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 ، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد1بهنام فارسی
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 73/10/7931تاریخ پذیرش:  73/17/7931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ،در صدد آشکار کردن این مسأله است که سلطه اقتصادی و سیاسی استعمار نظریه و نقد پسااستعماری

فرهنگیی و اخققیی    د و برتیری کنی مردمان آفریقا و آسیا را به عنوان هویتی مستقل نفی میی « دیگریت»

نقید   مفیاهی   تیرین یکیی از بنییادی  « جنسیت» .دهدمیمورد تاکید قرار  را های امپریالیستی غربیقدرت

شود و این ارتباط در های عربی در بحث ارتباط شرق با غرب مطرح میدر رمان است که پسااستعماری

محمد العالی عرعار، از جمله نویسندگان  .کندپیدا می های مرد شرقی با زن غربی نمودها و واکنشکنش

ن داسیتان بیا   از طریق ارتباط قهرما ،«ماالتذروه الریاح»ت که با نگارش رمان پسااستعماری الجزایری اس

بیا   تیا  این پژوهش در پیی آن اسیت   پرداخته است.« جنسیت»به مسأله  همسر خویش و زنی فرانسوی

بیا زن شیرقی از منظیر نقیش پیذیری      بررسی ارتباط مرد شیرقی   تحلیلی به -استفاده از روش توصیفی

نماییان   پذیری مرد شیرقی در ارتبیاط بیا زن غربیی را    ا کنشگری یمیزان کنشجنسیتی سنتی بپردازد و 

نتیای   را تبین کند. « شرق و زن»برای « زنانگی و ضعف»و دیدگاه نویسنده در باب جوهری بودن سازد 

پذیر همواره کنش ،شرقی تحت تاثیر جامعه مردساالر و فرهنگپژوهش حاکی از آن است که زن شرقی 

 )نمیاد غیرب    در ارتبیاط بیا زن غربیی    )نماد شیرق   مرد شرقی اما ؛ گر استکنش مرد شرقی و است

کند تا ولی نویسنده با پیشبرد حوادث داستان تقش می گیرددر جایگاه مونث قرار می ه وپذیر شدکنش

برای شرق و زن شرقی جوهری نیست بلکه چیزی است کیه فرهنیگ و   « زنانگی»نشان دهد که صفت 

 .ده استها تحمیل کربر آن ،استعمار
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  مقدمه

ای که به ادبیات پسااستعماری در نیمه دوم قرن بیست  در بافت کشورهای مستعمره

تر از همه هویت خود ای استعمارزدایی از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و مه دنبال گونه

ی قرن آمد. در مورد اغلب مستعمرات پیشین بریتانیا، این دوره از میانه بودند، به وجود

بیست  وبه ویژه با پایان جنگ جهانی دوم، که بیشتر این مستعمرات برای استققل خود 

این نظریه دارای مفاهی   . 111ش: 1811، 1کلیگز)کردند، آغاز گردید از بریتانیا مبارزه می

محوری، نژاد، مرکزیت، تقلید، جنسیت، دیگری، زبان و ی از جمله اروپا/غربپرشمار

که تاثیر عمیق، محرک و  ترین این مفاهی یکی از بنیادی است؛ فرودست فرادست/

این مفهوم است.  «جنسیت»به زایش و تکوین این نظریه یاری رسانده،  ،بخش آنالهام

ب تقریب این دو اهمیت بسزایی داشته و سب ی فمنیس  و پسااستعمارینظریهدر دو 

معتقد است که این  «1بیل اشکروفت». ی اخیر گشته استنظریه در طول چند دهه

ساالری و امپریالیسی  اشکال متفاوتی از یک همخوانی ناشی از آن است که دو نظام مرد

ی ها یک جزء}استعمارگر/ مرد{ در صدد بسط سلطهاند که در هر دوی آننوع سیطره

ی زنان در نظام ین رو، تجربهاست. از ا تعمارزده/ زن{خویش بر دیگری }اس

ف و وأشکر)ی جوامع استعمارزده همخوانی دارد ساالری از جوانب متعددی با تجربهمرد

شود، مطرح می« جنسیت»یکی از مهمترین مسائلی که در  . 111-111م: 1212آخرون،

شد خواه زن، مرد با ،است؛ خواه این ضعیف« زنانگی»متصف شدن شخص ضعیف به 

خواه شرق باشد یا غرب. این اتصاف بر اساس کارکرد و میزان تاثیرگذاری یک طرف 

نکته مه  دیگر اینکه چالش فرهنگی شرق و غرب از پذیرد. بر دیگری صورت می

های پسااستعماری است که تقابل آنها در مفهوم جنسیت ترین موضوعات رمانبرجسته

 کند.مود پیدا میو در قالب برخورد مرد با زن ن

ماالتذروه » رمان است که درمحمد العالی عرعار، از جمله نویسندگان الجزایری 

ترین مسایل نمود از مه  «جنسیت»ارتباط شرق و غرب پرداخته است.  به بررسی «الریاح

قهرمان یکبار  در دو چهارچوب متفاوت ظهور یافته است. این رمان است کهدر یافته 

ی مرد ساالر گیرد و نماینده جامعهقرار میبرابر زن شرقی  در قی )مرد شر داستان
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واکنش نشان  ای متفاوتبه گونه کند کهبرخورد می زن غربی ر دیگر بابا ؛الجزایر است

نویسنده این رمان در حقیقت در پی اثبات یا  .گیردو در موقعیت ضعف قرار می دهدمی

)جنس ضعیف، مونث یا  و شرق به زنانگی رد این نظریه است که آیا اتصاف زن شرقی

  یک امر جوهری است یا اینکه «من»)جنس مذکر، مرد یا  دیگری  در مقابل مرد/ غرب

  ها، زاییده تمدن و فرهنگ است.این وصف

به بررسی ارتباط  تحلیل محتوابا استفاده از روش  تا این پژوهش در پی آن است

ر نقش پذیری جنسیتی سنتی بپردازد و در مرد شرقی در رابطه با زن شرقی از منظ

و تاثیرات فرهنگی  را نمایان سازدپذیری او ی یا کنشگربا زن غربی کنش وی ارتباط

که نظر نویسنده  و این مطلب را بررسی کند غرب بر شرق را در این ارتباط تبیین کند

الت زیر برای بررسی این مسائل باید به سوا  .ره جوهری بودن زنانگی چیستدر با

 :پاسخ داد

 و شرقی چگونه است؟ پذیری مرد شرقی در برابر زن غربیگری یا کنشکنش .1

و  گرددرابطه فرهنگی بین شرق و غرب چگونه از طریق رابطه جنسی تبیین می .1

 راهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب چیست؟

 چیست؟« قی و شرقزن شر»دیدگاه نویسنده در باره جوهری بودن زنانگی در مورد  .8

 

 ی پژوهشپیشینه

 آید: ها در ذیل میترین آنهایی صورت گرفته که مه پژوهش «ما ال تذروه الریاح» در باب رمان

، دراسات  122۲، )«ما ال تذروه الریاح لمحمد العالی عرعار روایۀفی  الهویۀخطاب » مقاله .1

ائلی مانند هویت ملی، هویت نوشته عز الدین بای، که به بررسی مس، 8، شمارهجزائریۀ

الجزائری، هویت فراملی، ناسیونالیس ، قومیت، فرهنگ و تمدن در این رمان پرداخته 

  است.

