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چکیده
يکی از رويکردهای ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی نقد پسااستعماری است که نتايج استعمار در
متون ادبی را تحلیل و به کشف مولّفههای پسااستعماری در ادبیات می پردازد .اين نقد يکی از
موضوعاتی است که توجه ناقدان را در قرن بیستم به خود جلب کرده است .عبدالکريم ناصیف از
نويسندگان معاصر توانمند سوری است که برای مخاطب ايرانی ناآشناست .وی با نگارش کتاب «راه
خورشید» کوشیده است ،موضوع مبارزه با استعمار را سر لوحة کار خويش قرار دهد .از آنجا که اين
نويسنده پیامدهای استعمار سوريه در زمان اشغال توسط فرانسويها را در اين رمان به تصوير میکشد.
بررسی کتاب وی حائز اهمیت میباشد .وی ديدگاههای قابل تامّلی دربارة استقالل سرزمین با حفظ
ارزشهای دينی و سنّتی ،بیداری جهان عرب ،مبارزة يک ملّت برای آزادی به موازات ماجرايی عاشقانه
مطرح میکند .پژوهش پیش رو در حوزة اين رهیافت نقدی میکوشد تا به واکاوی مولّفههای
پسااستعماری از قبیل شرق شناسی ،اروپامحوری ،ديگری و فرودست با تکیه بر روش توصیفی  -تحلیلی
در اين رمان بپردازد .نتیجة بحث نشان میدهد که چگونه نويسنده با روی آوردن به ديدگاه ضد
استعماری توانسته تاثیرات و پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی استعمار در خاورمیانه به ويژه در
کشور سوريه را با بهره گیری از روايتی چند اليه توصیف کند و در حیات بخشیدن به سنّتهای
فرهنگی و ملّی آنها به ايفای نقش بپردازد .میتوان گفت که مؤلّفة پسااستعماری شرقشناسی در اين
رمان نمود برجستهای دارد .در واقع ،نويسنده با پر رنگ جلوه دادن شرق به عنوان مؤلّفة پسااستعماری و
عنصر مکان در اين رمان تقابل دو فرهنگ شرق و غرب را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :پسااستعماری ،عبدالکريم ناصیف ،شرقشناسی ،اروپامحوری« ،راه خورشید شرق ـ
غرب».
* .رايانامة نويسندة مسئول:

