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  چکیده

اي براي رمان را وسیلهقالب ادبی ، »مملکۀ الفراشۀ« نویس معاصر الجزائري در رمانواسینی االعرج، رمان

 ان رازن یتبر آن است شخصپژوهش حاضر،  .استدهنمو بازنمایی مشکالت فرودستان و از جمله زنان

پسااستعماري -همزمان رویکردي فمنیستی وي .نمایدبررسی» گایاتري اسپیواك«گاه از دید در این رمان

خانمان، که در آن افراد بی است» مطالعات فرودستان« ي هاي برجستهدارد و یکی از شخصیت

اما تمرکز  ،اندشدهرفیمع» فرودست«ي کشاورزان فقیر، کارگران روزمزد و زنان به عنوان مصادیق واژه

بازنمایی  و از جمله اسپیواك، هدف مطالعات فرودستان. اسپیواك بر فرودست مونث و یا زنان است

تحلیلی است و نتایج  -توصیفیي مبتنی بر شیوهپژوهش این . ا، عاملیت و ذهنینت فرودستان استصد

از  روایت رمان از طریقن نات به زاعطاي مرکزی باعرج در این رمان واسینی االحاکی از آن است که 

فعالیت  هایی چونویژگیاعطاي و با  ودهصداي آنان را منعکس نم ؛یک زني دید و زاویهنگاه 

عاملیت آنان را  ،به زناننوشتن  ق، حق انتخاب همسر، توانایی دیدن و، روابط متکی به منطاجتماعی

و فرودست جنسیتی واقع شدن زنان را در اموري  هکرد را واسازيذهنیت رایج پیرامون زنانو نشان داده 

همسري مردان و اعطاي حق طالق به مردان،  چون ازدواج اجباري به دلیل ترس از باالرفتن سن، چند

  .استهدیشبه تصویر ک... پسردوستی و 

  

 واسینی االعرج، مملکه الفراشه، فرودست زنان ،گایاتري اسپیواك ،مطالعات فرودستان :ها واژه کلید
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 مقدمه 

ي آن استقالل سیاسی و است که دغدغه ادبیات معاصراي از نقد پسااستعماري شاخه«

گر قبال آنها را تحت انقیاد خود درآورده رفرهنگی مردمی است که امپراتوري استعما

خصوصا  ،پردازد که مستعمرات کشورهاي دیگراست و به ادبیات کشورهایی می

 ،1393، سپهوند( »نداهقبیل بریتانیا، فرانسه و اسپانیا بودهاي استعمارگر اروپایی از قدرت

اي منتقدان پسااستعماري به دنبال مرکززدایی و جلب توجه افراد به صداهاي حاشیه .)76

ي سرکوب که در نتیجه به کسانیامکان سخن گفتن را تا .)131، 1389شاهمیري، (هستند 

 اي از نقدشاخه. دن، فراهم نمایاندبه حاشیه رانده شدهفرهنگی، سیاسی، اقتصادي 

هاي در حاشیه از جمله زنان ان، به انس»مطالعات فرودستان«پسااستعماري موسوم به 

شنیده  تریبونی براي احقاق حقوق و یابه ند نتوازد و معتقد است متون ادبی میپردا می

یکی از ماري پرداز نقد پسااستعنظریه ،گایاتري اسپیواك. دنشدن صداي آنان تبدیل شو

ي زنان فرودست پرداخته مطالعه بهي مطالعات فرودستان است که اعضاي برجسته

  . است

. م1870(ودوسال حضور استعمار فرانسه وسیي صدالجزائر با پیشینه معاصر ادبیات

فرهنگ پسااستعماري کنونی خود، موضوع جامعی براي مطالعات و ) م1962–

هاي عربی، جایگاهی عالی ر توانسته است در بین رمانرمان الجزائ. پسااستعماري است

آن  هايبهترین نمونهاز هاي واسینی االعرج رماندر این میان و ارزنده کسب کند و 

نویسی که دوران هاي االعرج به عنوان رمان این امر ناشی از آن است که رمان. است

وي در . ز این دوران استا واقعیاي استعمار و پسااستعماري را تجربه نموده، نمونه

و مسائلی چون  را در دوران پسااستعماريزنان الجزائري استتوانسته »مملکه الفراشه«رمان 

و تالش آنان براي ها و به خصوص زنان آن بر خانوادهتاثیرات ناگوار جنگ داخلی و 

  .کشدبتصویر  به و احیاي زندگی پیامدهاي آن فراموش کردن
  

  هدف پژوهش

پردازان نقد گایاتري اسپیواك یکی از نظریهاز دیدگاه برآن است  این پژوهش 

در  ي فرودست،زنان را به عنوان یکی از مصادیق واژه 1ي بازنمایینحوه پسااستعماري؛
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ي با ارائه یک نمونه اثر واسینی االعرج بررسی نماید و مخاطبان را» شهمملکه الفرا«رمان 

  .به متن آشنا نماید و مطالعات دتطبیقی با چگونگی نگرش این نوع نق

  

  سواالت پژوهش

  :شود هاي زیر پاسخ دادهشود به سوالدر این پژوهش تالش می

از آن جا که مطالعات فرودستان در پی انعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت فرودست  -

  ؟استاین سه مسئله چگونه بازنمایی شده  مملکه الفراشهرمان است، در 

 ؟ نداه مواردي از نظر جنسیتی فرودست واقع شدهزنان در این رمان در چ -

  

  روش پژوهش

اطالعات با تکیه بر منابع تحلیلی است و  -توصیفی  يبه شیوهروش پژوهش 

در ابتدا چارچوب و هدف  .است آوري و سپس تحلیل شدهجمع اي و اینترنتی کتابخانه

رمان مملکه الفراشه، و پس از معرفی واسینی االعرج و  همطالعات فرودستان تبیین گشت

ش مورد خوانبا توجه به مطالعات فرودستان؛ هاي زن در این رمان شخصیت

 بودن آنانفرودست جنسیتی و  نیت زنانذه صدا، عاملیت،و  هپسااستعماري قرار گرفت

  .است هدش بررسی

  

  پژوهش  پیشینه

کارشناسی ارشد نامهبه یک پایان توان میدر ایران پیرامون واسینی االعرج و آثار او، 

نوشته واسینی شناختی رمان اصابع لولیتا تحلیل جامعه« در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان

 یکو ملیحه سادات دائیان،  ينوشته ،)1393(، »ظریه چندآوایی باختیناالعرج با تکیه بر ن

یبه سیفی و طاز  »نوشته واسینی األعرج »ارابیا جملکیۀ« بینامتنیت در رمان« با عنوان مقاله

پیرامون نقد پسااستعماري،  و اشاره نموددر همایش بینامتنیت ، ملیحه سادات دائیان

  :گرددذیل معرفی می هايپژوهش، فرودستانمطالعات 
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فی نظریۀ االستعمار و مابعد «، شاهمیري هآزاداز ) 1389(» نظریه و نقد پسااستعماري«: کتاب