  122۲) ،بویجرة، نوشته بشیر محمد «االنا و اآلخر فی روایة ما ال تذروه الریاح» مقاله  .1

ی قرار داده را مورد بررس «تقابل شرق و غرب»، مسأله 8شماره، جزائریۀدراسات  مجله

 است. 
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« ما ال تذروه الریاح» الروایۀ الجزائریۀصورة اآلخر الفرنسی فی »ای دیگر تحت عنوان مقاله .8

اإلجتماعیۀ و اثر عبدالقادر شریف بموسی، حولیات جامعة قالمه للعلوم  «أنموذجا

« سادیس  و مازوشیس »با دید روانشناسانه مبحث موجود است که  4، شماره اإلنسانیۀ

 ی قرار داده است این رمان را مورد بررس در

-1212) «الروایه العربیه المغاربیه تمظهرات االخر فی»ن علی با عنوان پایان نامه الحاج ب .4

پرداخته  «ماالتذروه الریاح» و «مدینة الریاح» ،«المراة و الوردة»که به بررسی سه رمان   1222

  داده است.است و هویت عربی را در برابر دیگری غربی قرار 

 «با تکیه بر نظریه آلفرد آدلر« ما ال تذروه الریاح»عقده حقارت در رمان »ای با عنوان مقاله .5

  از بهنام فارسی و فاطمه شهریاری در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 182۲)

انتشار یافته است و نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که عقده حقارت در  45شماره 

خصیت قهرمان داستان که نماد مردمان مشرق زمین است در سه قالب: از خود ش

 .بیگانگی، تحقیر دیگران و تقلید نمود یافته است

به بررسی مسأله  ای، تا کنون پژوهش مستقلیهای ارزندهبا وجود چنین پژوهش

در  های حاضرپژوهش تفاوت این مقاله با .است در رمان فوق الذکر نپرداخته «جنسیت»

فمنیس  و  میان دو رویکرد خواهد با نشان دادن پیوندهای عمیقآن است که می

که در  –پذیری شرق را در مقابل غرب کنشگری یا پسااستعماری، مسأله میزان کنش

نشان دهد -زن غربی به نمایش گذاشته شده است با این رمان در قالب تقابل مرد شرقی

نویسنده در باره صفت زنانگی که )شرق یا زن   و به این مساله بپردازد که دیدگاه

 متصف به آن هستند، چیست و چه رویکردی را انتخاب کرده است. 

 

 «ما ال تذروه الریاح» خالصه رمان

آزادی بخش الجزایر اتفاق در طی دوران انققب  "ماالتذروه الریاح" حوادث رمان

گردد و با گذشت ن آغاز میشخصیت اصلی داستا« بشیر»افتد. این رمان با عروسی می

شود. وی در ، توسط نیروهای فرانسوی دستگیر می«ربیعه»دوماه از شروع زندگی با 

گردد و در پی اطاعت همه جانبه از اولین لحظات دستگیریش شیفته قدرت آنان می
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آید. بشیر، پس از مدتی توسط نیروهای فرانسوی  به پاریس نیروهای فرانسوی برمی

شود. وی در این به او سپرده می و مسئولیت آموزش سربازان الجزایری شودبرده می

اش را رد د و اصالت الجزایریدهاش پاسخ نمیهای خانوادهمدت به هیچ یک از نامه

. دهدتغییر می« جاک»خود را به  داند و اس کرده و خود را به طور کامل فرانسوی می

که از  شودرانسواز؛ بیوه زنی فرانسوی آشنا میبشیر پس از مدتی زندگی در فرانسه با ف

آید. سرانجام بشیر در کتابخانه آزار و تحقیر بشیر بر میطریق یک عشق پوشالی در پی

ها با تاریخ خورد و با خواندن آنهایی پیرامون تاریخ الجزایر برمیفرانسواز به کتاب

اهی رسیده و به الجزایر ها به خودآگسرزمین خویش آشنا شده و از طریق خواندن آن

 گردد. باز می
 

 جنسیت

تفاوت قائل شد؛ جنس: ساختار در ابتدا باید میان دو واژه جنس و جنسیت 

شناختی ما به عنوان موجود مذکر یا مونث است حال آنکه جنسیت، تربیت شدن زیست

به شمار فرهنگیِ ما به عنوان موجود زنانه و یا مردانه است که ساخته و پرداخته جامعه 

رکز شدن نگاه اندیشمندان و ه  زمانیِ متم . 158: 1824ایسن، )ت آید و نه طبیعت آنهامی

ت ی مطالعاتی در نظریای سوژهی جنسیت به ویژه زن به مثابهپردازان بر مقوله نظریه

ی مستعمراتی در نظریات پسااستعماری، این رویکرد فمینیستی و توجه به تحلیل سوژه

دو نظریه از آنجایی  این پیوندهای ا بیش از پیش مه  و تأثیرگذار کرده است.مطالعاتی ر

بر بخشیدن صدا و امکان حضور افرادِ به حاشیه رانده شده در  ،شود که هر دوآغاز می

 ،های مشترک فمنیسی  و پسااستعماریترین فصلیکی از مه  .کنندفشاری میجامعه پا

است. رابطه « منفعل و مونث»و  «ایحاشیه»، «دیگری»ی تلقی زن و شرق به مثابه

تقابل  به صورتغالب/ مغلوب در تقابل دوتایی غرب/ شرق در نظریه پسااستعماری 

گیرد. اعمال خشونت بر شرق و سرکوب آن از سوی غرب مرد/ زن در فمنیس  قرار می

میل شکل دیگری از فشار و تهدید نظام مردساالرنه است که به پیکر و روان زن تح

کند که خردمند، مترقی، منظ  است و شود. در این تقابل غرب نقش مردانه بازی میمی
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کند که نابخرد، افسار گریخته، احساساتی و مبه  در مقابل شرق نقش زنانه را ایفا می

همین نظام های بر این باور است که  8هلن سیسکو . 181-184ش:1812)شاهمیری، است 

سیاهی، ی امپریالیس  ه  هستند. زنان با سازند، پدیدآورندهت را می ه جنسیدوگانه ک

شوند و این در مقابل وضعیت مردان مرتبط مییی و آسیایی بودن دیگریت و آفریقا

 . 151: 1811)کلیگز،  خورندنایی، فردیت و تمدن غرب پیوند میاست که با روش

هوم طرف ضعیف و متأثر، متصف به مف کنند تامرد سعی می استعمار/

دوبوار در  گیرد اما سیمونشود و در موقعیت فرودست قرار « /ضعیف/دیگریزنانگی»

شناختی، روانشناختی و زیست تمکتب فمنیس  بر آن عقیده است که هیچ سرنوش

د و در واقع این تمدن کنعنوان یک چهره فروتر تعیین نمیاقتصادی چهره زن را به 

دوبوار، ) ها را بر زنان تحمل کرده استنده و آنها را پرورابشری است که این کاستی

خود قائل بر آن است که  شناسیدر شرقاز طرف دیگر نیز ادوارد سعید .  1۲1: 1812

هایی نظیر ضعیف، کودک صفت، بومی و وحشی به مردمان مشرق زمین چیزی ویژگی

اند وگرنه هها توصیف کردمحوری خود برای شرقیهای قومها در گفتماناست که غربی

  . 18-12: 1811سعید، )این صفات هیچ کدام جوهری نیستند 

أله جنسیت را در رمان عربی جورج طرابیشی، ناقد سوری نخستین کسی بود که مس

 های پسااستعماری، غالبایل مورد بررسی قرار داد. به عقیده وی قهرمانان رمانبه تفص

های جنسی خود در جوامع رکوبیک سو برای جبران س که از افرادی روشنفکرند 

برای انتقام از استعمار غربی و به رخ  ،کار و سنتی عربی و از سوی دیگراصوال محافظه

های غربی و در نهایت، در واکنش به احساس کشاندن قوای مردانگیشان به متروپول

محابا با زن غربی همبستر اختگی که استعمار غربی در جان آنان فکنده است بی 

از  «ماالتذروه الریاح» رمان قهرماننکته جالب توجه اینکه .  11- 5م:1221طرابیشی، ) ندشومی

اینچنین  .سواد جامعه الجزایری استو ک  فکر نیست بلکه از طبقه فقیرطبقه روشن

ای گزینشی از سوی نویسنده یادآور دیدگاه اسپیواک است که خواهان تغییر در نظریه

ز توجه آن است و خواستار استعمارزده نخبه در مرک است که صدای استعمارگر یا

اند؛ صدای سوژه انه حذف شدهارگردن صداهایی است که غالبا از متون استعمشنیده ش
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نویسنده با بیان کردن این  (.spivack, 1993: 77) عامی استعمارزده و بومی فرودست

