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Abstract 

The Algerian Trilogy by Mohammed Dib, a renowned Algerian writer, is one 

of the most recognized literary works of the contemporary literature of his 

country. It provides the reader with an objective perspective of the Algerian 

society in the years leading up to the Independence. In each of the novels, 

the writer focuses on one aspect of the life in the society. He gives the reader 

a viewpoint of the consequences of the French colonialism in everyday 

living status of the Algerians in cities, the countryside, and the industrial 

section in The Big House, The Fire, and The Loom respectively. In order to 

answer the critical questions pertaining to the postcolonial elements of the 

novels, this research extracts and analyzes the key concepts of postcolonial 

theory and criticism reflected in them. Furthermore, it attempts to evaluate 

the specific mechanisms used by the author to develop a postcolonial image. 

Thus, the article sets to study the novels’ multiple narrative and its impact on 

the embodiment of colonial and postcolonial atmosphere in Algeria, the 

power relations between the master and the slave under French colonialism, 

the colonial double-standard policies, resistance, and internalized racism. By 

doing so, it demonstrates that The Algerian Trilogy, with its multi-level 

narrative and naturalistic approach, challenges the false, superficial message 

of colonialism as to bringing civilization and modernity to Algeria, and 

reveals the true negative side of French colonialism. It argues that the 

master/ slave dichotomy is present in many scenes of all three novels, 

categorizing the characters into two groups: the dominant and the subaltern. 

Yet, some of the characters show conscious resistance by their focus on local 

elements of the Algerian culture and by their display of interest in Arabic 

language. In other words, the writer goes beyond the stereotype of sheer 

defiance and portrays cultural and linguistic resistance. 
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و  الحریق، ةالکبری  الدارالجزائر ) گانۀسه پسااستعماری خوانش
 اثر محمد دیب (النّول

 

 *کمال باغجری
 فارابی دانشگاه تهران پردیس استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 (107تا ص  85 )از ص
 05/06/1398، تاريخ پذيرش: 11/12/1397تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
مشهور الجزايری،  ۀ( اثر محمد ديب، نويسندالنول و ، الحريقةالکبیر الدار)شامل سه رمان  الجزائر گانۀسه
در  ری عینی و متکثر از وضعیت اين کشوراست که تصوي ترين آثار ادبیات معاصر الجزايری از شاخصيک

های منتهی به استقالل ارائه داده است. محمد ديب در هر يک از اين سه رمان بر يکی از ابعاد سال
و  شهری، روستايی ۀدر زندگی روزمرترتیب  بهزندگی مردم الجزاير انگشت نهاده و پیامدهای استعمار را 

اصلی نظريه و نقد  برمبنای مفروضات و محورهای ،روژوهش پیشپ به تصوير کشیده است. بخش صنعت
مان را استخراج و واکاوی کرده و درصدد اين سه رهای پسااستعماری ترين سازمايهپسااستعماری، مهم

رمان چگونه و با چه سازوکارهای سه های پسااستعماری در اين پاسخ به اين پرسش برآمده که مؤلفه
گسست روايت و تأثیر آن بر بازنمايی فضای  اند از:ها عبارت. اين سازمايهادبی تبلور يافته است

استعمار فرانسه، ترسیم پیامدهای  ۀارباب/برده در ساي ۀ، تقويت رابطو پسااستعماری استعماری
دستاورد اصلی اين  شده.درونی نژادپرستی و الجزايری، مقاومت ۀاستعماری بر جامع ۀهای دوگانسیاست

تصويری عینی از  ۀبا روايتی گسسته و منقطع و با ارائ رمزبو گانهسه هایرمان پژوهش اين است که
کشور، رسالت پوشالی های حضور فرانسه در اين الجزاير در آخرين سال ۀهای مختلف جامعبخش

گرفته، و ماهیت حقیقی استعمار را برای  چالش تمدن و نوزايی به الجزاير را به بر اهدای استعمار مبنی
  خوانندگان فاش کرده است.

 

، ةالکبیررالدار ،الجزائر گانۀسهمحمد ديب، استعمار الجزاير، نقد پسااستعماری، های کلیدی: واژه
 .النّول ،الحريق

 

مقدمه. 1  
رغم برخورداری از غايت سیّال و شناور است که علی ای بهمطالعات پسااستعماری حوزه

شده و مشخص، بر اساس ماهیت روابط میان های مفهومی نسبتًا تعريفها و بنیانمؤلفه
در سرتاسر جهان با اين توضیح مختصر،  دهد.و استعمارزده تغییر چهره میاستعمارگر 
را بايد استثناء قلمداد کرد.  و الجزاير استعمار در دو کشور فلسطین ۀعرب، تجرب

از اشغال اين دو  و فرانسه دانیم، هدف دو قدرت استعماری انگلستانطور که میهمان
ای از شهروندان )قوم يهود در فلسطین و عدهای از مهاجرنشینان کشور عربی، اسکان عده
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آن  دنبال نیازمند اعمال خشونت سنگین و به بالطبعبود؛ هدفی که  لجزاير(رانسوی در اف
اين  ...()سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وهای مختلف تحوالتی بنیادين و فراگیر در عرصه

نخست مقاومت مردمی در  ۀاستعمار فرانسه پس از سرکوب خشن مرحل کشورها بود.
: 2011)شمس الدين نجم،  فرانسه برآمد مل اين کشور به خاکالجزاير، درصدد الحاق کا

برمبنای همین سیاست امپريالیستی بود که تحول بنیادين فرهنگ الجزاير و  .(166
جايگزينی آن با فرهنگ رسمی فرانسه در دستور کار استعمارگران قرار گرفت. استعمار 

ولوژی و ئ، تغییر ايد(1962-1830)خود در خاک الجزاير  ۀسال 130فرانسه در طول حضور 
ساختن هويت ملی اين کشور را با اعمال تحوالتی تشکیالتی و  زبان، و به طورکلی زائل

)الزبیری،  ها، نهادها و مؤسسات دولتی الجزايری دنبال کردساختاری در تمامی سازمان

اندازی بر اراضی دست)افزاری عبارت ديگر، در الجزاير دو رويکرد سخت به .(27-5: 1999

به  )تحول نرم و بنیادين هويت ملی(افزاری و نرم های مقاومت مردمی(سرکوب جنبشکشور و 
فردی، پرواضح است ديگر به پیش رفتند. در چنین فضای ويژه و منحصربهموازات يک

نیز در کنار پرداختن به مضامین مرتبط با  ويژه رمان الجزايری()بهکه ادبیات الجزايری 
های امپريالیستی استعمار فرانسه را نیز به تصوير سیاست مقاومت مردمی، ابعاد متعدد

های الجزايری که زمان نگارش آن به اواخر حضور يکی از بارزترين رمانکشد. می
ت که اس (2003-1920) محمد ديب ۀگانگردد، سهاستعمار فرانسه در الجزاير باز می

پنهان استعمار در کشور الجزاير ارائه  و های پیداتصويری متکثر و چندوجهی از اليه
توصیفی و با تکیه بر -صدد آن است تا با روشی تحلیلی رو در پژوهش پیشکرده است. 

الداررهای نظريه و نقد پسااستعماری، خوانشی نقادانه از سه رمان مفروضات و مؤلفه
استعماری، در پرداز مطرح پسابیل اشکرافت، نظريه ارائه دهد. النولو  الحريق، الکبیة
 (Key Concepts in Post-Colonial Studies) مفاهیم کلیدی مطالعات پسااستعماریکتاب 

نويسد: می (post-colonial reading) «خوانش پسااستعماری»در تعريف اصطالح 
خوانش پسااستعماری خوانش يا بازخوانیِ آثار ادبی و فرهنگی استعماری، با هدف »

به پیامدهای ژرف و البته ناگزيرِ استعمار است. منتقد جذب اهتمام خوانندگان 
گونی میان های تعارض و ناهمکند از جنبهپسااستعماری درخوانش خود تالش می

 ۀو حقیقت زيست شناسی، نژاد و...()تمدن، عدالت، زيبايیاستعمار  ۀمفاهیم برساخت
« استعمارزدگان پرده بردارد و گفتمان ايدئولوژيک استعمار را واسازی )تفکیک( کند

(Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 1998: 192).  با اين توضیح، نگارندگان اين مقاله
 ۀ)هديهای تعارض میان گفتمان استعمار فرانسه هستند تا ضمن تبیین جلوه درصدد آن

 گفتمان ايدئولوژيکِ  ماهیت الجزاير، مردم ۀزيست حقیقت و (الجزاير به تمدن و نوزايی
 رت است از:عبا پژوهش اين پرسش تريناصلی اساس، اين بر. کنند واسازی را استعماری
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رالکبیر) الجزاير ۀگانسههای پسااستعماری مؤلفه اين  و است کدام (النول و الحريق ،ةالدار
 گانه تبلور يافته است؟ها با چه سازوکارهای ادبی در اين سهمؤلفه

های مختلفِ مرتبط با اين رو، برحسب جستار در اينترنت و پژوهشپژوهش پیش
گانۀ الجزاير است. البته رمان، نخستین پژوهش مستقل در حوزۀ نقد پسااستعماری سه