jasghari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ادبیات به مانند پديده ای پويا همواره در پیوند با رويدادهای اجتماعی بوده است .يکی از
جنبههای ادبیات داستانی معاصر که در قرن بیستم پديد آمد نقد پسااستعماری می-
باشد .در اين جريان ن قدی ،نويسندگان آثار پیدا و پنهان استعمار را در اشکال مختلف را
به نمايش میگذارند و پیامدهای آن را بررسی مینمايند تا جايی که مبارزه با جلوههای
مختلف استعمار بنای اولیة ادبیات پسااستعماری را میسازد و پیامدهای آن را بررسی
مینمايد.
اين نظريه مجموعهای از شیوههای انتقادی و نظری را در بر میگیرد که در بررسی
فرهنگ مستعمرههای پیشین امپراتوریهای اروپايی به کار گرفته شدهاند(مکاريک،
 .)335 :1384صاحب نظران پسااستعمار در جنبه های گوناگون اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،علمی ،هنری و  ...آراء و ديدگاههای خود را در يک جريان متقابل اثر گذار و
اثر پذير بیان کردهاند .نقطة مشترک اکثر ديدگاههای مطرح شده اين است که اصطالح
پسااستعماری کل جامعة تحت تأثیر فرايند امپراطوری در لحظة آغاز استعمارگرايی تا
همین امروز را در بر میگیرد ،زيرا اشغال سرزمینهايی که با تهاجم امپراطوریهای
اروپايی آغاز شده بود ،همچنان طی فرايند تاريخی ادامه دارد (اشکرافت و ديگران:1392 ،
 .)19در واقع ،اصطالح پسااستعمارگری همان گونه که ذکر گرديد ،به تأثیر و تاثر حضور
استعمارگران در کشور استعمارزده میپردازد و منحصر به تأثیرات زيانآور در سیاست و
اقتصاد اين کشورها نمیباشد؛ بلکه در همة زمینههای کشور استعمارزده اثر میگذارد و
به تأثیرات استعمار بر فرهنگها و جامعهها میپردازد (میلنر و براويت.)204 :1385 ،
ديدگاههای مطرح شده در حوزة نظريههای پسااستعماری به طورکلی در دو دستة
تحقیقاتی جای میگیرند .1 :مطالعاتی که به گفتارها و نگرشهايی اختصاص دارند که
نويسندگان و متفکرانی مانند ادوارد سعید ،1پیتر هولم دربارة شرق نوشتهاند.2 .
مطالعاتی که به آثار نويسندگان جهان سوم میپردازند و تأثیر استعمار در ساختارهای
اجتماعی را شناسايی میکنند .هومی بابا ،2گاياتری اسپیواک3و بیل اشکرافت از جملة
محققان اين گروهاند (میلز .)35 :1382 ،گروه دوم اين دستهبندی ،بیشتر بر ديگری
استعمار شده تأکید میکند و به نفوذ غرب در ساحت گفتمانی شرق میپردازد که
مطالعات فرودستان نیز نامیده شده است (قاسمی.)224 :1388 ،
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فرانتس فانون 4از مؤسسان اولیة نظريه پسااستعماری است که به صورت گسترده
نظام پسااستعماری را مورد انتقاد قرار داده است .وی استعمار را نظام سرکوب نژادی و
پر دسیسهای می دانست که بر ذهن ،نگرش و رفتار افراد اثر میگذارد (ساعی:1385 ،
 .)138ادوارد سعید از نخستین کسانی بود که سبب شکلگیری کامل نظرية
پسااستعماری گرديد .وی با نگارش کتابهايی چون «شرق شناسی»« ،فرهنگ و
امپراطوری» و ...به بسط و گسترش اين نظريه کمک شايانی کرد و از آن پس اين نظريه
به طور گسترده در حوزة ادبیات و نقد ادبی جای خود را باز کرد و بعد از او انديشمندانی
همچون هومی بابا و گ اياتری اسپیواک ادامه دهندة کار وی در اين حوزه بودند .از نظر
سعید ،گفتمان استعمار مبتنی بر اين انديشهای است که در جهان غربیها هستند و
شرقیها بايد تحت سلطة غربیها باشند و اين سلطه معموالً بدان معناست که بايد
اراضیشان تحت اشغال قرار گیرد ،درونشان تحت کنترل باشد و جان و مالشان تحت
اختیار اين يا آن قدرت غربی باشد (سعید.)86 :1390 ،
به طور کلّی ادبیات پسااستعماری تالش دارد ضمن معرفی فضای استعماری از
جنبههای نفوذ و تأثیرگذاری سلطة غرب در آثار ادبی که به طور پنهان چهرة فرودستی،
ديگربودگی و مستعمرة فرهنگی را به ملل تحمیل مینمايد و همچنین از نوع
واکنش های صورت گرفته نسبت به غرب در آثار نويسندگان رمزگشايی کند و بیشتر در
پی آشکارسازی و ايجاد ديدگاه انتقادی ،تضعیف و تزلزل در سلطه و برتری غرب شکل
گرفته است .ادبیات پسااستعماری در دو حوزة عمده دستهبندی میشود« :بخشی از اين
آثار را استعمارگران به نگارش در آوردهاند .بخش اعظم آن را مردم مورد استعمار يا ملت
هايی که پیشتر مورد استعمار بودهاند ،نوشتهاند و همچنان مینويسند» (تايسن:1387 ،
 .)530
رويکرد پسااستعماری از موضوعاتی است که نويسندگان و روشنفکران کشورهای
تحت سلطه بسیار بدان توجه نمودهاند .اين ضرورت تا جايی احساس شده است که
نويسندگان با نگارش داستانها و رمانهايی تالش کردهاند آثار سوء پیدا و پنهان
استعمار را در اشکال مختلف آن به نمايش بگذارند و پیامدهای آن را بررسی نمايند ،تا
جايی که مبارزه با جلوههای مختلف استعمار در آثار روشنفکران ،پاية اولیة ادبیات
پسااستعماری را بنا نهاد .اين نوع ادبیات جايگاه خود را در میان آثار ادبی جهان باز کرد.
سوريه از جمله کشورهايی است که در سالهای 1920تا  1941زير يوغ استعمار بوده
و اين مسأله سبب رشد ادبايی گرديده ،تا مسألة استعمار را موضوع اصلی رمانهای خود
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قرار دهند .عبدالکريم ناصیف از جمله نويسندگان معاصر سوری است که در آثار خويش
به بازتاب واقعیت های اجتماعی و سیاسی در سوريه و ديگر کشورهای خاورمیانه توجه
ويژه ای نشان داده و به انتقاد از فضای استعماری در منطقه خاورمیانه پرداخته است .از
آنجايی که وی رمان «راه خورشید شرق – غرب» را با ديد استعماری نوشته ،میتوان
اين اثر را با تکیه برنظريههای استعماری نقد و بررسی کرد.
در مورد پیشینة پژوهش می بايست گفت به خاطر تازگی بودن اين مساله ،نوشتارها و
کتابهای انگشتشماری دربارة آن به رشتة نگارش درآمده است .تاکنون مقالهای به
گونة جستار پیش رو به بررسی و بازنمايی مؤلفههای پسااستعمار در رمان عبدالکريم
ناصیف نپرداخته که اين امر نشانگر تازگی ،اهمیت و ارزش اين مقاله است .در زمینة
پسااستعماری مقاالتی نوشته شده است که عبارتند از« :مقايسه و تحلیل جلوههای
پسااستعماری در رمانهای «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین
دانشور ،نوشتة مريم شکوهی نیا ،فصلنامة زبان و ادبیات فارسی1393،ش؛ «واکاوی
جلوههای فرودست پسااستعماری در رمان جای خالی سلوچ» نوشتة سمیه حاجتی،
فصلنامة تخصصی دانشگاه گیالن1394 ،ش؛ «خوانش پسااستعماری رمان موسم هجرت
به شمال اثر طیب صالح» نوشتة کمال باغجری ،فصلنامة ادب عربی دانشگاه تهران،
1394ش؛ « تحلیل گفتمان پسااستعماری در رمان شرفه الهذيان اثر ابراهیم نصراهلل»
نوشتة احمد رضا صاعدی ،نشرية ادبیات پايداری دانشگاه شهید باهنر کرمان1394 ،ش،
شمارة 13؛ «نقد پسااستعماری روزگار تفنگ اثر حبیب خدادادزاده» نوشتة عبداهلل آلبو
غبیش ،نشرية ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان1395 ،ش ،شمارة .40
اين پژوهش در پی آن است تا به پرسشهای زير پاسخ دهد:
 .1مهمترين چالشهای استعماری در رمان «راه خورشید» چیست و چگونه نويسنده به
آن پرداخته است؟
 .2ناصیف چگونه در اين رمان مفاهیم و معیارهای استعماری همچون شرق ،غرب ،من/
ديگری ،اروپا محوری ،و فرودست را به چالش کشیده است؟
 .2زندگی و آثار عبدالکریم ناصیف
عبدالکريم ناصیف در شهر مبعوجة (سلمیّة) سوريه در سال  1939م پا به عرصة گیتی
نهاد .وی حرفه های مختلفی از جمله معلّمی ،افسری و کارمندی را تجربه کرد ،سپس
سر دبیر مجلة «المعرفة» گرديد .بعد از مدتی عضو انجمن داستاننويسی شد ،سپس در
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رشتة زبان انگلیسی و زبان عربی در دانشگاه ادامه تحصیل داد (حرفوش.)10 :2000 ،

میتوان در کارنامة ادبی وی نگارش و ترجمة رمان از انگلیسی به عربی را مشاهده کرد.
اين نويسنده در زمینة داستان نويسی بسیار چیره دست میباشد ،هرچند که تاکنون در
ايران چندان شناخته شده نیست؛ آثار داستانی وی عبارتند از« :دور باطل» (الحلقة
المفرغة )1984؛ «جستجوی ستارة قطبی» (البحث عن نجم القطب )1985؛ «مد و جزر»
(المد و الجزر )1986؛ «رمانهای سهگانه» (ثالثیة روائیة)« ،اوج» (الصعود « ،)1986شکست»
(اإلنکسار)1987؛ «عشق و انقالب» (العشق و الثورة )1989؛ «ربوده شدهگان» (المخطوفون
)1989؛ «رمانهای سهگانة راه خورشید» (ثالثیة روائیة الطريق إلی الشمس) «درخشیدن
خانوادة مر» (تشریقة آل المُرءِ « )1992شرق و غرب» (شرق و غرب )1996؛ «ستارة پروين»
(الجوزاء )1997؛ «در آغاز آزادی وجود داشت» (يف البدء کانت احلریة )1995؛ «خوشیهای
شب قدر» (افراح لیلة القدر )1998؛ «دردهای آوارگان» (مواجع الشتات )2003؛ «دو روی يک
سیمرغ» (وجهان لعنقاء واحدة )2004 :و . ...بايد يادآور شد با اينکه وی در زمینة رمان
نويسی در جهان عرب چندان مشهور نگرديده اما با نگارش کتاب «راه خورشید:
درخشیدن خانوادة آل مر» توانست به يکی از رمان نويسان مطرح جهان عرب تبديل
شود (عزّام.)9 :2005 ،