در جدال با غرب و ای در صدد نمایاندن ناکارآمدی تقش روشنفکران به گونه مسأله

یعنی در این رمان با شخصیت درجه دوم )استعمارشدگان  ؛است فرهنگ غربی

تواند سخن بگوید و به خود مشروعیت بخشد مگر آنکه غیرنخبه  روبرو هستی  که نمی

 . 144: 1821سلدن، ) فرآیند تبدیل شدن خود به سوژه در نظام استعماری را متوقف سازد

آید توانسته است از سوژه که شخصیت درجه دوم به شمار می« بشیر»حال باید دید 

 یر.شدن رهایی یابد یا خ
 
 جنسیت های دوگانهتقابل

پذیری را در این رمان بررسی نمود به ناچار باید به برای آنکه بتوان موضوع جنسیت

ای رفت که به صورت مستقی  در تبیین مسأله جنسیت نقش ایفا های دوگانهسراغ تقابل

شود پس کنند. برای دستیابی به این مه  ابتدا تقابل مرد شزقی با زن شرقی مطرح میمی

روی مرد شرقی در این های پیشاز این مرحله تقابل مرد شرقی با زن غربی و چالش

 .گیردارتباط مورد واکاوی قرار می
 

 (زن شرقی د شرقی و زن شرقی )نقش جنسیتی سنتیتقابل مر

م های فرهنگی و اجتماعی ، همواره نگاهی تقابلی و دوانگارانه از آنجایی که در نظا

این نگاه مجموعه  ی اصل و دیگری فرع حاک  بوده است،مبتنی بر دو عنصر متضاد : یک

مرد همواره جایگاه سوژه  دهد.قرار می زن مرد/بندی  افراد انسانی را نخست در تقسی 

ژه با نگاهی بیرونی بر مبنای رفتارهای و فاعل شناسا را اشغال کرده و زن به عنوان اب

شود ی زن خوب و زن بد از آن ساخته میاسی اش طبقه بندی می شود و دوگانهجن

در قسمت ابتدایی داستان، ما شاهد تقابل مرد و زن شرقی در برابر  . 1۲: 1821صابرپور، )

است، او  ساالر همواره شخصیتی منفعل داشتهیکدیگر هستی . زن شرقی در جوامع مرد

  از یک زن وفادار است که در خدمت شوهر و خانواده خویش است. ینمونه واالی

ر خود را گوید که همسربیعه، همسر بشیر، از ابتدای داستان همواره با خود می 

او متعهد  یدهد و نسبت به حال و آیندهوی ترجیح نمی دوست دارد و هیچکس را بر
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ب  » است ا ُتِح  حح ْبَ لها، إنه اليها ومستقبح هلا حاضرح  ت حَفضِّلح عليه أحداً، إنّه بالنسبةِ  زوَجها وال إَّنه
عرعار، )« نفسهاِ  کلِّ شيء، تراه يف  تراه يف...صرحها عليه، ب شيء يقعح  لک  ها حلظًة، تراه يفذهنَ 

1211 :14 .  

خدمت کردن به . و فداکار است ادعا، از خودگذشتهربیعه فروتن است و بی

برابر همسرش سرخ   تا جایی که حاضر است در ؛سازدکامقً خشنود می شوهرش او را

سرش بشیر از او به نیکویی یاد است که هم بدین جهت ؛را ببندکند و بند کفشش 

بأيها، أنه من  حذاءه...فحسبَ  علی ابتداءِ  صباح   ساعده کله تح  کانتْ   نه ببيةةَ ِل »کند می
عند قدميه و مساعدته و قد کانت  ة لزوجها، هو الرکوعح الزوج مدی طاعةِ  تظهرح  االعمال اليت

مطیع   و ربیعه از نگاه بشیر یک زن خوب )مهربان.  8۲همان:) «.....و سروب   ك بابتياح  ذل

های جنسیتی سنتی را پذیرفته و به قواعد مردساالرانه گردن نهاده است؛ زیرا وی نقش

ای برای «آینه»با عمل کردن به عنوان  گوید: زنانسیمون دوبوار در این زمینه می. است

بازتاباندن تصویر دلخواه مردان، در واقع خودشان نیز در این قربانی شدن با مردان 

 . 151: 1821سلدن، ) کنندهمدستی می

رداری به تواضع و فرمانب تا باعث گردیده افتن  ربیعه در جامعه مردساالرپرورش ی

را وظیفه خود این اطاعت و فرمان برداری  کهدربرابر مرد بپردازد تا جایی  طبیعی

البته باید  .)همان  «باحتهإبضائه و إی يف ها و تتفانَ زوجَ  مَ أن ختدح  الزوجةِ  إنه من واجبِ : »داندمی

شان با نظام ارتباط نوع را بر حسبآنان  ،«زنان خوب و بد» در تعریف دقت داشت که

تا حدودی بر « زنان بد»و « زنان خوب»تر نگرند. البته تعریف دقیقساالرانه میمرد

به همین سبب است  . 1۲2 ش:1824،تایسن) یابدشان تغییر میو مکان زندگیحسب زمان 

؛ اما پس از دکنربیعه به عنوان زن خوب یاد میورود به فرانسه از  یکه بشیر در ابتدا

 وی یزنانه یابد و خصایصی ربیعه تغییر میبارهدر زندگی در فرانسه دیدگاهشمدتی 

پذیرش نقش جنسیتی سنتی در وجود ربیعه باعث به دیگر عبارت  ؛کندتحقیر می را

و  نگاهی تحقیر آمیز به وی داشته باشد و االن ربیعه زن مورد قبولگردیده که بشیر 

از او همسری  ،در حالی که قبق اطاعت و فرمانبرداری ربیعه ؛بشیر نیست خوب در نظر

خح ِلکلِّ ما ، ترضإلی ظروِف حياِِتا القاسيةِ  َختْ تلك الفتاةح اليت َبضَ » د.مورد قبول ساخته بو
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 الَّنا إمث  ...تَةيشح محتح و صْ تَ ِبح و تصْ َتِکن  وتَِئن  و ال تَرفعح صوتا. صيبها ال ترَفعح يدًا و يح يأتِيها و 
 ها الرجلح ن جیةلَ أتنتظر  اليت يَّنا هإبل  فلکها. يف جتةله يدوبح اليها و  الرجلَ  ن جتلبَ أ تستطيعح 

که قربانی است  4«زن معلق»ربیعه مصداق بارز یک .  15م: 1211عرعار، ) «فلکه هو دوب يفتَ 

شوند، حق انتخاب ندارد و در سطحی از آگاهی نسبت به مردان و بلکه کل جامعه می

بشیر در   .511: 1824)تایسن،  برد که بتواند شرایط خود را چاره کندوقایع به سر نمی

توان نام آیا می پرسد کهمی کند ورا به نداشتن تفکر و تعقل مته  می ایی دیگر ربیعهج

حياة   طلَق َکِلَمةَ نح  ِکن أنْ  ، أي  ، اجلاهلةِ املسکينةِ  يا للفتاةِ »؟زندگی را بر حیات وی اطقق کرد
سَحِة البيئ ، ذاتِ الصغريةِ  كأيف بأِسها تل... ؟علی احلياِة اليت تَِةيشحها

َ
؟ امل « ...ِة، َتدحوبح االفکابح

است که  5سیمون دوبوار"نظریه فمنیستی  ین قسمت از داستان، یادآورا.  1۲ -15همان: )

ماهیت کنونی زنان را، فرهنگ و تمدن کنونی برایشان به ارمغان آورده است.  گوید:می

ست که این تمدن ا»گوید: اند؛ او میها به زن ظل  کردهدوبوار معتقد است که فرهنگ

آفریند. از این رو، در فرهنگ ما جنس مذکر در کلیت خود مخلوقی به نام مؤنث را می

همیشه منشا خققیت، پویایی و تسلط است، اما جنس مؤنث همیشه منفعل، ترسو، 

 .  415ش: 1815داد، )« گرا استاحساسی و سنت

ندگی اعتقاد ، به اهمیت نقش جامعه در پایروانشناس اتریشی ۲آدلر از سوی دیگر،

های کند و حتی از آن فراتر رفته و معتقد است که تفاوتبرتری مرد بر زن اشاره می

.  122م: 1221انجلر، )روانی بین زنان و مردان به طور کامل نتیجه باورهای فرهنگی است 

کند که آیا ربیعه با این صفات بدنیا آمده و یا حوادث زندگی بشیر نیز بیان می در ادامه

ِِ ببيةةَ کيف يح »: ؟را اینگونه بارآورده استاو  ؟ هل هي َمولودٌة هبذه ِکنح تفسريح سلو
این سواالت  . 1۲م: 1211عرعار، « )کما هي اآلن  باحلياِه، َفَخَرَجتْ  الصفاِت؟ أم هل اصَطَدَمتْ 

آید بلکه زن س زن به دنیا نمیهیچ ک»بشیر یادآور این دیدگاه سیمون دوبوار است که 

ها ذاتا ضعیف و فرودست نیستند  . بدین معنی که زن1۲5: 1822بشر دوست، ) «شودمی

  .ها را تضعیف کرده و به عقب رانده استبلکه فرهنگ، تمدن و جامعه مردساالر آن

آمیز درباره برتری مرد و ارزش تقد بود فرهنگ با پیش داوری توه معنیز آدلر 

شمارد و با چنین داوری دگی حقیر میزن، زن را در احساس زنبه نسبت  تر اوفزون
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ای است که به رباید؛ اما این در واقعیت امر لطمهسنتی، عقئق و وابستگی او را می

