از احسنت غ برت   بیارننای   هویرت چندگننر: فلسرطینی، آم یدرنیی،       »آغنز شد. 

بنشرد   حسر ت جرنیی ما     آنجرن ک: نبنیرد دم   ک د ب د   وود ما دم جنیی احسنت می ع ب   مسیحی منج می

بعرد از اد امد سرعید، بزمگرننی     .(88  1386)سرعید،  « توانست بنشرد  بود، امن نمی د دم آنجن میک: بنی وومد می

مشرهوم شردند   « ف  دستی جهرن  سرو   »   اسپیواک بن« تعنمل استعمنمشد    استعمنمگ » همچو  هومی بنبن، بن

 یشننسر  کترنب شر ق  هرنی اد امد سرعید، دم د     تر ین اندیشر:   مهم .(125  1311 ؛ ودایی،88  1384 )تسلیمی،

(، امائ: شد  است. اد امد سعید دم مقولة ام پن، آم یدن   مشر ق زمرین،   1382) سمینلیامپ (   ف هنو   1386)

هن مش ق زمین، ونستان  تمرد  غر ب    دای ة جغ افینیی جهن  سو    جهن  غ ب پ داوت: ک: دم آ  مع ّفیب: 

فر انتس   (.166  1386 اسرت )سرعید،   شد  مع ّفی«  دیا ا» نیس زم  مقیب ف هنای آ ، از سوی مستش قن ، 

ک: مسنئل پسناستعمنمی ما دم نژاد، جنسریّت، قومیّرت      نیز از نخستین منتقدا  نظ یة پسناستعمنمی است 2فننو 

(. از آثرنم ب جسرتة ا ، پوسرت سرین ،     80  1387 کنرد )ادگرنم   سرج  یرج،     مابطة زبن    قدمت  اکن ی مری 

کرر: دم  ( اسررت336  1385 ؛ مدنمیررج،165  1353 فررننو ،) نیزمررشرردگن   نسررفید   نفرر ی یهررن صررومتج

 بسزایی داشت: است. تأثی گی ی زی بننی فد ی نظ ینت پسناستعمنمی  شدل

بنبن، نیرز از دیار  منتقردا  ایرن نظ یّر:، م ابرط ف هناری میرن  ف ادسرت   ف  دسرت ما برن م یدر د              هومی

کر: دم دنیرنی پسرنمدم  دم     دانرد از طبق:   نژاد   جنسریّت مری   ما ف ات  هویتکند    شننوتی ب مسی می م ا 

 شرود.  اژگرن    مفرنهیم، ننوودآگرن  اسرتعمنمگ    اسرتعمنمزد       هن سرنوت: مری   هن   تفن ت کشنکش اوتالف

(   تقلیرد از  278  1384 )تسلیمی، شننوتی ف هنو ف ادست   ف  دست (، م ابط م ا 969  1388)شی زادی، 

 ب اسرنت ت تیرب اد امد سرعید    بنبن ب: آ  اشنم  کر د  اسرت. بردین    موامدی است ک: هومی :ازجملاستعمنمگ ، 

                                                                                                                                       
1. Orientalism 
2. Frantz Fanon 
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گریامد   می صح:تضندهنی د تنیی، ش ق   غ ب   غنلب   مغلوب  ... ب  تفن ت مین  استعمنمگ    مستعم   

)شری زادی،   دهرد    بنبن از ط یق تأکید ب  نقنط تشنب: د  قطب، شردلی جدیرد از گفتمرن  د مگر: ما امائر: مری      

1388  174.) 

دم نقرد پسناسرتعمنمی    توجّ:از مبنحث قنبل  ا ید یدی، «دیا ی»  « وود»متقنبل هنی  پ داوتن ب: سنوت 

هرنی میرن  د  ف هنرو، د  ملّرت یرن د  تمردّ  دم        هرن   م یرنم یی   ک: ننقد ما ب:  اکن ی   تحلیل تقنبرل  است

دهرد     ، ف  دست   ف ادسرت سروق مری   ملّیتجنسیّت    هن مننند نژاد، پوست، طبق:، بنزنمودهنی مختلف آ 

هنی د گنن: بیننف هنای ین بیننتمدّنی، بخشری از قلمر   پژ هشری ادبیرنت تطبیقری بر:        طبیعی است ک: این تقنبل

 .شمنم م د

 در نقد پسااستعماری« دیگری»، «خود». 2-2

دم نقد پسناستعمنمی است. ایرن   وجّ:ت، یدی از مبنحث قنبل «دیا ی»  « وود»متقنبل هنی  پ داوتن ب: سنوت

مغلروب، نیرز بیرن      ≠  غنلرب   بقیر:  ≠ حنشری:، غر ب   ≠ م کرز  مننندتقنبل   م ینم یی بن اصطالحنت متفن تی 

بینرد،   سعید، غ ب ک: وود ما هموام  دم مأت   م کرز مری   . ب: اعتقند اد امد(112  1390 مدنمیج،شود ) می

غر ب(  ورود ) مثنبرة حنشری:   دم تضرندّ برن     ک: ش ق ما بر:  ق ک د  استهنی د تنیی ما ول ای از تقنبل مجموع:

ه کس غی  از وود است، دم ف هنرو پسناسرتعمنمی، نخسرت     ک:« دیا ی(. »116  1389شنهمی ی، ) ندیب می

حضروم دیار ی بر ای  جرود     » مفت   ب: اعتقرند اشرد افت   ب: کنم می شد  ماند هنیی ب: حنشی:  ب ای مستعم  

ت تیرب دم   . بردین (170  2004 ،اشرد افت « )ت؛ زی ا سوژ  دم نان  وی ة وویش  جرود دامد سوژ ، حینتی اس

م کز   هست:، ب  ش ق   انسرن    عنوا  ب:ک: غ ب پیوست:  شود این تصوی  ب  اوهن  چی   می» یاستعمنمدیدگن  

 .(196  1394 )صنعدی،« حنشی:، ب ت ی   امجحیّت دامد عنوا  ب:ش قی 

« دیار ی »  « وود» کلی مین  استعمنمگ    استعمنمزد  تضند   تقنبل طوم ب:دیش:   بن م، دم ماستنی این ان

کنرد. دم   نقش ایفن مری « دیا ی» عنوا  ب:است   گن  نیز استعمنمشد  « دیا » ک: گنهی استعمنمگ  مط ح بود 

: حنشری: مانرد    ، غ ب است کر: بنیرد بر   «دیا ی»پسناستعمنم، ة ، ش ق است   دم د م«دیا ی» د م  استعمنم

برن پر داوتن بر:    « دیار ی » بر ای نرنبودی  « ورود » م د ک: سر انجن   شود. این تعنمض   تضند تن جنیی پیش می

هرم  « ورود » کند   استعمنمگ  حتری اگر  از   حفظ می« وود» موامدی چو  ف هنو   نژاد، سلطة وویش ما ب 

دانرد     م ما دم ه  ش ایطی دم ا لویّرت مری  استعمن« دیا ی» زی ا ؛دامد یب نمت  بنشد، دست از استعمنم  ضعیف

   استعمنمشرد  « دیار ی » کنرد. دمنتیجر:، میرن  اسرتعمنمگ      بر دامی از استعمنمشرد  تلقّری مری     هدفش ما به  

کننرد؛   ب ای ننبودی یددیا  از هیچ تالشی ف  گریامی نمری   جنیی ک:تن  آید ، تضند   تعنمض پیش می«وود» 
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دم دم   من » وودِ ا ست   نوعی ب:جدا از وود شخ  نیست   « دیا ی» :اگ چ: ب وی ب  این بن م بودند ک

 (.15  1390 )ولف،« کند، بیانن: چه ة پنهننی است از هویت من زندگی می

 و رمان وی سعداویاحمد . 2-3

، ب ند  جرنیزة پروک  ع بری شرد.     2014دم سنل  سعدا ینویس ع اقی، احمد  نوشتة ممن  ف اندشتنین فی بغداد