از  )2010(» المفاهیم الرئیسیۀ -دراسات مابعد الکولونیالیۀ« ،مباآنیا لواز ) 2007(» االستعمار االدبیۀ

شناسی علوم انسانی در گفتار دیرینه«: مقالهن، ث گریفیث و هلن تیفی، گارِبیل أشکروفت

 »درآمدي بر مطالعات فرودستان« ،نیامسلم عباسی و مسعود آریاییاز ، )1388( »پسااستعماري

هاي فرودست واکاوي جلوه« ري و امیرعلی نجومیان،باس ذوالفقاغالمعاز ، )1389(

 نامهپایانو سمیه حاجتی و احمد رضیاز  ،)1394( »پسااستعماري در رمان جاي خالی سلوچ

به همراه واکاوي تأثیر ) از نظریه تا تطبیق(قد پسااستعماري رمان عربی ن« :دکتري در دانشگاه تهران

نامه پایانکمال باغجري و ي، نوشته)1392( »عربیاستعمار بر فرایند پیدایش و تحول رمان 

نقد پسااستعماري رمان واحه الغروب بهاء طاهر « :نتهرا خوارزمیدانشگاه کارشناسی ارشد در 

  .ناهید خدادادیان ي، نوشته)1393(» بر اساس رویکرد ادوارد سعید

هاي  که در هیچ یک از پژوهشپژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است 

هاي شخصیتانعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت رایج پیرامون با توجه به  این رمان سابق،

 بیانگرکه این امر است بررسی نشدهاسپیواك  گایاتري مطالعات فرودستانزن طبق 

  .باشدرو میپژوهش پیش ضرورتتازگی و

  

  مطالعات فرودستان و اسپیواك 

م 1959م، در کلکته متولد شد و در سال 1942در سال  »2اسپیواكگایاتري چاکراورتی «

ي ادبیات بنگالی و انگلیسی ي اول در رشتهي ممتاز و رتبهاز کالج کلکته با کسب درجه

. ال، هند را براي کسب مدرك فوق لیسانس ترك کرداو در این س. فارغ التحصیل شد

کمبریج انگلستان را دریافت کرد و پس از پایان مدت بورسیه به آمریکا  وي بورسیه

مشغول به کار شد و همزمان به تکمیل پرژه » آیووا«رفت و به عنوان استاد در دانشگاه 

  ).15و  13صص : 1392مورتون، (» دکتري خود پرداخت

 یک را خود و شد »فرودستان مطالعات« مجموعه جذبم 1980ي  ههاسپیواك درد

 در برجسته شخصیت به یک و نموده معرفی »ساختارشکن و مارکسیست، فمینیست«

 مقاالتی: دیگر هاي جهان در :از عبارتند او آثار. شد تبدیل پسااستعماري مطالعات حوزه
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 بگوید؟ خنس دتوان می فرودست آیا ،)1987(فرهنگی  هايسیاست خصوص در

ذاکري، ... (و ) 1999(پسااستعماري  عقل بر ، نقدي)1990(پسااستعماري  نقد ،)1988(

اي که به باور او همواره نادیده گرفته وي با پرداختن به زنان مستعمره« 62ص : 1392

کس نرسیده است، رویکردي همزمان فمنیستی و اند و صدایشان به گوش هیچشده

آیا «ي او با نگارش مقاله. )140ص : 1389شاهمیري، ( »کندال میپسااستعماري را دنب

به فردي مطرح در نقد پسااستعماري و مطالعات » تواند سخن بگوید؟فرودست می

  .شدفرودستان تبدیل 

اللفظی، یعنی کسی که مقامی پایین دارد و در نظام ، در معناي تحت»3فرودست«

اسپیواك این اصطالح را که . گیردراتب جاي میتر سلسله مهاي پایینمناسبات در رده

تر هاي پاییني توصیف الیهبرخاسته است، برا» 4آنتونیو گرامشی«هاي از اندیشه

خانمان، کشاورزان فقیر، کارگران ي استعماري و یا پسااستعماري، یعنی افراد بی جامعه

از . دست مونث استروحال تمرکز اسپیواك به فبا این. گیردروزمزد و زنان به کار می

 نظر وي انکار زنان به دلیل فرهنگ استعماري و پدرساالري مضاعف بوده است

مطالعات فرودستان برآن است از  ).16و  15، 1386کریمی، و  319اشکروفت و اآلخرین، (

فراهم آورد  گفتن را براي مردمگرایانه، امکان سخننگاري نخبهخالل صفحات تاریخ

و  6، ذهنیت5ي اصلی مطالعات فرودستان بازیابی صدادغدغه. )10: 1388گاندي، (

اسپیواك مطالعات فمینیستی  ).111، 1389ذوالفقاري و نجومیان، (باشد  فرودست می 7عاملیت

ي جهان آمیزد تا تصویري روشن از شخصیت زن ستمدیدهو پسااستعماري را در هم می

و ر استعما ؛ي آنهاکند که به واسطهب میهایی جلتوجه ما را به راه وي. ارائه دهد سوم

گیري فردیت زنانه سلطه دهند تا بر شکلتعصبات جنسیتی دست به دست یکدیگر می

بازنمایی «در نظریاتش و ازجمله در مقاله  اسپیواك .داشته و صداي زن را خاموش کنند

رودست یاد از متن ادبی به عنوان جایگزینی براي بیان تاریخ زنان ف »ادبی فرودستان

با توجه به آن که رمان نیز یکی از انواع متون ادبی است این  ).90، 1392، ونمورت( کندمی

ي بازنمایی صدا، ذهنیت و عاملیت زنان را به عنوان یکی از برآن است نحوه پژوهش

  .  مورد خوانش پسااستعماري قرار دهد »مملکه الفراشه«ي فرودست در رمان مصادیق واژه
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  »مملکۀ الفراشۀ«االعرج و رمان واسینی 

وي . الجزائر متولد شد» تلمسان«در استان  8/8/1954دکتر واسینی االعرج در تاریخ «

اکنون با درجه استادي در دانشگاه سوربون پاریس و دانشگاه مرکزي الجزائر مشغول به 

است و » الجمعیۀ الجاحظیۀ«و عضو موسس » اتحاد الکتّاب الجزائریین«کار است و جزو 

تاکنون . بوده است» شیخ زاید«ي جزو هیئت مشورتی جایزه 2010تا  2007هاي در سال

االعرج، (» ها و آثار نقدي وي منتشر شده استداستانو شش رمان به جز مجموعهبیست

نگاشته  2013بیستمین رمان وي است که در سال » مملکه الفراشه«رمان  ).464، 2012

از آن خود ساخته و  2015ي رمان عربی را در سال »8کتارا«ه این رمان جایز. شده است

هزار دالر جایزه نقدي، ترجمه رمان به پنج زبان خارجی و عالوه بر کسب دویست

 2013شایان ذکر است این رمان از سال . ساختن فیلم سینمایی از دیگر مزایاي آن است

  . ، پانزده بار تجدید چاپ شده است2015تا پایان 

رخ  )م2002تا  1992(جنگ داخلی  هاي پس ازدر سال الجزائر ت رمان دراتفاقا

پدر (یا زوربا  ، زبیر)شخصیت اصلی( یاما :ي رمان عبارتند ازهاشخصیتدهد و می

برادر ( ، رایان)خواهر دوقلوي یاما(یا کوزت  ماریا ،)مادر یاما(یا ویرجینیا  ، فریجۀ)یاما