زند. او معتقد است که مادر سه  بزرگ احساس همبستگی آدمی را فرهنگ خویش می

ر در . بشی 111ش: 18۲1آدلر، ) سازدشکل داده و بدین وسیله پایه اساسی فرهنگ را می

سواد و نادان باشد فرزندان از نظر اگر مادر بی دهد کهتاکید سواالت خود ادامه می

زند که خود را مثال می. او )تاثیر محیط و فرهنگ  جسمی و فکری عقب مانده هستند

 اش نداردی خوبی از دوران کودکیهیچ خاطرهبا ارزشی در زندگی ندارد و  هیچ چیز

زدن به ریشه  توجهی به مقام زن یعنی تیشهاست که بی این سخن بشیر بیانگر این

فَحيثحما کانت الزوجةح أميًة، جاهلًة، فإَن ابناَءها سيکونوَن دائمًة متخلِّفني ». خانواده و جامعه
الطفولَة و إن کحنتح قد ِعشتحها، فأنا ال أعَتز  هبا... فلهذا فأنا ال أَود   مل أِعشْ »فکرياً.. نفسياً و 
  . 11م: 1211عرعار، .« )اليت ِعشتحها أنا اِبِِن الطفولةَ  أن يةيشَ 

، پسری به دنیا آورده است در یک د ربیعهفهممی دیگر بشیر هنگامی کهاز سوی 

یی مجعد، نادان، با بینی کند که فرزندش طفلی ضعیف با موصور میگویی درونی تتک

ِانه البشرَي يَتَخيهَله هکذا: ولٌد »: هایی باریک و دهانی گشاد است..پهن و فرو رفته و با لب
املالمِح، دقيقح الشفتني،  َطسح االحنحِف، بَ نّيح ضةيفح البنيِة، کثيفح َشْةِر الرأِس، بليدح الَنظَراِت، أفْ 

يکوَن طفاًل مجياَل، هبيه املالمِح، ذهيبه الشةِر، ذکّي، ال  فهو جیبح أنْ ....واسعح الَفِم...کيف؟ 
ي، مقداماً، شجاعاً... و بکلمة  قصرية ، يکونح إبنًا مکماًل لبيه، ابنًا محتمها لوالده، يِئن  و ال يبک

ویت او زن و ه»  که معتقد است «دوبوار» . 11-1۲: همان)« ليصال مةاً إلی الکمال االنساين

آید که ی دیگری برای مرد به شمار میابهگیرد و زن به مثاز ارتباط با مرد نشات می

، های چون تسلط گردد و در مقابل مرد از ویژگیمیبه خصوصیات منفی موصوف 

 .  828 م:1221، الرویلی و البازغی)« اهمیت و بزرگی برخوردار است

کند معتقد است: استعمارگر گاهی صفتی را در استعمار زده نهادینه می 1ممیت آلبر

وهری کردن صفتی گیرد عامل سازنده شخصیت او باشد؛ یعنی ذاتی و جو تصمی  می

بشیر در .  122ش: 1854ممی، ) شودکه به نفع استعمارگر منتهی میدر استعمار زده، 

در خود درونی  ،حقیقت چهره ساختگی و تحقیر آمیزی را که استعمارگر رواج داده بود

را با آن وصف کرده است. اما آنچه در اینجا اهمیت دارد  «ابن بادیس»کرده و پسرش 
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در پی آن است تا بفهماند زن شرقی ضعف و حقارت جوهری ندارد  اینکه نویسنده

گاه اجتماعی دبلکه آنچه او را به این درجه سوق داده است، فرهنگ مردساالرانه و دی

سیمون  و منفی است. در حقیقت نویسنده تحت تاثیر نظریات سیمون دوبوار است

وع تقدم موض قرار دارد. سارتر دوبوار تحت تاثیر دیدگاه اگزیستانسیالیتی ژان پل سارتر

هایی که انسان در این جهان کسب و عقیده داشت ماهیت وجود بر ماهیت را مطرح کرد

های جود باید از سد ماهیتشود و برای شناسایی وکنند سبب پنهان ماندن وجود میمی

. سیمون دوبوار از همین دیدگاه بهره جست و ابراز  22: 1821محمدی، ) گذشت ساختگی

هایی هستند که اند، صرفا ماهیتداشت که ویژگیهایی که فرهنگ و جامعه بر زن نهاده

ها را فرهنگی آن زن نه اصالتا بلکه صرفا تحت تاثیر جامعه مردساالر و در اثر فشارهای

 اکتساب کرده است.

 

  تقابل مرد شرقی با زن غربی

ی خود را غلبه ،اتی دو قطبیبر مبنای مناسب ،های سلطه و امپراطوریهمانگونه که نظام

های مدار نیز مبتنی بر تقابلهای جنسیتکنند، نظامزیر سلطه اعمال می بر دیگرانِ

پذیر و گر/ سلطهدهند. تقابل سلطهدوتایی برتری مردان را در برابر کهتری زنان قرار می

شرق و ها به صورت تقابل غرب/ در هر یک از این گفتمان ها روابط قدرت میان آن

 . 188-184ش: 1812)شاهمیری،  مرد/ زن بازتولید همان نظام ارباب/ بنده است

های پسااستعماری با موضوع سفر رمان گونه که قبقً بیان گردید، هدف قهرمانانهمان

بازی با زنان بوده و برخی از لهو و لعب و عشق ،، بیش از آنکه کسب عل  باشدبه غرب

موس  »گیرند. برای مثال مصطفی سعید، قهرمان رمان می آنان موضع انتقامی به خود

گردد که در نهایت آنان دست به با سه زن انگلیسی همبستر می «الهجرة إلی الشمال

زنند. در اینجا مصطفی سعید خواستار این است تا با جنسیت خود با خودکشی می

ام آفریقا را از چنگال ردانگیی مبا قوه» استعمار غربی مبارزه کند و از آنان انتقام بگیرد.

های عربی در رمان . دیگر قهرمانان 111م:1222صالح، )« استعمار نجات خواه  داد

برخورد با زنان غرب، همواره نقش فعالی داشتند تا از این طریق در پی وارونه کردن 
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گردد؛ بدین معنی که رابطه شرق و غرب باشند که از آنان به مؤنث و مذکر تعبیر می

های عربی انگارند؛ در مقابل قهرمانان رمانها شرق را مونث و خود را مذکر میغربی

کوشند تا از طریق ارتباط با زن غربی، این رابطه را معکوس کرده و شرق را در می

 موقعیت مذکر قرار داده و غرب را در جایگاه مونث بنشانند.

گردد که ربی، شیفته زن غربی میهای عبه مانند سایر قهرمانان رمان در ابتدا بشیر 

 ِن مدامح أخذتْ » دهد.گونه واکنشی از خود نشان نمینماد زیبایی و مادیت است و هیچ
 الطراف،...کم کانت نظيفًة مدامح  ، لينةِ خضراءَ  ِن جبانبها علی أبيکة  أقةدتْ  ن يدي ومِ  فرانسوازح 

 ... مثلَ نسواز ليّنًة، طريًة، بيضاءَ فرا فرانسواز... کم کان ساقاها أبيضني... کانت يدح مدامَ 
. در جایی دیگر از آرزوی وصال خود به زنی شبیه به  5۲م: 1211عرعار، ) «طن. القح 

 هلا: إنكَ  فرانسواز...سأقولح  مدامَ  شبهح تح  مع امرأة   للتقيَ  سأعملح  »گوید: فرانسواز سخن می
حال  . 51:همان)« ك يدَ  حي يل أن أملسَ ك يف البهاء...إمسضابعح تح  امرأةً  ، مل أبَ ، حسناءح مجيلةٌ 

ارتباط بشیر با فرانسواز بیان گردد که در مقابل او، شخصیت منفعل یا مطیع  کیفیت باید

 . انتقامی بگیرد یا خیرو آیا توانسته است موضع  گردارد و یا شخصیتی کنش
 

 دگردیسی زن غربیپذیری مرد شرقی و کنش

ای اتفاقی با خاطر بود به گونهریشان و آشفتهبشیر در یک شب سرد در حالی که پ

ها مبفردِ  اليت خترتقح الشوابعَ  يا للمرأه الشجاعةِ » :گویدو با خود میگردد فرانسواز آشنا می
، يا لقامتِ  دونَ  الرأس، متصلّبَة  ... إَّنا متشي مرفوعةَ الفّتانِ  اهلا الساحرِ ومجَ  ها املديدةِ حابس  أو حام 