 .3خالصة رمان
عزيز – قهرمان -داستان با شمس (دختر رئیس قبیله) ازدواج میکند و صاحب چندين
فرزند میشوند .وی در پادگان نظامی ارتش کار میکند و با خانوادهاش در شهر حماه
ساکن است ،اما چند صباحی نمیگذرد که ملک فیصل به سبب حضور فرانسویها
ارتش را منحل میکند و عزيز بیکار میشود .انقالبهای پراکندة ضد استعماری مانند
انقالب شیخ صالح و ابراهیم هناهنو در سوريه شکل میگیرد اما به بار نمینشیند .عزيز
مجبور می شود به کار تجارت روغن و کره روی بیاورد و با دوستش حسنی پسر حاج
صبحی دباغ شريک گردد .عزيز به برخی از انقالبیها مانند سويلم پناه میدهد .وی مدام
در فکر ابراهیم هناهنو است که در محاصره فرانسویها قرار دارد .خالد آغا (مزدور) و
کاپیتان ژيرار به عزيز پیشنهاد میدهند تا به ارتش فرانسه بپیوندد ،اما عزيز اين
درخواست را نمیپذيرد .کاپیتان ژيرار ،خالد آغا را برای خدمت به فرانسویها بر
میگزيند ،چون وی به خاطر پول هر کاری انجام میدهد .وی میخواهد عزيز را از
طريق شمس (همسر عزيز) به ارتش فرانسه بکشاند اما موفق نمیگردد .انقالب شیخ صالح
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شکست میخورد و محمد حبال در جنگ با فرانسویها کشته میشود .عزيز که برای
کار تجارت به دکان حسنی رفته با تشیع جنازة محمد حبال برخورد میکند و ناخواسته
به شعار دهندگان ضد استعماری در مراسم تشیع جنازه ملحق میگردد .فرانسویها می -
خواهند عزيز را به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر کنند ،اما وی را پیدا نمیکنند.
فعالیتهای ضد استعماری در گوشه و کنار کشور در حال شکل گیری میباشند .عزيز با
بزرگان علم و ادب و وطن پرستان زيادی مانند :ابومصطفی ،رئیس فوزی قاوقجی و....
آشنا میشود و کمکم عضو گروههای آزادی بخش سوريه میشود .مردم سوريه به قدری
در تظاهرات ضد استعماری شرکت میکنند تا فرانسویها از کشورشان خارج شوند.
عزيز اعالمیههای ضد استعماری پخش میکند اما دستگیر میشود .شمس برای آزادی
شوهرش تالش میکند و نزد رئیس قاوقجی میرود .قاوقجی عزيز را از زندان فراری می-
دهد اما سربازان فرانسوی شمس را به عنوان گروگان با خود میبرند و شمس کاپیتان
ژيرار را با چاقو میکشد.
 .1-3شرق شناسی

ظهور شرق شناسی با گسترش استعمار اروپا مصادف بود ،از اين قرار مطالعات زبانها،
مردم شناسی ،جغرافیا و مذاهب شرق با هم در آمیختند تا نظام دانش و شبکهای را
شکل دهند که شرق را از صافی آگاهی غرب میگذراند .شرق شناسی بر باور پذيرفتة
برتری غرب تأکید دارد و بر مجرمیت شرق که خود شرق ناتوان از فهم آن است و غرب
بايد آن را هم برای خودش و هم برای شرق تفسیرکند .در نتیجه ،شرق شناسی برنامه-
ای طراحی شده است برای تولید آنچه آنتونیو گرامشی 5هژمونی 6مینامد .حالت غربی
انديشه که بر شرق غلبه و مرجعیّت دارد .اين نظام بازنمايی هاست که با گردآوری
منابعی که هر گونه تاريخ ،فرهنگ يا هويت شرقیان را انکار میکند ،به آنان زور میگويد
و يا بر ساختههای ايدئولوژيک غربی آنان را معرفی میکند (سعید.)8 :1382،
شرق شناسی اصطالحی است معادل با انگارة اروپايی شرق و مالزم با تفکر ادوارد
سعید (منتقد فلسطینی تبار آمريکايی) میباشد .به باور سعید شرق صرفا زادگاه زبان ها و
فرهنگ اروپايی نبوده است ،بلکه تصوير اروپايی گريز ناپذيری از «ديگری» است،
تصويری که برای اروپا مجال تعريف کردن خويش را فراهم کرده است .از اين گذشته،
شرق شناسی به مانند ساختی از گفتمان ايدئولوژيک اروپايی ،اين امکان را در اختیار،
غرب گذاشته است که شرق را به زير سلطه و استعمار در آورد و آن را به میل و سلیقة
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خود از نو بنا کند .بنابراين شرق شناسی به طور سنتی در خدمت دو هدف بوده است:
 .1مشروعیت بخشیدن به توسعهطلبی و امپريالیسم غرب در چشم دولتهای غربی و
انتخاب کنندگان آنها .2 .تالش پنهان برای اقناع «بومیان» مبنی بر اينکه فرهنگ غربی
معرّف تمدن جهانی است .پذيرش چنین فرهنگی به نفع آنان است؛ برای مثال آنان را از
وضعیت «عقب مانده» و «خرافاتی» که در آن زندگی میکنند ،نجات میدهد و آنان را
به اعضای پیشرفته ترين تمدنی که جهان تاکنون به خود ديده است ،تبديل میکند .به
بیان سعید در کتاب شرق شناسی ،گفتمان شرق شناسی با آفرينش شرق ،در کار خلق
غرب نیز هست .غرب و شرق بر پادارندة تقابلی دوتايی هستند که دو قطب آن يکديگر
را تعريف میکنند  .انتساب موقعیت فرودستی به شرق از سوی شرق شناسی ،همزمان
در خدمت موقعیت شکل دهی به موقعیت برتر غرب عمل میکند .غرب همواره در مقام
«مرکز» به کار پرداخته و شرق همیشه يک «ديگری» حاشیهای است که وجود و تنها
تايید کنندة مرکزيت و برتری غرب است (برتنز.)2-260 :1391 ،
در اين رمان ناصیف بر تقابل میان دو واژة شرق و غرب تأکید کرده است .اين دو
واژه که معموال داللت بر کشورهای شرقی و غربی میکنند ،کارکردی رمزگونه يافتهاند.
رمان «راه خورشید» راهی را به سوی نور و روشنايی معرفی میکند که در شرق قرار
دارد .هر چند که نويسنده در عنوان رمان کلمة غرب را بعد از شرق میآورد؛ اما از
آنجايی که خورشید در شرق طلوع میکند ،به طور ضمنی شرق را بر غرب ترجیح می-
ق م ّد نظر نويسنده مکانی است که در آنجا هیچ استعمارگری وجود
دهد .در واقع ،شر ِ
ندارد و مردم آزادی دارند .هرچند که در اين متن کلمة «غرب» به معنای پیشرفت و
مدرن بودن است اما هیچگاه «شرق» در جهت مخالف غرب قرار نمیگیرد و به
کشورهای عقبمانده و بیتمدن آن طور که غربیان معتقد هستند مبدل نمیگردد بلکه
شرق جايگاه خود را حفظ میکند و راه خود را از غرب جدا میکند .مکان «شرق» در
اين رمان از سوی دو گروه (استعمارگر واستعمارزده) تعريف میشود .بومیهای استعمارزده،
شرق را دارای مکانی دارای آزادی ،تمدن و فرهنگ میدانند اما استعمارگران تمدن و
پیشرفت را مخصوص به خود میدانند و خواهان سلطه بر شرق هستند.
در رمان راه خورشید ،شرق جايی است که يادآور دوران راحت و خوش شخصیت
اصلی داستان (عزيز) در گذشته است .شرق همیشه خاطرات و احساسات خوبی را در
عزيز بیدار میکند.