وشرونت دم عر اق   نقرش تمرنمی اقشرنم جنمعر: دم ایجرند آ          تصروی   بر:  ای گونر:  ب:دم این ممن ،  یسعدا 

انرد. ایرن ممرن  بر: داسرتن        هنیی اسرت کر: هماری دم منرج مشرت ک      ک: گویی ممن ، م ایت غ یب: پ دازد می

ت صرمیمی  ک: طی انفجنمی د س پ دازد ای می ف  ش اجننت ق اض: زندگی م دی ب: نن  هندی عتّنگ، دست

هرنی ورونین سرنل     شود.  ی از انفجنمهن   بمبنما  پ یشی می وود، ننهم عبدکی ما از دست داد    دچنم م ا 

گرن ، کنلبردی ما    هرنی برد  ایرن کشرت:     کند   بن د وتن تدّ: هنی اجسند م دگن  ما جمع می ع اق، تدّ: 2005

گیر د.   جرن ، جرن  د برنم  مری     این بد  بیشدگن  دم  کند ک: بن دمید  شد  م ح یدی از همن  کشت: ولق می

 منظروم  بر: جویی از عنمال  کشتنمهنی بغداد  هنی بغداد ب: انتقن  شود، دم وینبن  ننمید  می« شِسم:» این کنلبد ک:

جرو، تبردیل بر: یرج جرننی وط نرنک        پ دازد. بعد از مدتی امّن، انتقرن   ایجند عدالت   اج ای آ  دم ع اق می

 آمیختر:   همرین امر  منجر  بر: تنرنق  دم       گنرن    گننهدرنم دمهرم     ی اجزای اف اد بیدم جسم  زی اشود،  می

از  پرس « شِسرم: »گ دد.  شود   هدف اصلی ما گم ک د    عنمل  حشتی ف اگی  دم کلّ کشوم می می «شِسم:»

ی جنرو  م د ک: ف زندش دانینل ق برنن  گی د، ب: وننة همسنیة  ی ایلیشوای پی  می هندی جن  می ةآند: دم ونن

زیرد   ما   حنض  نیست م گ پس ش ما بپیی د. ا  دم عین حنل، ابو  ج: چیه ب:ای ا    ع اق شد ؛ پی زنی ک: 

دانرد. دم ایرن میرن  کر: تنهرن       ک: مشوّقِ مشنمکت دم جنو بود، مقصّ  اصلی از دست مفتن ف زنرد ورود مری   

گیر د     جنی ف زندش دانینل ما مری « شِسم:»اش ننپو   تصوی  قدّیس منمگومگیس است.  همد  ایلیشوا، گ ب:

 کند ک: دانینل بنزگشت: است. چنین تصوّم می

حنکمیرت   شخصری بر:     توسّطاند،  ین ف اندشتنین ک: مقنمنت امنیّتی نن  جننی ایدس ب   ی نهند « شِسم:»

 از، موفرق  نانمی جوا  بلندپ  گی د. دم این مین  محمود سوادی، م زننم: نن  عمید س  م تحت پیا د ق ام می

کند. دم پنین  داستن ، ایلیشروا   می مع ّفیاش بن نن  ف اندشتنین  شود   ا  ما دم مصنحب:می« شسم:» ب: مصنحب: بن

شرود، هرندی عتّرنگ     کند   محمود سوادی از بغداد ف امی مری  ، نمند مندم  طن است مهنج ت مینوعی ب:ک: 

تن  کر: دم بطرن ورود، فضرنی انرد  ، تر ت   آشرفتای        گ دد. دم این داس ف اندشتنین دستای  می یجن ب:نیز 

تواند دم آ ، ظنلم   مظلو  ما از یدردیا  تشرخی  دهرد.     کند، ووانند  امّن نمی غ یبی ما ب: ووانند  منتقل می

اگ چ:  اقعی نیست، امن بسینم بن مپیی     اقعی ب: مشتة تح ی  دمآمرد    کوشرش    ف اندشتنین فی بغدادممن  
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 ست سی ب: عدالت ما ستودنی نمود  است.ب ای د سعدا ی

« یج ممن  ووب ادّعنیی جز کشف حقیقت جهن ، انسرن    مابطرة ایرن د  برنهم نردامد     » اگ  بپیی یم ک:

بر دامی از   کشرف حقیقرت   پر د     دنبرنل  بر: ما کر:   سرعدا ی توا  ممن  احمد  ، پس می(35  1389 )عسا ی،

انست. این نویسند ، تقنبل میرن  اسرتعمنمگ    اسرتعمنمزد  ما    مازهنی جنمعة وویش است، دلیلی ب  این ادّعن د

فر  ش اجنرنت ق اضر:،     دهد ک: هندی، دست نشن  می گون: نیااست، « دیا ی»  « وود» ک: همن  تقنبل مین 

بر: یدردیا ، جسردی کنمرل دمسرت       هرن  آ منند  از انفجنم    صل کر د    هنی اجسند بنقی تدّ: ک د  جمعبن 

کند   ب: انتقن  از عنمال  انفجنمهرنیی   تدفین دمووم شود، امّن این مخلوق مفلوک ف ام می کند تن فیق یج می

ابعند معنروی،  حشرتننک   زمینری ما     سعدا ی اند.  جود آمد  اعضنی بد  ا  شد  :ک: بنعث ب زند دست می

نمسرتیزی ما مهرنیی از   کند   ب: اعتقند  ی، این مبنمز  مقدّت است   استعم ب: ط ز اث گیامی دم هم ادغن  می

مر د  عر اق بر: مشرتة تح یر        هویرت داند.  ی این ممن  ما ب ای نشن  داد  وودبن می   مسید  ب:  تحقی  می

 .گی د تن حدّ زیندی از طنز سین  به   می   دم این ماستن آ مد یدمم

 مصادیق نقد پسااستعماری در رمان. 2-4

 یافتگی غرب تمرکزیّ. 2-4-1

  نظر ات   دم آماوآم یدرن دامنرد.    ژ یر   بر: م این ممن  نانهی م کزیّرت بخرش بر: غر ب،     هنی ش قی د ع اقی

دسرتی   کمرج آنرن  بر:       اکنش مقنمنت وودکنم:   فنسد داولی   هم نوعی ب: پ دازا  پسناستعمنمی، نظ ی:

فتر:  انعدرنت ین  یوروب  بر: استعمنمگ ا  مط ح شد  است   این موضوع دم دیدگن  نویسندگن  پسناسرتعمنمگ ،  

 است.

نیز از زم ة همین نویسندگننی است ک: اگ چ: دم ممرن  ورویش تصروی آف ینی  اضر         سعدا یاحمد  

 مع ّفری آید ک: بیشت  ب:  نایاشت:، امن از سبج   سینق ممن  چنین ب می جن ب:م شنی از غ بین  ب ای مخنطبننش 

تمرن   مزیرد  اسرت. دم ایرن ممرن ،      زد    اقردامنت ایرن قشر ، اه    هنی ع اقی غ ب سنزی از چه     شخصیت

 یدم آمز هرنیی چرو  سر تیپ سر  م،      آم یدن همن  اه   قردمتی اسرت کر: مجرنل حدرومتی   شخصریت      

شره ، صر ف    ینفتن ب: آ  هستند   تمن  تالش وود ما ب ای ودمت ه چ: بهت  ب: این اب قدمت   آممرن   دست

فمش صموحتأ أمماال ااحمااا اةا ممة  فهمو فمش و،مم حسما   م لمما فهمم امممود اا العمیمد سمروح یت ایمش أب یمائبة » .کننرد  می
یتجّسس هو علش املواطننی هناک من یتجّسس علیأ لینقل ااخباح إلش احااا اةکوممة التمش ا تنظمر إلیمأ احتیماب بسمبه ما،میأ و 

گونر: ودشر: دم   محمود فهمید ک: س تیپ س  م از ه »ت جم:  ) (91: 2013  سمعداوي« )عملأ فش خدمة النظاال السابق

