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چکیده
نظریه و نقد پسااستعماری در صدد آشکار کردن این مسأله است که سلطه اقتصادی و سیاسی استعمار،
«دیگریت» مردمان آفریقا و آسیا را به عنوان هویتی مستقل نفی مییکنید و برتیری فرهنگیی و اخققیی
قدرتهای امپریالیستی غربی را مورد تاکید قرار میدهد« .جنسیت» یکیی از بنییادیتیرین مفیاهی نقید
پسااستعماری است که در رمانهای عربی در بحث ارتباط شرق با غرب مطرح میشود و این ارتباط در
کنشها و واکنشهای مرد شرقی با زن غربی نمود پیدا میکند .محمد العالی عرعار ،از جمله نویسندگان
الجزایری است که با نگارش رمان پسااستعماری «ماالتذروه الریاح» ،از طریق ارتباط قهرمان داسیتان بیا
همسر خویش و زنی فرانسوی به مسأله «جنسیت» پرداخته است .این پژوهش در پیی آن اسیت تیا بیا
استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ارتباط مرد شیرقی بیا زن شیرقی از منظیر نقیش پیذیری
جنسیتی سنتی بپردازد و میزان کنشگری یا کنشپذیری مرد شیرقی در ارتبیاط بیا زن غربیی را نماییان
سازد و دیدگاه نویسنده در باب جوهری بودن «زنانگی و ضعف» برای «شرق و زن» را تبین کند .نتیای
پژوهش حاکی از آن است که زن شرقی تحت تاثیر جامعه مردساالر و فرهنگ شرقی ،همواره کنشپذیر
است و مرد شرقی کنشگر است؛ اما مرد شرقی (نماد شیرق در ارتبیاط بیا زن غربیی (نمیاد غیرب
کنشپذیر شده و در جایگاه مونث قرار میگیرد ولی نویسنده با پیشبرد حوادث داستان تقش میکند تا
نشان دهد که صفت «زنانگی» برای شرق و زن شرقی جوهری نیست بلکه چیزی است کیه فرهنیگ و
استعمار ،بر آنها تحمیل کرده است.
کلیدواژهها :محمد العالی عرعار ،ما التذروه الریاح ،جنسیت ،مرد شرقی ،زن غربی.

 -1نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Email: behnam.farsi@yazd.ac.ir
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مقدمه
ادبیات پسااستعماری در نیمه دوم قرن بیست در بافت کشورهای مستعمرهای که به
دنبال گونهای استعمارزدایی از فرهنگ ،تاریخ ،ادبیات و مه تر از همه هویت خود
بودند ،به وجود آمد .در مورد اغلب مستعمرات پیشین بریتانیا ،این دوره از میانهی قرن
بیست وبه ویژه با پایان جنگ جهانی دوم ،که بیشتر این مستعمرات برای استققل خود
از بریتانیا مبارزه میکردند ،آغاز گردید (کلیگز1811 ،1ش . 111 :این نظریه دارای مفاهی
پرشماری از جمله اروپا/غربمحوری ،نژاد ،مرکزیت ،تقلید ،جنسیت ،دیگری ،زبان و
فرادست /فرودست است؛ یکی از بنیادیترین این مفاهی که تاثیر عمیق ،محرک و
الهامبخش آن ،به زایش و تکوین این نظریه یاری رسانده« ،جنسیت» است .این مفهوم
در دو نظریهی فمنیس و پسااستعماری اهمیت بسزایی داشته و سبب تقریب این دو
نظریه در طول چند دههی اخیر گشته است« .بیل اشکروفت »1معتقد است که این
همخوانی ناشی از آن است که دو نظام مردساالری و امپریالیسی اشکال متفاوتی از یک
نوع سیطرهاند که در هر دوی آنها یک جزء{استعمارگر /مرد} در صدد بسط سلطهی
خویش بر دیگری {استعمارزده /زن} است .از این رو ،تجربهی زنان در نظام
مردساالری از جوانب متعددی با تجربهی جوامع استعمارزده همخوانی دارد (أشکروف و

آخرون1212،م . 111-111 :یکی از مهمترین مسائلی که در «جنسیت» مطرح میشود،
متصف شدن شخص ضعیف به «زنانگی» است؛ خواه این ضعیف ،مرد باشد خواه زن،
خواه شرق باشد یا غرب .این اتصاف بر اساس کارکرد و میزان تاثیرگذاری یک طرف
بر دیگری صورت میپذیرد .نکته مه دیگر اینکه چالش فرهنگی شرق و غرب از
برجستهترین موضوعات رمانهای پسااستعماری است که تقابل آنها در مفهوم جنسیت
و در قالب برخورد مرد با زن نمود پیدا میکند.
محمد العالی عرعار ،از جمله نویسندگان الجزایری است که در رمان «ماالتذروه

الریاح» به بررسی ارتباط شرق و غرب پرداخته است« .جنسیت» از مه ترین مسایل نمود
یافته در این رمان است که در دو چهارچوب متفاوت ظهور یافته است .یکبار قهرمان
داستان (مرد شرقی در برابر زن شرقی قرار میگیرد و نماینده جامعهی مرد ساالر
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الجزایر است؛ بار دیگر با زن غربی برخورد میکند که به گونهای متفاوت واکنش نشان
میدهد و در موقعیت ضعف قرار میگیرد .نویسنده این رمان در حقیقت در پی اثبات یا
رد این نظریه است که آیا اتصاف زن شرقی و شرق به زنانگی (جنس ضعیف ،مونث یا
دیگری در مقابل مرد /غرب (جنس مذکر ،مرد یا «من» یک امر جوهری است یا اینکه
این وصفها ،زاییده تمدن و فرهنگ است.
این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی ارتباط
مرد شرقی در رابطه با زن شرقی از منظر نقش پذیری جنسیتی سنتی بپردازد و در
ارتباط وی با زن غربی کنشگری یا کنشپذیری او را نمایان سازد و تاثیرات فرهنگی
غرب بر شرق را در این ارتباط تبیین کند و این مطلب را بررسی کند که نظر نویسنده
در باره جوهری بودن زنانگی چیست .برای بررسی این مسائل باید به سواالت زیر
پاسخ داد:
 .1کنشگری یا کنشپذیری مرد شرقی در برابر زن غربی و شرقی چگونه است؟
 .1رابطه فرهنگی بین شرق و غرب چگونه از طریق رابطه جنسی تبیین میگردد و
راهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب چیست؟
 .8دیدگاه نویسنده در باره جوهری بودن زنانگی در مورد «زن شرقی و شرق» چیست؟

پیشینهی پژوهش
در باب رمان «ما ال تذروه الریاح» پژوهشهایی صورت گرفته که مه ترین آنها در ذیل میآید:
 .1مقاله «خطاب الهویۀ فی روایۀ ما ال تذروه الریاح لمحمد العالی عرعار» ، 122۲( ،دراسات
جزائریۀ ،شماره ،8نوشته عز الدین بای ،که به بررسی مسائلی مانند هویت ملی ،هویت
الجزائری ،هویت فراملی ،ناسیونالیس  ،قومیت ،فرهنگ و تمدن در این رمان پرداخته
است.
 .1مقاله « االنا و اآلخر فی روایة ما ال تذروه الریاح» ،نوشته بشیر محمد بویجرة122۲( ،
مجله دراسات جزائریۀ ،شماره ،8مسأله «تقابل شرق و غرب» را مورد بررسی قرار داده
است.
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 .8مقالهای دیگر تحت عنوان «صورة اآلخر الفرنسی فی الروایۀ الجزائریۀ «ما ال تذروه الریاح»

أنموذجا» اثر عبدالقادر شریف بموسی ،حولیات جامعة قالمه للعلوم اإلجتماعیۀ و
اإلنسانیۀ ،شماره  4موجود است که با دید روانشناسانه مبحث «سادیس و مازوشیس »
در این رمان را مورد بررسی قرار داده است
 .4پایان نامه الحاج بن علی با عنوان «تمظهرات االخر فی الروایه العربیه المغاربیه» (-1212
 1222که به بررسی سه رمان «المراة و الوردة»« ،مدینة الریاح» و «ماالتذروه الریاح» پرداخته
است و هویت عربی را در برابر دیگری غربی قرار داده است.
 .5مقالهای با عنوان «عقده حقارت در رمان «ما ال تذروه الریاح» با تکیه بر نظریه آلفرد آدلر»

( 182۲از بهنام فارسی و فاطمه شهریاری در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
شماره  45انتشار یافته است و نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که عقده حقارت در
ش خصیت قهرمان داستان که نماد مردمان مشرق زمین است در سه قالب :از خود
بیگانگی ،تحقیر دیگران و تقلید نمود یافته است.
با وجود چنین پژوهشهای ارزندهای ،تا کنون پژوهش مستقلی به بررسی مسأله
«جنسیت» در رمان فوق الذکر نپرداخته است .تفاوت این مقاله با پژوهشهای حاضر در
آن است که میخواهد با نشان دادن پیوندهای عمیق میان دو رویکرد فمنیس و
پسااستعماری ،مسأله میزان کنشگری یا کنشپذیری شرق را در مقابل غرب – که در
این رمان در قالب تقابل مرد شرقی با زن غربی به نمایش گذاشته شده است-نشان دهد
و به این مساله بپردازد که دیدگاه نویسنده در باره صفت زنانگی که (شرق یا زن
متصف به آن هستند ،چیست و چه رویکردی را انتخاب کرده است.