اليت  ، هذه هي املرأةح بةيد   عنها منذ زمن   هذه هي املراة اليت کنت أحبثح  ...ًة بنفِسها، َتزه ، محةْ القامةِ 
 . 22همان:)« بضاها أن أتقرهَب منها وأنالَ  زِمح علیه يَ لْ 

روزگار  قامت، سرافراز و مغرور است که، راستفرانسواز از دید بشیر، زنی شجاع

نیازی به محافظ  و روددر خیابان راه می یهنگام به تنهایشب و طلبدرا به مبارزه می

 ل زنی با این خصوصیات بوده است.ها قبل، دنباگوید که از مدتبا خود می ندارد. وی

ای که بشیر پس از انجام ، به گونهیابدعمق میارتباط بشیر با فرانسواز  ،پس از مدتی

 أصبحَ » بشیر است: رود و فرانسواز نیز منتظردادن کار خویش به منزل فرانسواز می
أقسی أن يصَل يف  یيف کلِّ مرهة، ه ه الوحيدةح و کانت أمنيهتح  ...فوباً  إلی بيِت فرانسوازَ  يتهجهح  البشريح 
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 هي کذلك، تنتظرح  فقد أصبحتْ  دوَن أن يتةرهَض لّی تأخري ...أما فرانسوازح  بيتالسرعة، إلی 
  . 111:همان) «البشري بفابغ الصب  قدومَ 

در برد اش میفرانسواز بشیر را به خانه زمانی که این ارتباط دوسویه است؛ زیرا

ه يَِفر  من بني يدي، علیه أن ال أترکَ  يا للفتی اجلميل...جیبح : »باشداندیشه تسخیر قلب او می
ی ال ه مبفاتِن حتّ ه حبائلي وأبوعح سأنسج حولَ ..أنهه يف مثل هذه الروعِة والسحِر،  أعتقدح  مل أکنْ 

 . 111: همان) .«يةيشها.. واحدةً  يقدب علی نسياين حلظةً  يةودَ 

تا این قسمت از داستان، بشیر هیچ گونه واکنشی در برابر زن غربی از خود نشان 

گر های از کنشدهد و همواره شخصیتی منفعل داشته است؛ ولی زن غربی نشانهنمی

عربی، مرد شرقی برای اثبات  هایتمامی رمان در سازد.نمایان می را بودن خویش

کرد؛ یعنی مرد شرقی نقش ب با زنان غربی ارتباط برقرار میاش یا انتقام از غرمردانگی

این رابطه به  «ماالتذروه الریاح»د. در رمان کنو زن غربی نقش منفعلی را ایفا می فعال دارد

شیر از طبقه ماند زیرا بصورت نخست خود یعنی؛ غربِ مذکر و شرقِ مؤنث باقی می

 خودآگاه در آن موقعیت قرار نگرفته است. به صورت روشنفکر نیست و

برد کند و به این مسأله پی میسواز با خود شک میپس از مدتی به رابطه فرانبشیر 

و او برای فرانسواز در حک   عشق فرانسواز نسبت به وی عشق حقیقی نیست که

گیرد و یا موضوعی است انشمندی قرار میای ایست که برای آزمایش در اختیار دماده

ا وسلوکح  ...» .که پژوهشگری قصد بررسی آن را دارد ها مةه الَتدَعمح لکن تفکريحها وتصرّفاِتح
...بل يبةثح علی التساؤل. فهی ال متيلح إليه کما متيلح املرأةح إلی الرجِل و إمنا متيلح إليه  هذا احلبه 

لِلدباسِة  هو بالنسبِة هلا موضوعٌ  .کما ييلح الدابسح علی موضوِعه...ه و تِ علی مادّ  کما ييلح الةامِلح 
 . 142:همان) «آخرح  َو االکتشاف والتجربة والشيءٌ 

 از از سر انتقام از غرب بوده استبشیر بویجره معتقد است که ارتباط بشیر با فرانسو

سواز از سر انتقام نیست و بنا به نظر نگارنده، ارتباط بشیر با فراناما  . 21م: 1212بن علی، )

در حقیقت بشیر شخصیتی آگاه نبوده که بخواهد از غرب انتقام بگیرد؛ او همواره شیفته 

از سوی دیگر این غرب است که گویا خواستار انتقام  1قدرت غرب و مرکزیت آن بوده

 یا اذیت کردن بشیر است.
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نیستی   «جنسیت»ق پس ما در اینجا شاهد وارونه کردن رابطه شرق و غرب از طری 

کنی  که شرق همواره مطیع و فرمان بردار است و در نقش مؤنث خود و مشاهده می

و نقش مذکر را پذیرفته و  باقی مانده و غرب توسط فرانسواز در مرکز قرار گرفته است

 . فعال است

ه غرب شرق را بزیرا زن و مرد نیست؛  یک مانند رابطه عاشقانه رابطه فرانسواز با بشیر

خاطر وجود خودش دوست ندارد؛ چون بر آنان مسلط است، به آنان گرایش دارد و 

فرانسواز بشیر را به ورد آزار و اذیت قرار دهد مثق خواهد آنان را مهمواره می

ها را به تا حقارت شرقی کندای رفتار میبرد و به گونههای فقیرنشین عرب میمحله

ِصر  و أطَلبح منك أن تحصاِحَبِن فَنذهبح ونَتجوهلح أاذا کحنتح هل عرفَت اآلَن، مل: »وی نشان دهد
يف تلك الحياء؟ إّنِن کنتح أحاولح مةرفَة شةوبِك و تصرفاِتك حينما تری إخواَنك املساکني، 

 كيةملوَن ويکد وَن يف ظروف  صةبة  تبةثح علی الرمحِة والشفقِة وأعلمك اآلن أن تصرهفاِتك يف تل
، يف احلقيقة أنهه مل ما َخَِنْ  حسبَ  ...نةم، لقد کانتْ وأتوقعح  أعتقدح  ما کنتح  وفقَ  احلظة، کانتْ  تح

  12۲م: 1211عرعار، ) «من ذلك، بل إنه ليس ِمَن طاقِةالبشرِ  يکن يف إستطاعتك أن تفةَل أکثرَ 
سادیس  محبت و عشق بروز » در حقیقت فرانسواز دچار سادیسی  است که در قالب

. یکی از استعدادهای ناشی از سادیس  این است که فرد  112ش: 18۲8وم، فر)« یافته است

بخواهد باعث آزار دیگران شود و یا اینکه آنان را در رن  ببیند؛ این رن  اکثرا روانی 

این  . 152)همان:ها را خرد کنند. است و هدف، آن است که به آنان آزار برسانند و آن

فرهنگی فرانسه تعمار دارد که از کنه هویت عبارت حکایت از خصوصیات روانی اس

ثیر این خصوصیات بر افرادی که بیشتر احساس ناایمنی دارند، بهتر گیرد که تأنشأت می

 . 521: 1824تایسن، ) تواند پدیدار گرددمی

 

  (ی فرهنگی غرب بر شرق)سلطه شرق مونث و غرب مذکر

ا زن غربی برمی آیند  تا درصدد رابطه ب )مرد شرقی  رمانان رمان های عربیقه

اش را به اثبات در اینجا فرهنگی شرقی مردانگی .دننخود را به اثبات برسا 2قضیب

در حالی که  .رسانده و خواستار این است که ثابت کند شرق مذکر و غرب مونث است
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آنان از لحاظ فرهنگی منفعل، مطیع و احساسی  ر از مونث بودن شرق این است کهمنظو

است که در سطح این  فکریندارند. پس وظیفه چنین روشناینکه قضیب هستند نه 

 فرهنگی به مبارزه برخیزد تا دلیلی بر اثبات برتری خویش بر فرهنگ غرب باشد.