طروم کر: جنسوسری     ت حسنسری قر ام داشرت   همرن     کنرد. چرو  دم موقعیّر    اش نزد احزاب حدومتی د می می  جه:
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 .(ک دند ک د، کسننی هم جنسوسی ا  ما ب ای احزاب حدومتی می ما می  طنننش هم

لا  باممیغة أو رخمرب  ممم األم؟ مماا  یعمم سمایأل فمتح مممود مسممجلأ المد یتال ممر. .نیممة    دّوا ملحظتیمأ الاموتیة ال انیممة:» 
 صرروت ضرربطمحمررود بررنم دیارر  ت جمرر:  ) (92-91: مهماا« )ملمااا یریمداا أا یغممدو أممامش وطنیممنی جمداا  ممما هم ا الفو،ممش 

کننرد، حرنف بر: هر       هرن کرنم مری    گون: ش  ع ک د  ا نرن برن آم یدرنیی    اش ما م شن ک د...صوت د مش ما این دیجیتنلی

 (بنزی: دیا:؟ مسخ   چ: جومپ ست نشو  بد ؟ این  وودشونو  طن قدم نیاجلوی من ووا   صومتی، چ ا می

کلّری   طروم  بر: هرنی بیاننر: اسرت.     بخشی بر: قردمت   تهنی م کزیّ سنزی بن دیا ی، از دیا  مؤلّف: تقلید   شبی:

تر ین   مهرم  عنروا   بر: ک: منتقدا  پسناستعمنمی از آ   شود  جودآمد  پدیدة تقلید میحضوم استبداد، بنعث ب:

 .  (57  1391 )ب تنس، کنند مؤلّفة ادبینت پسناستعمنمی یند می

از ورود بر: همر ا  نردامد   ترن جرنیی        یزدگ دلی اف اد   هویت ای جز بی تقلیدی ص ف   اف اطی ک: نتیج: 

د   نرژا  ازنظر  هرن، از هر  نظر ، چر:      ک: بیاننان ِ دم مین  آ  مسند هن ب: این بن م می م د ک: شخصیّت پیش می

سرعی بر     تیر دمنهنبن مهن، اعتقندات   ف هنو از جنیارن   افیری ب وومدامنرد       ازنظ طبقة اجتمنعی   چ: 

 هویرت ت تیب این نوع  اکنش اف اطی، چیزی جرز از برین مفرتن     سنزی وود بن دیا ی بیانن: دامند. بدین شبی:

هرن نیسرت،    گرز بنزتولیرد صر ف آ   یژگری    دم ف ایند تقلید، نتیج: ه » ازآنجنک:ملّی ب: هم ا  ندامد. همچنین 

سرنزد   نبرودِ    شرود کر: نروعی گسسرتِ گفتمرن  اسرتعمنمی ما فرنش مری         ی بدلی   مبهم ایجند مری هویتاغلب 

کنرد   ننکرنمی،    جلو  مری  یدگیپنش ازهم، هم ا  بن نوعی ازوودبیاننایگ ی اف اطی دم  هنی تقلیدی موفقیّت

، ازوودبیاننر: دهرد. شخصریّت    آ  ما مومد آزمو  قر ام مری   ب ت یغلب: تن ّ ف هنو غ ب ما آشدنم سنوت:   

ف دی وود، کنمی انجن  دهد ین صرحبتی کنرد، مار  ایندر: ف آینرد       هویتبخشی ب:  تواند ب ای مش  عیّت نمی

ورویش   هویرت ف  دستی وود ما از جننب سوژة غ بی، متوقّف سرنزد   بر:  اسرنزی شر ایط ورود   تثبیرت       

 (.245-244  1392 )سلد ،« بپ دازد

دم   یررژ  برر:هررن از م ش زنرردگی غرر ب،  دم ممررن  وررود نیررز بنزتررنب الارروگی ی ع اقرری سررعدا یاحمرد   

 ه أا ا ت ؟ الکأبة فش نفمو  ممن ینظمروا إلیمن   من »نشن  داد  است.  یووب ب:هنیی چو  بنه  السعیدی،  شخصیّت
إ ابیّاا دائماا   ن طاقة أ ابیّاا تنجو  احلق ةیتمن و بمّدل قمیامن و سمّرب یمعرک جیّمداا  انتهما  مل فرصمة لتنظمر إلمش نفسمن فمش 

: 2013  سمعداوي« )یّاا جمّداا املرآ.  أب مرأ.  انت  حتش لو فش نواف  سمیاح. واقفمة  سفمس النسما  فمش هم ی الق میة  ا تکمن یمرق
کنن. همیش: مثبت بنش. بنیرد نیر  ی مثبتری بنشری.      نبنید ننامیدی م ب: کسننی منتقل کنی ک: بهت نان  میت جم:  ) (55

شی. اصالح کن. پی هنتو عوض کن   موهنتو شون: بز . از ه  ف صتی ب ای نان  ک د  بر: ورودت    موفق می یطوم نیا

مقنبرت کنری. ویلری     مسرئل: هن تو این  ای حتی شیش: وودم هنیی ک: پنمک ک د . بنید بن ز  ین:تو آین: استفند  کن. ه آ

 (ش قی نبنش.
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 فساد اخالقی. 2-4-2

کشرند ترن دم ورالل     مری  تصروی   بر: انرد،   نویسندگن  ممن  اجتمنعی اغلب آنچ: ما وود دم جنمع: تج ب: کر د  

نیرز   سعدا ینمع: موجب معنیب   مفنسد است. احمد القن کنند ک: گنهی سینست حنکم ب  ج گون: نیاداستن  

اجتمنعی بر:  ضرعیت جنمعر:       ازنظ هنی مننسب  پ دازی دم ممن  ف اندشتنین دم بغداد، بن فضنسنزی   صحن:

ایرن فسرند    یدم پطومی ک:  کند، ب: زندگی م د  پ داوت: است   فسند اجتمنعی حنکم ب  جنمع: ما م ایت می

کر: محمرود      ب وی مجنل حدومتی بن زنن  امتبنط ورالف شر ع   عر ف داشرتند    منصبن   اجتمنعی، صنحب

مث انتهمت اللسمة »انمنم   ب وی دیا  نیز از این امتبنط ب حریم نبودنرد.    ، ابوبنه  السعیدیالسوادی، حنز  عبود، 
: 2013  سممعداوي« )ال ممانش   مممم ضمموف الفتمماتنی و سمم بهما لیممد ممممود  قممادلی و هممو رممدحو البمم؟. الممش  رفممة نمموال فممش ال ممابق 

 ورواب  اترنق مسرت برود بر: سرمت      کنمالًد  دوت  بلند شدند   دستن  محمود ما گ فتند   ب دند. ا  ما ک: ت جم:  ) (51

 (طبق: بنف هدایت ک دند...
یممعر ممممود باهممو  و هممو یسمممم عمم  همماتن  رفتممأ فممش الفنممد   بعممد مغیممه الشمممس فممش أحممد اا ال  آا هنمماک ،ممیفة فممش و »

 محمرود احسرنت غر  م   ت جم:  ) (200: )مهاا«  ة فش  رفتأ حتش صباب الیوال التايلإنتظاحی   ما أخ ی محة  اتت ه ی ال یف

ک د. یج م ز غ  ب، حم: ب: اتنقش دم هتل تلفن ک د   ب: ا  گفت ک: مهمننی مؤنث دم انتظرنم ا سرت. ایرن مهمرن      

 (شب ما تن صب  م ز بعد دم اتنقش منند.