خالصه رمان «ما ال تذروه الریاح»
حوادث رمان "ماالتذروه الریاح" در طی دوران انققب آزادی بخش الجزایر اتفاق
میافتد .این رمان با عروسی «بشیر» شخصیت اصلی داستان آغاز میگردد و با گذشت
دوماه از شروع زندگی با «ربیعه» ،توسط نیروهای فرانسوی دستگیر میشود .وی در
اولین لحظات دستگیریش شیفته قدرت آنان میگردد و در پی اطاعت همه جانبه از
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نیروهای فرانسوی برمیآید .بشیر ،پس از مدتی توسط نیروهای فرانسوی به پاریس
برده میشود و مسئولیت آموزش سربازان الجزایری به او سپرده میشود .وی در این
مدت به هیچ یک از نامههای خانوادهاش پاسخ نمیدهد و اصالت الجزایریاش را رد
کرده و خود را به طور کامل فرانسوی میداند و اس خود را به «جاک» تغییر میدهد.
بشیر پس از مدتی زندگی در فرانسه با فرانسواز؛ بیوه زنی فرانسوی آشنا میشود که از
طریق یک عشق پوشالی در پیآزار و تحقیر بشیر بر میآید .سرانجام بشیر در کتابخانه
فرانسواز به کتابهایی پیرامون تاریخ الجزایر برمیخورد و با خواندن آنها با تاریخ
سرزمین خویش آشنا شده و از طریق خواندن آنها به خودآگاهی رسیده و به الجزایر
باز میگردد.

جنسیت
در ابتدا باید میان دو واژه جنس و جنسیت تفاوت قائل شد؛ جنس :ساختار
زیستشناختی ما به عنوان موجود مذکر یا مونث است حال آنکه جنسیت ،تربیت شدن
ی ما به عنوان موجود زنانه و یا مردانه است که ساخته و پرداخته جامعه به شمار
فرهنگ ِ
میآید و نه طبیعت آنها (تایسن . 158 :1824 ،ه زمانیِ متمرکز شدن نگاه اندیشمندان و
نظریه پردازان بر مقولهی جنسیت به ویژه زن به مثابهی سوژهی مطالعاتی در نظریات
فمینیستی و توجه به تحلیل سوژهی مستعمراتی در نظریات پسااستعماری ،این رویکرد
مطالعاتی را بیش از پیش مه و تأثیرگذار کرده است .پیوندهای این دو نظریه از آنجایی
آغاز میشود که هر دو ،بر بخشیدن صدا و امکان حضور افرادِ به حاشیه رانده شده در
جامعه پافشاری میکنند .یکی از مه ترین فصلهای مشترک فمنیسی و پسااستعماری،
تلقی زن و شرق به مثابهی «دیگری»« ،حاشیهای» و «منفعل و مونث» است .رابطه
غالب /مغلوب در تقابل دوتایی غرب /شرق در نظریه پسااستعماری به صورت تقابل
مرد /زن در فمنیس قرار می گیرد .اعمال خشونت بر شرق و سرکوب آن از سوی غرب
شکل دیگری از فشار و تهدید نظام مردساالرنه است که به پیکر و روان زن تحمیل
میشود .در این تقابل غرب نقش مردانه بازی میکند که خردمند ،مترقی ،منظ است و
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در مقابل شرق نقش زنانه را ایفا میکند که نابخرد ،افسار گریخته ،احساساتی و مبه
است (شاهمیری1812 ،ش . 181-184:هلن سیسکو 8بر این باور است که همین نظام های
دوگانه که جنسیت را می سازند ،پدیدآورندهی امپریالیس ه هستند .زنان با سیاهی،
دیگریت و آفریقایی و آسیایی بودن مرتبط میشوند و این در مقابل وضعیت مردان
است که با روشنایی ،فردیت و تمدن غرب پیوند میخورند (کلیگز. 151 :1811 ،
استعمار /مرد سعی میکنند تا طرف ضعیف و متأثر ،متصف به مفهوم
«زنانگی/ضعیف/دیگری» شود و در موقعیت فرودست قرار گیرد اما سیمون دوبوار در
مکتب فمنیس بر آن عقیده است که هیچ سرنوشت زیستشناختی ،روانشناختی و
اقتصادی چهره زن را به عنوان یک چهره فروتر تعیین نمیکند و در واقع این تمدن
بشری است که این کاستیها را پرورانده و آنها را بر زنان تحمل کرده است (دوبوار،

 . 1۲1 :1812از طرف دیگر نیز ادوارد سعید در شرقشناسی خود قائل بر آن است که
ویژگی هایی نظیر ضعیف ،کودک صفت ،بومی و وحشی به مردمان مشرق زمین چیزی
است که غربیها در گفتمانهای قوممحوری خود برای شرقیها توصیف کردهاند وگرنه
این صفات هیچ کدام جوهری نیستند (سعید. 18-12 :1811 ،

جورج طرابیشی ،ناقد سوری نخستین کسی بود که مسأله جنسیت را در رمان عربی
به تفصیل مورد بررسی قرار داد .به عقیده وی قهرمانان رمانهای پسااستعماری ،غالبا
افرادی روشنفکرند که از یک سو برای جبران سرکوبهای جنسی خود در جوامع
اصوال محافظهکار و سنتی عربی و از سوی دیگر ،برای انتقام از استعمار غربی و به رخ
کشاندن قوای مردانگیشان به متروپولهای غربی و در نهایت ،در واکنش به احساس
اختگی که استعمار غربی در جان آنان فکنده است بی محابا با زن غربی همبستر
میشوند (طرابیشی1221 ،م . 11- 5:نکته جالب توجه اینکه قهرمان رمان «ماالتذروه الریاح» از
طبقه روشنفکر نیست بلکه از طبقه فقیر و ک سواد جامعه الجزایری است .اینچنین
گزینشی از سوی نویسنده یادآور دیدگاه اسپیواک است که خواهان تغییر در نظریهای
است که صدای استعمارگر یا استعمارزده نخبه در مرکز توجه آن است و خواستار
شنیده شدن صداهایی است که غالبا از متون استعمارگرانه حذف شدهاند؛ صدای سوژه
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عامی استعمارزده و بومی فرودست

(1993: 77

 .)spivack,نویسنده با بیان کردن این

مسأله به گونهای در صدد نمایاندن ناکارآمدی تقش روشنفکران در جدال با غرب و
فرهنگ غربی است؛ یعنی در این رمان با شخصیت درجه دوم (استعمارشدگان
غیرنخبه روبرو هستی که نمیتواند سخن بگوید و به خود مشروعیت بخشد مگر آنکه
فرآیند تبدیل شدن خود به سوژه در نظام استعماری را متوقف سازد (سلدن. 144 :1821 ،
حال باید دید «بشیر» که شخصیت درجه دوم به شمار میآید توانسته است از سوژه
شدن رهایی یابد یا خیر.

تقابلهای دوگانه جنسیت
برای آنکه بتوان موضوع جنسیتپذیری را در این رمان بررسی نمود به ناچار باید به
سراغ تقابلهای دوگانهای رفت که به صورت مستقی در تبیین مسأله جنسیت نقش ایفا
می کنند .برای دستیابی به این مه ابتدا تقابل مرد شزقی با زن شرقی مطرح میشود پس
از این مرحله تقابل مرد شرقی با زن غربی و چالشهای پیشروی مرد شرقی در این
ارتباط مورد واکاوی قرار میگیرد.