نقشی مهم در تاريخ رمان الجزايری و حتی دلیل برخورداری از جايگاه و گانه، بهاين سه
گران بوده نظر ناقدان و پژوهش لیه استعمار فرانسه، همواره مطمحدر انقالب اين کشور ع

يک از اين های زيادی به آن اختصاص يافته است، لیکن هیچو تاکنون پژوهش
عماری اين طور مستقیم و مستقل به تحلیل و واکاوی ابعاد و جوانب پسااستها بهپژوهش

 اند از:های عبارتترين اين پژوهشگانه نپرداخته است. برخی از مهمسه
نامه جهت اخذ درجۀ ، سمیه پورامینايی، پايانبررسی و تحلیل ثالثیه محمد ديب - 

نامه، بیشتر بر ساختارها و . نگارندۀ اين پايان1392کارشناسی ارشد، دانشگاه يزد، 
  .رمان پرداخته استهای روايی اين سه سازمايه

رالکبیة»شناختی داستان نقد جامعه - نوشتۀ فاطمه قادری و  ،اثر محمد ديب« الدار
: اين مقاله خوانشی 1393سمیه پورامینايی، مجلۀ نقد ادب معاصر عربی، زمستان 

نیز  ( است و از لحاظ مضمونالداررالکبیة) رئگانۀ الجزاسهشناختی از جلد نخست جامعه
 رو دارد. اختالفی ماهوی با پژوهش پیش

، سال ادب و نقد، نوشتۀ سید البحراوی، مجلۀ حممدردیبرثالثیةإشکالیةرالکتابةرالواقعیةريفر -
 گانه پرداخته است.  های رئالیسم در اين سه. اين مقالۀ کوتاه نیز تنها به جلوه1992

ر» - ردیبرفی رروائیةرثالثیةحممد رجتربة رشعبرفی رحیاة به سال اثر جورج سالم،  «اجلزائر:
ها و ها و تحلیل شخصیتاين مقالۀ مفصل نیز بیشتر به معرفی مضمون اين رمان .1972
 .های روائی آن پرداخته استکنش

گانه های حوزۀ رمان الجزاير نیز به اين سهبر مقاالت فوق، در برخی از کتاب عالوه
مايه و محورهای گانه و درونکه غالب اين مطالب به معرفی اين سهپرداخته شده 

 های پسااستعماری آن نداشته است.اساسی آن پرداخته و اشارۀ مستقیمی به مؤلفه
 

 در یک نگاه الجزائر گانۀسه .2
گانه در اين سه ،الجزايری نامه(نمايشکوتاه و  ان)رمان، داست ۀشاعر و نويسند محمد ديب

های منتهی به ، در سالالجزاير ۀتالش کرده است تصويری عینی و البته متکثر از جامع
حال، نويسنده در هر يک از اين سه رمان عمدتاً بر استقالل اين کشور، ارائه دهد. بااين

زندگی مردم الجزاير انگشت نهاده و از تأثیرات استعمار های اصلی روی يکی از عرصه
اند از: اوضاع معیشتی شهرها، ها عبارتبر آن پرده برداشته است. اين عرصه فرانسه

يا  ةالکبیر الدار محمد ديب ۀگانبخش اول از سه وضعیت روستاها، و نهايتًا بخش صنعت.
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است که اکثر پیرنگ داستان در آن  «دار سبیطار»نام دارد. اين خانه همان بزرگ  ۀخان
است که در آن  الجزاير «تلمسان»ای بزرگ در مرکز شهر جريان دارد. دار سبیطار خانه

ای از کنند. در گوشهخراش زندگی میو دل سامانالجزايری در شرايطی ناب ۀها خانوادده
همراه با مادر و دو خواهرش زندگی  «ُعمر»نام  اريک و نمور، کودکی بهت ۀاين خان

ها، های اين خانوادهها و بدبختیتماماً شرح و توصیف محنترةالداررالکبیرکند. داستان می
استعمار فرانسه  ۀدر ساي ةالکبیررالداررشمارهای بیشخصیتاست. عُمر،  ۀويژه خانوادبه

ی، احساس حقارت، دشنام و تندخوي همگی با فقر، گرسنگی، محرومیت، بیماری،
فرط گرسنگی شديد، آرزوی ها از کنند. آنپنجه نرم می و آلودگی، پلیدی و... دست

دانند که قهراً در آن محبوس کنند و زندگی خود را يک زندان بزرگ میمرگ می
حدی سیاه و  دهد بهاين وضعیت بغرنج ارائه میتصاويری که محمد ديب از  اند.گشته

هر يک از  ها را تصاويری ناتورالیستی تلقی کرد.توان آنمیک است که وحشتنا
ای از مصائب و معضالت های يک فیلمِ مستند، جلوهاپیزودهای رمان، همچون سکانس

حمید »های بارز داستان شخصیتيکی از کشد. مردم شهر تلمسان را به تصوير می
دلی علیه است، که مبارزی انقالبی است و مردم شهر را به اتحاد و هم «سراج

خواند. مأموران امنیتی بارها برای بازداشت وی به دار سبیطار هجوم استعمارگران فرا می
د زندگی های متعداين تصاوير مستندگونه از جلوه ۀبا عرضرةالکبیررالدارآورند. داستان می

يابد. درپايان داستان، که زمان آن به آغاز جنگ جهانی مردم شهر تلمسان استمرار می
تر و دشوارتر ن شهر وخیممراتب برای ساکنا بار فوق بهشود، وضعیت اسفتم میدوم خ

 افکند.       و فقر و گرسنگی همچون ابری سیاه بر کل شهر خیمه می گرددمی
پردازد که می به وضعیت ناگوار روستايیان الجزاير الحريقعنوان با ثالثیهبخش دوم 

وچرای مهاجرنشینان فرانسوی بر مزارع کشاورزی اين کشور، چونحاکمیت بی ۀدر ساي
حال هیچ اين بااند، و بار در شرايطی غیرانسانیفرسا و مشقتمجبور به کار و تالش طاقت

اند. اين رمان، با خود محتاج ۀانز آن ندارند و نهايتاً به قوت شبای امالحظهدستاورد قابل
نام  شهر تلمسان با به يکی از روستاهای نزديک )در تعطیالت تابستان(سفر ُعمر 

 بار دار سبیطارشرايط رقّت شود. اوضاع اين روستا تفاوت چندانی باآغاز می «بوبالنبنی»
زراعی، در های بار بر روی زمینفرسا و مشقترغم کار طاقتندارد و اهالی آن، علی

برند. اين روستا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم سر می اوضاع معیشتی وخیمی به
متعلق به مهاجرنشینان  ،خیز استشود؛ بخش شمالی که دارای اراضی حاصلمی

ری است. جنوبی متعلق به روستايیان الجزاي خشکِ کیفیت و نیمهبخش کمفرانسوی و 
راض در روستا و تحريک مردم به اعت )مبارز انقالبی( تدريج و با حضور حمید سراج اما به

مهاجرنشینان  ۀبار خود و سلطپیش به وضعیت اسف از به شرايط موجود، دهقانان بیش
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شوند. آمیز آماده میيک جنبش همگانی مسالمت برند و برایبر مازاِد درآمدشان پی می
کشیدن کشاورزان از کارکردن در مزارعِ مهاجرنشینان اين جنبش باالخره با دست

که گسترش گیرد. اما درحالیرفته سرتاسر منطقه را فرا میشود و رفتهفرانسوی آغاز می
عجیب رخ داران فرانسوی گشته، اتفاقی اعتصاب سبب ترس و وحشت زمین ۀدامن
طرز  های زيادی از مزارع کشاورزی بهشهای اعتصاب، بخدهد. در يکی از شبمی

کاری از يابیم که اين خرابطور تلويحی درمی شود. بعداً بهحريق می ۀمشکوکی طعم
ان نزديکی با مهاجرنشین ۀ، که رابطنام قره( )شخصیتی بهاز کشاورزان روستايی  سوی يکی

الزم را به دست مهاجرنشینان  ۀحال، اين حادثه بهان هر است. بهدارد، ترتیب داده شده 
به اعتصاب کشاورزان پايان  )ژاندارمری(دهد تا با حمايت نیروهای امنیتی داخلی می

نیروهای امنیتی و سرکوب و بازداشت  ۀدهند. در نهايت، اعتصاب مزبور با حضور گسترد
 پذيرد. زيادی از دهقانان پايان می ۀعد

نقش عُمر، که حاال  )دستگاه بافندگی( النّولبا نام  الجزائر گانۀسهش سوم در بخ
هم  استان بازشود. دتر از دو بخش قبلی داستان مینوجوانی چهارده ساله است، پررنگ

جانکاه به  ۀشود. مادر عمر، که از فقر و فاقسامان منزل عمر آغاز میبا توصیف شرايط ناب
دارد. در شهر تلمسان و ر را به ترک مدرسه و ورود به بازار کار وا میمَتنگ آمده، عُ 

الجزاير بازار کار استعمار فرانسه که سه سال از جنگ جهانی دوم گذشته است، درحالی
شهر را  ۀهای بافندگی چهرو کارگاهدرآورده است تولید منسوجات  را کامالً در انحصار