 انمت نموال المو یر علمش طمرا ال مانش  »ه  السعیدی بن نوال الوزی  کنمگ دا  نیز، دلیلی ب  این ادعنست. امتبنط بن
ولکنهمما علممش ممما یبممدو ا تنتبممأ اا مممن حد علیهمما ا یکممن علممش اهممر السممعیدب  تکلمممت مبایممر. و اناعمما  یممدید   انممت  لما مما 

حقماا  مما « الفماال البمودب»  تها هبم ا ااتامال الغا،مه     و یبمدو أضما متلحقة و نالت علش ممود م ل الااعقة  اییا    ؟. ف
نشرد آندر:    توجّر: مسرید، م  امن ب: نظ  می؛ سوی وط نوال الوزی  بود آ )ت جم:   (111 :)مهماا« قال فرید یّواا اات یوال

مثرل صرنعق: بر  سر      پشت سر هم   کلمنتش نبود. بن ننماحتی شدید ش  ع ب: صحبت ک د. بنه  السعیدیپنسخش ما داد، 

مسرید م ابطشرن  وروب     آمد. پ د  از چیزهنی زیندی دم این تمرنت هولنرنک ب داشرت... بر: نظر  مری       محمود ف  د می

 (گفت. طوم ک: ف ید شوّاف می ا  بن السعیدی دم امتبنط بود، همن   اقعنًنیست. گوین 
ا    »کنرد    بیرن  مری   گونر:  نیر ال بینیم ک: ابوانمنم نظ ش ما ماجرع بر: فر ج دف    دم جنیی دیا  از ممن  می

مست یل    لن أ وا موظفاا حتت ید ه ا اللص و اجملرال  لن أتر مأ یم لنش و أس هبم ا العممر    أس  نمت ملکماا فمش املن قمة و همو  ماا 
ننیتدرنم  ... زی  دست ایرن دزد ج ممدن:  یغن:... )ت جم:   (224: )مهماا« یؤجر البیوت للق اا و الگواوید    أس  نت ملکاا 

هرنی فنسرد    هرن   آد   هرنش م  بر: هر ز     تو این سن   سنل ولیلم کن:.  قتی ا   وونر:  دهم ینم. اجنز  کنم ینمکنمگ ی 

 (... من شن  بود . داد، من، تو این منطق: ب ای وود  شنهی بود  اجنم  می

کر:   سرعدا ی هرنی پسناسرتعمنمی اسرت.     امتبنط سینست   فسند اوالقی یدی از موضوعنت اسنسی ممرن   

هنی مختلف، آنچ: ما اتفرنق   سنزی   محومیت شخصیت کشی   استثمنم غ ب ما لمس ک د  بن شخصیت به  
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منصبن    مجنل حدومتی، ش ب وم ، مفرتن بر:    بند   بنمی صنحب کند. انعدنت فسند   بی افتند  حدنیت می

هرن اشرنم     سند  دم ایرن ممرن  بر: آ    هنی اجتمنعی است ک: نوی ننهنجنمی ازجمل:  ...کلوب شبنن: بد   مجوز 

 ک د  است.

 (یهویت بی) هویتچندپارگی . 2-4-3

ملّری ع اقری،    هویتلة ئب د. مس گی ی کشوم دم ا ایل ق   بیستم، از مشدلی مزمن منج می ع اق از زمن  شدل

 نروعی  :بر ممرن  ف اندشرتنین فری بغرداد ما      داد. پس از ف  پنشی مژیم صدا  حسین ب: شدّت وود ما نشرن  مری  

سر زمین     سرعدا ی  اقعری دانسرت.    هویرت توا  نمنیننا  تالش ب ای مهنیی از وودبنوتای   مسید  ب:  می

ک: ب ای بقنی نسل ورود، بر: غر ب       داند می هویتجنمع: وود ما گ فتنم چنانل وودبنوتای   چندپنمگی 

تة دسرت هرندی اسرت، ابعرند     یرن هیروفیی کر: سرنو    « چیز» تصوی کشید ف هنو غ بی نینزمند است.  ی بن ب:

تر ین شریو  نشرن      ما ب: ون  هویتسنزد   این چندپنمگی  هویتی ما دم وهن ووانند  متبندم می گوننگو  بی

هرنیی   هم: ق بننین  انتقن  بای د. ا  آد  یجن ب:کند تن  ک: وود ما ق بننی می هیوفیی منجی است« چیز»دهد.  می

-هرن مری   ووماک مسرنن:  سعدا یمخلوق  اند. ود آمد  اعضنی ا  شد  ج :بث هنیشن  بنع کشد ک: بمب ما می

ألنّمش مکمّوا ممن جم ااات بشمریة تعمود إلمش » پ  مانرد.  کنرد   فد هرنیی از ایرن دسرت دم سر  مری       شود، مصنحب: می
  أس املممواطن مکموست و اعممرا  و قبائممل و اجنما  و خلفیممات اجتماعیممة متباینممة  أم مل همم ی الل ممة املسممت یلة التمش ا تت قممق سممابقاا 

هرنی م دمرننی از اقروا ، نژادهرن        مرن از قطعرنت برد     کر:  ازآنجرنیی ت جم:  ) (161 :2013  )سعداوي« العراقش ااول

دم گیشرت:    قرت  چیهحنل :بت کیبی محنل هستم، از چیزی ک: تنا ، پس نمنیننا   طبقنت اجتمنعی مختلف دمست شد 

 (یج هستم. ب: دست نینمد  بود. من شه  ند ع اقی دمج:

کشرد، امّرن چیرزی     هنیی بد ما می ت هولننک وود است. ابتدا فقط آد مومیأمدم حنل انجن   نوعی ب:« چیز» 

افترد،   بیند بنید بعضی از قطعنتش ما عوض کند   ش  ع ب: کشتن ه کسری کر: گیر ش مری     گیمد ک: می نمی

 انمت لمدب »ف شرت: نیسرت.    کرس  چیهر هن استفند  کند، تروجیهش ایرن اسرت کر:      کند تن از قطعنت بد  آ  می
یکوک قویّة أا عملیة الرتمیم ااخ؟. قمد اسمتخدمت فیهما ةموال قادممة ممن جسمد دمرال  لقمد اسمتعملوا  دوا أا یعرفموا ح ما  أجماا  

ت دیدهنیی جدی داشتم دم مومد ایند: دم ج ّاحی ت میمی آور ی کر:   ت جم:  ) (172: )مهماا« من جسد أحد اإلحهمابنی

آندر: بداننرد از اعضرنی جنرنزة یرج         شد ، از اعضنی برد  یرج مجر   اسرتفند  شرد  اسرت. شرنید بری        م ی من انجن

 (ت  میست استفند  ک د  بنشند.

نمرندی از یرج دیرو    « چیرز » عبرنمت دیار  ایرن   هویرت   بر:   یگشرتا  دچنم گمت تیب این مخلوق  بدین 

 نروعی  بر: هرنی مختلرف ع اقری اسرت        هنی نژادهن   قومیّت ک: متشدل از پنم  شود هن می هویتجوش  دمهم

هنی شخصی ب ای عدالت، مدنفرنت، انتقرن    مجرنزات اسرت، چیرزی کر: بر ای یرج گر              بنزتنب مالک
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حلّ بح ا  بنشد، وود،  عدالتی است. امّن این شخصیّت بیش از آند: ما  عدالت است   ب ای گ  هی دیا  بی

 آ مد. ،  حشت   ننامیدی ما ب ای م د  ب: اممغن  میزمن  ت ت م  م ب:ت  است    علّت اصلی بح انی بزمگ

ی ما کر: دم  هرویت  کنرد   ایرن بری    هنی ممن ، این اندیشر: ما بر: وواننرد  القرن مری      دم اغلب بخش سعدا ی

اسرت   ایرن عالمتری     (1)666دهد. شمنم  تلفرن زنری    نشن  می م شنی ب: جود آمد  است،  سنم استعمنم ب: سنی:

و وجمد ااماتن »اسرت.   برنه  السرعیدی  ی دم دیا  شخصیّت این داسرتن  یعنری   هویت است ک: نشن  از مشدالت
: 2013  سممعداوي« )666 مال مانش للسممعیدب موصمواا الشمماحن الکهرائممش  فت مأ فوجممد أحبمم عشممر. مکاملممة فائتمة ناممفها ممن المم