تقابل مرد شرقی و زن شرقی (نقش جنسیتی سنتی زن شرقی)
از آنجایی که در نظام های فرهنگی و اجتماعی  ،همواره نگاهی تقابلی و دوانگارانه
مبتنی بر دو عنصر متضاد  :یکی اصل و دیگری فرع حاک بوده است ،این نگاه مجموعه
افراد انسانی را نخست در تقسی بندی مرد /زن قرار میدهد .مرد همواره جایگاه سوژه
و فاعل شناسا را اشغال کرده و زن به عنوان ابژه با نگاهی بیرونی بر مبنای رفتارهای
جنسی اش طبقه بندی می شود و دوگانهای زن خوب و زن بد از آن ساخته میشود
(صابرپور . 1۲ :1821 ،در قسمت ابتدایی داستان ،ما شاهد تقابل مرد و زن شرقی در برابر
یکدیگر هستی  .زن شرقی در جوامع مردساالر همواره شخصیتی منفعل داشته است ،او
نمونه واالیی از یک زن وفادار است که در خدمت شوهر و خانواده خویش است.
ربیعه ،همسر بشیر ،از ابتدای داستان همواره با خود میگوید که همسر خود را
دوست دارد و هیچکس را بر وی ترجیح نمیدهد و نسبت به حال و آیندهی او متعهد

 750نقد ادب معاصر عربی

ِ
ِ
ح
بالنسبة هلا
ض حل عليه أحداً ،إنّه
زوجها وال تح َف ِّ
است « هإَّنا حُتب َ
حاضرها ومستقبحلها ،إنه الي ْ َب ح
ح
کل شيء ،تراه يف نفسهاِ» (عرعار،
صرها عليه... ،تراه يف ِّ
ذهنَها حلظةً ،تراه يف کل شيء ح
يقع ب ح
. 14 :1211
ربیعه فروتن است و بیادعا ،از خودگذشته است و فداکار .خدمت کردن به
ق خشنود میسازد؛ تا جایی که حاضر است در برابر همسرش سرخ
شوهرش او را کام ً
کند و بند کفشش را ببند؛ بدین جهت است که همسرش بشیر از او به نیکویی یاد

میکند «ِل هن ببيةة کانت تساعده کل صباح علی اب ِ
حذاءه...فحسب بأيها ،أ هن من
تداء
ْ ح
َ
ه
َ
االعمال اليت تظهر مدی ِ
طاعة الزوجة لزوجها ،هو الرکوعح عند قدميه و مساعدته و قد کانت
ح
ذلك بابتياح و سروب( ».....همان . 8۲:ربیعه از نگاه بشیر یک زن خوب (مهربان و مطیع

است؛ زیرا وی نقش های جنسیتی سنتی را پذیرفته و به قواعد مردساالرانه گردن نهاده
است .سیمون دوبوار در این زمینه میگوید :زنان با عمل کردن به عنوان «آینه»ای برای
بازتاباندن تصویر دلخواه مردان ،در واقع خودشان نیز در این قربانی شدن با مردان
همدستی میکنند (سلدن. 151 :1821 ،
پرورش یافتن ربیعه در جامعه مردساالر باعث گردیده تا به تواضع و فرمانبرداری
طبیعی دربرابر مرد بپردازد تا جایی که این اطاعت و فرمان برداری را وظیفه خود

ِ
میداند« :إ هن من و ِ
زوجها و تتفانَی يف إبضائه و إباحته» (همان  .البته باید
اجب
الزوجة أن ح
ختد َم َ

دقت داشت که در تعریف «زنان خوب و بد» ،آنان را بر حسب نوع ارتباطشان با نظام
مردساالرانه مینگرند .البته تعریف دقیقتر «زنان خوب» و «زنان بد» تا حدودی بر
حسب زمان و مکان زندگیشان تغییر مییابد (تایسن1824،ش . 1۲2 :به همین سبب است
که بشیر در ابتدای ورود به فرانسه از ربیعه به عنوان زن خوب یاد میکند؛ اما پس از
مدتی زندگی در فرانسه دیدگاهش دربارهی ربیعه تغییر مییابد و خصایص زنانهی وی
را تحقیر میکند؛ به دیگر عبارت پذیرش نقش جنسیتی سنتی در وجود ربیعه باعث
گردیده که بشیر نگاهی تحقیر آمیز به وی داشته باشد و االن ربیعه زن مورد قبول و
خوب در نظر بشیر نیست؛ در حالی که قبق اطاعت و فرمانبرداری ربیعه ،از او همسری

ِ
ظروف ِ
ِ
ِ
کل ما
حياِتا
ت إلی
القاسية ،ترض حخ ل ِّ
مورد قبول ساخته بود« .تلك الفتاةح اليت َب َ
ض َخ ْ
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ِ ِ
ِ
ةيش ...مث إَّنا ال
ص حم ح
تصِبح وتَ ْ
رفع صوتا .تَکن وتَئن و ْ
ت وتَ ح
يأتيها ويحصيبها ال ترفَ حع يداً وال تَ ح
الرجل
يدوب يف فلکها .بل إَّنا هي اليت تنتظر أن جیةلَها
جتلب
ح
الرجل اليها وجتةله ح
تستطيع أن َ
ح
َ

تَدوب يف فلکه هو» (عرعار1211 ،م . 15 :ربیعه مصداق بارز یک «زن معلق» 4است که قربانی
مردان و بلکه کل جامعه می شوند ،حق انتخاب ندارد و در سطحی از آگاهی نسبت به
وقایع به سر نمیبرد که بتواند شرایط خود را چاره کند (تایسن . 511 :1824 ،بشیر در
جایی دیگر ربیعه را به نداشتن تفکر و تعقل مته میکند و میپرسد که آیا میتوان نام

ِ
ِ
ِ
ِ
طلق َکلِ َمةَ حياة
زندگی را بر حیات وی اطقق کرد؟«يا للفتاة املسکينة ،اجلاهلة ،أي کن أ ْن نح َ
ِ
أسها تلك الصغريةِِ ،
ذات امل ِ ِ
يشها؟ ...أيف ب ِ
االفکاب؟ »...
وب
علی احلياة اليت تَةِ ح
َ َ
ح
سحة البيئة ،تَ حد ح
5

(همان . 1۲ -15 :این قسمت از داستان ،یادآور نظریه فمنیستی "سیمون دوبوار است که

میگوید :ماهیت کنونی زنان را ،فرهنگ و تمدن کنونی برایشان به ارمغان آورده است.
دوبوار معتقد است که فرهنگها به زن ظل کردهاند؛ او میگوید« :این تمدن است که
در کلیت خود مخلوقی به نام مؤنث را می آفریند .از این رو ،در فرهنگ ما جنس مذکر
همیشه منشا خققیت ،پویایی و تسلط است ،اما جنس مؤنث همیشه منفعل ،ترسو،
احساسی و سنتگرا است» (داد1815 ،ش. 415 :
از سوی دیگر ،آدلر ۲روانشناس اتریشی ،به اهمیت نقش جامعه در پایندگی اعتقاد
برتری مرد بر زن اشاره می کند و حتی از آن فراتر رفته و معتقد است که تفاوتهای
روانی بین زنان و مردان به طور کامل نتیجه باورهای فرهنگی است (انجلر1221 ،م. 122 :
در ادامه بشیر نیز بیان می کند که آیا ربیعه با این صفات بدنیا آمده و یا حوادث زندگی

او را اینگونه بارآورده است؟« :کيف حي ِکن تفسري سلو ِ
ِ ببيةةَ؟ هل هي َمولودةٌ هبذه
ح
ح
ِ
ِ
ت کما هي اآلن» (عرعار1211 ،م . 1۲ :این سواالت
ت باحلياه ،فَ َخَر َج ْ
الصفات؟ أم هل اصطَ َد َم ْ
بشیر یادآور این دیدگاه سیمون دوبوار است که «هیچ کس زن به دنیا نمیآید بلکه زن
میشود» (بشر دوست . 1۲5 :1822 ،بدین معنی که زنها ذاتا ضعیف و فرودست نیستند
بلکه فرهنگ ،تمدن و جامعه مردساالر آنها را تضعیف کرده و به عقب رانده است.
آدلر نیز معتقد بود فرهنگ با پیش داوری توه آمیز درباره برتری مرد و ارزش
فزونتر او نسبت به زن ،زن را در احساس زندگی حقیر میشمارد و با چنین داوری
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سنتی ،عقئق و وابستگی او را میرباید؛ اما این در واقعیت امر لطمهای است که به
فرهنگ خویش می زند .او معتقد است که مادر سه بزرگ احساس همبستگی آدمی را
شکل داده و بدین وسیله پایه اساسی فرهنگ را میسازد (آدلر18۲1 ،ش . 111 :بشیر در
تاکید سواالت خود ادامه میدهد که اگر مادر بیسواد و نادان باشد فرزندان از نظر
جسمی و فکری عقب مانده هستند (تاثیر محیط و فرهنگ  .او خود را مثال میزند که
هیچ چیز با ارزشی در زندگی ندارد و هیچ خاطرهی خوبی از دوران کودکیاش ندارد
این سخن بشیر بیانگر این است که بیتوجهی به مقام زن یعنی تیشه زدن به ریشه