کرده و  از طبقه تحصیل «ماالتذروه الریاح»از جایی که قهرمان  . 15 م:1221طرابیشی،)

رخیزد؛ زیرا غرب ی به مقابله با غرب باز نظر فرهنگ تواندروشنفکر نیست در ابتدا نمی

هذه البالد، کم هو اجلميلح  ةظمةِ يا لَ . »ها و سعادت استی تمام نمای خوبیاز دید او آیینه
هذه املدينِة ينةموَن ِبکلِّ  نَي يفنطمجيَع الس کاِن القا أنه  أن يکوَن اإلنسانح موجودًا هنا، الشكَ 

 السةادةح  دح وجَ تح  ، أينما َوجدواعليهم حاجةٌ  مح رَ ما يريدوَن وال ُتحْ  َت أيديهم کله اخلرياِت َوجیدوَن ُت
  .55: همان) «اجلمالح  وأينما کانوا يکون

آمد تا دلیلی بر اثبات میرپی تقلید همه جانبه از فرانسویان ببه همین علت وی در   

ره و ، تغییر چهی غذا خوردنکه با نحوه باشد و خواهان آن استفرهنگ غرب  برتری

 موجود هایشکاف و هاتناقض با چیز هر از بیش تقلید .آن را در خود منعکس کند ،نام

 هابرمبنای دوسویگی تقلید . گفتماندارد سروکار استعمارزده و استعمارگر میان روابط در

 باشد تا همراه تفاوت با پیوسته باید تقلید باشد، اثرگذار نکهبرای آ است؛ گرفته شکل

ا آن را مجاز حضور باشد. این همان چیزی است که همی باب ناپذیری تعین از ای نشانه

 . 14: 1828فرهمندفر، )نامیده است 

 رود،های پاریس میکی از رستورانبرای مثال هنگامی که به همراه دوستانش به ی

ست، او نیز همان غذا را سفارش بدون اینکه بداند دوستش چه غذایی را سفارش داده ا

الشی من َفضِلک قال  ذی طَلَبه صديقی هذا.. نَ َةم نفسَ انا أطلبح الشَی نفَسه ال»دهد: می
مدتی  . از سوی دیگر بشیر طی  12)همان:  «هذا بحغَم أنهه مل يَةِرف متامًا ماذا طََلَب َصديقحه 

د و حتی از دههای خانواده پاسخ نمیاز نامه به هیچ یکد کنزندگی می که در فرانسه 

که  و خواهان آن است قبلی آنان پاسخ داده، اظهار پشیمانی کرده هایه نامهاینکه ب

   12: همان) «نیمح هح الت َ  و اجلزايرح  جزايرياً  انا لستح .»اصالت الجزایری خویش را پنهان سازد 

قهرمان داستان در بحث تاثیر فرهنگی هویت خود را باخته و برای اثبات موجودیت 

تر در این باب، تاثیر ود با استعمار است؛ اما نکته مه خویش در پی همانند سازی خ
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که ادوارد سعید از آن به )دانش/ انقیاد  تعبیر  ق استمتنی در بازنمایی شر هایسیاست

، با «برنار»فرانسواز درباره شوهر خود در این رمان آنگاه که   .15: 1811)سعید، کندمی

 ع از تاریخ و تمدن این کشور گوید که او برای اطقکند، میبشیر صحبت می

آید که برنار در پی میاسقمی به الجزایر رفت. از سخنان فرانسواز اینگونه بر -آفریقایی

 شناسایی مردمان الجزایر است:

هناك  ِر الثحّوابِ ِسي ويذَهَب إلی اجلزاير ِلَقهْ يَتَطوهَع فی اجلَيِش الِفَرنْ  فَ َقد َبَغَب برناب أنْ »
کان   َعنِي املکاِن َعلی تابيِخ وِحضابِة ذلك البلد اإلفريقي، اإلسالمي،... فَ َقدْ  يفستطالع وِلاْل 

عرعار، )« أحواِل ذلك البلدِ  إنهه يتهيّأ لِتأليِف کتاب  َعنْ ... کتشاِف طاغيًا علی َتَصر فاتِهَوَلةحه باال 

 . 112م: 1211

با  ه غرب ابتداشود کگونه برداشت میندر این قسمت از سخنان فرانسواز، ای

کند و سپس براساس همین شناسایی آداب و رسوم مردمان شرق از آنان آگاهی پیدا می

غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛ یعنی متون علمی،  .کندشناسایی بر آنان حکمرانی می

کند و آنان را نادان، بدوی ادبی، اقتصادی و...شروع به تولید گفتمانی درباره شرق می

این همان شکل دیگر اروپامحوری  کند.ندارد و بر این اساس بر آنان سلطه میپو..می

شود و هدف آن پدید سازی  از آن یاد می)دیگری است که تحت عنوان خاورشناسی

 ؛آوردن تعریفی مثبت از خویشتنِ ملی جوامع غربی در مقابل جوامع شرقی است

ها در میان مردم پذیرفتن آن های منفی را که مایل بهجوامعی که غرب تمام خصلت

ادوارد سعید همچنانکه  . 585: 1824تایسن، ) کندها فرافکنی میخویش نیست، به شرقی

ذبح »و در مبحث گفتمان استعماری از آن تحت عنوان « الثقافة و اإلمبریالیة»در کتاب 

  . 25: 1214سعید، ) کندیاد می« بقغی

گوید که می کند،ته شدن شوهر خود را بیان میدلیل کش فرانسواز زمانی که در ادامه

اما جهالت آن مردمان وی را  او برای کسب عل  رفت، برای از بین بردن جهالت رفت؛

 :کشت

لحة، تَ بهًا  لولئك الذين َلة، فَ َقَتَلْته اجَلهْ حيي اجَلهَ ذهب ليح ... ت ََّنايتحه محَؤسَِّفًة يا جاكکانَ   َلَقدْ »
« َشبابَه ومل يراعحوا فحتوتَه َفأَخَذوه أسريًا ونَ َفذحوا فيه اإلعداَم دوَن تأخري   وامحَ قَ َتلحوه... مل يرْ 
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تمام  بشیر. از آنجا که سواز در پی انتقام از الجزایر استبه همین سبب فران . 181)همان:

باعث  است، هقطع کرد ،روابط خود را با خانواده و هر آنچه که مربوط به الجزایر بود

 ک سو زمینه برای تحقق هدف فرانسواز فراه  شود و از سوی دیگرشده که از ی

شیفته مطالعه کتبی که وی  شودو باعث  ای در وی به وجود آیداحساس غربت کشنده

های ه صورت خودجوش به بازدید از محلهز قرار دارد و بگردد که در کتابخانه فرانسوا

تا آنجا که  ؛گذراندندآنجا زندگی میفقیرنشینی برود که هموطنانش با فقر و فقکت در 

مَتَتهع » شود.ها سکنی گزیند؛ اما فرانسواز مانع میگیرد که در همان محلهحتی تصمی  می
فهما يذهباِن إلی حیِّ باق  عظيم وتابًة أخری ... .َةًة مل يَ َرها فی السابقالبشريح بالقراءِة محتْ 

الطفال وَمَع مروِب الياِم أصبح البشريح يشتاقح زيابَة هذه  يه اجلدباِن شق رِیَ يقصداِن حيًّا فقريًا محةْ 
: همان) «عليه ذلك َتِقَل ليسکَن هناك...أال إنه فرانسواز أَبتْ يَ نْ  الحياِء الفقرية، بل ولقد أباَد أنْ 

182.  
خویش  یوجودارزش دو عامل تا این قسمت از داستان، موجب گردید که بشیر به 

برنار به الجزایر و تألیف کتاب از سوی او و دوم اینکه در کتابخانه  پی ببرد اول، سفر

که نشان ازاین دارد که غرب،  پیرامون تاریخ الجزایر وجود دارد هاییفرانسواز کتاب

تا به راحتی بر آنان  داند و همین امر سبب گردیدهبیش از خود شرق درباره آنان می

الجزایر  های پیرامون تاریخه خواندن کتاببشیر، پس از آن که شروع ب .سلطه یابند

که  واز اینگونه برداشت کردزیرا از سخنان فرانسبرد؛ به جهالت خود پی می کندمی

 ؛همین امر باعث گردیده که بر آنان سلطه کند وپندارد را جاهل و نادان می قغرب، شر

چرا که بشیر آنگاه  برای انتقام و سلطه بر شرق بود؛ وحشی و نادان ابزاری یعنی شرقِ

اینگونه پاسخ می دهد: وی  ،که از فراسواز درباره ی کشته شدن همسرش می پرسد

َشر اجلزائريني عبابٌة عن أحناِس َب ما َقرأتح أّنکم أنتم َمةْ تح وَحسْ َب ما مسَِةْ َتِقدح َحسْ لقد کنتح أعْ »
ماِء، محَتَوحِّشني، المتَْ  ِطئًة بِّ والوحدِّ لقد کانت مجيعح تِلَك الوصاِف، خحْ ِلکحوَن َذبهًة ِمَن احلح َسّفاکني للدِّ

 در نتیجه بشیر . 121: همان) «َدَبها وَهَدَفها وَسأکونح ِضدهها دائماً ِرفح اآلن َمصْ رَِضًة وأنا أعْ ومحغْ 