الخیر سیرین ام، )هبر گروه موسیقی دیپوت جازنوازنده و ر(یا دیف  ، داوود)یاما

ي فادي که برادرزاده(رحیم ، )نویس و بازیگرنمایشنامه(یا فاوست  فادي )دوست یاما(

در ادامه . ...و) خود را در فیسبوك با نام فادي معرفی نموده و یاما را فریب داده است

  : گردداي از این رمان ارائه میخالصه

وحشتناك آن  کوشند کابوسمیجنگ داخلی سپري کردن یاما، با  نفره پنجخانواده 

زبیر  .روزگار را به فراموشی بسپارند اما جنگ به صورت خاموش همچنان ادامه دارد

 يدر پی عدم همکاري با مافیاي داروو است  و کارشناس واردات دارو داروساز

 گردد، ي قلبی اعالم میتوسط آنان سکته و علت مرگ اونان کشته شده آتوسط  ،الجزائر

به پدر، مادر  مرگ بعد از. دهدراه پدر را ادامه میو یاما دانشجوي داروسازي است 

دچار از هم  ها،آمیختگی دنیاي واقعی و دنیاي رمانپناه برده و در پی درهم دنیاي رمان

و رایان به  کندترك میبه مقصد کانادا ماریاکشور را  .شودگسیختگی هویتی می
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یاما و داوود . گرددو محکوم به اعدام می شخصی لو متهم به قت هآوردروي مخدروادم

ي خیابانی، به صورت اتفاقی هابه یکدیگر عالقمند بوده اما داوود در یکی از درگیري

و  یاما در پی این اتفاقات به فیسبوك. شودمی کشته اي به او برخورد کرده وگلوله

 »فادي«بازیگر تئاتر به نام  ي یکشیفته ،ر این دنیاي مجازيبرد و دپناه مینوازندگی 

به دلیل جنگ داخلی، الجزائر را ترك کرده اما پس از ده سال براي اجراي گردد که می

 پایاندر یاما پس از گذشت چهار سال . اي، قصد بازگشت به کشور را داردنمایشنامه

ي برادرزاده ، نامش رحیم بوده وي که با او در ارتباط بوده استد فردوشمتوجه می

خود را نباخته  دادن اعضاي خانواده و فهمیدن حقیقت،از دستاو با وجود  .استفادي 

  . گیردبزندگی خود را دوباره از سر  گیردو تصمیم می

  

  بازنمایی صداي زنان 

خیل عظیمی از  هاي خود توجه ما را به سوياسپیواك قصد دارد تا در پژوهش

و نشان تاریخ جلب کند که یا مجاز به رساندن صداي خود به  نامگان بیاستعمارشد

موضوع این رمان زنان و مسائل آنان در . انداند و یا عاجز از آن بودهگوش دیگران نبوده

االعرج فرم رمان را به عنوان بستري براي بازنمایی واسینی دوران پسااستعماري است و 

اب زاویه دید اول شخص و سپردن روایت به شخصیت صداي زنان قرار داده و با انتخ

کوشد از یاما می موجب صعود زن به مرکز روایت شده است بنابراین) یاما(اصلی رمان 

صدا مرگ را به آغوش زنان و مردان خاموشی که در تاریخ الجزائر بی طرف خود و

هاي پر از شبیاما شهرزاد معاصري است که روایتگر روزها و . اند سخن بگویدگرفته

جنسانش، زبان ترس و نگرانی الجزائر پس از جنگ داخلی است و از طرف خود و هم

ردهاي نیمی از جامعه الجزائري ها و دگشاید و به بیان تنگناها، سختیبه سخن می

کند و زاویه یاما بیننده واقعیت است و صدایی است که حقیقت را روایت می. پردازد می

وگوي مستقیم با نوعی تحکم همراه است وي را در مقام گفت دید اول شخص که با

است و به عبارت دیگر روایت و خواننده و از سویی در مرکزیت روایت رمان قرار داده

  . واسطه استشنیده شدن صدا در این رمان بی
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زنان در این رمان حضور چشمگیري  ،شخصیت یاما زبانبه دلیل روایت رمان از 

به یامازاویه دید رفاً از زبان و ، صچه مرد و زن ها خصیتش تمامیدارند و 

خاطرات  تبدیل بهو  در متن حضور فیزیکی ندارند مردان و شوند میکشیدهتصویر

و داوود در درگیري کشته شده و رایان در دنیاي  ي داروزیرا زبیر توسط مافیا اند شده

 روایت رمانروند  غیبت مرد درو غلبه نگاه زنانه  بنابراینجنون و دیوانگی گرفتار است

خود  آن گونه که را خویشدنیاي در این رماناز همین روست که زنان  ،است کامالً بارز

  .کشنداند به تصویر میکردهتجربه 

 

  بازنمایی عاملیت زنان

اي خاص  به مفهوم کسی یا چیزي است که به منظور تولید نتیجه »agency« عاملیت یا«

نیز به معناي کسی یا چیزي است که نقش فعالی را بر  agent یا کند و عامل اقدام می

در واقع معناي عاملیت با توانایی و اقدام براي رفع نیازها و ترجیحات . گیرد عهده می

طالعات مفاهیم اصلی م«و در کتاب  )5http://www.anthropologyدودانگه،(» پیوند دارد

اشاره به قدرت عمل و یا انجام عاملیت اصطالح «: چنین آمده است »پسااستعماري

آیا افراد  معاصر، بر این سوال متکی است که يعملی دارد و این اصطالح در نظریه

ي یکی از ها به واسطهعملی را انجام دهند و یا اعمال آن ،توانند آزادانه و با استقالل می

، 2010اشکروفت و اآلخرین، (» شودد، تعیین میدهها را تشکیل می آن هایی که هویتمعنا

  ).55و  54

در این رمان  .دانست و توانایی کنترل توان کنشگريتر میعاملیت را به زبان ساده

چون فعالیت اجتماعی و  يهاي رایج پیرامون عاملیت زنان در مواردانگاره 9واسازي

 ...ونوشتن، تغییر نام  انتخاب همسر، توانایی دیدن واشتغال، روابط متکی به منطق، حق 

  .که در ذیل شرح و تفصیل آن خواهد آمد شودمشاهده می

  

  اشتغالفعالیت اجتماعی و 

درون، مرد با بیرون و زن با /زن و بیرون/ي مردهاي دوگانهدر گفتمان مسلط در تقابل«

این همبستگی . اندنسبیاین دورن و بیرون مفاهیمی . شودپنداري میدرون همذات
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و  85، 1391ساسانی، (معنادار بین مکان و جنسیت؛ با تقسیم کار پدرساالرانه همسو است 