فحيثحما کانت الزوجةح أميةً ،جاهلةً ،فإ َن ابناءَها سيکونو َن دائمةً متخلِّفني
خانواده و جامعهَ « .
ِ
نت قد ِعشتحها ،فأنا ال أعتَز هبا ...فلهذا فأنا ال َأود
ش الطفولةَ و إن حک ح
نفسياً و فکرياً« ..مل أع ْ
يةيش اِ ِبِن الطفولةَ اليت ِعشتحها أنا( ».عرعار1211 ،م. 11 :
أن َ
از سوی دیگر بشیر هنگامی که میفهمد ربیعه ،پسری به دنیا آورده است در یک
تکگویی درونی تصور میکند که فرزندش طفلی ضعیف با مویی مجعد ،نادان ،با بینی

البشري يتَ َخيهلَه هکذا :ول ٌد
پهن و فرو رفته و با لبهایی باریک و دهانی گشاد است« :..اِ هن
َ
بليد النَظَر ِ
ِ
ات ،أفْطَس االحنح ِ
کثيف َش ْة ِر الر ِ
دقيق الشفتني،
ني
ِ
أس ،ح
ضةيف البنية ،ح
ح
ف ،بَ ّح
املالمح ،ح
ح
و ح ِ
ِ
ذکي ،ال
هبي
ِ
املالمح ،ه
جیب أ ْن يکو َن طفالً مجيالَ ،ه
اسع ال َفم...کيف؟ ....فهو ح
ذهيب الشةرّ ،
يئِن و ال يبکي ،مقداماً ،شجاعاً ...و بکلمة قصرية ،يکو حن إبناً مکمالً لبيه ،ابناً حمت هما لوالده،
ليصال مةاً إلی الکمال االنساين» (همان« . 11-1۲ :دوبوار» معتقد است که « زن و هویت او
از ارتباط با مرد نشات میگیرد و زن به مثابهی دیگری برای مرد به شمار میآید که

موصوف به خصوصیات منفی میگردد و در مقابل مرد از ویژگیهای چون تسلط ،
اهمیت و بزرگی برخوردار است» (الرویلی و البازغی1221 ،م. 828 :
آلبرت ممی 1معتقد است :استعمارگر گاهی صفتی را در استعمار زده نهادینه میکند
و تصمی میگیرد عامل سازنده شخصیت او باشد؛ یعنی ذاتی و جوهری کردن صفتی
در استعمار زده ،که به نفع استعمارگر منتهی میشود (ممی1854 ،ش . 122 :بشیر در
حقیقت چهره ساختگی و تحقیر آمیزی را که استعمارگر رواج داده بود ،در خود درونی
کرده و پسرش «ابن بادیس» را با آن وصف کرده است .اما آنچه در اینجا اهمیت دارد
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اینکه نویسنده در پی آن است تا بفهماند زن شرقی ضعف و حقارت جوهری ندارد
بلکه آنچه او را به این درجه سوق داده است ،فرهنگ مردساالرانه و دیدگاه اجتماعی
منفی است .در حقیقت نویسنده تحت تاثیر نظریات سیمون دوبوار است و سیمون
دوبوار تحت تاثیر دیدگاه اگزیستانسیالیتی ژان پل سارتر قرار دارد .سارتر موضوع تقدم
وجود بر ماهیت را مطرح کرد و عقیده داشت ماهیتهایی که انسان در این جهان کسب
میکنند سبب پنهان ماندن وجود میشود و برای شناسایی وجود باید از سد ماهیتهای
ساختگی گذشت (محمدی . 22 :1821 ،سیمون دوبوار از همین دیدگاه بهره جست و ابراز
داشت که ویژگیهایی که فرهنگ و جامعه بر زن نهادهاند ،صرفا ماهیتهایی هستند که
زن نه اصالتا بلکه صرفا تحت تاثیر جامعه مردساالر و در اثر فشارهای فرهنگی آنها را
اکتساب کرده است.

تقابل مرد شرقی با زن غربی
همانگونه که نظامهای سلطه و امپراطوری ،بر مبنای مناسباتی دو قطبی ،غلبهی خود را
بر دیگرانِ زیر سلطه اعمال میکنند ،نظامهای جنسیتمدار نیز مبتنی بر تقابلهای
دوتایی برتری مردان را در برابر کهتری زنان قرار میدهند .تقابل سلطهگر /سلطهپذیر و
روابط قدرت میان آنها در هر یک از این گفتمانها به صورت تقابل غرب /شرق و
مرد /زن بازتولید همان نظام ارباب /بنده است (شاهمیری1812 ،ش. 188-184 :

همانگونه که قبقً بیان گردید ،هدف قهرمانان رمانهای پسااستعماری با موضوع سفر
به غرب ،بیش از آنکه کسب عل باشد ،لهو و لعب و عشقبازی با زنان بوده و برخی از
آنان موضع انتقامی به خود می گیرند .برای مثال مصطفی سعید ،قهرمان رمان «موس
الهجرة إلی الشمال» با سه زن انگلیسی همبستر میگردد که در نهایت آنان دست به
خودکشی می زنند .در اینجا مصطفی سعید خواستار این است تا با جنسیت خود با
استعمار غربی مبارزه کند و از آنان انتقام بگیرد« .با قوهی مردانگیام آفریقا را از چنگال
استعمار نجات خواه داد» (صالح1222 ،م . 111:دیگر قهرمانان رمانهای عربی در
برخورد با زنان غرب ،همواره نقش فعالی داشتند تا از این طریق در پی وارونه کردن
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رابطه شرق و غرب باشند که از آنان به مؤنث و مذکر تعبیر میگردد؛ بدین معنی که
غربیها شرق را مونث و خود را مذکر میانگارند؛ در مقابل قهرمانان رمانهای عربی
می کوشند تا از طریق ارتباط با زن غربی ،این رابطه را معکوس کرده و شرق را در
موقعیت مذکر قرار داده و غرب را در جایگاه مونث بنشانند.
بشیر در ابتدا به مانند سایر قهرمانان رمانهای عربی ،شیفته زن غربی میگردد که

مدام
نماد زیبایی و مادیت است و هیچگونه واکنشی از خود نشان نمیدهد« .أخذتِْن ح
ِ
ِ
مدام
فرانسو حاز من يدي و أقةدتِْن جبانبها علی أبيکة خضراءَ ،لينة الطراف...،کم کانت نظيفةً ح
مثل
فرانسواز ...کم کان ساقاها أبيضني ...کانت ح
يد َ
مدام فرانسواز ليّنةً ،طريةً ،بيضاءََ ...
ال حقطن( » .عرعار1211 ،م . 5۲ :در جایی دیگر از آرزوی وصال خود به زنی شبیه به
إنك
مدام فرانسو
سأعمل
فرانسواز سخن میگوید« :
ح
از...سأقول هلاَ :
للتقي مع امرأة تحشبهح َ
ح
َ
يدك » (همان . 51:حال
أملس َ
مجيلةٌ ،حسناءح ،مل َأب امرأ ًة تحضابعحك يف البهاء...إمسحي يل أن َ

باید کیفیت ارتباط بشیر با فرانسواز بیان گردد که در مقابل او ،شخصیت منفعل یا مطیع
دارد و یا شخصیتی کنشگر و آیا توانسته است موضع انتقامی بگیرد یا خیر.