 کند که از نظر فرهنگی پیشرفت کرد.زمانی توانست با غرب مبارزه 
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 واگرایی مرد شرقی از زن غربی

تواند در برابر مستعمره زمانی می»گوید: می 11باامی ببه نقل از ه 21بارت مور

یعنی بتواند نگاه  ؛استعمار مقاومت کند که بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ دهد

  .12ش: 1811بارت مور، « )وی را به چالش بکشد

ه چ داندنمیشنود آشفته خاطر گشته و شیر، خبر استققل الجزایر را میپس از آنکه ب

. گیرد؛اآلن در معرض تمسخر همگان قرار می گوید کهکاری انجام دهد و با خود می

پیش از این چنین نگاه  که کندای نگاه میفرانسواز به گونه عکسوی در این حالت به 

خندد، بشیر در و به او می کردهد که فرانسواز وی را مسخره کن. او حس مینکرده بود

 از ایستادگی و مقاومت یهاینگاه خیره فرانسواز را به چالش بکشد و رگهاینجا توانست 

رو به  «خود»های جامعه رفت از چالشحقیقت بشیر که برای برون در .کشداو شعله در 

شود. به همین سبب، می ود، اینک از سوی استعمارگر مسخرهسوی دیگری کرده ب

 .گردددچار تردید می خود از فرانسه پیشیندربرداشت 

از پرداختن بهای  ،سرانجام فردی که نامزد جذب شدن در جامعه استعماری بود

 ای که استعمار شدهآید. لحظهسرسام آوری که الزمه این کار است به ستوه می

ها و اتهامات استعمارگر را به جان خریده است و رفته رفته یابد که همه نکوهشمیدر

در این زمان از درک واقعی  گران نگریسته است.به کسان خویش ه  با نگاه استعمار

 یف ، کما ل  یَفْعَلْأمْعَنَ فیها النظرَ» . 14۲ش:1854)ممی،  افتدمفهوم خویش به وحشت می

تَسِ ُ، إنما ات، إنَّ المرأةَ التی تَبْالمرّ السابقِ و اکْتَشَفَ من هذه الصورةِ...التی رآها مئاتِ

شعان بهذه ت أسنانها تلمعُ وها هما شفتاها یهمنه؛ فها ک علیه، وتسخرُ تضح یه

به  . 122 :1211)عرعار، «غفلٍلی من مَ یا غفلٍیا لی من مَ»کرکراتها تعلو:  یالسخریّةِ وها ه

در حقیقت، پاسخ  دهد.ست ازدواج فرانسواز پاسخ منفی میبشیر به درخواهمین سبب 

إنّی قدمتُ إلیک »غرب است  ندادن بشیر به خواسته فرانسواز به معنای جدایی شرق از

لک،..نع  یا جاک..إنّنا  منک بإسمی وبإس  إبنی...فترضانی زوجةً فی هذا الظرف، ألطلبَ

« ها هناءٌو کلُّ ها سعادةٌتعود لنبنی الحیاة کلُّمعنا..فترجع و  ، فتعیشَاإلثنان نأمل أن تقبلَ
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 صرخَ» دهندگونه پاسخ میی فرانسواز اینبشیر در پاسخ به خواسته  124م: 1211)عرعار،

  . 12۲: همان) «بکل ما یملک من قوة: ال ث  ال البشیرُ

البته نباید از نظر دور داشت که یکی از دالیل واگرایی بشیر از زن غربی، دیدن 

های ناپسندی از وضعیت زنان در جامعه غربی بود؛ همان زنانی که روزی بشیر جلوه

های فریبنده غرب یکی از جلوهداشت. در حقیقت آنان را  آرزوی برقراری ارتباط با

برند؛ اما آزادی جنسی آن است و مردان شرقی در برخورد با زنان غربی از آن بهره می

ای دیگر نگریسته است و توجه غرب به ماده پرستی و بشیر به این موضوع به گونه

تَقِفْنَ  عدیداتٍ نساءً ،فوجدوا هناک بمجرَّدِ دخولِه  الحیَّ» کند:پرستی را نقد میجس 

تَبِعْنَ الهَوَی مقابلَ النقودِ...إشْمَازَّ  علی األرصِفَةِ، تَسْتَنِدنَ إلی األعمدةِ والجدران، نساءً

إنّه لَعارٌ فی فرنسا؟  ه، أهذا الحیُّ موجودٌ حقیقةًالبشیرُ من هذا المنظرِ فراح یسأل نفسَ

هذه النساء... لکن إنّ هذا ال یوجد  حیاء ومثلُهذه األ أن یکونَ فی مُدُنِها مثلُ علی فرنسا

عبَ الجزائر فی الجزائر، رغ  أنها بقدٌ متأخرةٌ، تَتَعَرَّضُ لِکلِّ األمراضِ االجتماعیةِ، إنَّ شَ

-11م: 1211)عرعار، « الیَرضَی بأن یشتملَ مجتمعَه علی فئاتٍ مثل هذه إنَّ عقیدته تُحْرِصُه

11 . 

ها سعادتمند و خوشبخت هاست و آنها از آن غربیخوبیتمام  بشیر معتقد بود که

به مرکزیت و برتری غرب شک  وآید هایی به خود میهستند؛ اما با دیدن چنین زن

های اجتماعی و روحی رای  است؛ ای که سوء استفاده از ضعفدر جامعهکند. می

س و اضطرابی ها همیشه در ترتواند جای چندانی داشته باشد و انسانخوشبختی نمی

 . 15ش: 1812عرفانی، )که آنان را قربانی بگیرند  کندزندگی می

های زیادی ، با زنکندفرانسواز با خود شک می به رابطه بشیر همچنین پس از آنکه

 که کنددر نهایت، بیان میبشیر  که نماینگر فرهنگ غرب بودند. کند ارتباط برقرار می

إنه احلحَب يف هذا البلِد » :ز عشق، سعادت و آرامششود جیافت می در پاریس همه چیز
يف هذه  عليه اإلنسانح  وي حَةرِبد ويبةث...إنه کله ما يبحثح  َيسِفقْ نادب... وأنه الفسَق َلکثرٌي...إذ فَ لْ لَ 

 که تمدنی» . 142:همان)« محْنَةِدمة ثالثةٌ  فهذه أشياءٌ  واحلبَ  والسةادةَ  البلِد، جیده إال الطمأنينةَ 

 آلوده حیث اخققی از و است بیماری تمدن کند،می توجیه را زور بنابراین و عماراست
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 خود عاقبت هیتلر، و دیریم انکار آن به انکار این از و نتیجه آن به نتیجه، این از که است

 هر در که است وحشیگری تمدن یک مقدم سنگر استعمار. خواندمی باز را خود فرکی

همانگونه که  . 11: 185۲سزر، ) «جهد بیرون تمدن مطلق ینف آن از است ممکن لحظه

ها و واگرایی آنان از غرب مشاهده شد نویسنده پایان این رمان را به خودآگاهی شرقی

های خت  کرد تا بتواند بر این مطلب صحه بگذارد که اگرچه غرب از طریق سیاست

رودستی و منفعلی بر شرق هایی ساختگی از قبیل زنانگی، فمتنی و نفوذ فرهنگی ماهیت

های دست و پاگیر را کنار زده و کند، اما مردمان مشرق زمین باید این ماهیتتحمیل می

 حقیقی خود پی ببرند.  به وجود
 

 نتیجه

هایی مطیع ی مرد ساالر از زنان، شخصیتهای جنسیتی سنتی در جامعهپذیرش نقش. 1

گیرند، زن زن در یک تقابل دوگانه قرار میای که مرد و سازد به گونهبردار میو فرمان

ی وی آید، بدین جهت است که مرد انواع تحقیر را دربارهفرع و مرد اصل به شمار می

محسوب  "دیگری" ،ای که مردساالری حاک  باشد زنبرد؛ از این رو در حوزهبه کار می

ی داشته و زن پذیرمرد شرقی در رابطه با زن غربی نقش منفعل و کنششود؛ اما می

با وجود آنکه « بشیر»گری ایفا کرده است به عبارت دیگر در این رمان غربی نقش کنش

نسواز اما فرا ؛آیدمرد است؛ اما در بحث تاثیرگذاری منفعل است و مونث به شمار می

در ارتباط با بشیر فعال است و در نتیجه مذکر به شمار  با وجود آنکه یک زن است،

گوید شرق در برابر سیاست استعمار است که می أله نشأت گرفته ازاین مسآید. می

  .آیدغرب، مونث و منفعل به شمار می

سواد شرقی و رابطه فرهنگی شرق و غرب از طریق رابطه جنسی بین یک فرد بی. 1 

ارتباط بین آن دو که به صورت نمادین   گردد.زن تحصیل کرده غربی تبین مییک 

بت به شرق رهنگی شرق و غرب است، بیانگر آن است که غرب نسگر ارتباط فتصویر

نه از باب یاری است؛ که به جهت شناسایی  ،به شرق سادیس  دارد و گرایش آن

تر و راندن او به سوی قهقراست؛ بدین گونه که غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛ دقیق
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اثبات کند آنان وحشی  یعنی متون علمی و تالیف کتب در پی سلطه بر شرقیان است تا