بیرون قلمروي مردانه نیست و زن بودن در چارچوب خانه » مملکه الفراشه«در ). 86

گیرد و حتی تعریف نشده است و هویت زن در درون و بیرون از خانه شکل می

در دوران پسااستعماري و جنگ . شودزن در خارج از خانه عملی می استقالل هویتی

زنان به . داخلی، رواج ناامنی موجب برهم زدن این تناظر و گفتمان مسلط شده است

خانه فقط محل حضور زن نیست . کنندمیحرکت خانه خارج از خانه و مردان به درون

د و زبیر بعد از تهدید شدن از آورنمی بلکه مردان در این رمان به فضاي درون روي

  ). 65، 2013االعرج، (شود هاي مافیاي دارو، مجبور به انتقال کار به خانه میسوي شرکت

هاي در این رمان کار مخصوص مردان نبوده و زنان مدرن و حتی زنان در خانواده

سب رسیدن به این امتیاز و کدوست یاما، نیز در پی -»الخیرسیرین ام«سنتی همچون 

زنان به تنهایی در محل کار، خیابان، نزد دوستان، بانک، مدارس، . استقالل مالی هستند

شدن یاما با دریافت اخطاریه بسته. حضور دارند... ها، مراکز پرداخت مالیات و فروشگاه

آورده و با وجود بحران تهیه دارو، دستداروخانه، به تنهایی امتیاز داروخانه را به

یا جاد که او نیز داروساز است، داروخانه را افتتاح و سرپا » جویدة«کمک سرسختانه به 

یاب را پیدا کند و شخصا به هاي کمکوشد تحت هر شرایطی داروياو می. داردنگه می

و این امر حاکی از آن است که مساله اشتغال از  )372 همان،(دست بیماران برساند 

اند آزادانه مشغول فعالیت در خارج از منزل توانحصار مردان خارج شده و زن نیز می

  .خانواده استو بیانگر عاملیت اجتماعی و فردي زن در  باشد و استقالل مالی بیابد

  

  روابط متکی به منطق

رحیم در  -یاما با فهمیدن این حقیقت که به جاي فادي، در واقع با پسرعموي وي

اش، خود را نباخته و ي خانوادهارتباط بوده است و با وجود از دست دادن تمام اعضا

او در پی این اتفاقات به درون پناه . گیرد زندگی جدیدي را از سر بگیردتصمیم می

اي با رحیم داشته باشد، به صورت کامال منطقی و به دور از نبرده، و بدون آنکه مشاجره

) 488 ،همان( کندي احساسات، سخن خود را به او گفته و با وي قطع رابطه میغلبه
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و ویژگی منطقی بودن،  دهدوي با رحیم به او عاملیت و استقالل می گسست رابطه

  .سازدباورپذیري و معقول بودن وي را پررنگ می

  

  حق انتخاب همسر

را و شرایط مورد نظر همسر الخیر، انتخاب ي سنتی سیرین امو حتی خانواده پدر یاما

ر این زمینه مهم ر خانواده نظر دختر را دو در کنار نظ به دخترانشان واگذار نموده

دانند که این امر نیز راهی براي بازنمایی حقوق زنان براي انتخاب همسر و بازنمایی  می

  ).104، 2013االعرج، (است  عاملیت زنان

  

  10توانایی دیدن

رخورداري از این به واسطه بزن قرار دارد و  در اختیار زن قدرت نگاهدر این رمان 

واسینی االعرج با استفاده از فضاي . دهد را انعکاس می دنیایی زنانهاز صویريقدرت، ت

برد رمان، برخی از نیازهاي روانی زنان را به صورت بوك در پیشمجازي فیس

عاملیت و نه (یاما در فیسبوك از توانایی نگاه کردن به همه . غیرمستقیم بیان نموده است

اي برد و احساس تبدیل شدن به یک الههذت میدر حین نامرئی بودن ل) زیرنظر بودن

کوچک دارد که به همه نظارت دارد و اینگونه توانایی دیدن را عالوه بر سخن گفتن به 

طرفه است و هر چند که این دیدن، دیدي کامال ناقص و یک. بخشدشخصیت یاما می

ازه زبیر فرصت االعرج بار دیگر در مراسم تشییع جن ).58 ،همان(دهد فرد را فریب می

کند؛ یاما قصد شرکت در تشییع جنازه پدرش را دارد اما دیدن را به زن، اعطا می

فریجه سخن . کند فقط مردان حق شرکت در این مراسم را دارندپیشنماز، گوشزد می

او لباس پدربزرگش را به . کنداي به ذهن یاما خطور میپذیرد، اما نقشهنماز را می پیش

هدف او این است که تا آخرین لحظات . گذاردال طوارقی را بر سر میکند و شتن می

تواند همه را ببیند او از اینکه می. اندبا پدرش باشد و ببیند چه کسانی به مراسم آمده

کند اما آنچه زن بودن او را آشکار می. بیند احساس رضایت داردولی کسی او را نمی

دهد و چشمان او که شباهت بسیاري به می صداي اوست بنابراین خود را گنگ نشان
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شود، آن مرد نیز زبیر دارد، حقیقت را آشکار کرده و یکی از دوستان پدرش متوجه می

کند سکوت، این عمل او را تایید میگرفتن در پیشکند و با این حقیقت را فاش نمی

  ).119 همان،(

  

  نوشتن و ثبت کردن

توانایی ثبت صدا، نوشتن اتفاقات روزمره،  یاما با وجود آنکه نویسنده نیست اما

ي خود به هاي عاشقانهاو قلم به دست گرفته و نامه. درونیات و احساسات خود را دارد

یاما، اکنون در غیاب فادي از طریق نوشتن، . نویسدفاوست را با قلمی بنفش رنگ می

به دست ها را کند و مطمئن است روزي این نامهحضور و سخن خود را ثبت می

سوزاند که ها را میفاوست خواهد سپرد ولی با پایان داستان و فهمیدن حقیقت، نامه

خواهد زندگی جدیدي را این امر بیانگر عاملیت و نشانه اولین تغییر اوست که می

ش کرد و تاکنون نتوانسته است توان گذشته را فرامواو که معتقد است نمی. شروع کند

ها راهی براي خلی را فراموش کند، اکنون با سوزاندن نامههاي بعد از جنگ دا سال

   ).496، همان(یابد فراموش کردن چهار سال گذشته می

  

  تغییر نام

ي بسیاري به تغییر اسامی ي زندگی در دوران پسااستعماري، عالقهیاما با تجربه

گري و کنشاو با تغییر اسامی از سویی عاملیت . عربی به اسامی غربی دارد -الجزائري

خود را در ایجاد تغییر اعالم نموده و از سویی دیگر در نوسان بودن هویت خود را در 

زبیر : ها عبارتند ازموارد تغییر نام از جمله. گذاردغربی به نمایش می  -فضاي اسالمی

س و ي به فاوست و نورالدین به دیدالوداوود به دیف، فاد ،به زوربا، فریجه به فیرجینیا

ها و اسامی غربی او مهارت بسیاري در یافتن شباهت بین اسامی واقعی شخصیت... 