کنشپذیری مرد شرقی و دگردیسی زن غربی
بشیر در یک شب سرد در حالی که پریشان و آشفتهخاطر بود به گونهای اتفاقی با

خترتق الشوابع ِ
ِ
مبفردها
فرانسواز آشنا میگردد و با خود میگوید« :يا للمرأه
الشجاعة اليت ح
َ
ومجاهلا الساح ِر الفتّ ِ
ان ...إَّنا متشي مرفوعةَ الرأس ،متصلّبةَ
دو َن حابس أو حام ،يا لقامتِها املديدةِ َ
القامة ،مةتهزةً ِ
ِ
أحبث عنها منذ زمن بةيد ،هذه هي املرأةح اليت
بنفسها ... ،هذه هي املراة اليت کنت ح
ح َْ
أنال بضاها» (همان. 22:
ب منها و َ
يَْل ِزحم ه
علی أن أتقهر َ
فرانسواز از دید بشیر ،زنی شجاع ،راستقامت ،سرافراز و مغرور است که روزگار
را به مبارزه میطلبد و شبهنگام به تنهایی در خیابان راه میرود و نیازی به محافظ
ندارد .وی با خود میگوید که از مدتها قبل ،دنبال زنی با این خصوصیات بوده است.
پس از مدتی ،ارتباط بشیر با فرانسواز عمق مییابد ،به گونهای که بشیر پس از انجام

أصبح
دادن کار خویش به منزل فرانسواز میرود و فرانسواز نیز منتظر بشیر استَ « :
البشري يتهجه إلی ِ
يصل يف أقسی
بيت فرانسو َاز فوباً ...و کانت أمنيهتحه الوحيدةح يف ِّ
ح ح
کل مهرة ،هی أن َ
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تنتظر
لی تأخري...أما فرانسو حاز فقد
ْ
سرعة ،إلی البيت دو َن أن يتةهر َ
ض ّ
أصبحت هي کذلك ،ح
قدوم البشري بفابغ الصب » (همان. 111:
َ
این ارتباط دوسویه است؛ زیرا زمانی که فرانسواز بشیر را به خانهاش میبرد در

علی أن ال أترَکه يَِفر من بني يدي،
اندیشه تسخیر قلب او میباشد« :يا للفتی
اجلميل...جیب ه
ح
ِ
أبوعه مبفاتِن حتّی ال
أکن ح
أعتقد أنهه يف مثل هذه الروعة والسح ِر.. ،سأنسج حولَه حبائلي و ح
مل ْ
يةود يقدب علی نسياين حلظةً واحدةً يةيشها( »...همان. 111 :
َ
تا این قسمت از داستان ،بشیر هیچ گونه واکنشی در برابر زن غربی از خود نشان
نمی دهد و همواره شخصیتی منفعل داشته است؛ ولی زن غربی نشانههای از کنشگر
بودن خویش را نمایان میسازد .در تمامی رمانهای عربی ،مرد شرقی برای اثبات
مردانگیاش یا انتقام از غرب با زنان غربی ارتباط برقرار میکرد؛ یعنی مرد شرقی نقش
فعال دارد و زن غربی نقش منفعلی را ایفا میکند .در رمان «ماالتذروه الریاح» این رابطه به
صورت نخست خود یعنی؛ غربِ مذکر و شرقِ مؤنث باقی میماند زیرا بشیر از طبقه
روشنفکر نیست و به صورت خودآگاه در آن موقعیت قرار نگرفته است.
بشیر پس از مدتی به رابطه فرانسواز با خود شک میکند و به این مسأله پی میبرد
که عشق فرانسواز نسبت به وی عشق حقیقی نیست و او برای فرانسواز در حک
مادهای ایست که برای آزمایش در اختیار دانشمندی قرار میگیرد و یا موضوعی است

دع حم
که پژوهشگری قصد بررسی آن را دارد ...« .لکن
وتصر ح
فاِتا وسلوحکها مةه التَ َ
تفکريها ّ
ح
متيل املرأةح إلی ِ
متيل إليه
هذا ه
احلب...بل ح
الرجل و إمنا ح
متيل إليه کما ح
يبةث علی التساؤل .فهی ال ح
ِ
بالنسبة هلا موضوع لِلدب ِ
ِ
الةامل علی ِ
اسة
الدابس علی موضوعِه ....هو
ييل
ٌ
ّ
ييل ح
ح
مادته وکما ح
کما ح
آخر» (همان. 142:
َو االکتشاف والتجربة والشيءٌ ح

بشیر بویجره معتقد است که ارتباط بشیر با فرانسواز از سر انتقام از غرب بوده است
(بن علی1212 ،م . 21 :اما بنا به نظر نگارنده ،ارتباط بشیر با فرانسواز از سر انتقام نیست و
در حقیقت بشیر شخصیتی آگاه نبوده که بخواهد از غرب انتقام بگیرد؛ او همواره شیفته
قدرت غرب و مرکزیت آن بوده 1از سوی دیگر این غرب است که گویا خواستار انتقام
یا اذیت کردن بشیر است.
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پس ما در اینجا شاهد وارونه کردن رابطه شرق و غرب از طریق «جنسیت» نیستی
و مشاهده می کنی که شرق همواره مطیع و فرمان بردار است و در نقش مؤنث خود
باقی مانده و غرب توسط فرانسواز در مرکز قرار گرفته است و نقش مذکر را پذیرفته و
فعال است.
رابطه فرانسواز با بشیر مانند رابطه عاشقانه یک زن و مرد نیست؛ زیرا غرب شرق را به
خاطر وجود خودش دوست ندارد؛ چون بر آنان مسلط است ،به آنان گرایش دارد و
همواره میخواهد آنان را مورد آزار و اذیت قرار دهد مثق فرانسواز بشیر را به
محلههای فقیرنشین عرب میبرد و به گونهای رفتار میکند تا حقارت شرقیها را به

ِ
ِ
نذهب ونَتج هو حل
عرفت اآل َن ،ملاذا حک ح
وی نشان دهد« :هل َ
ب منك أن تحصاحبَِن فَ ح
نت أصر و أطلَ ح
أحاول مةرفةَ شةوِبك و تصرفاتِك حينما تری إخوانَك املساکني،
کنت
ح
يف تلك الحياء؟ إنِّن ح
الرمحة و ِ
تبةث علی ِ
الشفقة وأعلمك اآلن أن تصهرفاتِك يف تلك
يةملو َن ويکدو َن يف ظروف صةبة ح
ِ
ت ،يف احلقيقة أنهه مل
کانت
کنت ح
أتوقع...نةم ،لقد ْ
احلظةْ ،
حسب ما ََخْن ح
وفق ما ح
کانت َ
أعتقد و ح
َ
يکن يف إستطاعتك أن تفةل أکثر من ذلك ،بل إنه ليس ِمن ِ
طاقةالبش ِر» (عرعار1211 ،م12۲ :
َ
َ َ
در حقیقت فرانسواز دچار سادیسی است که در قالب «سادیس محبت و عشق بروز

یافته است» (فروم18۲8 ،ش . 112 :یکی از استعدادهای ناشی از سادیس این است که فرد
بخواهد باعث آزار دیگران شود و یا اینکه آنان را در رن ببیند؛ این رن اکثرا روانی
است و هدف ،آن است که به آنان آزار برسانند و آنها را خرد کنند( .همان . 152:این
عبارت حکایت از خصوصیات روانی استعمار دارد که از کنه هویت فرهنگی فرانسه
نشأت میگیرد که تأ ثیر این خصوصیات بر افرادی که بیشتر احساس ناایمنی دارند ،بهتر
میتواند پدیدار گردد (تایسن. 521 :1824 ،
شرق مونث و غرب مذکر (سلطهی فرهنگی غرب بر شرق)
قهرمانان رمان های عربی (مرد شرقی درصدد رابطه با زن غربی برمی آیند تا
قضیب 2خود را به اثبات برسانند .در اینجا فرهنگی شرقی مردانگیاش را به اثبات
رسانده و خواستار این است که ثابت کند شرق مذکر و غرب مونث است .در حالی که
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منظور از مونث بودن شرق این است که آنان از لحاظ فرهنگی منفعل ،مطیع و احساسی
هستند نه اینکه قضیب ندارند .پس وظیفه چنین روشنفکری این است که در سطح
فرهنگی به مبارزه برخیزد تا دلیلی بر اثبات برتری خویش بر فرهنگ غرب باشد.
(طرابیشی1221،م . 15 :از جایی که قهرمان «ماالتذروه الریاح» از طبقه تحصیل کرده و
روشنفکر نیست در ابتدا نمیتواند از نظر فرهنگی به مقابله با غرب برخیزد؛ زیرا غرب