 /28مؤلفههای پسااستعماری در رمان راه خورشید «الطریق الی الشمس :شرق – غرب» نوشتة عبدالکریم ناصیف

وی برای فرار از دست استعمارگران فرانسوی به دامن طبیعت پناه برده است و با
ديدن طبیعت زيبای روستای «سلیمه» که در شرق کشورش قرار دارد به ياد خاطرات
گذشته در روستای (أم العیون) میافتد.
«چشمههای آب زالل از دور دستها میدرخشند ...موجهای روی آب چون سراب
درخشانند ...در سمت راست ،روستای «سلیمه» قرار دارد که با درختان سر به فلک
کشیده و دشت هايی که محصوالتش درو شده ،خود نمايی میکند .در سمت چپ ،قلعة
«شمامیس» بر کوه بلند سر به فلک کشیده ،قرار دارد و چهار طرف آن ستونهايی از
گچ قد علم کرده است( ».ناصیف .)194: 1996 ،در واقع ،شرق م ّد نظر نويسنده جايی است
که در آن هیچ استعمارگری نیست و آزادی وجود دارد.
استعمارگران اروپايی پس از تسلط بر شرق سعی میکنند افکار و انديشههای شرقیان
را تغییر دهند و آنها را مطابق بنیانهای فکری و ايدئولوژيک خود بسازند تا استعمارزده
با آنان همسو گردد .از اين رو ،سعی میکنند انديشهها و آداب و رسوم شرقیان را
بیفايده و به عنوان مانعی از پیشرفت معرفی کنند .کاپیتان ژيرار که به خانة بومیان
استعمارزده رفت و آمد دارد ،در صدد اين است که کمکم تفکرات غربی را به شرقیان
آموزش دهد ولی چندان موفق نمیگردد .از اين رو ،به خالد آغا مزدور میگويد:
« شرق ...عقب مانده است ...نگرش اشتباه و تفکری اشتباه دارد( ».همان .)287 ،عزيز و
شمس صحبتهای کاپیتان ژيرار و خالد آغا را دربارة شرق نمیپذيرند .کاپیتان ژيرار
شرق و شرقیان را عقب مانده و خرافاتی میداند و وانمود میکند که آنها نیاز به تغییر و
متمدن شدن دارند و بعد به اين نتیجه میرسد که حضور آنها در شرق ضروريست.
ناصیف در اين رمان شرق و غرب را مقابل هم قرار میدهد .شخصیتها در رمان شرق
و غرب از يک سو با هم به جدال لفظی میپردازند و از سوی ديگر جدال فیزيکی با
يکديگر دارند (رک :همان.)481 ،
کاپیتان ژيرار از غرب و پیشرفت سخن میگويد و در مقابل شمس ،شرق را صاحب
تمدن میداند و از شرق دفاع میکند .کاپیتان ژيرار شمس را به عنوان گروگان به خانة
خود برده است و در آنجا آشکارا به شرق توهین میکند :
 « ما قويترينیم ،ما فرانسه هستیم و فرانسه غرب است ...قدرت ...تمدن ...چگونهشرق میخواهد در برابر ما بايستد ،آدمهای عقب مانده ،کودنترينها؟ 
 -ولی آنها بیسالح ...بیگناه ترين افرادند ،گناه آنها چی؟
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 نه همگی آنها گناهکارند ...بیسالح ...بیگناه ...همگی مسول انقالب هستند...شورش ممنوع ...اعتراض ممنوع  ...
 اما شما از آزادی ...دموکراسی ...برابری سخن میگفتید ... آزادی برای آزادگان است نه برای بردگان و ما تنها آزاد هستیم و شايستگیبهره بردن از آزادی را داريم ...اما شرق شايستگی غل و زنجیر را دارد .
 شما همیشه اينجوری از باال به مردم نگاه میکنید . البته ...ما سرور هستیم ،پس چه طور از باال به مردم نگاه نکنیم ...ما قويترينهاهستیم که از زمان صلیبیها به اينجا آمديم ...ما شام و فلسطین را اشغال
کرديم ....ما سرور شديم و شما برده ...آيا میفهمید؟» (ناصیف.)481 :1996،
در اين قسمت از رمان ما شاهد تقابل دوتايی شرق و غرب و ظهور اين تفاوتها در
قالب دو شخصیت هستیم .در اين تقابل دوتايی ،تعقّل و برتری غربی که در شخصیت
کاپیتان ژيرار آشکار میگردد ،در برابر احساسات شرقی زنانه که در شخصیت شمس
وجود دارد ،قرار میگیرد .اما هیچگاه غرب به مبدع اصول و شرق به متمرّد از چهارچوب
ها بدل نمی گردد .در واقع ،نويسنده شمس را به عنوان يکی از قهرمانان قوی اين رمان
در برابر غرب میدهد تا کاپیتان ژيرار را که نماد غرب است از محوريت غرب خارج کند
و شرق را اصل و غرب را فرع قرار میدهد .شمس خود را از حاشیه بودن خارج میکند
تا شرق را به جايگاه واقعی برساند .کاپیتان ژيرار استعمارگر مانند ديگر استعمارگران با
بیان اينکه دانش و قدرت در دستان غربیهاست ،سعی میکند احساس حقارت را در
ذهن شمس ايجاد کند و اعتماد به نفس وی را به عنوان يک استعمارزده بگیرد تا
موقعیت خود را تثبیت کند؛ اما با اينکه شمس اسیر است از برتريها و پیروزيهای شرق
سخن میگويد و در بدترين شرايط خوار و زبونی در برابر استعمارگر غربی را نمیپذيرد.
در واقع ،نويسنده هیچ گاه شرق را در جايگاه «فروتر» قرار نمیدهد و شخصیتی مانند
شمس را خلق میکند تا شرق واقعی را به مخاطب بشناساند و غرب را حاکم بالمنازع
غرب قرار ندهد (رک :همان.)481 ،
 .2-3اروپا محوری