ها را خوانده است بنابراین طبق ها و اسطورهها و نمایشنامهاو بسیاري از رمان. دارد

تغییر . یابدها میو اسطوره هاهاي اشخاص، اسمی مناسب حال او را از رمانویژگی

الوه برآنکه بر تغییر هویت اشاره دارد، بیانگر نوعی ها و گرایش به اسامی غربی ع نام
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ها، بردن به دنیاي خیالی داستانشناختی یاما مبنی بر گریز از واقعیت و پناهحرکت روان

  .ها و آثار ادبی استرمان

عاملیت و » مملکۀ الفراشۀ«در رمان ان زنان و دختران جوشایان ذکر است که 

حالی است که زنانی که مادران این این در  انواده و جامعه دارنداختیارات بیشتري در خ

با وجود عدم رضایت از زندگی و  از جمله شخصیت فریجه دختران جوان هستند

عاملیت دختران جوان هر چند موجب  و باشندداشتهچندانی عاملیتی توانند همسر نمی

والدین در ش نقشده است اما موجب کمرنگ شدن  آنانرشد فردي و اجتماعی 

  .خانواده شده است که مطلوب نیست

  

 واسازي ذهنیت رایج پیرامون زنان

ذهنیت از لحاظ معنایی ارتباط بسیار نزدیکی با واژه «، »دونالد هال«بر اساس تعریف 

ها، عقاید و شود؛ منظور از هویت، ویژگیدارد و بیشتر به جاي آن استفاده می» هویت«

کوتاه یا بلندمدت به ما شخصیتی ثابت و یا نوعی هاي ماست که در سرسپردگی

در حالی که ذهنیت به میزان فکر و خودآگاهی ما از . دهدشخصیت اجتماعی می

در این رمان واسازي ذهنیت و  ).22، 1389رضایی، (» کندهویتمان اشاره می

زنان، نقش . شودهاي قدیمی فمنیسم غربی از زنان جهان سوم مشاهده می بندي صورت

هایی داري، آشپزي، فرزندآوري و نگهداري از آنان را نداشته بلکه با مؤلفهسنتی خانه

رانندگی و  چون تحرك، آزادي، مدیریت، مطالعه، استقالل مالی، تحصیالت، نوازندگی،

  .شوندشناخته می... 

ي معلم مرد خود را که معتقد کوشد عقیده، می)ساز بادي(یاما با آموختن کالرنت 

کالرنت؛ یک ساز مردانه است و زنان باید ادوات موسیقی دیگري چون نی و دف  است

ي انتقام من از مرگ و کند که آموختن کالرنت وسیلهرا بیاموزند، نپذیرفته و اعالم می

و  16، 2013االعرج، (استادم و تنها سالح دفاعی من در دوران پس از جنگ داخلی است 

شخصی درصدد است در موارد ضروري از خود دفاع  و از سویی با آموختن دفاع) 18

زداید و کند و ضمن اثبات عاملیت خود ذهنیت ضعیف و ناتوان بودن زنان را می
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ي فادي، پل او براي تماشاي نمایشنامه). 71 همان،(بخشد اش را پایان میهاي زنانهترس

ها در ب درگیريکند و اغلخطرناکی را که شمال و جنوب شهر را به یکدیگر متصل می

کند و اینگونه ذهنیت ترسو بودن زنان را واسازي دهد؛ شجاعانه سپري میآنجا رخ می

این پل، پلی است که یاما بر این باور است با گذر از آن و دیدار با  ).52 همان،(کند می

یابد اما در پایان با فهمیدن واقعیت، بار دیگر از آن پل فادي، به آرزوهایش دست می

این پل درواقع . گیرد با دیدي تازه از آن پل عبور کندور کرده و تصمیم میعب

با گذر از آن  ه یاما براي خود ساخته است وي دنیاي واقعی و خیالی است کجداکننده

  .گرددبه دنیاي واقعی برمی

هاي فرانسوي، عربی، کرده و روشنفکر است و با اینترنت و رماناو زنی تحصیل

ها، اشعار، موسیقی و نوازندگان و همینطور با ، نمایشنامه...ن، اسپانیایی و آمریکاي التی

با توجه به افکار و رفتارهاي . ها، آشنایی دارد و داراي استقالل اقتصادي استاسطوره

توان او را فمنیست دانست و این امر به صورت غیرمستقیم در متن رمان نمود یاما، می

نویسد و براي ي خود را با رنگ بنفش، رنگی زنانه میقانههاي عاشیافته است او نامه

او نیز بنفش است که  رنگ اتومبیلپوشد و روز دیدار با فادي لباسی بنفش رنگ می

انتخاب این رنگ نمایانگر بیرونی شدن و ظهور یافتن عقاید فمنیستی است زیرا رنگ 

   ).119 همان،( ها استبنفش رنگ مورد عالقه فمنیست

در . شودمی ت کلیشه و ذهنیت روابط بین پدر و دختر در این رمان مشاهدهبرساخ

- سال پنجم انقالب الجزائر یا بررسی جامعه«در کتاب خود » 11فرانتس فانون«این باره 

تر ي الجزائري، دختر همواره یک قدم عقبدر خانواده«: گویدمی» شناسی یک انقالب

پدر . شود تا نوزاد دختراق بیشتري تبریک گفته میتولد نوزاد پسر با اشتی. از پسر است

نوزاد ذکور را به عنوان یک مددکار براي خود، یک وارث خانوادگی و بعد از مرگش 

اما زبیر پدر یاما، . )129تا، فانون، بی(» کندیک سرپرست براي مادر و خواهرانش تلقی می

شود و به جاي ل قائل نمیگونه تفاوتی بین فرزندان دختر و پسرش در امر تحصیهیچ

پدر یاما از بین فرزندانش، . خواهد راه و شغل او را ادامه بدهدانتظار از رایان، از یاما می

این در حالی . سازدیاما را بسیار دوست دارد و یاما نیز پدر را محرَم اسرار خود می
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گونه دختر ایناست که به نظر فانون تا پیش از انقالب الجزائر وضعیت رابطه پدر با 

دختر الجزائري از حرف زدن با پدر و نگاه کردن به او شرم دارد و پدر نیز «نبوده است 

دهد که پدر در کشد و در واقع تحلیل عمیق روانی نشان میاز مواجهه با او خجالت می

کند کند و دختر در وجود پدرش مرد را مشاهده میوجود دختر خود، زن را مجسم می

ها با مبارزه رهایی بخش ملی تغییر یافت و زن الجزائري از این محدودیتاما تمامی 

هر «: گویدیاما می). 131و  130همان، (» دهدپرده درآمده و شخصیت خود را پرورش می

کوچکش در طبقه پایین  آزمایشگاهشد به طرف بابا در وقت عرصه بر من تنگ می

و روي فرش پشمین کوچک کرد ا رها میدید، همه چیز ررفتم و او هر وقت مرا می می

: گفتگذاشت و به آرامی در گوش من میاش مینشست و سرم را روي سینهمی

دانم در قلب کوچک تو، می. فهمم، خوب نیستیاز چشمان تو می. مهربانِ من، بگو

کشید و به موهایم دست میزدم، کردم، حرف میکمی گریه می...  ي شکسته استچیز

 گویی. شدم در اوج خوشبختی بودمو هنگامی که بیدار می ....رفتمخواب میکم به کم

االعرج، (کند که تمام دردها را برطرف می نوازش بابا، نیرویی مغناطیسی عجیبی داشت

2013 ،81(12  

  