از دید او آیینهی تمام نمای خوبیها و سعادت است« .يا لَ ِ
اجلميل
ةظمة هذه البالد ،کم هو
ح
ِ
ِ
کل
ني يف هذه
أن يکو َن اإلنسا حن موجوداً هنا،
املدينة ينةمو َن بِ ِّ
َ
مجيع السکان القاطن َ
الشك أ هن َ
ِ
وج حد السةادةح
اخلريات َوجیدو َن ُت َ
ت أيديهم کله ما يريدو َن وال حُْتَرحم عليهم حاجةٌ ،أينما َوجدوا تح َ
اجلمال» (همان. 55 :
وأينما کانوا يکون
ح
به همین علت وی در پی تقلید همه جانبه از فرانسویان برمیآمد تا دلیلی بر اثبات
برتری فرهنگ غرب باشد و خواهان آن است که با نحوهی غذا خوردن ،تغییر چهره و
نام ،آن را در خود منعکس کند .تقلید بیش از هر چیز با تناقضها و شکافهای موجود
در روابط میان استعمارگر و استعمارزده سروکار دارد .گفتمان تقلید برمبنای دوسویگیها
شکل گرفته است؛ برای آنکه اثرگذار باشد ،تقلید باید پیوسته با تفاوت همراه باشد تا
نشانه ای از تعین ناپذیری باشد .این همان چیزی است که همی بابا آن را مجاز حضور
نامیده است (فرهمندفر. 14 :1828 ،
برای مثال هنگامی که به همراه دوستانش به یکی از رستورانهای پاریس میرود،
بدون اینکه بداند دوستش چه غذایی را سفارش داده است ،او نیز همان غذا را سفارش

نفس الشی من فَضلِک قال
میدهد« :انا ح
الشی َ
نفسه الذی طَلبَه صديقی هذا ..نَ َةم َ
أطلب َ
ِ
صدي حقه » (همان . 12 :از سوی دیگر بشیر طی مدتی
ب َ
غم أنهه مل يَةرف متاماً ماذا طَلَ َ
هذا حب َ
که در فرانسه زندگی میکند به هیچ یک از نامههای خانواده پاسخ نمیدهد و حتی از
اینکه به نامههای قبلی آنان پاسخ داده ،اظهار پشیمانی کرده و خواهان آن است که

اير
اصالت الجزایری خویش را پنهان سازد «.انا ح
لست جزايرياً و اجلز ح

التَ حه حمنی» (همان12 :

قهرمان داستان در بحث تاثیر فرهنگی هویت خود را باخته و برای اثبات موجودیت
خویش در پی همانند سازی خود با استعمار است؛ اما نکته مه تر در این باب ،تاثیر

 711نقد ادب معاصر عربی

سیاستهای متنی در بازنمایی شرق است که ادوارد سعید از آن به (دانش /انقیاد تعبیر
میکند (سعید . 15 :1811،در این رمان آنگاه که فرانسواز درباره شوهر خود «برنار» ،با
بشیر صحبت میکند ،میگوید که او برای اطقع از تاریخ و تمدن این کشور
آفریقایی -اسقمی به الجزایر رفت .از سخنان فرانسواز اینگونه برمیآید که برنار در پی
شناسایی مردمان الجزایر است:

«فَ َقد ب َغب برناب أ ْن يتطَهوع فی اجل ِ ِ ِ
ب إلی اجلزاير لَِق ْه ِر الثحّوا ِب هناك
َ َ
يش الفَرنْسي َ
َ
ويذه َ
َ َ
ِ
ِ
ولِ ْالستطالع يف َع ِ
يخ وحضابةِ ذلك البلد اإلفريقي ،اإلسالمي ...،فَ َق ْد کان
ني املکان َعلی تاب ِ
تأليف کتاب عن أحو ِال ذلك ِ
ِ
کتشاف طاغياً علی تَصرفاتِه ...إنهه يتهيأ لِ ِ
البلد» (عرعار،
َولَةحه باال
ّ
َ
َْ
1211م. 112 :

در این قسمت از سخنان فرانسواز ،اینگونه برداشت میشود که غرب ابتدا با
شناسایی آداب و رسوم مردمان شرق از آنان آگاهی پیدا میکند و سپس براساس همین
شناسایی بر آنان حکمرانی میکند .غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛ یعنی متون علمی،
ادبی ،اقتصادی و...شروع به تولید گفتمانی درباره شرق میکند و آنان را نادان ،بدوی
و..میپ ندارد و بر این اساس بر آنان سلطه میکند .این همان شکل دیگر اروپامحوری
است که تحت عنوان خاورشناسی (دیگریسازی از آن یاد میشود و هدف آن پدید
آوردن تعریفی مثبت از خویشتنِ ملی جوامع غربی در مقابل جوامع شرقی است؛
جوامعی که غرب تمام خصلتهای منفی را که مایل به پذیرفتن آنها در میان مردم
خویش نیست ،به شرقیها فرافکنی میکند (تایسن . 585 :1824 ،همچنانکه ادوارد سعید
در کتاب «الثقافة و اإلمبریالیة» و در مبحث گفتمان استعماری از آن تحت عنوان «ذبح
بقغی» یاد میکند (سعید. 25 :1214 ،
در ادامه فرانسواز زمانی که دلیل کشته شدن شوهر خود را بیان میکند ،میگوید که
او برای کسب عل رفت ،برای از بین بردن جهالت رفت؛ اما جهالت آن مردمان وی را
کشت:

«لَ َق ْد کانَت ََّنايتحه حم َؤ ِّس َفةً يا جاك ...ذهب ليححيي اجلَ َهلَة ،فَ َقتَلَتْه اجلَ ْهلحة ،تَبهاً لولئك الذين
اإلعدام دو َن تأخري»
أخ َذوه أسرياً ونَ َف حذوا فيه
قَتَلحوه ...مل ْير َمحوا َشبابَه ومل ير ح
اعوا فحتوتَه فَ َ
َ
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(همان . 181:به همین سبب فرانسواز در پی انتقام از الجزایر است .از آنجا که بشیر تمام
روابط خود را با خانواده و هر آنچه که مربوط به الجزایر بود ،قطع کرده است ،باعث
شده که از یک سو زمینه برای تحقق هدف فرانسواز فراه شود و از سوی دیگر
احساس غربت کشندهای در وی به وجود آید و باعث شود که وی شیفته مطالعه کتبی
گردد که در کتابخانه فرانسواز قرار دارد و به صورت خودجوش به بازدید از محلههای
فقیرنشینی برود که هموطنانش با فقر و فقکت در آنجا زندگی میگذراندند؛ تا آنجا که

حتی تصمی میگیرد که در همان محلهها سکنی گزیند؛ اما فرانسواز مانع میشود« .متََتهع
ِ
ِ
حی باق عظيم وتابةً أخری
البشري بالقراءة حمْت َةةً مل يََرها فی السابق... .فهما يذهبان إلی ِّ
ح
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يشتاق زيابَة هذه
ح
ی اجلدبان شق هي الطفال َ
وم َع مروب اليام أصبح البشريح
يقصدان حيّاً فقرياً حم ْةر َ
ِ
ت عليه ذلك» (همان:
الحياء الفقرية ،بل ولقد أب َاد أ ْن يَْنتَ ِق َل
ليسکن هناك...أال إ هن فرانسواز أبَ ْ
َ
. 182

دو عامل تا این قسمت از داستان ،موجب گردید که بشیر به ارزش وجودی خویش
پی ببرد اول ،سفر برنار به الجزایر و تألیف کتاب از سوی او و دوم اینکه در کتابخانه
فرانسواز کتابهایی پیرامون تاریخ الجزایر وجود دارد که نشان ازاین دارد که غرب،
بیش از خود شرق درباره آنان میداند و همین امر سبب گردیده تا به راحتی بر آنان
سلطه یابند .بشیر ،پس از آن که شروع به خواندن کتابهای پیرامون تاریخ الجزایر
میکند به جهالت خود پی میبرد؛ زیرا از سخنان فرانسواز اینگونه برداشت کرد که
غرب ،شرق را جاهل و نادان میپندارد و همین امر باعث گردیده که بر آنان سلطه کند؛
یعنی شرقِ وحشی و نادان ابزاری برای انتقام و سلطه بر شرق بود؛ چرا که بشیر آنگاه
که از فراسواز درباره ی کشته شدن همسرش می پرسد ،وی اینگونه پاسخ می دهد:

«لقد کنت ِ
ِ
أت أنّکم أنتم َم ْة َشر اجلزائريني عبابةٌ عن أ ِ
حناس
ح ْ
ب ما قَر ح
ب ما َمس ْة ح
ت َ
وح ْس َ
أعتَق حد َح ْس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس ّفاکني للدِّماء ،حمتَ َو ِّحشني ،المتَْل حکو َن َذ هبةً م َن احلح ِّ
لك الوصاف ،خحْطئةً
مجيع ت َ
الوِّد لقد کانت ح
بوح
ف اآلن مص َدبها وه َدفَها وسأکو حن ِ
ضدهها دائماً» (همان . 121 :در نتیجه بشیر
أع ِر ح
ضةً وأنا ْ
ومغْ ِر َ
َ ْ َ َ
َ
ح
زمانی توانست با غرب مبارزه کند که از نظر فرهنگی پیشرفت کرد.
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واگرایی مرد شرقی از زن غربی
بارت مور