 های بافندگی مشغول بهاين کارگاهتواند در يکی از می اند. ُعمر در نهايتاختهدگرگون س
خراشِ کارگاه و دل ان، توصیف فضا و شرايط رقت بارجا تا پايان داستکار شود. از اين

باری از دلیل جنگ جهانی دوم در کولهحدی خود شهر تلمسان که بها بافندگی، و ت
 برد. پیش میور شده است، روايت را بهمصائب و معضالت غوطه

 

 کاری برای ترسیم فضای پسااستعماری در الجزایر و گسست و تکثر روایت: ساز. 3

فرد منحصربه ۀرا نخست از شیو محمد ديب ۀگانهای سهپسااستعماری رمان خوانش
 محمد .کنیمآغاز می اين سه رمان با فضای پسااستعماریمستقیم آن  ۀروايت، و رابط

 وی بیشتر يک تابلوی نقاشی از اوضاع الجزاير ۀگانخود صراحتاً گفته است که سه ديب
جذاب و گیرا که صرفًا ای و نه قصه است منتهی به استقالل اين کشور( هایسال ۀ)در بحبوب

اگر بخواهیم اين  .(8-7: 1985)ديب،  کردن خوانندگان نوشته شده است برای سرگرم
 الجزائر گانۀسهشناسی توضیح دهیم، بايد بگويیم که اظهارنظر را با زبان علم روايت

 داستانی فاقد روايت ساختارمند است.
متنی که تغییر »روايت عبارت است از  دستور زباِن روايتِ والديمیر پراپ،براساس 

وضعیت را از حالت پايدار به حالت ناپايدار و دوباره بازگشت آن به حالت پايدار بیان 
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قول کلود برمون، هر داستان با وضعیت پايدار و متعادل  به .(33: 1368)پراپ، « کندمی
آغازين که در خود امکان دگرگونی و تحولی را دارد، شود، اما اين وضعیت آغاز می

کند. پس از گذر از اين رويداد، وضعیتی ای همه چیز را دگرگون میناگهان با بروز حادثه
الت پايدار و متعادل شکل آيد و دوباره حجديد که محصول آن حادثه است به وجود می

یت پايداری است که توسط در واقع، روايت وضع .(167-166: 1390)احمدی،  گیردمی
دهنده به دهد و بعدًا دوباره توسط نیرويی سامانکننده تغییر مسیر مینیرويی تخريب

 گردد. حالت نخست خود باز می
از يک روايت  توان نشانینمی الجزائر گانۀسههای براساس تعريف فوق، در اکثر بخش

مالحظه کرد. در اين اثر، خواننده صرفاً مشاهدات راوی و شخصیت  کامل و ساختارمند
پنجاه  ۀش در دهبار ساکنانتلمسان و اوضاع رقّتاز فضای شهر  )عُمر(اصلی داستان 

نظر اند. بهها گرد هم آمدهداستانای از خردهگذراند که در مجموعهمیالدی را از نظر می
رو هستیم که در چیدمانی روبه (sketch« )هايیطرح» ما اکثراً با نگارنده، در اين سه اثر

 الحريقهای میانِی رماِن اند. البته در اين میان، بايد بخشمنظم کنار يکديگر قرار گرفته
گرفتن مزارع و در نهايت سرکوب اعتصاب کشاورزانِ روستايی، آتش ۀکه به حادث - را

دلیل وجود که به استثناء قلمداد کرد، چرا - استور پرداخته اعتصاب مزب ۀوحشیان
روايتی ساختارمند به )سرکوب اعتصاب( دهنده و سامان )اعتصاب(کننده نیروی تخريب

های ديگر اين اثر ذکر شد، در بخش مقدمهکه در لیکن، چنان ور نشسته است؛ظه ۀمنص
نشانی از يک روايت منسجم و ساختارمند  (الحريق، و حدود نیمی از رمان النّول، ةالبابرالکبیر)

دلیل حجم باالی توصیف و بالطبع فقدان حادثه و ، بهالجزائر گانۀسهرو در نیست. از اين
رود. پیش میآهنگی بسیار ُکند و نامحسوس بهکنش روايی، پیرنگ داستان با ضرب

ر بسان فیلم مستندی است که در هر يک از تر گفته شد، اين اثطور که پیشهمان
گیرد. های آن، يکی از ابعاد و زوايای سوژه در برابر ديدگانِ بیننده قرار میسکانس

که در  است عرضه کرده، تکنیکی شبیه کوالژ الجزائر گانۀسهدر  روايتی که محمد ديب
همانند قطعات يک پازل کنار يکديگر چیده  آن تصاوير مختلف زندگی مردم الجزاير

روايت واجد  ۀجاست که آيا اين شیوبرد. اما پرسش اينپیش میشده و روايت را به
عبارت ديگر، اين شیوه از روايت تا چه اندازه های پسااستعماری است؟ يا بهداللت

ياری  ستعماری الجزايرپساا استعماری و تصويری عینی از فضای ۀنويسنده را در ارائ
 رسانده است؟

، رويکردی اششدهزيست استعماری ۀتوجه به تجربپسااستعماری، با  ۀهر نويسند
موسم در  گزيند. برای مثال، الطیب صالحخاص را برای نگارش اثر ادبی خود برمی

)مصطفی گیری از روايتی موازی میان دو روشنفکر استعمارزده با بهره هجرت به شمال

رزده را در قالب داستان آورده های استعمابحران روشنفکری در سرزمین و راوی( سعید
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تصاويری  ۀسعی کرده است تا با ارائ الجزائر گانۀسهدر  براين اساس، محمد ديب. است
بر  ، رسالت پوشالی استعمار مبنیالجزاير ۀغايت سیاه و تاريک از جامعناتورالیستی و به

بگیرد.  سخره به - عبارت بهتربه - يا چالشها را بهستعمرهاهدای تمدن و نوزايی به م
در الجزاير است. استعمار  ستعماری فرانسهرويکرد ا ۀاين سازوکار روايی باز هم فراورد

های امپريالیستی خود را در اين ر، سیاستيفرانسه تحت لوای اهدای تمدن به الجزا
از يک  را در دورانی نوشته که بیش الجزائر گانۀسهکرد. محمد ديب کشور توجیه می

های بايست ثمرهاهر میالظعلیسده از حضور استعمار فرانسه در کشورش گذشته بود و 
های نشست و کشور الجزاير دروازهبار می سازی فرانسه حاال بهصطالح متمدنا رسالِت به

خود  ۀخوانند ديد. اما در مستندی که محمد ديب بهتمدن را به روی خود گشوده می
چه در چنان - خورد، بلکهچشم نمیو نوزايی به تنها اثری از اين تمدن کند، نهعرضه می

های مادی و معنوی را به باری از بحراناستعمار فرانسه کوله - جستار خواهیم ديد ۀادام
ای که افراد آن از فرط گرسنگی و فقر شديد الجزايری عرضه کرده است؛ جامعه ۀجامع

مرگ برای ما هزار بار از اين زندگی بهتره. مرگ حکم يک »کنند: مرگ را طلب می
سراغ ما نیاد، خود ما بايد از طال رو برای ما داره... اگر هم مرگ به شدهلباس ساخته

 .(112الف، 1970)ديب، « سراغش بريم...به
با نويسندگان ديگر عرب اختالفاتی  رويکرد پسااستعماری محمد ديب پیداست که

 ۀبحران روشنفکری يا تزلزل هويت جامع تنها با، ديگر رئالجزا گانۀسهبنیادين دارد. در 
استعماری  ۀای است که در طول تجربرو نیستیم، بلکه صحبت از جامعهاستعمارزده روبه

استعمار را به خود ديده است.  ۀحال فراگیرترين چهرترين و درعیناش، خشنصدساله
، پیامدهای خواهد با طرح روايتی منسجم و خطییدر چنین فضايی، محمد ديب نم

در کشورش را به يک يا چند موضوع خاص محدود  استعمارِ فرانسه ۀجانبفراگیر و همه
های زندگی رو، وی از متن روايی خود دوربینی ساخته که به تمام عرصه کند. از اين
گران، )کشاورزی، صنعت، آموزش، محیط شهری و روستايی، زبان، هويت، اوضاع کارر يمردم الجزا

و تصاويری مستندگونه را در اختیار مخاطب  کندنفوذ می ...(م علیه استعمار ومقاومت مرد
ای که عمر پس از ترک کارگاه بافندگیدر توصیف  برای نمونه، نويسندهدهد. قرار می

عمر از پلکان پايین رفت. کارگاه » :نويسد، میشودجا میتحصیل مجبور به کار در آن
ای مثل خِلط بینی حیوانات روی مثل غار تاريک و سیاه بود. رطوبتِ لزج و زننده

کرد. در آن دخمه هیچ چیز خورد. پسرک احساس خفگی و کالفگی اش سُر میپوست
که  زدباشد. دائماً اين فکر به سرش می کرد االن در خیابانشد. عُمر آرزو میديده نمی

 .(20ب: 1970)ديب، « جا فرار کند...سرعت از پلکان باال رود و از آنبه
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 الجزائر گانۀسههای فرودست در تمرکز بر شخصیت. 4
 «فرودستان»نويسنده به  ۀتوجه ويژ الجزائر گانۀسهترين وجوه پسااستعماری يکی از مهم