ک: چهرنمد    دیبنز ک د   د ک: دم حنل شنمژ شد ، بود. آ  ما دیما د یدید   بنه  السع یمحمود گوشت جم:  ) (129

 (بود. 666 از هناز آ  یمیاز ن شیدامد   ب پنسخ یتمنت ب

توا  احسنت کر د. دم جرنیی از ممرن      مدا  این وودبنوتای   بیاننای از هویت ما می سعدا یدم ممن   

یدی، گ فتر:  بخش ورویش، برنه  السرع    ک: محمود السوادی بسینمی از صفنت اوالقی ما از استندِ الهن  بینیم می

هرن ما تمسرخ     دیرد   کرت   شرلوامپوش    ای بر: تغییر  نروع پوشرش دم ورود نمری       بود، اگ چ: ا  از قبل عالق:

از مزایرنی آ    قطعرنً تر  کرت   شرلوام نپوشرید ،      زمن  ب: این نتیج: مسید ک: ه کس پریش  م  م ب:ک د، امن  می

و قماماا ملونمة  ح مم أنمأ  ماا یسمخر سمابقاا  ممم أصمدقائأ حیلق بشکل یومش  یرتدب بدات برب ات عنق »وب  بود  است.  بی
فریمد یممّواا و عممدسا اانمموح مممن أصمم اا البممدات و یممرب أضما أصممب ت ترتبممة بدحجممة  بمم؟. السیاسممینی و املمموظفنی اةکممومینی و  

مما ممن ملمأ أو سمیاحتأ و    لن رفراد امللیشیات املسل ة ال ین ینالوا من سیاحا م وسط الشاحع بکامل ااسقة لیسم بوا یخاماا 
پوشرید   ت اشید. کت   شرلوما مری   میشش ما می ه م ز)ت جم:   (221: )مهماا« أو یقتادونأ إلش جهة دهولة یبه لوا أحوالأ

هرن   آند: قبرل از آ  ا    د سرتننش، ف یرد شروّاف   عردنن  افنروم، بر: کرت   شرلوامپوش          بن جودبست.    ک ا ات می

طروم   شد ب: تعداد زیرندی از سینسرتمداما    کنمکنرن  د لرت، همرین      نوع پوشش م بوط میوندیدند. ب: نظ ش این  می

ترن شخصری ما از    آمدنرد  نظنمین  مسل  ک: گنهی  سط وینبن  بن آماستای کنمل از وودم هنیشن  پنیین مری  اعضنی شب:

 (مغنز  ین وودم یش بی    بدشند   م زگنمش ما سین  کنند.

 استعمارستیزی. 2-5

م د  تحت سلط: استعمنم، آمز یری جرز آزادی   مهرنیی     دم آ سناستعمنمی دامای ش ایطی است ک: پ ةد م

طروم کلری    بر: »کننرد.   ت تیرب از هر  ماهری بر ای گریم از ایرن اسرتثمنم اسرتفند  مری          ندامند. بدین مااز استثمنم 

نی فدر ی   ف هناری   شرود کر: بر: ب مسری، افشرن   مقنبلر: برن نفروو مبرن          استعمنمستیزی ب: ف ایندی اطرالق مری  

هرنی   کنند سلطة وود ما دم تمن  اشدنل ف هنای، اقتصندی   سینسی ب  ملّت پ دازد ک: سعی می بیانناننی می

گ ایی ک: دم مسری  ترالش بر ای     گ ایی   ملّی (. بومی63  1998)اشد افت، « تحت سیط   وود تدا   بخشند

گ ایی برن تم کرز    ملّی»، ج:یدمنتشوند.  محسوب می هنی استعمنمستیزی زد د  تأثی هنی غ ب بنشند، از م ش
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هنی گوننگو  م دمری ما اسرتخ اج کر د ، دم     غ ب(، نی  هنی پ اکند  دم نهضت ب  دشمن مشت ک )بیانن:/

 (.161  1391)گنندی، « کند یددیا  ادغن  می

 ی نویسرندة  ممن  ف اندشتنین فی بغداد نیز ممننی پسنمدم  است   پ  اض  اسرت کر: یدری از مبرننی فدر     

ای کر: ایرن اعتقرندات،     گون: ی م د  ب ای د م شد  از استعمنم است، ب:ممن ، استفند  از بن مهن   اعتقندات ملّ

هرن ما بر ای اسرتم امِ     مستقیم   غی مستقیم ابزامی کنمآمرد بر ای مقنبلر: برن اسرتعمنمگ ا  برود    ترالش غ بری        

نیرز برن    سرعدا ی ش قی، ننکن  گیاشت: اسرت. احمرد   استعمنم وود   جنیازین ک د  ف هنو وود بن ف هنو 

ای ورن ، آنچر: ما کر: بنیرد،      ولق این هیوف دم ممن ، ب ای نشن  داد  چنین اندیش: وهنی، بنن دامد بر: شریو   

بردی کر: معر ف هریچ شرخ  یرن       یرن کنل « چیز»ک: ب ای مبنمز  بن استعمنم   استبداد بین  کند. دم پی آ  است 

هررنی  شررجنعنن:، بر: اجر ای عردالت   انتقرن  از عرنمال  بمرب       مرأمومیتی م پری  وصوصری نیسرت د  موجرود بر:  

المرّد علمش نمدائهم برفمم  أس»  کنرد  شد، ظهوم می گنن  می ک: بنعث ننامنی   از بین مفتن م د  بی دم شه  منفج شد 
لممش ااحف أخمم؟اا  ولکممن یکمموا الظلممم و ااقتامما  مممن النمما.  سممأقتص  بعمموا اهلل و السممما   مممن  ممل اجملممرمنی  سممأ ا العدالممة ع

)ت جمر:    (156-155: 2013  سمعداوي) «هناک من حاجة انتظاح ممض  مؤا لعدالة أتتش احقاا  فش السمما  أو بعمد املموت

ا    ب: ینمی ودا   آسمن  تمرنمی جننیتدرنما  ما، قصرن      هن هستم   از بهشت آمد  من پنسخ ندای تظلّم   قصن  آ 

هرنی طروفنی برن دمد       عدالت ما دم زمین حنکم وواهم ک د. دیا  نینزی نخواهید داشت، مدّتوواهم ک د. س انجن  

 (آید. هنست   بعد از م گتن  می منج دم انتظنم عدالتی بنشید ک: دم آسمن 

وواهرد   مری  کند ک: دیا ا  ب داشت نندمستی از ا  دامند. ا  دلرش  گون: احسنت می این سعدا یمخلوق  

زنرد، بلدر: هردف     تصرندفی دسرت بر: کشرتنم نمری      طوم ب:شن  دهد ک: موجود بدی نیست   توضی  بدهد   ن

و یماهبونش هبم ا الوصمن  لقمد حّولمونش إلمش دمرال و سمفاّب»  گی ی   کوتن  ک د  دست استعمنمگ  اسرت  اصلی ا  انتقن 
انرد،   جننی   قنتل تبردیل کر د    من ما ب: یج)ت جم:   (157: )مهاا« مم ال ین أسعش للقاا  منهم اصل و ه ا ظلمو  ب؟و 

 (ظنلمنن: است. ،قصن  ک دنشن  هستم دنبنل ب:من وود   دم اقعاند ک:  ب: کسننی تشبی: ک د 

 گ دد. مسید  ب: هدف وویش دچنم لغزش می دمما  تیدمنهناگ چ: 

ترروا  دم  ی، بررن شرردّت   ضررعف   دم ابعررند مختلررف ما مرری ضرردّ اسررتعمنمدم ایررن داسررتن ، ایرردئولوژی  

دیرد،    ضروح  بر: ، دشرمن   سرنح ،   وانر: ید نیتر   برزمگ هنیی چو  دیوانة کوچج، دیوانة بزمگ،  خصیّتش

پ دازی از این اف اد، ب پنیة م شرنا ی   مبتنری بر      بن شخصیّت سعدا ی یضدّ استعمنمک: ایدئولوژی  طومی ب:

إنمأ فعمل اافاعیمل حتمش یمدفم اام؟ ماا     یقمول   «السماحر»امّههمم حجمل عجمو و ا یمأ »  گ ایی نشن  داد  شد  اسرت  ملّی
...  ا  ت ینشررن  پی مر دی اسرت کرر: ا  ما سرنح  ننمیررد     مهرم )ت جمرر:   (159: مهماا« )بعیمدا عمن بغمداد و ا تسمقط ایمدیهم

هرن از بغرداد   جلروگی ی از سرقوط ایرن شره  انجرن  داد          ای ب ای د م ک د  آم یدنیی العند  گوید، کنمهنی ونمق می
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 (است.