12

به نقل از همی بابا

11

میگوید« :مستعمره زمانی میتواند در برابر

استعمار مقاومت کند که بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ دهد؛ یعنی بتواند نگاه
وی را به چالش بکشد» (بارت مور1811 ،ش. 12 :
پس از آنکه بشیر ،خبر استققل الجزایر را میشنود آشفته خاطر گشته و نمیداند چه
کاری انجام دهد و با خود میگوید که اآلن در معرض تمسخر همگان قرار میگیرد؛.
وی در این حالت به عکس فرانسواز به گونهای نگاه میکند که پیش از این چنین نگاه
نکرده بود .او حس میکند که فرانسواز وی را مسخره کرده و به او میخندد ،بشیر در
اینجا توانست نگاه خیره فرانسواز را به چالش بکشد و رگههایی از ایستادگی و مقاومت
در او شعله کشد .در حقیقت بشیر که برای برونرفت از چالشهای جامعه «خود» رو به
سوی دیگری کرده بود ،اینک از سوی استعمارگر مسخره میشود .به همین سبب،
دربرداشت پیشین خود از فرانسه دچار تردید میگردد.
سرانجام فردی که نامزد جذب شدن در جامعه استعماری بود ،از پرداختن بهای
سرسام آوری که الزمه این کار است به ستوه میآید .لحظهای که استعمار شده
درمییابد که همه نکوهشها و اتهامات استعمارگر را به جان خریده است و رفته رفته
به کسان خویش ه با نگاه استعمارگران نگریسته است .در این زمان از درک واقعی
ل فی
مفهوم خویش به وحشت میافتد (ممی1854 ،ش« . 14۲:أمْعَنَ فیها النظرَ ،کما ل یَفْعَ ْ
السابقِ و اکْتَشَفَ من هذه الصورةِ...التی رآها مئاتِ المرّات ،إنَّ المرأةَ التی تَبْتَسِ ُ ،إنما
هی تضحک علیه ،وتسخرُ منه؛ فها هی أسنانها تلمعُ وها هما شفتاها تشعان بهذه
السخر ّیةِ وها هی کرکراتها تعلو« :یا لی من مَغفلٍ یا لی من مَغفلٍ» (عرعار . 122 :1211،به
همین سبب بشیر به درخواست ازدواج فرانسواز پاسخ منفی میدهد .در حقیقت ،پاسخ
ندادن بشیر به خواسته فرانسواز به معنای جدایی شرق از غرب است «إنّی قدمتُ إلیک
ب منک بإسمی وبإس إبنی...فترضانی زوجةً لک..،نع یا جاک..إنّنا
فی هذا الظرف ،ألطل َ
اإلثنان نأمل أن تقبلَ ،فتعیشَ معنا..فترجع و تعود لنبنی الحیاة کلها سعادةٌ و کلها هنا ٌء»
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(عرعار1211،م 124 :بشیر در پاسخ به خواستهی فرانسواز اینگونه پاسخ میدهند «صرخَ
البشیرُ بکل ما یملک من قوة :ال ث ال» (همان. 12۲ :
البته نباید از نظر دور داشت که یکی از دالیل واگرایی بشیر از زن غربی ،دیدن
جلوه های ناپسندی از وضعیت زنان در جامعه غربی بود؛ همان زنانی که روزی بشیر
آرزوی برقراری ارتباط با آنان را داشت .در حقیقت یکی از جلوههای فریبنده غرب
آزادی جنسی آن است و مردان شرقی در برخورد با زنان غربی از آن بهره میبرند؛ اما
بشیر به این موضوع به گونهای دیگر نگریسته است و توجه غرب به ماده پرستی و
ن
جس پرستی را نقد میکند« :فوجدوا هناک بمجرَّدِ دخولِه الحیَّ ،نساءً عدیداتٍ تَقِفْ َ
علی األرصِفَةِ ،تَسْتَنِدنَ إلی األعمدةِ والجدران ،نساءً تَبِعْنَ الهَوَی مقابلَ النقودِ...إشْمَازَّ
البشیرُ من هذا المنظرِ فراح یسأل نفسَه ،أهذا الحی موجودٌ حقیقةً فی فرنسا؟ إنّه لَعارٌ
علی فرنسا أن یکونَ فی مُدُنِها مثلُ هذه األحیاء ومثلُ هذه النساء ...لکن إنّ هذا ال یوجد
ب الجزائر
ض االجتماعیةِ ،إنَّ شَع َ
فی الجزائر ،رغ أنها بقدٌ متأخرةٌ ،تَتَعَ َّرضُ لِکلِّ األمرا ِ
ل مجتمعَه علی فئاتٍ مثل هذه إنَّ عقیدته ُتحْ ِرصُه» (عرعار1211 ،م-11 :
الیَرضَی بأن یشتم َ

. 11
بشیر معتقد بود که تمام خوبیها از آن غربیهاست و آنها سعادتمند و خوشبخت
هستند؛ اما با دیدن چنین زنهایی به خود میآید و به مرکزیت و برتری غرب شک
میکند .در جامعهای که سوء استفاده از ضعفهای اجتماعی و روحی رای

است؛

خوشبختی نمیتواند جای چندانی داشته باشد و انسانها همیشه در ترس و اضطرابی
زندگی میکند که آنان را قربانی بگیرند (عرفانی1812 ،ش. 15 :
بشیر همچنین پس از آنکه به رابطه فرانسواز با خود شک میکند ،با زنهای زیادی
ارتباط برقرار میکند که نماینگر فرهنگ غرب بودند .بشیر در نهایت ،بیان میکند که

در پاریس همه چیز یافت میشود جز عشق ،سعادت و آرامش« :إ هن احلب يف هذا ِ
البلد
حَ
لَنادب ...وأ هن الفسق لَکثري...إذ فَ ْلي ِ
يبحث عليه اإلنسا حن يف هذه
کل ما
سف ْق ويح َةربِد ويبةث...إ هن ه
ح
َ
َ ٌ
ِ
ِ
احلب فهذه أشياءٌ ثالثةٌ حمنْ َةدمة» (همان« . 142:تمدنی که
البلد ،جیده إال الطمأنينةَ والسةادةَ و َ
استعمار و بنابراین زور را توجیه میکند ،تمدن بیماری است و از حیث اخققی آلوده
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است که از این نتیجه ،به آن نتیجه و از این انکار به آن انکار مییرد و عاقبت هیتلر ،خود
کیفر خود را باز میخواند .استعمار سنگر مقدم یک تمدن وحشیگری است که در هر
لحظه ممکن است از آن نفی مطلق تمدن بیرون جهد» (سزر . 11 :185۲ ،همانگونه که
مشاهده شد نویسنده پایان این رمان را به خودآگاهی شرقیها و واگرایی آنان از غرب
خت کرد تا بتواند بر این مطلب صحه بگذارد که اگرچه غرب از طریق سیاستهای
متنی و نفوذ فرهنگی ماهیتهایی ساختگی از قبیل زنانگی ،فرودستی و منفعلی بر شرق
تحمیل میکند ،اما مردمان مشرق زمین باید این ماهیتهای دست و پاگیر را کنار زده و
به وجود حقیقی خود پی ببرند.