پرداز پسااستعماری بود که اين اصطالح را به کار نخستین نظريه است. گاياتری اسپیواک
با  1985شد. وی در سال  برد و برای آن اهمیت زيادی در مطالعات پسااستعماری قايل

آيا »بردن مجامع علمی آکادمیک غربی، اين پرسش را مطرح کرد که  زير سؤال
منظور  .(Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 1995: 25) «تواند سخن بگويد؟فرودست می

 اند؛ افرادحاشیه برده شده ای بود که همواره بهسلطهاد تحتاسپیواک از فرودستان، افر
نیا، )عباسی و آريايی اندها سخن گفتهآن ۀمغلوبی که همیشه ديگرانی غیر از خودشان دربار

اسپیواک در مسیر تحقیقات خود توجه ما را به سوی اکثريتی بزرگ از  .(190: 1388
اند، زيرا کند که در تاريخ هیچ نشانی از خود به جا نگذاشتهاستعمارشدگان جلب می

ها اند. میلیوناند صدای خود را به گوش ديگران برسانند، يا مجاز به آن نبودهقادر نبوده
که ردّی از خود باقی آناند بیاند و رفتهعمار آمدهانسان، مرد و زن، تحت حاکمیت است

دلیل از سر گذراندن زنان استعمارزده بهدر اين میان،  .(390: 1389)شاهمیری،  بگذراند
ودستان جای در کف هرم فر مردساالر( ۀ)از سوی نظام استعمار و جامعاستعمارِ مضاعف  ۀتجرب
اند در ادبیات خود بسیاری از نويسندگان پسااستعماری تالش کرده رو،گیرند. از اينمی

 صدا قايل شوند. ای را برای اين فرودستان بیسهم ويژه
 اهتمام ويژه و درخور الجزائر گانۀسههای پسااستعماری در ترين مؤلفهيکی از اصلی

ارگران فقیر، ن کودکان، زنان، کصدا همچوهای بیتأمل نويسنده به همین شخصیت
، برخالف بسیاری از نويسندگان ديگر عرب و ... است. محمد ديبکشاورزان روستايی و

های داستانی خود را از دل طبقۀ حتی اکثر نويسندگان الجزايری، تمامی شخصیت
هیچ نشانی از  الجزائر گانۀسهرو، در  جامعه برگزيده است. از اين ديدۀمحروم و ستم

يا حتی مبارزان انقالبی برجسته نیست. حتی  فکران()خاصه روشنطبقۀ متوسط 
نیز، هرچند درصدد دمیدن روح مقاومت و  ةعکاشهايی چون حمید سراج و شخصیت

ديدۀ جامعه هايند، از لحاظ طبقاتی جزو طبقۀ محروم و رنجگرايی در میان تودهملی
کند و ديگری کارگر دوش است که در فقر شديد زندگی میبهنههستند؛ يکی جوانی خا

کارگاه بافندگی است که در برآوردن قوت شبانۀ خود عاجز مانده است. بنابراين، اگر 
که  ايم؛ خاصه آنسخنی به گزاف نگفتهرا حماسۀ فرودستان بخوانیم،  الجزائر گانۀسه

هايی کز عمدۀ خود را بر شخصیتمحمد ديب از میان طبقۀ محروم جامعه، باز هم تمر
کنند. برای مثال، شخصیت اصلی قرار داده که استعماری مزدوج يا مضاعف را تجربه می

بر تحمل مشکالت ناشی از فقر و يعنی ُعمر، نوجوانی نابالغ است که عاله الجزائر گانۀسه
 و ديگران کارگاه سال، سرکارگرِ تنگدستی خانواده، مدام از سوی مادر، مردان بزرگ

، اهای زن همچون مادر و دو خواهر عمر، زهور، مامشود. شخصیتسرکوب و استثمار می
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 گیر در پیرنگ داستان دارند. بهمنیز حضوری چش زنان ساکنان دار سبیطار و غیره
که بسان ديگر درعین اين )دختر همسايۀ عمر(، شخصیت زهور الحريقعنوان مثال در رمان 

کند، در سن بار و توأم با فقر و فالکتی را تجربه میافراد دار سبیطار، زندگی مشقت
تر است. در ها سال از او بزرگشود که دهچهارده سالگی وادار به ازدواج با مردی می

از اسم همسر آيندۀ خود  ، زهور حتی حق نداردجامعۀ تا مغز استخوان مردساالرِ الجزاير
های رمان، مندترين بخشدر يکی از زيباترين و داللت .(241: 2007)ديب،  مطلع شود

همچنین بايد  .(243و  239)همان:  پذيردمیی زهور در غیاب او صورت مراسم خواستگار
 يانگ .سی .جی رابرت. کنیم الجزائر گانۀسه ای به وضعیت زنان دراشارهدر اين بخش، 

 تحت کشورهای در زنان وضعیت درخصوص پسااستعمارگری بر درآمدی کتاب در
ان در اين کشورها در وضعیت زن»: گويدمی الجزاير، در مشخص طوربه  و استعمار،

گری استعمار مقاومت برابر سلطه سو، ايشان بسان مردان، درای قرار دارند. از يکدوگانه
های نوينی که همراه استعمار وارد ندی از آزادیمدلیل بهرهبهکنند و از سوی ديگر، می

 .(116: 1391)يانگ،  «شوندهای غربی میکردن ايده وارد کشورشان شده، متهم به
 

 استعمار فرانسه ۀارباب/برده در سای ۀتقویت رابط. 5
 مفهوم ترينباسابقه و ترينکهن عنوانبه بايد را برده/ارباب يا بنده/خدايگان ۀدوگان

 دوگانه اين هگل، هاآن رأس در و تاريخ، بزرگ ۀفالسف از بسیاری. برشمرد پسااستعماری
 خردِ  ۀو عبور بشر از تاريخ و رسیدن او به مرحل اندعنوان کرده تاريخ حرکت مبنای را

حال،  اين با .(21-16: 1387)هگل،  انداز اين دوگانگی دانسته را مستلزم عبورش محض
از شیوع ويروس واگیردار و سمج استعمار در سرتاسر جهان بود که مفهوم  تنها پس

کشی پا به های نوينی از سروری و بهرهتاريخی ارباب و برده دگرديسی يافته و گونه
 گانۀسههای پسااستعماریِ گیرترين مؤلفهيکی از چشمعرصه گذاشت. با اين توضیح، 

های روابط میان استعمارگر و استعمارزده در سطح شخصیت ۀبازسازی خالقان الجزائر
در نزد  های متعدد سلطه راتوان شکلمی الجزائر گانۀسهداستانی است. در 

مبنای  های اين سه رمان همگی برکرد. روابط شخصیت های داستانی رصدشخصیت
مدرسه يا توان حتی در نزد کودکانِ خشونت، سیطره و سلطه است. اين نوع رابطه را می

روابط میان افراد تمامًا  الجزائر گانۀسهدر در واقع، ش مشاهده کرد. تعامل مادر با فرزندان
را  الجزائر ۀگانسههای شخصیت براين اساس، اکثر مبنای سلطه تعريف شده است. بر

 توان در دو مجموعه قرار داد: می
 قوی  گر/سلطه استعمارگر/ اول: ارباب/ ۀمجموع
 ضعیف پذير/سلطه استعمارزده/ دوم: برده/ ۀمجموع
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 ۀگیری اين دو مجموعه بايد گفت که استعمار با بسط سلطدر توضیح چرايی شکل
 «ديگری»و  «خود»، که با ِاعمال تمايزی بودشناختی میان بار خود بر الجزايرخشونت

الجزاير تقويت کرده  ۀکشی را در نزد افراد جامعپذيرد، روح سروری و بهرهصورت می
گیرد، و افراد است. در چنین وضعیتی، روابط قدرت در جامعه شکلی هرمی به خود می

تر را حق ثمارِ افراد ضعیفکشی و استبرحسب میزان برخورداری از ابزار قدرت، بهره
گری و میان افراد با سلطه ۀ، رابطالجزائر گانۀسه کنند. درمشروع خود قلمداد می

انقالبی داستان چون های پذيری گره خورده است. شايد تنها برخی از شخصیتسلطه
اين رابطه  کنند.ز سلطه را جستجو میدور ا ای بههستند که رابطه ةعکاشحمید سراج و 

و کارگاه بافندگی آغاز و به  )دار سبیطار(عُمر  ۀاز سطوح پايین مثل مدرسه، خان
با اين تمهید روايی از  شود. محمد ديبدر الجزاير ختم می گری استعمار فرانسهسلطه

گری در جامعه را نمايان يک طرف، آثار مخرّب استعمار فرانسه در تقويت روح سلطه
ساخته و از طرف ديگر، روابط کالن میان استعمارگر و استعمارزده را در سطحی خُرد 

مادر و فرزند است که براساس روابط  ۀترين سطح، رابطبازسازی کرده است. در پايین
  عريف شده است:قدرت ت

شد، ور میعینی ]مادر عُمر[ وقتی در حالت خشم به يکی از فرزندان خود حمله»
خواست پوست بدنشان را بکند... اگر داد که میوشتم قرار میحدی او را مورد ضرببه