بر اساس نظرية اروپا محوری مطلق ،اساسا تمدن بشری بر محور تمدن روم ،پاريس و
آتن شکل گرفته است و در طول تاريخ تمدن مسلط بر همه جوامع بشری تمدن های
اروپايی بودهاند و اساسا تمدّن غیر اروپايی ،تمدن محسوب نمیشود (بالوت.)11 :1389 ،
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طبق نظرية اروپا محوری ،اروپائیان در چهار مورد خود را از ديگر جوامع برتر میدانند،
اين چهار مورد عبارتند از :دين مسیحی ،نژادسفید ،محیط زيست طبیعی و فرهنگ.
بعدها تبینهای آشکارای دينی محبوبیت خود را از دست دادند و حاال نژادگرايی ،محیط
زيست و فرهنگ اروپايی رد شده است (رک :همان.)43 ،
استعمارگران برای استعمار يک کشور در گام اول بر آن سرزمین مستقر میشوند و
بعد از مدتی کشور را از نظر اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در دست میگیرند .سپس
برای اينکه تسلط خود را توجیه کنند به استداللهايی به ظاهر علمی (مانند اگر ما
نباشیم شما پیشرفت نمیکنید) متوسل میشوند تا حضور خود در شرق را مهم و
ضروری جلوه دهند (فانون.)53 :1361 ،
در اين متن ،استعمارگران فرانسوی کشور سوريه را اشغال میکنند .سپس خود را
صاحب علم و تمدن معرفی میکنند .از نظر آنها مردم سوريه بیسواد ،بیفرهنگ و از هر
تکنولوژی مدرنی دور هستند و نیاز دارند تا علوم جديد را بیاموزند .فرانسويها هدف
اصلی خود را از آمدن به اين کشور ،متمدّن کردن سوريها که از نظر آنها «ديگری»
محسوب میشوند میدانند تا با اين تلقینهای نادرست بتوانند استعمارزده را با انديشة
خود همگام سازند .اما شخصیت اصلی داستان (عزيز) مخالف حضور و تسلّط استعمارگران
بر کشورش است .او میداند که فرانسويها از هر وسیلهای استفاده میکنند تا بومیان را
در سیطرة خود بگیرند .از اين رو ،در نشستهای سیاسی شرکت میکند تا با ديدگاهها
و تفکرات استعمارگران آشنا شود .وی در يکی از نشستها قبل از اينکه دکتر توفیق برای
سخنرانی در میان مردم آماده شود ،بلندگو را در دست میگیرد و کارهای ناشايست
استعمارگران را برای مردم يادآوری میکند تا استعمارزدگان بتوانند با مرکززدايی
فرانسويان ،خود را از حاشیه بودن خارج کنند و زمام همة کارها را به فرانسويان نسپارند.
 ای فرانسه تو میخواستی مردم ما را باسواد کنی اما اين کار را انجام ندادی ...شمابه نادانی و ناتوانی مردمان ما افزوديد ...به عنوان اينکه تمدن و دانش را در میان ما
میآوريد زشت ترين کارها را انجام داديد ...مردم ما را کشتید ،همه چیز را سوزانديد
و غارت کرديد( ...رک :ناصیف .)272: 1996 ،
درواقع ،استعمارگران فرانس وی در آغاز برای همگام کردن بومیان با خود به ظاهر با
بومیان دلسوزی می کنند و هدف خود را کمک به ترويج علم و فرهنگ مردمان سوری
معرفی می کنند اما چون قصدشان غارت ثروت کشور استعمارشده و رواج فرهنگ غربی
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است ،بعد از مدتی بیشتر مردم از کارها و اهداف واقعی استعمارگران آگاه میگردند .در
اين زمان ،استعمارزده رودرروی استعمارگر قرار میگیرد تا نگذارد استعمارگر با تکیه بر
زور و قدرت او را از مرکز به حاشیه براند.
در واقع ،استعمارگر گفتمانی را عرضه میکند که ساختار و گفتمان سلطهگر و اروپا
محور را از رهگذر انديشههای سنتی ،استعمارزدة بومی را دچار گسست کند و بومیان
شرقی را در تقابل با قدرت استعمارگر قرار دهد .زمانی که شمس و عزيز به ناچار
کاپیتان ژيرار را به خانة خود راه میدهند آنها با هم بحثهای مختلفی میکنند .کاپیتان
ژيرار میخواهد قدرت و تمدن غرب را برای آنها اثبات کند؛ او به آنها میگويد:
 دانش ،تمدن و علم در نزد ماست .نادانی و بیسوادی پیش شماست ...ما تمدنداريم ...شما عقب مانده هستید....
 عزيز میگويد :اما ما از شما نخواستیم که بیايید. نه ،شما الزم داريد تا علم را از ما فرا بگیريد ،ما اينجا آمديم تا به شما برق،ماشین ،هواپیما و تلفن بدهیم....
 ما خودمان میتوانیم اينها را فرا بگیريم چه کسی گفته که ما کمکمیخواهیم؟ چه کسی گفته ما نمیتوانیم مدرسه و بیمارستان درست کنیم؟
 کاپیتان ژيرار با خنده میگويد :مدرسة علوم دينی نه منظورم مدرسه علمیاست نه دينی ...علمی که پزشکان ،مهندسان و مخترع ها با آن سروکار دارند..
 تمدن با قدرت حاصل نمیشود و فرهنگ با استعمار به وجود نمیآيد.. چگونه میخواهید آنها را بگیريد ،مدرسهها را بدون معلم ،راهها را بدونمهندس و بیمارستان ها را بدون پزشک باز کنید؟ ما به شما کمک میکنیم
(رک :ناصیف.)304 :1996 ،

با توجه به روند کلّی داستان میتوان گفت اين رويدادها را که در کلّیت داستان
است شامل گفتمان سلطهگر غربی و پادگفتمان واساز شرقی میشود ،هر کدام از اين
گفتمانها میکوشند خود را بر ديگری غالب سازند .گفتمان غربی تالش دارد ايدة خود
را ترويج ده د :برتری سیاسی و در نتیجه ،برتری فکری بر شرقی و نیز ناتوانی و
فرودستی شرقی .در گفتمان فاعلیّت و کنشگری به دست کاپیتان ژيرار است که نمايندة
اروپا در شرق میباشد .وی خود را مدبّر و آگاه نشان میدهد اما شخصیت استعمارزدهای
چون عزيز که فردی فهیم و داناست ،نقش کنشگری در برابر استعمارگران از خود نشان
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میدهد و از سنّت ،فرهنگ و توانايی کشورش دفاع میکند و در برابر کاپیتان ژيرار در
جايگاه ارباب /برده ،سلطه گر /سلطه پذير ،استعمارگر /استعمارشده قرار نمیگیرد و
آگاهی و دانايی و متمدن بودن غرب را به چالش میکشد.
 .3– 3دیگری
بیگانه ستیزی ،پديدة هراس از بیگانگان و طرد آنان مسألهای است که از دوران قديم در
تاريخ بشر وجود داشته است .اين پديده از آنجا ناشی میشود که انسانها تفاوت ديگران
با خود را نابه هنجار تلقی می کنند .و هنگامی که اين انديشه در ذهن همگان به يک
باور تبديل میگردد اين تصور به وجود میآيد که موجوداتی با نژاد غیر انسانی و يا حتی
با شکل و شمايل غیر معمول وجود دارند .نژادهايی که معموال در «جايی ديگر» زندگی
می کنند .آن سوی رودخانه يا دريا ،آن سوی کوه ها و بیابان ها ،در آن سر دنیای
شناخته شده و به سان موجودات کامالً واقعی و عینی وصف شدهاند (استنو.)12 :1383 ،
بحث «ديگری» در تقابل دوتايی خود /ديگری نیز مبتنی بر اين فرض است که در
دل تجربة شخصی ،خودی ذهنی وجود دارد که هر چیزی را به مانند ديگری از خود
بیگانه میسازد .اين تقابل که با اصطالحات متفاوتی مانند مرکز /حاشیه و غالب/
سرکوب شده بیان میشود ،از وقتی که سیمون دوبوار 7آن را برای بیان عدم توازن
قدرت میان مرد و زن به کار برد ،نقش مهمی در نقد فمینیستی ايفا کرده است.
(مکاريک.)112 :1384 ،