  13فرودست جنسیتی

ي زنان جهان سومی و زنان کشورهاي استعمارزده را از دیگر زنان جدا اسپیواك مساله«

اند، یکبار به داند، چرا که باور دارد این زنان دوبار استثمار و به حاشیه رانده شدهمی

ي خود و دیگر بار از سوي نیروي خارجی دست نظام پدرساالر خانواده و جامعه

زنان در این  14هایی از فرودستی جنسیتیدر اینجا جلوه).140، 1389شاهمیري، (» استعمار

  : گرددانجامد به عنوان نمونه ذکر مینان میرمان که به خاموشی صداي ز

شدن ها به نام، بشیر یا شارلی، با این عقیده که بعد از کشتهپسر یکی از همسایه

هاي عدم ازدواجش نجات دهد وي را از پدرش تواند یاما را از قیل و قالداوود می

اً به یاما بگوید این سخن خود را شخص: گویدولی زبیر به بشیر می. کندخواستگاري می

شود با این حرف زبیر، بشیر کنار کشیده و یاما بعدها متوجه می. و خود، او را قانع کند
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دخترعموي بشیر با وجود آنکه بشیر لکنت زبان داشته از ترس ازدواج نکردن و 

فرانتس فانون در این . )257، 2013االعرج، (دهد باالرفتن سنّش، تن به ازدواج با او می

هاي زودهنگام که در الجزائر رایج است ناشی از این نگرانی ازدواج«: گویدمیباره 

دختر جوانی که موقعیت زن بودن . در خانه نداشته باشند» وضعیتبی«است که یک زن 

براي هر خانواده، داشتن دختر بزرگ و . دار شودکند باید ازدواج کند و بچهرا پیدا می

زیرا وي در معرض تصرف است و لذا باید دقیقاً . ستسن باال در منزل بسیار مشکل ا

فانون، (» در کانون خانواده نگهداري شود و سهولت ازدواج او نیز ناشی از این امر است

  ).129تا، بی

آید که تمام شرایط فرد مورد نظر الخیر، میاز سویی فردي به خواستگاري سیرین ام

را دارد اما او مردي است ..) از خودش و مندي، بزرگتر بودن بودن، ثروتمسلمان(وي 

آن مرد همسران . کندکه تا کنون نُه بار زن گرفته است و فعال با چهار زن زندگی می

واسینی االعرج در قالب . دهد تا بتواند با زنی جدید ازدواج کندپیشین خود را طالق می

یاز حق طالق براي کشد و امتزبان طنزآمیز یاما، سیطره مردساالري را به تصویر می

  ).104، 2013االعرج، (دهد جهت رفع نیازهاي جنسی آنان را مورد انتقاد قرار می مردان در

گوید که در واسینی االعرج در این رمان از زبان یاما، از هزاران مادري سخن می

سوزي در بیمارستان و ي آتشیاما حادثه. مقابل نظام ظالمانه باید سکوت پیشه کنند

شود فرزندانشان در باخته اعالم میهاي افراد جانکند که به خانوادهرا تعریف می زندان

اما پدر و مادري . شوداند و تابوتی حاوي جسد به ایشان تحویل داده میحادثه سوخته

را باز نموده و فقط با یک تکه  ها، آنبا وجود تاکید مسووالن بر بازنکردن تابوت

د که شباهتی به استخوان انسان ندارد، یاما با اشاره به این نکته شونرو می استخوان روبه

شده از طبقات و روشنفکران و افراد کشتهفرزندان طبقات باال  که افراد نجات یافته

و بیماران از طریق این بهانه فرودست جامعه هستند از تجارت اعضاي زندانیان 

گوید که جز سکوت رودستی سخن میدارد و از پدران و مادران فسوزي پرده برمی آتش

از  ).308 -304 همان،(شوند اي در پیش رو ندارند و به جرم نبش تابوت محکوم میچاره

شوند، نظري برخی از مردان میگناهی که در جنگ خاموش قربانی تنگکودکان بی
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ي شفایافتن کند که به شکرانهاي را روایت مییاما داستان دختربچه. گویدسخن می

کند هر روز به هنگام غروب به کبوتران مقبره ، نذر می»سید الخلوي«مادرش توسط 

روزي مردي غریبه به سراغ وي آمده و کودك را به خاطر حضورش در این . دهدگندم 

کند و آرامگاه و فاسد نمودن مقبره و نمازنخواندن با وجود مکلف نبودن بازخواست می

کُشد و از آن زمان است که کبوتران از آرامگاه را میتیري به سوي او شلیک کرده و او 

  ).235 همان،(اند رفته و بازنگشته

برخالف زبیر، فریجه، پسردوست است و هنگامی که رایان گرفتار اعتیاد است براي 

گوید اینجا جاي من است یا این کند، ماریا میگرفتن پول با چاقویی به ماریا حمله می

کارد و اي همیشگی در دل ماریا میگونه کینهدهد و اینترجیح میمجرم؟ مادر رایان را 

ما در این رمان شاهد عدم . دهد به خارج برودماریا در اثر این اتفاقات ترجیح می

هاي جنسی و جنسیتی از سوي پدر یاما هستیم اما مادر یاما با وجود زن بودن تفاوت

  .)250و 0 9همان،(! گذاردها صحه میخود بر این تفاوت

این رمان داستان زندگی یاما به عنوان یک دختر و یک زن است که در مقابل 

ي تشریفاتی فوت پدر جلسهشود و باید به اجبار، صورتچشمان او، پدرش کشته می

او عالوه بر بازنمایی صداي زنان، . را که به دلیل سکته قلبی فوت کرده است امضا کند

 گویدحظات پایانی حیات پدرش میکند او از لیندگی میمردان را نیز در این میان نما

کند و یاما با خود با لبان باز فوت می اما کوشید چیزي را به وي بگویددر حالی که می

  ).116 همان،(به او بگوید  ه استخواستاندیشد که به راستی پدرش چه میمی

از استقالل درگیر  زنان در این رمان هر یک به نحوي با پیامدهاي جنگ داخلی بعد

رنگ اند، یاما از واقعیت سیاه و تلخ به مملکت آبیهر یک به جایی پناه برده. هستند

و رنگی زنانه استو سیرین به دنیاي  معنویت، رویا، حمایتفیسبوك که رنگ صلح، 

رویاهایی با فرشتگان درگاه خداوند و فریجه که معلم و مدیر مدرسه آموزش زبان 

شدن مدارس آموزش زبان فرانسه از سوي حکومت؛ ت به دلیل تعطیلاسفرانسه بوده

برد و در این میپناه 16»بوریس ویان«و » ویرجینیا وولف«هاي بعد از مرگ زبیر به رمان
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بین االعرج بین فریجه شرقی ساکن الجزیره و ویرجینا وولف غربی ساکن لندن شباهتی 