 -کشید: کرد، زينی بر سرش فرياد میها مداخله میدر اين حالت يکی از همسايه
ها مال من هستن و بچه خواد جلومو بگیره؟ اينهامو بزنم؟ کی میتونم بچهچیه؟ نمی

 (82)همان: « کنم...شون میهر طور که بخوام تربیت

دلیل برخورداری از قدرت بايد مطیع و کند که بهعینی بارها به عمر گوشزد می
ن کنی برای خودت مردی شدی؟ بايد بدونی تا وقتی که توافکر می»بر او باشد: فرمان
 ۀرابط .(39: )همان« زدنت رو دارم، بايد سرت رو پايین بندازی و حرف گوش کنی...کتک
کشی و استثمار کودکان عینی با فرزندش سبب شده تا عُمر نیز بهره ۀگرانسلطه

 شروع خود بداند:تر را حق مضعیف
عمر های خود بودند. آموزان در آن سوی حیاط مشغول خوردن لقمهای از دانشعده»

ها، که از بقیه ها جا داد و سپس در يک آن، به يکی از آنزيرکانه خودش را بین آن
آموزان اش را به زور گرفت... برخی از دانشنان ۀور شد و لقمتر بود، حملهقامت کوتاه

کرد. سهم نان خود را از شان میهای پايین بودند که عُمر تقريباً هر روز تلکهکالس
 .(14)همان:  «شدور میها حملهکردند، فوراً به آنکرد. اگر مقاومت میآنان طلب می

تر بزرگ شده و از افراد باالدست خود انتقام بگیرد: کند تا هرچه سريعهمچنین آرزو می
گذاشت. آرزو اش میديگران را به حساب سن پايین ۀطلبانعمر رفتار زورگويانه و سلطه»

 .(91)همان: « ها انتقام بگیرد...و از آنکرد هرچه زودتر بزرگ شود می
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 ۀگیرد. شرايط وخیم و آلودتری به خود میاين رابطه در کارگاه بافندگی شکل خشن
ها را تأمین آن ۀانار ناچیز کارگران، که حتی قوت شباين کارگاه در کنار دستمزد بسی

بارز  ۀگرانه بخشیده است. نمونسلطه ۀتری به اين رابطکند، خشونت و قساوت بیشنمی
آمیز زبیش، رئیس کارگران نوجوان در کارگاه بافندگی، اين رابطه را در رفتار خشونت

که در طوری)بهای ضعیف است قامت با جثه بینیم. وی هرچند که خود نوجوانی کوتاهمی

ی و نیز رابطه با رئیس طوالن ۀدلیل سابق لیکن به کند(اثر بیماری فوت میپايان داستان بر 
 کند:وارد را استثمار میکارگاه، کارگران تازه

جا زبیش صدام کنم، نه تو. اسم من حامیه، اما اينجا فقط منم که سؤال میاين»
جام. هر چی بگم بايد فوری انجام بدی... وسال اينکنن. من رئیس کارگرای کم سنمی

تونی از دست من فرار کنی. اينو اس میشنیدی نادون؟... فکر نکن چون هیکلت گنده
واردی بايد از کارگرای قديمی واردی و هر تازهبینی. تو تازهبا چشمای خودت می

)ديب، « شه...گم گوش کنی، وگرنه برات گرون تموم میاطاعت کنه. بايد هر چی می
 .(22-21ب: 1970

امل میان استعمارگران و که وارد تعيابد تا اينرفته گسترش میسطح اين روابط رفته
شود. البته اين رابطه نیز خود دارای سطوح متعددی است. در سطوح گان میاستعمارزده

ها را همچون حیوان خوانند و آناولیه، استعمارگران ساکنان محلی را نژادی پست می
هنگامی که ها معمواًل ها را ديده بود؛ آنعمر قبالً هم اين رفتار فرانسوی» زنند:صدا می

گفتند: د، با صدايی شبیه سوت میخواستند يکی از ساکنان محلی را صدا بزننمی
کنند که در سطحی باالتر به فرزندان خود القاء می .(234: 2007)ديب، « ...پیست... پیست

ترسیدند، ها میکودکان فرانسوی غالبًا از عرب»ند: حشی و ترسناکان موجوداتی وايش
گفتند: از کاری باز بدارند، می ها راخواستند آنهايشان وقتی میادهکه خانوطوریبه

و نهايتًا در باالترين سطح، ايشان  (232)همان:  «ها رو صدا بزنیم؟!...شی يا عربساکت می
شون مهاجرنشینای فرانسوی فلسفه» کنند:هايی برساخته به سختی استثمار میرا با ايده

کنن که از گرسنگی در حال مردن قط در صورتی کار میجا فاينه که کشاورزای اين
کشن. واقعًا ديگه گن اگه کشاورزا شکماشون سیر بشه، دست از کار میباشن. اونا می

الف: 1970)ديب، « کشن...تحمل کرد. اينا دارن عمالً مردم ما رو می شه اين زندگی رونمی

95). 
 

   الجزایر ۀجامعبر  استعماری ۀهای دوگانپیامدهای سیاست. 6
در راستای تحقق منافع  )در دوران استعمار( ازآنجاکه روند تحوالت در جهان عرب

بوم صورت نپذيرفته بود، به  و دست فرزندان اين مرز به کشورهای اروپايی بود و
و تحوالتی ساختاری در جسم  ی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعیاشدن مجموعه پديدار

شدن جوامع عربی  تريِن اين پیامدها دوتکّهز وخیمو جان جوامع عربی منجر شد. يکی ا
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ظاهر مثبت و در تمامی سطوح اقتصادی و فرهنگی بود. استعمارگران، هرچند تحوالت به
که  جادادند، اين تحوالت از آنای را در بسیاری از کشورهای عربی سامان میسازنده

قع پیامدهای وخیمی ازجمله شان بود، در اغلب مواگام با منافع استعماریسو و همهم
 .(Hopkins & Ibrahim, 1985: 11-15) داشتدنبال میاستعمارزده را به ۀشدن جامع دوپاره

شد که هايی از جامعه اعمال میمند و گزينشی استعمار تنها بر روی بخشتحوالت هدف
برای ها سرازير کند. سوی متروپلترين زمان ممکن سود کالنی را بهعتوانست در سريمی

سنتی رايج، نظام آموزشی نسبتاً مدرنی شکل گرفته -دينی در کنار نظام آموزشیِ مثال، 
امور  ۀسازی افراد برای همکاری با استعمارگران در اداراش آمادهبود که هدف اصلی

های شخصی دهکشور بود. در نظام قضايی نیز در کنار محاکم شرعی که معموالً به پرون
ای به سبک کشورهای اروپايی کردند، نظام قضايیرسیدگی می و ارث( )ازدواج، طالقافراد 

 مدنی بودهای کالن تجاری و روندهايجاد شده بود که هدف اصلی آن رسیدگی به پ
 .(153-150: 2005براهیم وآخرون، إ)

در بسیاری از کشورهای عربی تبلور يافته بود، اين فضای التقاطی و بینابین  هرچند
جانبه، بسیار مدت و همهاستعماری طوالنی ۀدلیل ازسر گذراندن تجرببه الجزاير اما

 بوددر معرض اين دوگانگیِ فرهنگی قرار گرفته اش همتايان استعمارزدهبیشتر از ديگر 
های مختلفی از اين وضعیت را در جلوه الجزائر گانۀسهرو، در از اين .(50: 2009)الزبیری، 

توان مشاهده کرد. يکی از بارزترين اين های زندگی مردم اين کشور میتمامی عرصه
هايی شبیه به نظام عملکرد دستگاه قضايی است که با اعمال سیاست ۀها، نحوعرصه

اين نوع رفتار را  شان کامالً بسته است.آپارتايد، دست مردم الجزاير را در احقاق حقوق
 بینیم:می تأجران دار سبیطار()يکی از مس های ابن ساریدر شکايت

هاست، نه های آندادگاهها من بايد در يک دادگاه عادالنه محاکمه شوم. اين»
اند ابزارِ دستی نام دستگاه قضاء برای ما ترتیب داده ها بهچه را که اينهای ما. آنهدادگا

کنند. در نگاه شان را بیمه میاست که با آن از خودشان محافظت و استمرار حکومت
 دنیا بهها مرا حتی قبل از هستند. اينها، افرادی مثل من همیشه مجرم های آنقاضی

کردن ما نیازی به  اند. اين دستگاه قضاء برای محکومکار معرفی کردهآمدنم گناه
 .(45-44: الف1970)ديب، « ش از پیش صادر شده...که احکام ارتکاب جرم ندارد، چرا

 گانۀسهمراتب بیشتری از  بههای بخش کشاورزی جايگاه در اين میان، طرح چالش
دانیم، کشاورزی يکی از طور که میرا به خود اختصاص داده است. همان الجزائر
ای بر روی آن باز کرده بود. در حساب ويژه در الجزاير هايی بود که استعمار فرانسهبخش

 خواه به (در مواردی مالکان بزرگ )و حتیمالکان های کشاورزی خردهاين کشور، زمین
رهن  طريق به ای که استعمارگران وضع کرده بودند و خواه ازقوانین اداری ۀواسط