ص ال الم  ممن حیم  اامهیّمة همو ممن أطلمق علیمأ تسممیة العمدو ألنمأ یعممل ،ماب ا فمش جهما  مکاف مة اإلحهماا    إنممأ الشمخ»
ت جمرر:  ) (160مهمماا: « )و یقممدال خدماتممأ اللیلممة اضمما ال ریقممة الوحیممد. برأیممأ  لت قیممق العدالممة التممش یممتع   امما اآلاجبممواحب 

... ا   ن. چو  ا  یج افس  دم دستان  مبنمز  بن ت  میسرم اسرت  گویم دشم شخ  مهم، کسی است ک: ب: ا  می نیسوم

دانرد کر: تشرنة آ      دهد. این کنم ما تنهن ما  احقنق عدالتی مری  کند   ودمنت دموشننی امائ: می اکنو  کننم من کنم می

 (است.

تر ین   هنیی چو  دیوانرة کوچرج، دیوانرة برزمگ   برزمگ      دم والل ممن ، بن آ مد  شخصیّت سعدا ی 

دم مسید  ب: حق   عدالت بودند نیرز، بیرزامی ورود ما از اسرتعمنم       « چیز» ینمیا  نوعی ب: ه کدا ک:  وان:دی

اجملنموا الامغ؟ یمؤمن رننمش م مال للممواطن اا.مواجش    الم ب ا یت قمق سمابقاا    اجملنموا »  دهرد  بیاننان ، نشرن  مری  ة سلط
وح املخلمص الم ب بشمّرت بمأ  مل ااد ا علمش ااحف و  سماعدتش فمش هم ی الکب؟ یرب أنش آدات الراا العظیم ال ب یسبق ظهم

املهمة فهو یسرّع من قیاال املخلمص املنتظمر    أمما اجملنموا اا م  فهمو یمرب أننمش أس املخلّمص و إنّمأ فمش القمادال ممن اا ال سیکتسمه 
ث عمن هم ی املرحلمة العامیبة و الفاصملة فمش لحیم  جا اا من صمفاتش الالمد. و سمیغدو إ مأ مفموحاا جبمواح إ مش فمش أب مدّونمة تت مد

ای از شره  ند نمونر:    دیوانة کوچرج عقیرد  دامد کر: مرن مثرنل زنرد       )ت جم:   (161: )مهماا« ااحف و لحی  ه ا البلد

دانرد کر: پریش از ظهروم منجری       سنوت: نشد  است... دیوانة بزمگ مرن ما منشرینِ  ی انار  عظیمری مری      قبالًهستم... ک: 

اند   ا  هم بن کمج ک د  ب: من دم این مأمومیت، قیرن  منجری موعرود ما جلرو      من  ادین  بشنمت آمدنش داد ت تیبش 

مر ا بر:   ة داند. ا  دم م زهنی آیند  بخشی از صفنت جن دانر  ت ین دیوان: م ا وود منجی موعود می اندازد... امن بزمگ می

دشروام   دم ایرن بخرش از ترنمیخ     ة عملی کر: دم ایرن م حلر   دست وواهد آ مد   ننمش دم کننم نن  من، دم ه  دستومال

 (دهد، حج وواهد شد. زمین   تنمیخ این کشوم مخ می

استعمنمسرتیزی   ز اینی گوننگو  مع ّفیهدفی ک: دم طیّ نانمش این ممن    شننوت    دنبنل ب: سعدا ی 

خنلفرت برن اسرتبداد   سرلط: نیرز اشرنم        هنیی چو  س زمین   دین، دم ماستنی انتقند   م داشت:، ب: پدید  دنبنل ب:

 .ک د  است

 سرزمین. 2-5-1

کر:   مستقیم   تنانتنای بن س زمین،  طن   م ز   برومی گر   ورومد  اسرت     طوم ب:زندگی م د  یج کشوم 

ب: مدن    س زمین مرندمی   توجّ:سنزد. دم این ماستن   ابستای ب: ملّیت وویش ما ب جست:   بزمگ می ینوع ب:

سزایی دامد. دم این ممن  نیز نویسرند  از ایرن امر     ب: اهمیتستن  دم پیوند بن پدیدة استعمنمستیزی دم م ایت دا

هرنیی    ام   گیما عنوا  ک د  است؛ شخصریت صومت اشنم  ب:نبود    پدیدة  طن   س زمین مندمی ما  مستثنن

م بر: تر ک محرل    کشوم، مجبو ننامنونط  ش ایط بد   السعیدی ک: ب: شمونی، ا ّ دانینل   علی بنه  چو  نندم
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 ماا سدح الشمما  یمرب أا  مل یمش  موقمت  سمتنتهش هم ی الفو،مش و ستسمتقر أمموح المبلد و »  شروند سدونت وویش می
دیرد. ایرن ا ضرنع     ما موقتی می زیچ هم:نندم )ت جم:   (246: 2013  سمعداوي)« یعود قریباا  ح ا خلل سنة أو أ  ر قلمیلو 

 بنزوواهند گشرت شرنید حرد د یرج     یز د ب:هن  د   ش ایط کشوم ب: آمامش وواهد مسید   آ آشفت: تمن  وواهد ش

 (سنل ین کمی بیشت .

، تسرلیمِ اصر ام   تیدمنهنشن ، انهنی بسینمی   د می از ف زند هن   منج از تحمّل مشقّت پسین ا ّ دانینل ک:  

آنرن ، بغرداد دیار  جرنی      ازنظر   زیر ا ؛ کنرد  مری  اش دم بغداد ما ب ای همیش: تر ک  شود   ونن: ف زندانش می

و حمنی ظهمرت علمش  فمتح دانیمال هاتفمأ امممول و اتامل رممأ التمش فّ ملت اانتظماح فمش عینکماوا»  مننسبی ب ای زندگی نبرود 
ا ممم العجمو  و لکمن سماحیها  وافقمش علمش مم شحتدث هو وقت العمل و لیس وقت اةقیقة  اآلاالط قال اا بلغة اانگلیایة صافیة: 

تقمول  قممال الممن مث أع ممش اامماتن للعجممو  و ظلممت املممرألا تت مد.ا براحممة و دوا مشمما ل لربممم سمماعة   انممت العجممو  سممعید. و 
دانینل تلفن هم اهش ما گشرود   برن مرندمش کر: تر جی  داد  برود دم       )ت جم:   (290: )مهماا« ترب العاا بعیننی جدیمدتنی

 قرت عملر: نر:     اآل ما ب داشت برن انالیسری م انری بر: مرندمش گفرت         عیندن ا منتظ  بمنند تمنت گ فت.  قتی گوشی

  برد   هریچ    یماحتر  بر: حقیقت. بن پی ز  ح ف بز  امن بن مداما. ه چی میا: قبول کن   گوشی ما ب: پی ز  داد. د  ز  

 (صحبت ک دند. پی ز  شند بود   نانهی نو ب: دنین داشت. بنهممشدلی حد د یج مبع 

کنرد ترن    میل بنطنی وود، ب: عمن  سف  می ب والفهنی این ممن   ی نیز از دیا  شخصیّتعلی بنه  السعید 