  . کندبرقرار می

ي انگلیسی در جریان جنگ جهانی اول نویسنده) م1941 -1882(ویرجینیا وولف «

اش دچار بیماري روانی شده و باالخره در درپی والدین و اعضاي خانوادهو مرگ پی

در لندن » اوز«هاي خود از سنگ در رودخانه سالگی با پر کردن جیب 59سن 

با استفاده از  واسینی االعرج). 141، 2013و االعرج،  22، 1388دهباشی، (» کندخودکشی می

سوم الجزائري بازنمایی تکنیک نقاب، وولف را در شخصیت فریجه به عنوان زن جهان

پر نموده » بوریس ویان«هاي یاما معتقد است مادر او قلب خود را از رمان. نموده است

از سویی فریجه از زندگی  ).169، 2013االعرج، (و در رودخانه جنون غرق شده است 

هاي و عدم مهاجرت از الجزائر در سال وي هاي کاري بسیاردلیل سفر خود با زبیر به

کند زبیر در سفرهاي خود با رضایت ندارد و گمان می) 2002 -1992(جنگ داخلی 

او معتقد است زبیر مسبب اصلی . ازدواج نموده است» امایا شیسوتو«زنی چینی به نام 

صورت مهاجرت، زبیر زنده بود، و اتفاقاتی است که براي خانواده افتاده است و در 

بیند، که خواب میفریجه پس از آن ).165همان، (ماریا و رایان نیز در خانه حضور داشتند 

هاي خود با زبیر را سوزانده و ي ازدواج را به او پس داده است، تمامی عکسزبیر حلقه

رج شده است، به یاما او اکنون که از انقیاد زبیر خا ).24، همان(سپارد دل می» ویان«به 

دانم پدرت را دوست داري اما باالخره تصمیم گرفتم پدرت را گوش کن، می«: گویدمی

ي زمانی که زنده بود از او خسته شدم و االن نیز، از مرده. از زندگی خودم حذف کنم

او ... اش را به نهایت رساندآخرین بار سنگدلی... من جزء اشیاء او نیستم. اماو خسته

ماشینی که در آن زنی سمتنگشتري را که به من هدیه داده بود از انگشتش درآورد و به ا

17»است دوید رسید ژاپنی آسیایی که به نظر می
فریجه که پیوسته در انتظار ). 170 همان،( 

پرورانده است و خیال خیانت زبیر را در سرمیپذیري است به سربردهکه نوعی کنش

هایش را ها نگرانیتوانسته است سخن بگوید و پس از سالاکنون بعد از مرگ زبیر 

، از نقّاشی اوجدایی از مرگ زبیر و اعالم طالق و او بعد از . بگوید درباره زن ژاپنی

هایش، وي را با هاي ویان با معشوقهخواهد با توجه به عکسمی) عمو مراد یا میرو(
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براي یاما از سفرهاي  ،د از آنفتوشاپ، به جاي آن زنان به تصویر بکشد و فریجه بع

کند که خود با ویان به آمریکا و مالقات خود با نویسندگانی چون سارتر تعریف می

او با وجود عدم . ناشی از ضمیر ناخودآکاه فریجه و آرزوهاي برآورده نشده وي است

اما . هددو عاملیتی از خود نشان نمی) 165 همان،(رضایت از زبیر، اقدام به متارکه ننموده 

. سازدي خود را عملی میبعد از مرگ زبیر به دلیل غرق شدن در دنیاي توهم، خواسته

آمیختن واقعیت و رویا او در منزل احساس شیء بودگی دارد، اما اکنون به دلیل درهم

شناختی عملکرد و واکنش هر البته بررسی روان. کندخود را اعالم می» 17بودگیشخص«

  .طلبد، خود پژوهشی مستقل را میشناسیز طریق نظریات روانها، ایک از شخصیت

  

  گیري نتیجه

 واسازيو  عاملیتواسینی االعرج به بازنمایی صدا،  ، اثررمان مملکه الفراشه -

عرج با سخن واسینی اال. ي رایج پیرامون زنان متکی استهابنديیا صورت ها ذهنیت

ق زاویه دید اول شخص و اعطاي از طریگفتن درباره دیگري و از جانب دیگري، 

صداي  استزنی به نام یاما که شخصیت اصلی رمان است توانستهروایتگري به 

  .بازنمایی کند ان را پس از جنگ داخلی الجزائرخاموش زن

اشتغال و فعالیت هاي زن را در اموري چون عاملیت شخصیتاالعرج، واسینی  -

نشان داده  و تغییر نام، نوشتن توانایی دیدن، همسر انتخابحق ، استقالل مالی، اجتماعی

و دفاع شخصی، عبور از نواحی  نوازندگی ،با اموري چون آموختن کالرنت واست 

برساخت  ها،ها، نمایشنامهي رمانآشنایی با اینترنت و فیسبوك، مطالعه خطرناك،

سوم را  هاي رایج پیرامون زنان جهانذهنیت ؛ایج بین روابط دختر و پدرهاي رکلیشه

  . استکرده واسازي

ازدواج اجباري به دلیل ترس از هاي زن توسط اموري چوندر این رمان شخصیت -

 ...و  حق طالق به مردان، پسردوستیچندهمسري مردان و اعطاي  باالرفتن سن،

  .اندفرودست جنسیتی واقع شده

  



  73... اثر واسینی» مملکۀ الفراشۀ«رمان در گایاتري اسپیواك  »فرودست« تحلیل مفهوم

  ها نوشت پی

1 - Representation :یان چگونگی، بازنمایی،تصورنمایش، نمایندگی، تصویر، توضیح، ب.  