نتیجه
 .1پذیرش نقشهای جنسیتی سنتی در جامعهی مرد ساالر از زنان ،شخصیتهایی مطیع
و فرمانبردار میسازد به گونهای که مرد و زن در یک تقابل دوگانه قرار میگیرند ،زن
فرع و مرد اصل به شمار می آید ،بدین جهت است که مرد انواع تحقیر را دربارهی وی
به کار میبرد؛ از این رو در حوزهای که مردساالری حاک باشد زن" ،دیگری" محسوب
میشود؛ اما مرد شرقی در رابطه با زن غربی نقش منفعل و کنشپذیری داشته و زن
غربی نقش کنشگری ایفا کرده است به عبارت دیگر در این رمان «بشیر» با وجود آنکه
مرد است؛ اما در بحث تاثیرگذاری منفعل است و مونث به شمار میآید؛ اما فرانسواز
با وجود آنکه یک زن است ،در ارتباط با بشیر فعال است و در نتیجه مذکر به شمار
میآید .این مسأله نشأت گرفته از سیاست استعمار است که میگوید شرق در برابر
غرب ،مونث و منفعل به شمار میآید.
 .1رابطه فرهنگی شرق و غرب از طریق رابطه جنسی بین یک فرد بیسواد شرقی و
یک زن تحصیل کرده غربی تبین میگردد .ارتباط بین آن دو که به صورت نمادین
تصویرگر ارتباط فرهنگی شرق و غرب است ،بیانگر آن است که غرب نسبت به شرق
سادیس دارد و گرایش آن به شرق ،نه از باب یاری است؛ که به جهت شناسایی
دقیق تر و راندن او به سوی قهقراست؛ بدین گونه که غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛
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یعنی متون علمی و تالیف کتب در پی سلطه بر شرقیان است تا اثبات کند آنان وحشی
و نادان هستند؛ بنابراین مساله جنسیت در رابطه با زن غربی نه ابزاری برای انتقام از
غرب و نه وارونه کردن رابطه شرق و غرب بوده است بلکه راهی است برای حذف
هویت شرقیان و از بین بردن «غیریت» آنان به عنوان یک هویت مستقل .با وجود این،
نویسنده ر اهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب را خودشناسی و به
عبارت دیگر شرقشناسی و آگاهی یافتن از تمدن و پتانسیلهای مشرق زمین و در
مقابل اشراف بر حقایق فرهنگی غرب که به صورت فریبندهای در کشورهای شرقی
نمود یافته است ،ارائه داده است تا بدینوسیله شرقیها تحت تأثیر فرهنگ غربی ،ذبح
بقغی نشوند و خود را شخصیت درجه دوم به حساب نیاورند.
 .8نویسنده این رمان در پی ساختارشکنی است و در بحث ارتباط مرد شرقی با زن
شرقی با طرح چند سوال در باب وجود حقیقی زن و ماهیتی که جامعه برای زنان حلق
کرده است ،خواستار آن است تا دیدگاه جوهری بودن زنانگی و ضعف برای زنها را
نفی کند اما چون هنوز جامعه عربی هنوز پذیرای چنین اندیشههایی نیستند ،صرفا به
اشاراتی خفیف بسنده کرده است اما در بحث ارتباط مرد شرقی با زن غربی ،نویسنده با
طرح راهکار خودشناسی و دیگرشناسی و در نتیجه رهایی یافتن قهرمان از سلطه
فرهنگ غربی و بازگشت به کشورش ،در پی آن است که بفهماند ویژگیهایی از قبیل
ضعیف ،عقبمانده ،کودک صفت و مونث و منفعل که غربیها از طریق گفتمان
قوممحوری بر شرقیها تحمیل کردهاند ،جوهری نیستند و در نتیجه شرق میتواند به
وجود اصلی خویش باز گردد.
پینوشتها
1- Mary Klages
2- Bill Ashcroft
3- Helene cixous

 -4طبق نظریه آلیس واکر زنان به چهار سنخ تقسی میشوند -1 :زنان معلق -1 ،زنان
همگونشده -8 ،زنان نوخواسته 4 ،زنان رهایی یافته (تایسن511 :1824 ،
5- Simone de Beauvoir
6- Alfred Adler
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7- Albert Memmi

الجانب مقدبةً خابقةً ....اخذ البشري ينظر الی ِ
 « -1بای أ هن فی قوةِ ِ
اجلنود بغم حزنِه و ب ِ
ِ
ؤسه ،بِ َشغَف
اجلنود
ح
ح َ ح
حَ ح
إحالل ِ
ک السالح بِي ِده ،و ي ِ
ِ
سيطحر َعلَی
کبري ،کأنّه يَ َود الذوبا َن في ِهم،
َ
نفسه حي ِس ح
نفسه ه
ح
َ َ
حمل أنفسهمَ .ختَيه َل َ
شخص امامه ...شخص ضةيفِ ،
قاصر ،مثل هو نفسه» (همان. 11 :
َ
 -2تاکید بر بعد جسمی و نرینگی مرد.

10- Bart Moore
11- Homi Jehangir Bhabha
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 سلدن ،رامان و پیتر ویدوسون ( ، 1821راهنمای نظریههای ادبی معاصر ،ترجمه :عباس مخبر ،تهران،طرح نو.
 شاهمیری ،آزاده (1812ش  .نظریه و نقد پسااستعماری ،تهران :نشرعل . صابرپور ،زینب (1821ش « ،بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من» ،فصلنامهی علمیپژوهشی نقد ادبی ،ش 18پاییز.
 صالح ،طیب (1222م  ،موس الهجرة إلی الشمال ،بیروت ،دارالعودة ،ط .12 طرابیشی ،جورج (1221م  ،شرق و غرب؛ رجولۀ و انوثۀ ،دراسة فی أزمۀ الجنس و الحضارة فیالروایۀ العربیۀ ،ط  ،4بیروت ،دار الطلیعۀ.
 عرعار ،محمد العالی (1211م  ،ماالتذروه الریاح ،مجلۀ االبتسامۀ ،الجزائر. عرفانی،کوروش (1812ش  ،روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی ،لس انجلس امریکا :انجمن گسترشزبان و فرهنگ ایرانی.
 فروم ،اریک (18۲8ش  ،گریز از آزادی ،مترج  :داوود حسینی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گلشائی. فرهمندفر ،مسعود (« ، 1828جایگاه آستانه فرهنگ» :همی بابا و نظریه پسا استعماری ،مجله مطالعاتانتقادی ادبیات ،شماره اول/شماره مسلسل چهارم.
 کلیگز ،موری (1811ش  ،درسنامه نظریه ادبی ،ترجمه جقل سخن ور ،الهه دهنوی و سعیدسبزیان،تهران ،نشر اختران.
 محمدی ،اویس و زینب صادقی ( ، 1821نقد فمنیستی داستان کوتاه «مردی در کوچه» از کتاب«چشمانت سرنوشت مناند» غاده السمان ،مجله زبان و ادبیات عربی ،سال پنج  ،شماره ،1ص.15-118
 ممی ،آلبر (1854ش  ،چهرهی استعمارگر ،چهرهی استعمار شده ،ترجمه :هما ناطق ،چاپ سوم،تهران ،انتشارات خوارزمی.
 منصور ،بوراس ( ، 1212/1222البناء الروائی و اعمال محمد العالی عرعار الروائیۀ (الطموح ،البحثعن الوجه اآلخر ،زمن القلب مقارنۀ بنیویۀ  ،سطیف :جامعة فرحات عباس.
- Spivack, Gayatri (1993), Can the Subaltern Speak? London, New York: Routlledge.

قراءة ما بعد الکولونیالیه في روایة « ما ال تذروه الریاح» لمحمد العالی عرعار (الجنسیه انموذجا)
بهنام فارسی

1

فاطمه شهریاری

1

الملخص

تسةی نظريةح ما بةد الکولونيالية الی أن تبني أ ّن السلطة االقتصادية والسياسية لالستةماب ترفض «اآلخر»
(اإلفريقيني و اآلسويني) کهوية مستقلة وتوکد علی التفوق الثقايف والخالقي للغرب علی الشرق« .اجلنسية» هی
من أهم املفاهيم املطروحة يف هذه النظرية اليت تطرق اليها الروائيون الةرب يف بواياِتم من خالل التحدی بني
الشرق والغرب ،التحدي الذی تبلوب فی تفاعل الرجل الشرقي واملرأة الغربية .حممد الةايل عرعاب بوائي جزائري
يتناول إشکالية «اجلنسية» من خالل بوايته «ما ال تذبوه الرياح» وهی عب التةالق بني الرجل الشرقی وزوجته من
جانب وبينه وبني املرأة الفرنسية من جانب آخر .هذه الدباسة ِتدف استةانة من املنهج الوصفی-التحليلی الی
تشريح کيفية الةالقة بني الرجل الشرقی وزوجته و مدی تأثر املرأة الشرقية يف دوبها اجلنسی التقليدي باجملتمع
البوي هذا من ناحية والی تقييم مدی فةالية /انفةالية الرجل الشرقي مقابل املرأة الغربية من ناحية أخری وفی
النهايه الی تبيني وجهة نظر الروائی حول اتصاف املرأة والشرق بالنثوية والضةفُ .تکي النتيجة عن أ ّن املرأة

الشرقية متأثرة من اجملتمع البوي والثقافة الشرقية التزال تبقی منفةال ولکن الرجل الشرقی (بمز للشرق) فی
عالقته مع املرأة الغربية (بمز للغرب) ينفةل ويةلب دوباً مةاکساً ويتصف بالنثوية ولکن الروائی يسةی سابدا
وصفا املرأة والشرق بالنثوية والضةف وليست هذه الوصاف
الحداث الی أن يبني أ ّن الثقافة و االستةماب ّ
جوهرية هلما.

الکلمات الرئیسیة :حممد الةايل عرعاب ،ما ال تذبوه الرياح ،اجلنسية ،الرجل الشزقي ،املرأة الغربية.
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