و ا ممن اامم؟  ماا امتلّمنی   أس ا أسر  فلساا واحداا من ه ی الدولمة المرا »  وود ما از ش ّ اتفنقنتی ک: افتند  نجنت دهد
همماحا مممن وجممأ عممدالتهم املنقوصمة  لقممد أحادوا طممردب مممن البلممد  إّضما مممؤامر. حا وهمما ،ممّدب و لقمد   مموا فممش مسممعاهم  فهمما أنم ا 

من هریچ پرولی   )ت جم:   (343: )مهاا« ألضم یعرفوا أننش أمحل مشروعاا وطنیاا صادقاا و أحادوا أا یتغدوا بش قبل أا أتعشش هبم

: علیر: مرن دمسرت ک دنرد       ا . این یج توطئ: بود کر  هنی اشغنلا  ندزدید  زد    ن: از آم یدنیی ن: از این د لت پیسی

وواسرتند مر ا از کشروم بیر    کننرد، چرو         هرن مری   ا . آ  هن ف ام ک د  موفق شدند. حنف من از دست عدالت ننق  آ 

ف  شرن      دمگیر ی برین  طرن   ة دانسرتند کر: لحظر    کر د    مری   ای ما هردایت مری   دانستند من پ  ژة میهنری صرندقنن:   می

 (.ما از بین بب  ، ننبود  کنند هن آ وواستند پیش از آند: من  می  فقط  پ ستن  ش یف نزدیج است  طن

 دین. 2-5-2

  بنعث پیوند ه چ: بیشرت  افر اد    تدی:   پنیبندی ب: دین، بنعث د می اف اد از پیی ش ف هنو تحمیلی غ بین 

  تعلّرق بر:    ینرد بیپنگر دد. ایرن    اف اد مری  یاننایازوودبی   هویت مننع از بی ینوع ب:   بن عننص  س زمین وود

هنیی چو  ا ّ دانینل، چیز   حتی هرندی امائر: شرد  اسرت. ا ّ      شخصیّت توسّطهنیی از این ممن   دین دم بخش

کر د    کر د ، کلیسرن مفرتن، صرحبت     هرنی دیرن، دعرن    هن   گزام  هنیی از ممن ، بن نشنن: دانینل مد ّم دم صحن:

جتلس ها هنا  ل مسما تقریبا لتجمدد حواحیتهما العقیممة ممم صموح. »اند.    توصیف شد  مع ّفیسِنت منمگومگیسِ شهید، بن
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القممدیس الشممهید اب الوجممأ امللئکممش     ا أحممد یسممتمم امما بشممکل رلممص  سمموب بنتیهمما و القممدیس ممماح وح یس الشممهید المم ب 
  گروی  گفرت ترن  نشسرت   جرن مری   همرن   هر م ز  بنًیتق )ت جم:   (22مهماا: ) «تاّلش لروحأ   ؟اا و تعت ی قّدیسها الشخاش

 سررنّت کسرری کر: جرز دوتر انش      ... اش ما از سر  بایر د   ثمر ش ما برن تصرروی  قردیس شرهید برن آ  چهرر ة  امفتر:       بری 

هرنیش دمبرنمة    دانسرت، ونلصرنن: بر: حر ف     اش می وواند   ا  ما قدیس شخصی منمگومگیس شهید ک: ب ایش دعن می

 (داد. پس ش گوش نمی

کر د  کر: دم پری انتقرن    مجرنزات اسرت   دم ایرن ما          مع ّفیف ادی نمنیندة ا عنوا  ب:ما « چیز» سعدا ی 

مسرنلت   دمما نشرد    صربغة دینری دامد       یزدگر  غر ب کند، امرن دچرنم    گنن    گننهدنم بنهم مجنزات می بی

 أقول هم ا ألولکمن النما  ال یبمنی املسماملنی  واطلمه اا تمدعوا»  دهد کنم وود ق ام می س منشأوویش، حمنیت الهی ما 
هرنی وروب      وطرنبم بر: انسرن    )ت جمر:    (157 مهماا:« )لش و تعقمدوا األممانش فمش قلموبکم علمش انتاماحب و ا ممالش ملهمتمش

 (وواهم ک: ب ایم دعن کنید   دم دل ب ای پی  زی   اتمن  مأمومیتم، آمز  کنید. وی ووا  است. از شمن می
اکبر     لیر ... مرن همرن  عزمائ  ت جمر:   ) (169: )مهماا «اا ال  مة ااایّمةأننش العاحائیل اا   ال ب سیبتلم ه ا العاا  لأ مرعیّ »

 (.دیوواهم بلع یاله تیک: هم: جهن  ما بن حمن

اش، بر: ورنط  از برین     منو بود  اعتقندات میهبی کم بن جودهنی این ممن ،  هندی نیز از دیا  شخصیّت 

ولکنمأ   مما فمش املمر. »  کر د  بردیمنی تلقری مری   نمرود   آ  ما نروعی    مفتن شمنیل گچی بنک  ، احسنت وط  می
و ح ما سمیقوال  ااولش التش یاهد هبا ه ا اةفر الشمبش اانیمق  أحمس   مر هم ی ال مو. لمو أقمدال علیهما  فلتبمق هم ی اللوحمة هما هنما

م ا لری کر: لروح چروبی     امن ا  مننند برن  ...ت جم:  ) (298مهماا: ) «احقاا بردال الفت ة الّص  ش یتخلص من ه ا القلق ضائیّاا 

زیبن ما دید  بود، از اقدا  ب: این کنم   ب داشتن چنین قدمی احسنت وطر  کر د. برن ورود گفرت باریام ایرن لروح برنقی          

 (بمنند. شنید بعدهن این شدنف ما بن گچ بپوشنند تن ب ای همیش: از این نا انی وال  شود.

 گیرینتیجه. 3

دهرد، ایرن ممرن  برن      ز قلم   پژ هشی مطنلعنت ف هنای ما شدل مری نقد پسناستعمنمی سنحتی پوین ا ازآنجنک:

یرنفتای غر ب، مشردالت اوالقری،      م کزیّرت  چرو  هرنیی   منیر:  پسناسرتعمنمی، دم    هرنی نقرد   تدی: ب  مؤلّف:

 شود  دمینفت می نیچن نیاکشد   از نقد پسناستعمنمی ممن ،  می تصوی  ب:ما  هویتوودبنوتای   تزلزل 

 ژ یر   بر: هن دم ع اق،  دمبنمة شننوت موقعیت سختی است ک: حضوم آم یدنیی ین فی بغدادف اندشتن ممن  -1

اث ی ما ولق ک د  ک: از معضالت سینسی   اجتمنعی م بوط ب: وودِ ع اق  سعدا یدم بغداد مقم زد  است. 

هیروفیی   شرود، امرن  جرود   هن دم کشومهنی دیا  منطق: دید  می گ فت: است. اگ چ: مشنب: این  یژگی نشئت

ننم ئی، جند ، شعبد    مؤینپ دازی ک: همای میش: دم ف هنرو مایرج دم جنمعرة عر اق دامد، حرنکی از آ       

هرن   دهند   دم مواقرع سرختی   گون: ما ب  تفسی ات عقالنی   منطقی ت جی  می وینل ینههن تفسی  است ک: انسن 
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  نیر  ی فر ا ا       ترأثی  بر: موجروداتی برن     شوند   تبردیل هن ظنه  می بن  بنم، اشبنح دم پشت   ا ضنع وشونت

 گ دند. العند  می ونمق

ننامیردی از آینرد  ما    نروعی  بر: جرویی     وشونت   انتقن  ب  ممن ،  هم   ت ت ب: هم ا  حسّفضنی حنکم  -2

ک: م ایرت از اجتمرنع اسرتعمنمزد      یضدّ استعمنمبن آف ینش ممننی  سعدا یت تیب احمد  دهد. بدین نشن  می

ملّری دم   هویرت هرنی   ب: نشنن: توجّ:ش قی ما ب: حنشی: نب د ، سعی دامد بن  ف دیتدامد، دم عین حنل ک: ع اق 

هرنی اجتمرنعی   فر دی ننشری از      ی ما امائ: دهد   آسیبضدّ استعمنمگ اینن:    هویتابعند مختلف، موضعی 

عطروف بر: ورودِ ع اقری   بر:      هن، بیشرت  م  پ دازی سلط:   نفوو غ ب ما دم جنمعة ع اق، دم مصداق شخصیّت

برنوتای   تزلرزل    الاوگی ی از غ ب ک د  است.  ی عنمل اصلی تمرن  مشردالت جنمعر: ورویش ما، ورود     

منج  ب: ت ت شد     قتی ت ت ب: یج حنلرت اجتمرنعی عمرومی تبردیل شرود،       تیدمنهنداند ک:  ، میهویت

دهد ک: مردّعی شروند   قدمتشرن      ما می هنی ظنه شد  از ه  سو این ف صت کند   ب: قدمت جنمع: ما فلج می

 ما ب: مخ بدشند.