فرانتس فانون نخستین انديشمندی بود که مسالة «ديگری» را در ارتباط میان
استعمارگر و استعمارزده مطرح کرد .وی استعمارزده را همواره در جايگاه «ديگری»ای
که نمیتواند نقش «خود» را بر عهده بگیرد ترسیم میکند؛ نکتهای که محور مباحث
پسااستعماری شده است (فانون.)219 :1355 ،
در قرن نوزدهم «ديگری» اجنبی يا غربی در رمان عربی با شکلهای مختلف پديد آمد
و رمانهای عربی «ديگری» را در قالب مسائل شرق و غرب مطرح کردند .ازاين رو ،شرق
به معنای «خودی» و غرب به معنای «ديگری» مدّ نظر نويسندگان قرار گرفت .اما در
قرن بیستم مساله ديگری ابعاد جديدتری پیدا کرد .اگر به رمانهای عربی در آغاز قرن
بیستم نگاه کنیم ،جدال میان «من» و «ديگری» را میبینیم ،در اين متنها «من» در
جايگاه غربی و «ديگری» در جايگاه شرقی نبود .تفاوت بکارگیری جايگاه «ديگری» در
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رمانهای عربی را می توان در نیمة قرن دوم بیستم مشاهده کرد .در نتیجة همین
تغییرات بود که «ديگری» در قالب فرد اجنبی نمايان شد (شحید.)218 : 2012 ،
ناصیف در رمان «راه خورشید شرق – غرب» به بازتاب برخورد «خود» و «ديگری»
میپردازد؛ البته نه به اين گونه که سراسر داستان خويش را در گرو «ديگری» و «خود»
جای داده باشد .هدف اين نويسنده ،برداشتن و يا وارونه کردن تقابلهای دوتايی
استعمارگر و استعمارزده است (رک :ناصیف.)110 :1996 ،
استعمارزده در اين رمان يک فرد ناآگاه از سیاست و تاريخ نیست بلکه وی از مسائل
روز آگاه است و توانايی پاسخگويی به سواالت و سخنهای بیپايه و اساس استعمارگر را
دارد .عزيز در نشستهای سیاسی با بزرگان شهر رفت وآمد داشته و مدتی در ارتش
خدمت کرده است .وقتی کاپیتان ژيرار به خانة عزيز میرود و دربارة استعمارگران سخن
به میان میآورد ،وی مخالفتش را با حضور هر گونه استعماری در کشورش ابراز میکند.
 «کاپیتان ژيرار به عزيز میگويد :آيا ما را با عثمانیهای استعمارگر يکی میدانی؟عثمانیها مانند مردانی مريض که در بستر مرگ افتادهاند ولی ما جوان هستیم ...و
تکنولوژی و علم برای شما به ارمغان میآوريم.
 من به تو میگويم :عثمانیها ما را به اسم دين ،همسايگی و تاريخ استعمار کردند اماشما چه دلیلی برای غارت و استعمار ما داشتید؟ شما به اسم حق باطل را برپا کرديد ،به
اسم آزادی بردگی را گسترش داديد و به اسم زندگی برای ما مرگ را آورديد.
 ما ! مرگ را! بله دربارة کشتارهايی که به راه انداختید چه میگويید؟ سوزندان و نابودی؟ بازداشتهاو زندانها؟
 نه ..نه ..ما وظیفة خود را انجام میدهیم و هرکسی در برابر برنامههای ما ايستادگیکند سزاوار مجازات است .ما بايد شما را آموزش دهیم و شما را متمدن بار بیاوريم...
 ای آقا؛ ما را به حال خود رها کن ...ما خودمان ياد میگیريم و خیلی بهتر و بیشتر ازشما متمدّن میشويم» (ناصیف.)304 :1996 ،
در اين متن ،استعمارگر گذشتة تاريخی و مناسبات فرهنگی و تاريخی سوريه را می -
داند اما در برابر استعمارزدهای قرار میگیرد که از سیاست و تاريخ گذشتة کشورش
کامال آگاه است و پاسخی که به استعمارگر دربارة کارهای استعمارگران قديمی و نو می-
دهد با تکیه بر اطالعات خود و ديدگاههای استعمارگران در زمینة استعمار است .آنچه
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در اينجا اهمیت دارد ،مقاومت عزيز در برابر مالکیت و قدرت استعمارگر است که به
نوعی ايستادگی در برابر «ديگر بودگی» میباشد .در اينجا استعمارزده در جايگاه «خود»
قرار دارد و به عنوان فردی باشعور و متمدن بايد آزار و اذيت غربیان وحشی را تحمل
کند و اين «ديگری» است که رفتاری غیر متمدن و بیفرهنگ دارد .میتوان گفت که
نقش «من» و «ديگری» در اينجا کامال وارونه میباشد .استعمارزده در جايگاه «من» و
استعمارگر در جايگاه «ديگری» قرار دارد .عزيز در زندان است و مدام شکنجه میگردد.
وی میان مرگ و زندگی قرار دارد و با خود میگويد:
 « آيا اين تمدنی است که کاپیتان ژيرار از آن حرف میزند؟ آيا پیشرفت از نظراستعمارگران همان نوآوری در انواع شکنجة استعمارزده به شیوة وحشیانه است؟ و
آيا علم و تکنولوژی استعمارگران بکارگیری راههای وحشیانه برای کشتن انسان
استعمارزده است؟ (ناصیف)352 :1996 ،
زمانی که ديگری با اهانت ،تحقیر و شکنجه مواجه میشود بر وضع موجود میشورد تا
حاشیگی خود را کنار دهد و استعمارگر نتواند او با خشونت محو و نابود سازد .کاپیتان
ژيرار در زندان به عزيز میگويد:
 ما باال هستیم و شما پائین....ما سرور هستیم و شما برده. حرفهای شما دربارة تمدن ،برابری ،عدالت چی شد؟ شما وحشی ...حیوان هستید و میان جانوران وحشی و انسانها برابری نیست. بسیار خب ...من میدانم که تو دشمنی کینه توز و بدخواه هستی...اما فراموشنکن که میان ما (حرمت) نون و نمک است ..ما باهم خورديم و نوشیديم .
 هه ...هه ...گمان می کنی ما مانند شما هستیم ،عربها به خوردن ،نوشیدن ،نان ونمک اهمیت میدهند ما نان و نمک نمیشناسیم ،ما شالق و چماق میشناسیم.
 اما تو به خانة من آمدی و غذای مرا خوردی... من تا االن به خانهات میرفتم و غذايت را میخوردم ...و همسرت را هم خواهمخورد  . ...
 فريبکار ،استعمارگر حقیر( ...همان.)373 ،در اينجا نیز گفتمان غربی و پادگفتمان واساز شرقی ادامه میيابد .اما بومی
استعمارزده که قهرمانی شخصیت محور است ،در جايگاه ديگری قرار نمیگیرد .وی
فردی ساده و متفاوت است که مقاومت بالقوه و خاموش خود را در برابر استعمارگر فعّال
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میکند و وی را در جايگاه ديگری قرار میدهد .عزيز همچنان به ارزشها و سنّتهای
بومی خود پايدار می ماند و اين استعمارگر است که به هیچ سنّت و آداب و رسومی
پايبند نیست .زمانی که استعمارگر به عزيز توهین میکند ،وی بیمحابا در برابر
استعمارگر میايستد و سعی میکند با نکوهش سخنان و رفتار استعمارگر او را بی تمدّن
معرفی کند و با اين کار استعمارگر را از مرکز بودن خارج میکند .در واقع ،استعمارگر
غربی که در مرکز ساکن است اما ثبات نیافته و نقش «خود بودگی» خويش را از دست
داده و از اين رو ،توان شکل دهی به «ديگری» متضاد با خويش را ندارد ،در سطحی
ديگر از رابطه ،در مقام نمايندة استعمارگر در خاک بومی ،آماج خشم و نفرت
استعمارزده قرار میگیرد و گونهای «ديگری» بودن را در میان «خودها» تجربه میکند
(رک :ناصیف.)373 :1996 ،