مقابل پرداخت  در )که اغلب خارجی بودند(های کشاورزی گذاشتن مستغالت آنان در بانک
نشینان جا به مستعمرهشدند و سپس يکزای مالیات معوقه، مصادره میا وام و يا به
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تدريج بخش های ديگر، بهبندها و نیز با استفاده از روش و با اين زد يافتند.اختصاص می
افتاد؛ در الجزاير اين میای از اراضی کشاورزِی مطلوب، به چنگ استعمارگران گسترده

های کشاورزی تنها به وضعیت تا جايی پیش رفته بود که پنجاه درصد از بهترين زمین
اختصاص يافته بود و  - کردد هزار تجاوز نمیها از چنکه تعداد آن - گروهی محدود

ها م میلیونشد، سهپنجاه درصد ديگر که اغلب از اراضی درجه دو و سه محسوب می
 .(Hopkins & Ibrahim, 1985: 357) کشاورز الجزايری بود

و در خاطرات  الحريق مزبور را در رمان های استعماریترين مصداق سیاستاصلی
از دوران هجوم مهاجرنشینان فرانسوی به اراضی کشاورزی  )پیرمردی روستايی(کومندور 

کند که اين توان مشاهده کرد. کومندور برای ُعمر تعريف میبنی بوبالن می
های قضايی، حق مالکیت کشاورزان مهاجرنشینان چگونه در زير چتر حمايتی دستگاه

کاری قانونی به تملک  و ها را با سازشان را باطل کردند و آنهای خودالجزايری بر زمین
 :درآوردند خود

جا گرفت. هرجا رفتن که ها رو از کشاورزای اينآره، اين قانون لعنتی بود که زمین»
کار شناخته ها همیشه در چشم قانون گناهها سیلی زد. اينشکايت کنن، قانون به اون

ها فراهم کرد. اين های اونچیز رو برای غصب زمینشن. اين قانون بود که همه می
جا رو بر اراضی خودشون لغو کرد. همه چیز در قانون بود که مالکیت کشاورزای اين

اعتبار  ۀعرض يک شب تغییر کرد. يک دفعه گفتن سندهای مالکیت سابق از درج
گفتن قانون ای رو از کشاورزا گرفتن و بعدش های ارثی و قبیلهزمین ۀساقط شده. هم

ها رو مصادره کرده های اونکنه. اما کدوم قانون؟ قانونی که زمیناز شما حمايت می
 .(90-89: 2007)ديب، « خواست ازشون حمايت کنه؟!...حاال می

 :دنبال دارد جزايری بهکشاورزان الهای استعماری پیامدهای وخیمی را برای اين سیاست
د در عنوان کارگر روزمز و به شوندمجبور به واگذاری اراضی خود می هابرخی از آن

 روندمیهای نامرغوب و ناهموار زمین سراغ به ایکنند؛ عدهمزارع مهاجرنشینان کار می
ی نیز با زندگی روستايی وداع بسیار ۀ؛ و باالخره عدورزندمیها قناعت و به درآمد کم آن

 :گیرندمیش و راه شهرها را در پی گويندمی
بینی که هزاران هکتار از بهترين اراضی زراعی رو به تملک مثالً يه مهاجرنشین رو می»

جا اومدن. مردم هیچ ها روز اول با يه کفش پاره اينخودش درآورده. اين مهاجرنشین
ها برای کنن. اما حاال هر کدوم از اونشون رو فراموش نمیهم ريختهوقت سر و وضع به

خیز اين منطقه های کشاروزی حاصلاران هکتار زمین داره... تمام زمینخودش هز
بوبالن چیزی جز چند تکه زمین هاست، و کشاورزای بدبخت بنیمتعلق به مهاجرنشین

]که قدرت شیردادن نوزادان را  های ريزجثّهخشک ندارند که مثل زنناهموار و نیمه
بار بايد .. و تازه به اين وضعیت مصیبتها ندارن.ندارند[ عايدیِ چندانی برای اون

 جا مجبورن برای پرداخت مالیاتها رو هم اضافه کرد. گاهی کشاورزای اينمالیات
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)ديب، « بفروشن... شون روهای تناشون و يا حتی لباسطالهای زناشون يا فرش زيرپ
2007 :42-41). 

در سطح آموزش نیز نمودی آشکار دارد.  بار استعمار فرانسهپیامدهای وخامت
 و در آموزش را نیز دوپاره کرده است ۀهای استعماری فرانسه در اين کشور عرصسیاست

ند، رايطی مطلوب و مدرن مشغول تحصیلکه فرزندان مهاجرنشینان الجزايری در ش حالی
آموزشی به مدرسه کودکان الجزايری از يک سو، در شرايطی با کیفیت بسیار پايین 

ها اکثراً مجبور به ترک دستی خانوادهتنگدلیل فقر و روند، و از سوی ديگر، بهمی
اين دوگانگی در نظام آموزشی را  ۀشوند. آشکارترين جلوتحصیل در دوران ابتدايی می

کجا زبان  -» بینیم:در گفتگوی میان عُمر و يک مهاجرنشین فرانسوی و فرزندش می
رفتم قباًل می - ری؟ها... پس تو مدرسه می - توی مدرسه آقا. - رو ياد گرفتی؟ فرانسه
 فرانسوی بادی به غبغب انداخت و گفت: خاطر کار مجبور شدم ترک تحصیل کنم.آقا. به

 - بعد هم رو به پسرش کرد و گفت: تره...آره! برای يه مرد، زندگی از همه چیز مهم -
 ۀدر ادام .(236: همان)« ر چون مجبوره کار کنه، ترک تحصیل کرده...بینی؟ اين پسمی

اين گفتگو، کتابی که در دست فرزند مهاجرنشیِن فرانسوی است، مجازی مرسل از 
 برای کودکان الجزايری نیست: شود، که البته در آن جايیآموزش و تحصیل می

عمر در کل  باشی؟ بچه جون تو دوست داری يه کتاب مصوّر مثل اينو داشته -» 
ی کرد که بتواند کتابگاه کتابی نداشته و اصالً روزی هم فکرش را نمیعمرش هیچ

تونم يه کتاب آره، دوست دارم. اما چطوری می -مصوّر برای خودش داشته باشد. 
گوش کن پیتر! اگه اين عرب  - به فرزندش کرد و گفت: فرانسوی رو داشته باشم؟

پسرک با عصبانیت  کنی؟بت رو بهش هديه کنی، چی کار میکوچولو بخواد که تو کتا
نگفتم کتابت  مآره آره! اين مال توست. من -فرانسوی گفت: اين مال خودمه...  -گفت: 

 .(238-237 همان:)« کتاب نداره... رو بايد به اون بدی، چون اين پسر اصالً نیازی به 
بینیم. در اين صنعت می ۀديگری از اين پیامدهای وخیم استعماری را در عرص ۀجلو

های استعماری به بازتابِ پیامدهای سیاست الجزائر گانۀسههای زيادی از میان، بخش
اختصاص يافته است. استعمار  کردن اقتصاد الجزايرمحصولیراستای تک در فرانسه

صنعت الجزاير را تنها به تولید منسوجات محدود کرده است. اين اقتصاد  ۀفرانسه عرص
تری دارد و حتی شکلی آيرونیک به خود بازتاب بیش الّنولويژه در رمان محصولی بهتک

 ی اولیه چون خوراک و مسکنکه مردم شهر از بسیاری از نیازهاگرفته است: درحالی
کنند و جايی برای تولید تازی میاقتصاد يکه ۀهای بافندگی در عرصند، کارگاهمحروم

فندگی های بااند. از يک سو، اکثر مردم شهر در کارگاهديگر اقالم مصرفی باقی نگذاشته
های در کارگاه های شهرتقريباً تمام اعضای خانواده» ند:مشغول تولید پارچه و لباس

ای، اين حجم زياد از کارگران بافندگی وجود ارند. در هیچ دورهک بافندگی مشغول به
کنند و زنان به های بافندگی قديمی کار مینداشته است. مردان در پشت دستگاه
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اصلی شهر  ۀهای بافندگی تبديل به صحنند... کارگاهها مشغولکردن پنبهالجی و ريسهح
دلیل  های زيادی از مردم بهتودهديگر، و از طرف  .(13ب: 1970)ديب،  «شده است

های شهر پر شده از خیابان» اند:گری افتادهخواب به تکدینداشتن غذا و جای 
ها زن و بین آنکنند. در های بزرگ متکديانی که برای يک لقمه نان التماس میدسته

 .(13-11: همان) «مرد و کودک هستند
 

   آگاهانه  مقاومت. 7
، میان سه رويکرد مختلف در ادبیات مقاومت تمايز ادبراملقاومةغالی شکری در کتاب 

ای های بحران، خطر شکست يا فاجعهشود: ادبیاتی که با تبیین نشانهقايل می
دهد؛ ادبیاتی که در دوران بحران و شکست، روح مقاومت را در الوقوع را هشدار میقريب
فرا  )داخلی يا خارجی(ر خودکامه دمد و مردم را به ايستادگی دربرابر عنصها میجان
، بسان )انقالب(خواند؛ و نهايتًا ادبیاتی که معموالً پس از مدت کوتاهی از اتمام بحران می