هنی اجتمنعی   فر دی ننشری از سرلط:        اسطة آ  آسیبک: نویسند  ب: ف اندشتنین فی بغداد سوژة ممن  -3

  بن اندکی دقّت  نفوو غ ب ما دم جنمع: ع اق آ  م ز ب مسی ک د ، بیشت  معطوف ب: وود جنمعة ع اق بود 

از قبل، دم جنمع:  جود داشت: است؛ یعنی همن  هیوفیی ک: زاییدة تر ت   سعدا یک: سوژة  توا  دمینفت می

سررنزی، حرریف   از دیارر ی اسررت. هیرروفیی کرر: از دل ظلررم جهررن  مرردم ، وشررونت مدمنیترر:، یدسررن        

قرد ب ونسرت:   دم ب ابر  انسرن    مظرنه  دنیرنی معنصر  ایسرتند  اسرت.           هن   جند ی میهبی تمن  ف هنو و د 

هرنی بسرینمی اسرت   اشرنم  بر: همرة مر د ، برن تمرن            ،  جود شرنع انة دم   ممرن    پریی ای تأ یرل    «م:شِس»

موضروعی ب ابر  برن     عنروا   بر: هن ب: انتقن    ب: مؤین  ، ب: تمنیالت دم نی انسن «شسم:» تننقضنتشن  دامد. همچنین

اشربنح صرومت نا فتر:   ایرن      طتوسّر  داد  مخهرنی  جننیت زی اکند؛   اقعیت موجود ب  م ی زمین، اشنم  می

، برن سربدی ورن  کر: حنصرل صر احت         سرعدا ی ت تیب  اند. بدین هن هستند ک: دست ب: جننینت زد انسن 

ای   ی، فنجعر:  ازنظر  هنست، تصوی ی  اض  از فنجعة عر اق ما کر:    تیزبینی نسبت ب: حدومت حنکم   غ بی

 اق   زندگی معنص  م د ِ تحت سریط  ، وشرونت     دهد   بن ت سیم بخشی از تنمیخ ع معنوی است، امائ: می

یج  ضعیت عمومی یند کر د ، امرن دم ورالل ایرن      عنوا  ب:کند. اگ چ:  ی از جنو  ت  میسم ما م ایت می

 کشید  است. تصوی  ب:م ایت، زندگی آما ِ دیا ی ما نیز 

 سری اسرت کر: یرن     از ولرق ایرن ممرن ، تم کرز بر  ت      سعدا یتوا  گفت ک: هدف اصلی  کلی می طوم ب: 

برن   تیر دمنهنکر:   انرد  از هیوفی وینلی سنوت: وهن م د  هستند    جرود  اقعری ندامنرد   یرن افر ادی      ب ونست:
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شروند.  ی ماهدرنم مهرنیی از ایرن      تبردیل مری     ت سننکهیوفهنیی  اقعی دهند، ب:  هنیی ک: انجن  می جننیت

 زیر ا دانرد،   ای ب ای حل مشدالت می  سیل: عنوا  ب:هن  ت ت   سووظن نسبت ب: یددیا  ما، بن مند د  شنیع:

 .دامد دنبنل ب:زد  ب: این شنیعنت، جنو داولی ما  ، پیی فتن   دامنسعدا ی ازنظ 

 ها نوشت . پی4
 .پرستی عدد وحش است شیطان سنّت در( 1)

 منابع
هرنی ف هناری   م کرز     تر  پرژ هش  تهر ا   دف  .ت جمة حسن پوین  .دمآمدی ب  نظ یة ف هنای .(1383) اسمیت، فیلیپ

 هن. تمد  یگفتاو

 چنپ ا ل، ته ا   ننمنجستن  کتنب. .حنجیعلی سپهوندت جمة  .نویسد امپ اتومی  ا می .(1392) اشد افت، بیل

 ف زا  سجودی. ته ا   آهنای دیا .ت جمة . نظ یة ادبی. (1388) ب تنس، یوهننس  یلم

 ته ا   منهی. چنپ سو ، .محمدمضن ابوالقنسمیت جمة  .ادبی مبننی نظ یة .(1391) ب تنس، یوهننس  یلم

تهر ا   نارن  امر  ز       .زاد    فنطمر: حسرینی   منزیرنم حسرین  ت جمة  .هنی نقد ادبی معنص  نظ ی: .(1387) تنیسن، لوییس

 حدنیت نوین قلم.

 ه ا   کتنب آم:.ت .یفنمس نتیهن دم ادب   کنمب د آ  یادب یهن   :ینظ   نقد ادبی .(1384) تسلیمی، علی

 چنپ ا ل، ته ا   نی. .، جهن  سو یی، استعمنمزدایاستعمنم، استعمنمگ  .(1385) توکلی، مه ا 

 .ؤجلمل الیة  ريات  حق ق ؤل م  ا ؤال  با، ا ؤل مجهة حمف ظمل و م  ؤت. ؤلطّبیمل ؤإل غ ؤل   ؤا م ا ن  (. 2013ة ؤمح  )يسی ؤا 

 .ته ا   امی کبی  . جمة لطفعلی ونجیت .یشننس ش ق .(1386سعید، اد امد )

 .ط ح نوته ا    .عبنت مخب ت جمة  معنص ، یادب :ینظ  یماهنمن. (1392) سلد ، مامن 

 ته ا   علم. .نظ ی: نقد   پسناستعمنمی .(1389) شنهمی ی، آزاد 

. بنبرن  یهروم    دیاد امد سرع  ،ف انتس فرننو   یهن دگن ید ینبینقد   امزی، مطنلعنت پسناستعمنم(. 1388شی زادین ، مضن )

 .174-149(، 5) 2 ،ینسیمطنلعنت س ةننمفصل

 نتیر ادب یةنشر   نصر اهلل.  میاثر  ابر اه   «رشفة الهذیان»دم ممن   یگفتمن  پسناستعمنم لیتحل(. 1394)مضن  احمد ی،صنعد
 .204-185(، 13) 7، ک من ( ی  علو  انسنن نتیادب ةدانشدد :ی)ادب   زبن  نش  یدامیپن

چرنپ د  ، تهر ا      .ب  د  ممن  ب گزیرد   دینقد اجتمنعی ممن  معنص  فنمسی بن تأک .(1389) حسندلو، عسا عسا ی 

 ف زا  م ز.

 ته ا   ووامزمی. .کنمدا  نیمحمدام ت جمة. هنی سفید پوست سین ، صومتج. (1355فننو ، ف انتس )

چررنپ د  ، تهرر ا    .همررنیو  کنکررن سررلطننیزاد     مرر یم عررنلمت جمررة  .نظ یررة پسناسررتعمنمی .(1391) گننرردی، لرریال
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 مطنلعنت ف هنای   اجتمنعی. ةپژ هشدد

 ته ا   آگن . .ت جمة مه ا  مهنج    محمد نبوی .هنی ادبی معنص  ننمة نظ ی:دانش .(1384) مدنمیج، ای ننمیمن
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