 .4-3فرودست 

فرودست ،يکی از مهم ترين مفاهیم نظرية پسااستعماری است که از بنیادهای نظری
مارکسیسم گرفته شده و از سوی نظريه پردازان پسااستعماری و مارکسیست مورد
بررسی قرار گرفته است .فرودست در معنای تحت لفظی خود ،مقولة کسانی است که به
لحاظ موقعیت در جايگاه پايین تر قرار دارند .واژة فرودست را نخستین بار آنتونیو
گرامشی در کتاب دفتر يادداشتهای زندان ( )1929 –35به کار برد .او اين واژه را در
اشاره به گروههای اجتماعی زير دست و در معنای «متعلق به مرتبة فروتر» به کار
گرفت؛ آنان که فاقد وحدت و سازمان گروههای صاحب قدرت و سوژة هژمونی طبقات
حاکم هستند (شاهمیری.)141 :1389 ،
از نظر اسپیواک ،فرودست کلمهای مفید است زيرا انعطاف پذير میباشد .اين کلمه
میتواند هويتهای مبارزاتی و اجتماعی مانند «زن» و «استعمارشده» را در خود جای
دهد .اسپیواک تنها کسی است که در نقد متون استعماری به زنان توجه میکند ،در
واقع يکی از تأثیرات مهم سیاسی کار اسپیواک در حوزة مطالعات زنان و نظرية فمنیسم
بوده است (مورتون .)220 :1392،از معروفترين مقالههای وی «آيا فرودست میتواند سخن
بگويد؟» می باشد .برخی معتقدند که اسپیواک سکوت زنان فرودست را که توسط
نويسندگان دولت استعماری بريتانیا محو شدهاند مورد ارزيابی قرار میدهد (همان.)220 ،
ناصیف از جمله نويسندگانی است که خواهان شنیدن صدای زن استعمارزده در
رمانهايش میباشد .استعمارگران فرانسوی نه تنها اموال مردم بومی را به غارت میبرند
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بلکه اهداف ديگری در سر دارند ،آنها زنان استعمارزده را در جايگاه فروتر قرار داده و با
آنها مانند غنائم جنگی رفتار میکنند.
کاپیتان ژيرار شمس را به گروگان گرفته است .و میخواهد وی را آزار و اذيت کند،
اما شمس در مقابل کاپیتان ژيرار میايستد و میگويد:
 گم شو... می گويی گم شوم در حالیکه تو در دستان من هستی؟ حشرة حقیر تو را در زيرپاهايم له میکنم.
 حشرة حقیر!؟ االن حشرهای حقیر شدم در حالیکه ديروز (زنی) افسونگر بودم؟»(ناصیف.)485 :1996 ،

کاپیتان ژيرار میخواهد با نشان دادن زور و قدرت ،وی را مطیع خود سازد ،اما
استعمارزده مقاومت می کند تا در جايگاه برده قرار نگیرد و نقش کنش پذير نداشته
باشد .از اين رو ،شمس در اين رمان تسلیم خواستههای شوم استعمارگر نمیشود و با
خنجری که از خانة خود آورده ،کاپیتان ژيرار را به قتل میرساند و در پايان رمان وقتی
به خانه میرود به همسرش میگويد:
 من کاپیتان ژيرار را کشتم .به خدا سوگند من ،رستم ،کاپیتان ژيرار را کشتم(همان.)486 ،

استعمارگر فرانسوی در اين متن هست و نیست استعمارشده را متعلق به خود میداند
و خود را در تصاحب آن مجاز میبیند ،زيرا از منظر استعاليی و فرادستی به فرودست
می نگرد .چنین نگاه و تعاملی بیانگر نوعی رابطة سلطه و بردگی است که در آن فرادست
برای فرودست تصمیم می گیرد .استعمار در گفتمان پردازی های مذکر در باب عنصر
مونث ،نمود میيابد .مرد در مرکز و زن در حاشیه قرار میگیرد .اما در روايت حاضر
راوی به گونه ای کنايه آمیز در صدد زير سوال بردن گفتمان غرب دربارة زن است.
بنابراين معادلة ارباب /برده را در هم میشکند و زن فرودست را کنشگر قرار میدهد که
استعمار پرقدرت غرب را بر خالف تصور همگان در گفتار و عمل به زانو در میآورد (رک:
همان.)487 -481 ،