2- Gayatri Chakravorty Spivak 
3- Subalten 

4- Antonio Gramsc فیلسوف ایتالیایی      .  م1937 - 1891  

5- Voice 
6- Subjective 
7- Agensy 

  عربی متحده امارات کشور در روستایی نام -8

9- Deconstruction: ارزدایی، واسازي وبنیان ساخت شکنی، شکنی، شالوده ساختارشکنی، ساخت

 .فکنی

10- Power of the gaze 

 ي جبهه عضو که فرانسوي شناس جامعه و پزشک روان ،)م1925-1961( فانون فرانتس -11

 ،»زمین روي دوزخیان«. درگذشت الجزائر استقالل از پیش ماه چند و بود الجزائر بخش آزادي

  .باشند¬می وي آثار دیگر از ؛» سفید هاي¬صورتک سیاه، پوست«

 عندما يراين. الطابق السفلی من البيت خمربه الصغري، يف احلال، انسحبت حنوه، و هو يف ما ضاق يبکان کلّ -12

  :أذنی ء و جيلس علی الصوفة الصغرية، و يضع رأسی علی صدره و يهمس يفييرتک کل ش

  .أعرف من عينيک أّنک لست مرتاحة. حّنونتی يل ياحک-

  .قلبک الصغري مکسورا ا يفأعرف أن شيئا م. ياحک-

ملسته  کأّن يف. قمة سعاديت و عندما أقوم، أکون يف.... حتی أغفو قليال  يميسعلی شعر . يأحک. قلياليأبک

  .....حالة مغناطيسّية غريبة متتص کل اآلالم

13- Subordinategender 
جنس، . دانتفاوت قائل شده )Gender(و جنسیت ) Sex( ها بین دو واژه جنسفمنیسم -14

اي شناختی بین زن و مرد اشاره دارد اما جنسیت مسئلههاي زیستاي است که به تفاوتواژه

و  25، 1383فریدمن، . (شودبندي اجتماعی مذکر و مونث مربوط میفرهنگی است و به طبقه

27.(  

15- ) Boris Vianفرانسهقرن بیستم میالدي اهل آهنگسازو نقاش، دان موسیقی، خواننده، شاعر، نویسنده 

  )1959https://fa.wikipedia.org -1920  .است

تعبت منه حيًا و تعبانة . ين صممت علی ازالته من حياتی �ائياامسعي، أعرف أّنک حتبني والدک و لکن -16

نزع خامت الذی أهداه يل، ّمث رکض حنو سّيارة  ... يف آخر مّرة رفع القسوة الی أقاصيها ..... لست أثاثه. منه ميتاً 

  ...�ا امرأة من شکلها اآلسيوی تبدو يابانية

17- Personhood 
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  منابع و مآخذ

المفاهیم  - الکولونیالیۀ، دراسات مابعد )م2010(جاریث جریفیث و هیلین تیفین أشکروفت، بیل و  -

المرکز القومی : االولی، القاهره الطبعۀاحمد الروبی، أیمن احلی، عاطف عثمان، : ، ترجمهالرئیسیۀ

 . للترجمۀ

 .، دبی، دار الصدي للصحافه و النشر و التوزیعاصابع لولیتا، )م2012(االعرج، واسینی  -

 . الصحافۀ، مملکۀ الفراشۀ، دبی، دار الصدي للنشر و التوزیع و )م2013(االعرج، واسینی  -

 )https://fa.wikipedia.org/wiki/%Dبوریس ویان      -

 .چاپ اول ، شناختنامه ویرجینیا وولف، تهران انتشارات نگاه ،)ش1388(دهباشی، علی  -

انداز اندیشه، در ضرورت طرح و سنجش مطالعات پسااستعماري، ، چشم)ش1392( ي، آرمانذاکر -

 .64 -59انداز ایران، صص چشم

، درآمدي بر مطالعات فرودستان، فصلنامه علمی )ش1389(ذوالفقاري، غالمعباس و امیرعلی نجومیان  -

 .125 -110، صص 17پژوهشی تاریخ، دوره پنجم، شماره 

تبار در رمان هاي آفریقایی، سوبژکتیویته آمریکایی)ش1389(رضایی، اعظم و سید محمد مرندي  -

 .41 -21، صص 59محبوب اثر تونی موریسن، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 

مقاالت مقدهاي ادبی هنري، تهران، سخن،  شناسی مکان، مجموعه، نشانه)ش1391(ساسانی، فرهاد  -

 .چاپ اول

ي موهیکن مدرن؟ همراه با نقد آخرین بازمانده - استعمار یا پسا-پسا، )ش1393(سپهوند، حاجیعلی  -

 .، تهران، انتشارات نارنجستان کتاب، چاپ اولاثر فنیمور کوپر

 .، نظریه و نقد پسااستعماري، تهران، نشر علمی، چاپ اول)ش1389(شاهمیري، آزاده  -

شناسی یک انقالب، ترجمه نورعلی جم انقالب الجزائر یا بررسی جامعه، سال پن)تابی(فانون، فرانتس  -

 .پاینده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 .انتشارات آشیان: ، فمنیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ دوم، تهران)ش1383(فریدمن، جین  -

سال یازدهم، شماره ، فصلنامه زریباراي بر مطالعات پسااستعماري، ، مقدمه)ش1386(کریمی، جلیل  -

 1386، بهار 63

مریم عالم زاده و همایون کاکا سلطانی، تهران، : ، پسااستعمارگرایی، ترجمه)ش1388(گاندي، لیال  -

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 بیدگل،، ترجمه نجمه قابلی، تهران، نشر ، گایاتري چاکراورتی اسپیواك)ش1392(مورتون، استفان  -

  .اول چاپ



 

 

  

  

لواسيني االعرجمن » مملکة الفراشة«فی روايه سبيفاكغاياتري رؤية على » التابعين«مفهوم تحليل

  خالل دراسةالنساء نموذجا

  

  

  1بی بی راحیل سن سبلی

  2سید حسن فاتحی

  

  الملخَّص

اة للتمثيل أد، الشكل األديب للرواية» مملکة الفراشة«أخذ واسيين األعرج، الروائي اجلزائرياملعاصرة، فی رواية 

أن تدرس شخصية النساء يف هذه الرواية من وجهة نظر  هذه الدراسة�دف . النساءمشاكاللتابعني، مبا يف ذلك

من الشخصيات البارزة  إحدیو هي ما بعد االستعماريةو  سبيفاك يف نفس الوقتذو�ج النسوية.سبيفاكغاياتري 

املزارعينو العّماالملأجور و النساء كما واحدة من  فقراءو  بال مأوىلدراسات التابعني اليت تشمل أشخاص 

مبا يف و هدف دراسات التابعني و و لكن تركيز سبيفاك علی التابع املونث أو النساء»التابع«مصاديق کلمة 

التوصيفي و التحليلي و  أسلوبتستند هذه الدراسةعلى . لصوت و القوة و الذاتية للتابعنيهو متثيل ا ذلكسبيفاك

و  من خالل سرد الروايه من روية املراةإعطاء املركزية هلنّ مع انعکس صوت النساءتائج إلىأّن واسيين االعرج تشري الن

مع اعطاء خصائص مثل النشاط االجتماعّی و االشتغال يفکک القّوة و الذاتية املتدوالة حول النساءقداستطاع ان

وقوع املراة الزوج و قدر�ا للروية و الکتابة و أن يصّور و العالقات املعتمدة علی املنطق و حق املراة فی انتخاب 

انب الرجال و بوصفها التابع اجلنسّی فی شوؤن مثل االزدواج القسرّی خمافة من العانسة و تعددية االزواج من ج

  .... م و حّب االوالد و اعطاء حق الطالق هل

  

  

  

  

  

  واسيين األعرج، مملکة الفراشة، ساء التابعاتنالسبيفاك،غاياتري دراسات التابعني، :الرئيسه الكلمات 
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