)شکری،  کندبر مردم رفته است، ارائه می چهيک مورخ، شرح و تصويری دقیق از آن

هیم، بايد بگويیم را مدنظر قرار د از ادبیات مقاومت بندیاين صورت چهچنان .(13: 1979
های پايانی حضور که در دوران انقالب الجزاير، يعنی سال جااز آن الجزائر گانۀسهکه 

است از رويکرد دوم  تلفیقی است، درآمده تحرير ۀاستعمار فرانسه در اين کشور، به رشت
هايی مبارز بسان سراج و عکاشه و گانه از يک سو، از رهگذر شخصیت. اين سهو سوم
 از و خواندمی فرا استعمار ۀخود عمر، خوانندگانش را به ايستادگی دربرابر سلطحتی 
 الجزاير، استقالل به منتهی دوران از موشکافانه و دقیق تصويری ۀارائ با ديگر، سوی

 . کندمی بازگو خوانندگان برای را استعمار پنهان زوايای
از بدو حال، بايد میان ادبیات مقاومت و ادبیات پسااستعماری تمايز قايل شد. با اين

نفوذ استعمار به جهان عرب تا دوران استقالل، مقاومت علیه اين پديده نیز همواره وجود 
های مختلف با رويکردهای متفاوتی صورت پذيرفته داشته است. اين مقاومت در دوره

 ۀکرده و لختی هم شیوتازی میش يکهبه سالح ار و متکیبخشونت ۀاست؛ گاهی جنب
ای به رو، آشکار است که رمان عربی نیز اهتمام ويژهمدارش. از اينآمیز و تعاملمسالمت

فراگیر و چندوجهی مبذول داشته باشد. اما ادبیات مقاومت و ادبیات  ۀاين پديد
ديگر دارند. ادبیات با يکرغم برخی اشتراکات، اختالفی ماهوی پسااستعماری، علی

های متعدد اعتراض ساکنان و بر شیوه افزاری داشتهمقاومت بیشتر رويکردی سخت
 - که ادبیات پسااستعمارید، حال آنهای استعمارگران تکیه دارها بر سیاستمستعمره
استعمارزده در  ۀحرکت جامع - شوده به ادبیات مقاومت نزديک میهايی کدر بخش
استعمار را به روايت علیه گفتمان يا روايت مسلط  يک پادگفتمان يا ضد ۀجهت ارائ

های برچیدن معادله که با افزاری داردطورکلی رويکردی نرم کشد و بهتصوير می
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، تیفین و جريفیث، ،شکروفتأ) يابدمی، تحقق و اروپامحوری ديگری ای چون من/برساخته

2010 :53). 
ادبیات  ۀتوان در سايرا می الجزائر گانۀسههای زيادی از بنابر تعريف فوق، بخش

مقاومت تفسیر کرد، که بارزترين آن در تالش حمید سراج برای شوراندن مردم علیه 
برابر  دولت استعمار و يا اتحاد کشاورزان روستايی برای احقاق حقوق خود در

های زيادی از اين حال، در بخش اين مهاجرنشینان فرانسوی نمودار گشته است. با
شود. اين حالت زمانی رخ گانه نیز ادبیات مقاومت بر ادبیات پسااستعماری منطبق میسه
 حاشیه راستای به های استعمارگران درهای داستانی به سیاستدهد که شخصیتمی

يکی از  شوند.شان دست به کار میساختن رای زايلبرند و بها پی میيت آنراندن هو
گانه مقاومت زبانی مردم الجزاير ترين ابعاد مقاومت علیه استعمار در اين سهشاخص

زبانی فرانسه است. نويسنده در طول اين سه رمان، اقدامات استعمار  ۀدربرابر سلط
های های تودهرا در کنار تالش الجزاير ۀزبانی خويش بر جامع ۀفرانسه برای بسط سلط

گام را بهمردم اين کشور برای اِحیای زبان و هويت عربی قرار داده است. اين حرکتِ گام
 توان مشاهده کرد؛میرةالداررالکبیرگانه يعنی جلد نخست اين سه ۀاز همان صفحات اولی

آموزان قدغن دانشکردن به زبان عربی را برای  که معلم عمر، که خود صحبت جايی
ش روايت استعمار را به خنانگويد و در سباره به اين زبان سخن میيک کرده، اينک به

 خواند:گیرد و کودکان را به پاسداری از وطن فرا میچالش می
 /وطن... -خود را ورق زد و گفت:  حسن پشت تريبون نشست، دفتر بزرگ آقای»

 - /.دندکه چیزی از آن نفهمیآموزان توجهی به اين واژه نکردند. شايد برای ايندانش
ش را بلند کرد. آها... پس داند؟/ ابراهیم دستطن را میو ۀچه کسی از شما معنای کلم

ها! بچه -استاد حسن جواب داد:  ../مام وطن ماست. فرانسه - /داند.ابراهیم جواب را می
شماری از پدرانمان بر های بیطن سرزمین آبا و اجدادی ماست؛ سرزمینی که نسلو

گفت ها سخن میکه معلم به زبان عربی با آنعمر از اين /اند... .روی آن زندگی کرده
کردن به زبان عربی را برای تعجب کرد. اين همان معلمی بود که خودش صحبت

زد. معلم بار به اين زبان حرف می ای اولیندغن کرده بود، و حاال برآموزان قدانش
)ديب، « وطن شماست... اين دروغ است که فرانسه -آهسته اما با لحنی خشن گفت: 

 (25-22الف:  1970
 ۀبه داخل مدرس برداری محمد ديبدر اين بخش از رمان، که در آن دوربین فیلم

و از  زبان فرانسوی بر نظام آموزشی الجزاير ۀکشد، از يک طرف، سلطعمر سرک می
های جامعه برای احیای زبان و هويت عربی نمايان است. دولت طرف ديگر، حرکت توده

 ۀخواندن استفاده از زبان عربی در مدارس و گستردن سلط با قدغن استعمارگر فرانسه
زبان و هويت خويش بر نظام آموزشی الجزاير، در تالش است تا فرانکوفونی را در ذهن 

 ۀبرابر اين سلط الجزاير نیز در ۀمقابل، جامع مردم اين کشور نهادينه کند؛ اما در
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آرد و در مسیر احیای هويت خود حرکت هژمونیک به راحتی سر تسلیم فرود نمی
مدرسه، روح ناسیونالیستی را با زبان عربی در  ۀسکه معلم زبان فرانطوریکند، بهمی

بینیم که می الحريقيعنی رمان  الجزائر گانۀسهپروراند. در جلد دوم ذهن کودکان می
ردن به ککه وی از صحبت طوری يابد، بهوش از سوی عمر ادامه میاين حرکت خودج

  .(234: 2007)ديب، ورزد زبان فرانسوی ابا می
کشد که در آن را به تصوير می نوعی مقاومت آگاهانه الجزائر گانۀسه از سويی ديگر،

الجزايری  ۀراندن جامع حاشیه ی بودشناختی استعمارگران يعنی بهافراد جامعه تمايزها
 حتی کشاورزان روستايی فقط بهال، کنند. برای مثرا درک کرده و علیه آن قیام می

از  زنند، بلکه ايشاندلیل دستمزد کم يا رفتار خشن مهاجرنشینان دست به اعتصاب نمی
ند: شوند، خشمگینتمدن تلقی میبی پست/ که در نگاه فرانسويان ديگری/ اين

 ها رو جزو انسان به حسابدونن. اصالً ما مسلمونها مسلمونا رو نژادِ پست میفرانسوی»
نمیارن... واقعًا در چنین وضعیتی حق ما نیست که فرياد بزنیم و از خودمون دفاع 

کشن؟ هر کنیم؟... به اسم فرانسه مردم رو گرسنه نگه نداشتن؟ به اسم فرانسه آدم نمی
جا فساد و ظلمی هست، اسم فرانسه هم در کنارشه. اما از اين به بعد، ديگه هیچ کس 

 .(128-127: الف1970)ديب، « ...تونه جلوی ما رو بگیرهنمی
انگار ما توی اين کشور خارجی »دانند: ايشان خود را در وطن خويش اجنبی می

که تمام چیزهای ها بعد از اينها ساکنان اصلی هستند. اين مهاجرنشینهستیم و اون
خوان ما رو هم مثل يه تیکه زمین صاحب خوب اين مملکت رو صاحب شدن، حاال می

و فورًا به  ماندوجه خنثی نمی هیچ احساس به و البته اين (46: 2007)ديب، « بشن...
در طول اين دوران، به مردم ما خیلی توهین شده. » شود:تالش برای مقاومت ختم می

بزرگی در راهه... مردم ما ديگه معنای عزت نفس و کرامت  ۀاما مطمئن باشید که حادث
ها وجود داشت، اما امروز قلب از اومدن فرانسویها قبل فهمن. البته تمام اينرو می

 .(129ب: 1970)ديب، « .تپه..ای برای آزادی میروز ديگهمردم ما بیشتر از هر 
 

 شدهنژادپرستی درونی. 8
سوشدن با هم - در مواقعی - لیه استعمار، وادادگی و انفعال ومقابل مقاومت ع ۀنقط

هژمونیک آن است. يکی از  ۀدادن به سلطتنبیانی ديگر،  گفتمان استعماری يا به
 اقلیت/ هايی که به تحلیل و واکاوی اين نوع رفتار از سوی استعمارزده/شاخه
سوشدنِ طرف شناسی اجتماعی است. اين علم همپوست پرداخته، علم روانرنگین
خوارشمردن هويت و فرهنگ آن  دنبالگفتمان مسلط طرف قوی و بهتر معادله با ضعیف

 گويد:نامد و در تعريف آن میمی «شدهنژادپرستی درونی»ومی را ب
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گويند فرهنگ حاکم شوند که میهايی بمباران میها مرتّباً با پیاموقتی که اقلیت»
پذيرند و خود و گروه ها را در بست میسفیدپوست بهترين فرهنگ است، اين پیام

شده معروف است. نژادپرستی درونیشمرند؛ فرايندی که به فرهنگی خويش را خوار می
رند. شمکنند و فرهنگ خود را حقیر میها معموالً فرهنگ حاکم را ستايش میاقلیت

، و نورکراس)پروچاسکا  «نفس نیستجز بحران عزّت برايند چنین رفتاری چیزی به
1390 :518). 