اگر چه در تقابلهای دوتايی غرب /شرق ،عقل /احساس ،فعالیت /انفعال ،زن در جای
شرق احساساتی ،مبهم و منفعل مینشیند و در مقابل مرد مقتدر و فعال معرفی
میگردد ،اما شمس اين تلقّی رايج را از بین میبرد و نقش قهرمان قربانی را پس میزند.
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میتوان گفت زن استعمارزده نقش محوری در اين رمان دارد و توانايیهای زيادی
از خود نشان میدهد .وقتی شمس در برابر کاپیتان ژيرار میايستد و وی را میکشد،
گويی فرودست شرقی نماد غرب يعنی کاپیتان ژيرار را کشته است در واقع ،گفتمان
سلطهگر را به طور فیزيکی از بین برده و پايان ظاهری کاپیتان ژيرار ،با خروج و محو
واقعی استعمارگران همراه گرديده است .خنجری که شمس به همراه خود از خانه می-
آورد و با آن کاپیتان ژيرار را میکشد ،در اين متن به معنای خاصی اشاره میکند .اين
خنجر که به ظاهر زن شرقی را از مرد غربی جدا میکند بیانگر جدايی شرق از غرب نیز
میباشد؛ دو جهتی که هیچ گاه در يک مسیر قرار نمیگیرند .به عبارتی؛ میتوان گفت
غرب نمی تواند شرق را به زير سلطه در آورد و در مسیر آن گام بر دارد .از سوی ديگر،
فرودست شرقی کاپیتان ژيرار را فرد قدرتمند مانند رستم میداند که از پای در آورده و
کار ناممکنی را انجام داده است .رستم در ادبیات فارسی جنبة مثبت دارد اما بسیار قوی
و شکست ناپذير است و کسی يارای مقابله با آن را ندارد و مغلوب کردن رستم به معنای
انجام دادن کاری بس سخت و به دور از عادت است و نويسنده تنها به بعد دوم رستم
يعنی قدرتمندی بیمانند می نگرد بنابراين اينکه يک زن استعمارزده ،استعمارگری قوی
را به تنهايی بکشد ،گويی رستم (قویترين انسان) روی زمین را کشته است (رک :ناصیف،
)487-481 :1996

 .4نتیجه
مولفة پسااستعماری «شرق» در رمانهای عبدالکريم ناصیف بسیار بارز میباشد .ناصیف
در رمان «راه خورشید شرق ـ غرب» سعی میکند« ،شرق» واقعی متمدّن را به خواننده
معرفی کند .وی در اين رمان سوريه را به مانند نمادی از شرق میداند ،که استعمارگران
به آن چشم دارند و میخواهند شرق افسونگر را از آن خود کنند.
مفهوم من /ديگری تقريبا بر تمامی مولفههای درون متنی «راه خورشید» سايه
افکنده است .در اين رمان ،قهرمانان داستان «عزيز» و «شمس» هیچ گاه در جايگاه
ديگری و حاشیه قرار نمیگیرند .آن دو ،شخصیتهايی هستند که ارزشهای فرهنگی
جامعة خود را حفظ میکنند .آنها به مرکزيت اروپايی و ستمهای استعمارگران جسورانه
میتازند و نويسنده نیز سعی میکند مفهوم من و ديگری را از اساس ريشه کن کند.
نگارنده ،دو مولفة پسااستعماری «جنسیت» و «فرودست» را در يک مقوله قرار
میدهد ،چون مسالة «فرودست» زمانی در نظرية پسااستعماری به يک اصل بدل شد که
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«اسپیواک» در مقالهای با نام آيا «فرودست» میتواند سخن بگويد؟ به پیش فرضهای
گروه مطالعات «فرودست» انتقاد کرد .در واقع« ،اسپیواک» «فرودست» را به زنان
استعمارزدة بومی اطالق میکند که صدايشان در طول تاريخ خفه شده است .اما مسالة
«جنسیت» و «فرودست» در رمان «راه خورشید» پررنگ تر میشود و اين دو مساله در
اين رمان با هم تنیده میگردد .از آنجا که مرد ساالری و امپريالیسم شکلهای مشابهی
از سلطه علیه زير دست به شمار میآيند« ،کاپیتان ژيرار» ،فرماندة نظامی فرانسويها،
سعی میکند از زنان استعمارزده سوء استفاده کند .اما «شمس» ،همسر عزيز ،با
«کاپیتان ژيرار» که در صدد سوء استفاده از وی میباشد مبارزه میکند و او را میکشد.
ناصیف برخالف اسپیواک که معتقد است زنان استعمارزدة فرودست صدايشان شنیده
نمیشود ،صدای آنها را به گوش همگان میرساند و هیچگاه زن را در برابر مرد و
تقابلهای دوتايی ،استعمارزدة ضعیف و استعمارگر قوی قرار نمیدهد .وی برای زنان
شخصیت مستقلی میآفريند که قادر به تصمیمگیری هستند و مردان غربی نمیتوانند
از آنان سوء استفاده بکنند.
پینوشتها
 .1ادوارد سعید ) :)1935 – 2003( (Edvard Saidوی در خانوادهای مسیحی در اورشلیم بدنیا
آمد .وی همراه با خانواده اش به قاهره مهاجرت کردند و سپس برای ادامه تحصیالت به آمريکا رفت .مهم
ترين کتاب وی شرق شناسی نام دارد .وی از پیشگامان نظريه پرداز نقد استعماری و پسا استعماری در
ادبیات محسوب میشود.
 .2هومی بابا ( )Homi Bhabhaهومی بابا فیلسوف ،نظريه پرداز و از متفکران اصلی حوزة مطالعات
پسا استعماری در سال  1949در هند به دنیا آمده ،چند گانه بودن محل تولد ،تحصیل و زندگی هومی
بابا موجب شده که همچون ادوارد سعید ،يکی از موثرترين نظريه پردازان فرهنگ آوارگی و سرگردانی و
تکثرگرايی فرهنگی باشد.
 .3گاياتری اسپیواک ( :)Gayateri Spivakفمینیست و مارکسیست هندی از برجسته ترين منتقدان
پسا ساختگرا و نیز از پیشتازان نقد پسا استعماری است ،وی در  24فوريه  1942در شهر کلکته در
خانواده و طبقهای متوسط به دنیا آمد و در سال  1959در رشتة زبان انگلیسی از دانشگاه کلکته
لیسانس گرفت.
 .4فرانتس فانون ( :)Frantz Fanonنويسنده ،روانپزشک و انقالبی در الجزاير از مستعمرات فرانسه با
تابعیت فرانسوی ،در سال  1925م به دنیا آمد .او پس از اتمام دورة تحصیالت متوسطه در مارس 1946
در مقام جنگجوی سابق که مجروح شده و مدال گرفته ،بورس تحصیلی گرفت و در فرانسه به تحصیل
پزشکی و روانپزشکی پرداخت.
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 . 5آنتونیو گرامشی ) :)1937 –189( (Antonio Gramsciفیلسوف مارکسیست ايتالیايی.
 .6هژمونی )Hegemony( ،مفهوم هژمونی برپاية آثار فیلسوف مارکسیست ايتالیايی ،آنتونیو گرامشی،
ساخته و پرداخته شده است و ابزاری برای تحلیل روابط میان ادبیات و جامعه است.
 .7سیمون دوبوار( :)1986 -1908( )Simone de beauvoirنويسنده فمینیست و اگزيستالنیست
فرانسوی بود که در پاريس بدنیا آمد .وی استداللهای خود را از طريق نظرية اگزيستانیسالیتی فمنیستی
بیان میکند.
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