این مساله جنسیت در رابطه با زن غربی نه ابزاری برای انتقام از بنابر و نادان هستند؛

غرب بوده است بلکه راهی است برای حذف  و نه وارونه کردن رابطه شرق وغرب 

با وجود این،  .آنان به عنوان یک هویت مستقل« غیریت»هویت شرقیان و از بین بردن 

اهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب را خودشناسی و به نویسنده ر

های مشرق زمین و در شناسی و آگاهی یافتن از تمدن و پتانسیلعبارت دیگر شرق

های شرقی ای در کشورمقابل اشراف بر حقایق فرهنگی غرب که به صورت فریبنده

تحت تأثیر فرهنگ غربی، ذبح ها وسیله شرقیتا بدین نمود یافته است، ارائه داده است

 بقغی نشوند و خود را شخصیت درجه دوم به حساب نیاورند.

نویسنده این رمان در پی ساختارشکنی است و در بحث ارتباط مرد شرقی با زن . 8

شرقی با طرح چند سوال در باب وجود حقیقی زن و ماهیتی که جامعه برای زنان حلق 

ها را گاه جوهری بودن زنانگی و ضعف برای زنکرده است، خواستار آن است تا دید

هایی نیستند، صرفا به نفی کند اما چون هنوز جامعه عربی هنوز پذیرای چنین اندیشه

نویسنده با  اشاراتی خفیف بسنده کرده است اما در بحث ارتباط مرد شرقی با زن غربی،

مان از سلطه طرح راهکار خودشناسی و دیگرشناسی و در نتیجه رهایی یافتن قهر

هایی از قبیل فرهنگ غربی و بازگشت به کشورش، در پی آن است که بفهماند ویژگی

ها از طریق گفتمان مانده، کودک صفت و مونث و منفعل که غربیعقب ضعیف،

تواند به اند، جوهری نیستند و در نتیجه شرق میها تحمیل کردهمحوری بر شرقیقوم

 وجود اصلی خویش باز گردد.
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 شناسی، ترجمه: عبدالرحی  گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسقمی. ، شرق1811سعید، ادوارد ) -

 بغداد. مکتبۀ، 4، ترجمه: کمال أبودیب، طبریالیۀاإلمو  الثقافۀ ، 1214..................... ) -

 دیوان العرب. مکتبۀسعید، ادوارد )د.ت ، اإلستشراق،  -



 719...  عرعار العالی محمد اثر «الریاح تذروه ال ما» رمان پسااستعماری خوانش

های ادبی معاصر، ترجمه: عباس مخبر، تهران،  ، راهنمای نظریه1821سلدن، رامان و پیتر ویدوسون ) -

 طرح نو.

 نشرعل .، تهران: نظریه و نقد پسااستعماریش . 1812شاهمیری، آزاده ) -

ی علمی ، فصلنامه«بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من» ،ش 1821صابرپور، زینب ) -

 پاییز. 18پژوهشی نقد ادبی، ش

 .12، ط ةإلی الشمال، بیروت، دارالعود ةم ، موس  الهجر1222صالح، طیب ) -
فی  ةنس و الحضارالج أزمۀ، دراسة فی انوثۀو  رجولۀم ، شرق و غرب؛ 1221طرابیشی، جورج ) -

 .الطلیعۀ، بیروت، دار 4ط  العربیۀ، الروایۀ

 ، الجزائر.االبتسامۀ مجلۀم ، ماالتذروه الریاح، 1211عرعار، محمد العالی ) -

ش ، روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی، لس انجلس امریکا: انجمن گسترش 1812عرفانی،کوروش ) -

 زبان و فرهنگ ایرانی.

 گریز از آزادی، مترج : داوود حسینی، چاپ اول، تهران، انتشارات گلشائی. ، ش18۲8فروم، اریک ) -

استعماری، مجله مطالعات  همی بابا و نظریه پسا«: جایگاه آستانه فرهنگ» ، 1828فرهمندفر، مسعود ) -

 انتقادی ادبیات، شماره اول/شماره مسلسل چهارم.

الهه دهنوی و سعید  ه جقل سخن ور،ش ، درسنامه نظریه ادبی، ترجم1811کلیگز، موری ) -

 سبزیان،تهران، نشر اختران.

از کتاب « مردی در کوچه» ، نقد فمنیستی داستان کوتاه 1821محمدی، اویس و زینب صادقی ) -

 .15-118، ص1غاده السمان، مجله زبان و ادبیات عربی، سال پنج ، شماره« اندچشمانت سرنوشت من»

ی استعمار شده، ترجمه: هما ناطق، چاپ سوم، ی استعمارگر، چهرهش ، چهره1854ممی، آلبر ) -

 تهران، انتشارات خوارزمی.

)الطموح، البحث  الروائیۀ ، البناء الروائی و اعمال محمد العالی عرعار 1222/1212منصور، بوراس ) -

  ، سطیف: جامعة فرحات عباس. بنیویۀ مقارنۀعن الوجه اآلخر، زمن القلب 
- Spivack, Gayatri (1993), Can the Subaltern Speak? London, New York: Routlledge. 

 

 

 
 



 

 
 
 

 (انموذجا یه  )الجنس لمحمد العالی عرعار« ما ال تذروه الریاح»  روایة في ه  ینیالما بعد الکولو  قراءة
 

 1بهنام فارسی
 فاطمه شهریاری1

 
 صالملخ  

« اآلخر»ترفض  لالستةماب والسياسية االقتصادية طةالسل أنّ الی أن تبني  الکولونيالية بةد ما ةح يتسةی نظر 
هی « يةاجلنس»للغرب علی الشرق.  يالخالقو  وتوکد علی التفوق الثقايف مستقلة ية)اإلفريقيني و اآلسويني( کهو 

بني من خالل التحدی  بواياِتم تطرق اليها الروائيون الةرب يف اليتهذه النظرية  من أهم املفاهيم املطروحة يف
 يجزائر  يعرعاب بوائ . حممد الةايلالغربية ةاملرأو  يی تبلوب فی تفاعل الرجل الشرقالذ يالغرب، التحدالشرق و 

زوجته من عب التةالق بني الرجل الشرقی و  هیو « ما ال تذبوه الرياح»من خالل بوايته  «اجلنسية» يةيتناول إشکال
التحليلی الی -املنهج الوصفی من نةدف استةاِت سةذه الدبامن جانب آخر. ه الفرنسية ةبني املرأبينه و جانب و 

باجملتمع  يدوبها اجلنسی التقليد يف الشرقية ةزوجته و مدی تأثر املرأبني الرجل الشرقی و  الةالقة يةتشريح کيف
فی و  یأخر  يةمن ناح الغربية ةمقابل املرأ يالرجل الشرق ية/ انفةاليةالی تقييم مدی فةالو  يةهذا من ناح يالبو 

 ةاملرأ عن أنّ  جةالنتي يُتک الضةف.الشرق بالنثوية و تصاف املرأة و ئی حول اهة نظر الرواالنهايه الی تبيني وج
فی  (بمز للشرق) الشرقی الرجللکن التزال تبقی منفةال و  الشرقية الثقافةو   ياجملتمع البو  متأثرة من الشرقية
لکن الروائی يسةی سابدا ويتصف بالنثوية و  مةاکساً  يةلب دوباً و ينفةل  )بمز للغرب( الغربية ةاملرأ مع عالقته

فا املرأة والشرق بالنثوية والضةف وليست هذه الوصاف الثقافة و االستةماب وصّ  الحداث الی أن يبني أنّ 
 هلما.   جوهرية

 
 
 
         .، املرأة الغربيةالرجل الشزقي، اجلنسيةعرعاب، ما ال تذبوه الرياح،  حممد الةايل :لرئیسیةات االکلم 
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