به رفتار شده غالباً طور که از تعريف فوق پیداست، نژادپرستی درونیالبته همان
 ۀنخست مواجهه با اکثريت است. در اين مرحله، که به مرحل ۀ، در مرحلهای اقلیتگروه

شان نگرش انتقادی، و گروهِ اقلیت نسبت به خود و گروه معروف است، اعضای «پیروی»
آمیز دارند. در اين مرحله، فرد برای های اقلیت نگرش تبعیضنسبت به ساير گروه

ود را خ ۀم ارزش زيادی قائل است و معمواًل فرهنگ درحاشیهای فرهنگ حاکويژگی
استعمارزده  ۀدر بحث استعمار، ديگر جامع البته .(515)همان:  خواندمیمانده خوار و عقب

های سیاست ۀدر نتیج - شود، لیکن گاهیاقلیت محسوب نمی از لحاظ جمعیتی
بر  «فرودست»ويژه کوبیدن مُهر هژمونیک خود و به ۀراستای بسط سلط استعمارگر در

 تحت استعمار خود را در جايگاهی پست ۀبخشی از جامع - فرهنگ و هويت استعمارزده
 دهد. های اقلیت را از خود نشان میبیند و رفتاری مشابهِ رفتار گروهمی

های متعدد اين نژادپرستی نیز جلوه الجزائر گانۀسهدر هر سه بخش بر اين اساس، 
های اين نژادپرستی تر در بحث زبان، يکی از جلوهتوان رصد کرد. پیششده را میدرونی
وطن نامید.  را مام فرانسه کالس عمر()همجا که ابراهیم شده را از نظر گذرانديم؛ آندرونی

بینیم که ، می)عینی(، اين اختالل را در نزِد ألأل، از نزديکان مادر عمر ةالکبیررلدارادر رمان 
 گويد:در واکنش به اقدامات ضداستعماری حمید سراج می

ها که نه سالحی توی ها قد علم کنن؟! اينخوان جلوی فرانسویها میها... اين -»
شون فقر و حماقته، دارايیها که تنها هاشون... ايندستاشون دارن و نه علمی توی کله

ها بجنگن؟... خوان جلوی فرانسویبهتره که خفه بشن و حرفی نزنن. با کدوم نیرو می
ها حکومت کنن. اما اصالً جای فرانسویخوان بهان که میها يک مشت احمق پاپتیاين
 (69-68: الف1970)ديب، « داری يعنی چی؟دونن حکومتمی

ل عُمر به رفتن به مدرسه، نیز با لحنی تند و خشن وی در پاسخ به اظهار تماي
خوای زنده بمونی بايد مثل خر کار ذاری کنار... اگه میاين فکرها رو می -» گويد:می

کنی با درس خوندن به کجا هايی مثل تو نیست... فکر میکنی. مدرسه برای کِرم
ی پولدار و قوی هارسی؟ تو فقط يه تیکه کثافتی که بايد همیشه ته کفش آدممی

 .(70)همان:  «نپوکت به خوشبختی فکر نک ۀوقت توی کلبچسبی. از اين به بعد، هیچ
 الحريق شده را بايد در شخصیت قره در رماناين نژادپرستی درونی بارز ۀاما جلو

است که مهاجرنشینان فرانسوی را  بوبالنبنیست. وی يکی از سرکارگران روستای ج
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های کشاورزان روستايی برای احقاق شدت با تالشداند و بهمی نوعی مُنجی الجزايربه
فکری سويی و هماين هم .(58-55: 2007)ديب،  کندشان مخالفت میرفتهق از دستحقو

رود که وی کشاورزان روستايی را مشتی چهارپا جا پیش میبا گفتمان استعماری تا آن
درمقابل، مهاجرنشینان فرانسوی را  و .(84)همان:  اندبهرهبید که از روح انسانی نخوامی

 کند:گونه توصیف مینیز اين
ها بود که تمام اراضی اين منطقه قبالً بیابون برهوت بود... به برکت قدوم فرانسوی»

اصالً مديه. آ، عاقل و کارالشأنعظیم سانفرانسوی انجا به شکل امروزيش دراومد. اين
هايی که توی . اين حفرهدها بودن که اولین مزرعه و تاکستان جهان رو ساختنشايد اون

هايی که بارهای گندم و جو رو توشون کشید و اين سولهانگورها رو می ۀها شیراون
ها رو گنجید که شبیه اونپدرانتون هم می ۀکنین، واقعاً يه روزی به مخیلذخیره می
)همان: « دنبودن زده و فرسودهزنگ ای انسانن چیزی جز عده؟ پدراتوددرست کنن

93). 
اش، را به جوانان الجزايری، از جمله خواهرزاده که استعمارِ فرانسهوی حتی از اين

کند: کند، اظهار خرسندی میمی )در جنگ جهانی دوم(های نبرد خود اجبار راهی جبهه
برن. بايد بره جنگ تا درس ام رو دارن به جنگ میمن خیلی خوشحالم که خواهرزاده»

گرفتن آتش ۀشده را در قضیاين نژادپرستی درونی اوج .(142)همان: « ...زندگی ياد بگیره
شاورزان توان ديد. پس از اين واقعه، که منجر به سرکوب شديد اعتراضات کمزارع می

ول اصلی ئيابیم که وی مسطور غیرآشکار و از زبان همسر قره، درمیشود، بهروستايی می
های دادن مهاجران فرانسوی به خواستهگرفتن مزارع بوده تا بدين واسطه از تنآتش

 .(202-201)همان: کند. کشاورزان جلوگیری 

 النّوليعنی رمان  الجزائر گانۀسهدر بخش سوم از  شده()نژادپرستی درونیوضعیت فوق 
برای ايفای اين نقش برگزيده شده است.  شوليابد. در اين رمان، شخصیت نیز ادامه می

است، از  )رئیس کارگاه(شول، که در کارگاه بافندگی سرکارگر و نايب ماجی بوعنان 
ز سوی ديگر، حضور استعمار سو رفتار بسیار غیرانسانی و خشنی با کارگران دارد و ايک

داند و حتی برای استمرار را سبب وفور خیر و برکت در اين کشور می در الجزاير فرانسه
روی سر ما  پرسم: اگه چماق حکومت فرانسهمدام از خودم می» کند:آن دعاء هم می

شد؟ اگه اين چماق نبود، ما حتما از گرسنگی و فقر همديگرو نبود، سرنوشت ما چی می
 .(56ب: 1970)ديب، « خورديم...درسته درسته می

 

 هنتیج. 9
 کوالژ، فن از گیریبهره با و متکثر روايتی ۀارائبا  ،رالجزائ ۀگانسهمحمد ديب در 

 استعمارزده، ۀتوسع و سازیتمدن برمبنی  استعمار مسلط روايت مقابل در پادگفتمانی
 روابط تمام در و هرمی قالبی در برده /ارباب ۀرابطدر اين رمان،  .است کرده مطرح
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توان در های اين سه رمان را میتمام شخصیت کهطوریاجتماعی مطرح شده است، به
ضعیف  پذير/سلطه استعمارزده/ قوی و برده/ گر/سلطه استعمارگر/ ارباب/ ۀدو مجموع

  قرار داد.
 جوامع به نارَس و سترون ۀای از تزريق مدرنیتاليهثالثیه الجزائر تصوير چندوجهی و اليه

 در فقط آن ۀسازند و مثبت هایجنبه که ایمدرنیته. است کرده ارائه استعمارزده
 آن از ایبهره کمترين استعمارزده ۀجامع و است استعمارگر اهداف پیشبرد راستای

 ۀبر مبارز مبتنی افزاریِمقاومت سخت در اين سه رمان در کنارهمچنین  .بردنمی
استعمارزده بر تمايزات  ۀمسلحانه، شاهد مقاومتی آگاهانه هستیم که در آن جامع

پی  شانراندن هويت حاشیه بهراستای  های استعمارگران درسیاستبودشناختی و 
مقابل اين مقاومت  ۀنقط شوند.دست به کار می هاآن ساختنبرند و برای زايلمی

 دارد.  گانهاين سه در مود بارزیشده است که ايضًا ننژادپرستی درونی ،آگاهانه
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