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چکيده
ادبيات هر ملتي از مؤلفههايي تشکيلشده که در واقع بهترين و شاخصترين گزينه براي آشنايي با
نگرشها و جهانبيني آن ملتها است .وقتي سخن از نگرش يک ملت در برابر استعمار بهميان ميآيد،
ادبيات پسااستعماري سهم بزرگي در بيان رويکردها و موضعگيري آن ملت ،در برابر استعمار بيگانه داشته
و پيامدهاي حضور استعمار در عرصههاي گوناگون فکري و فرهنگي را به تصوير ميکشد .الجزاير از
جمله کشورهايي است که حضور طوالنيمدت فرانسه در آن ،سبب پيدايش گستردة ادبيات پسااستعماري
گشتهاست .رمان«

» اثر «

» از جمله آثاري است که تأثير نژادگرايي استعمار

بر مردمان الجزاير را روايت کرده و پيامدهاي آن را در عرصههاي مختلف ،در قالب داستاني واقعگرايانه
به تصوير ميکشد .پژوهش پيشرو کوشيدهاست تا با استفاده از روش توصيفي -تحليلي مهمترين حوزه
هاي تبعيضنژادي استعمار در رمان «

» را با ذکر نمونه ،مورد تحليل و واکاوي قرار داده و

به اين مسئله بپردازد که علل ظهور نژادگرايي استعمار در شخصيتهاي داستان چه بوده و راهکار نويسندة
رمان براي خروج از اين معضل چيست؟ تحليل پسااستعماري رمان «

» حاکي از آن است که

نژادگرايي استعمار در حوزههايي چون :نژادگرايي زيستي ،مذهبي ،قضايي ،انحصار شغلي و نژادپرستي
درونيشده نمود پيدا کرده و نويسنده راه برونرفت از اين بحران را تکيه بر فرهنگ و تاريخ بومي ،دانش
نسبت به اروپاييان ،و همچنين تقويت روحيه وحدت ،مقاومت و ظلم ستيزي در نهاد مردم ميداند.
کليدواژهها :ادبيات پسااستعماري ،نژادگرايي ،عبدالحميدبنهدوقه ،غداً يوم جديد.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولghaderi_m@yazd.ac.ir :
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مقدمه
مطالعات پسااستعماري ،رويکردي فرارشتهاي است که در دهههاي اخير گسترش بسياري
پيدا کرده است و بيشتر در حوزه تحقيقات ادبي مورد توجه واقع شدهاست.
رويکرد پسااستعماري از موضوعاتي است که نويسندگان و روشنفکران کشورهاي
تحتسلطه بسيار بدان توجه نمودهاند .اين ضرورت تا جايي احساس شده است که
نويسندگان با نگارش داستانها و رمانهايي سعي کردهاند آثار سوء پيدا و پنهان استعمار
را در اشکال مختلف نشانداده و پيامدهاي آن را آشکار سازند؛ تا جايي که مبارزه با
جلوههاي مختلف استعمار در آثار روشنفکران ،سنگبناي ادبيات پسااستعماري را وضع
کرد« .وايت» از نظريهپردازان پسااستعماري ،معتقد است« :ادبيات پسااستعماري آخرين
مخزن آگاهي انقالبي در جهاني است که بهشکل روزافزون از محتواي تاريخي و سياسي
تهي ميشود .اولين و مهمترين نتيجة پيشرفت تئوري پسااستعمار ،توصيف ويژگيها و
طرحهاي پيکره واقعي متوني بوده است که در اين جوامع وجود دارد و شيوههايي که با
آنها اين متون ،کنش نوشتار را از جامعة استعمارزده بدست آوردهاند (اشکرافت و تيفن،

 .)301 :1392بنابراين ،ادبيات پسااستعماري تمام ادبيات و فرهنگهاي تحت تأثير فرايند
استعمار کهنه و نو ،از زمان شروع استعمارگري تا امروز را که سعي در شالودهشکني نفوذ
غرب در عرصه توليد ادبي و فرهنگي دارد ،در بر ميگيرد و خوانشي متفاوت از آثار
ادبي ،خارج از سلطه برتري نژادي و هويتي غرب در راستاي بازنمايي ادبيات ملي ارائه
ميدهد.
نکتة ديگري که نبايد از نظر دور داشت آن است که ادبيات پسااستعماري صرفاً در
حوزه استعمارگري به معناي سياسي و نظامي آن انعکاس نمييابد؛ بلکه مفهوم پسااستعمار
به مقولة چندبارگي هويت استعمارشده در مادرشهرها ميپردازد و از اين منظر با مطالعات
فرهنگي پيوند محکمتري پيدا ميکند؛ اساسا ارتباط اين رويکرد با مطالعات فرهنگي بدين
سبب است که از «فرهنگهاي مادرشهري و اروپايي و به اصطالح نژاد سفيد» مرکز زدايي
کند تا بدين وسيله به نژاد ديگر ،در مقابل نژاد اروپايي و به پيرامون ،در مقابل مرکز اعتبار
بخشد (ميلنر و براويت.)331 :1394 ،
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از جمله کشورهايي که حضور استعمار غرب را در خود لمس کرده کشور الجزاير
است .هدف قدرت استعماري فرانسه در اين سرزمين ،کوچاندن مهاجران غربي به آن
سرزمين براي اسکان دائم بود؛ هدفي که طبعاً استفاده از ساز و کارهاي بسيار و به دنبال
آن ايجاد تحوالت ريشهاي در حوزههاي مختلف اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي
را ميطلبيد؛ به طوري که فرانسه نه تنها سياست آوارهسازي و تبعيد را در پيش گرفته
بود؛ بلکه براي مطيع سازي مردم بومي ،سياست تهاجم فرهنگي از طريق ابزار برترينژادي
در عرصة فرهنگي و زيستي و در مقابل آن ايجاد احساس خودباختگي فرهنگي را در
دستور کار قرار داده بود .در چنين فضايي ،مشخص است که ادبيات الجزاير و به شکل
خاص ،داستاننويسي در کنار پرداختن به موضوع مقاومت و ايستادگي ،ابعاد گوناگون
سياستهاي استعمارگرايانه فرانسه را براي آگاهيبخشي به خوانندگان خود منعکس کند.
«

» از جمله نويسندگان الجزاير است که در رمانهاي خود به بررسي

مسئله استعمارگرايي و پيامدهاي آن پرداخته است و سعي بر آن داشته تا از سياستهاي
استعماري فرانسه در راستاي تغيير هويت قومي و تبديل آن به جزئي از کشور فرانسه
پردهبردارد؛ لذا نژادگرايي و تهاجم فرهنگي که ابزار اصلي استعمار براي رسيدن به اين
هدف بوده را به صورت دقيق مورد تحليل قرار ميدهد .در اين مقاله سعي بر آن است تا
جنبههاي نژادگرايي و تهاجم فرهنگي که از عمده مؤلفههاي مطالعات پسااستعماري به
شمار ميرود را در رمان «

» عبدالحميدبنهدوقه مورد بررسي و تحليل قرار

داده و به اين سؤاالت پاسخ دهد:
 -1نژادگرايي در رمان «

» در چه حوزههايي نموديافته و استعمار چه اهدافي

را در اين سياست خود دنبال ميکردهاست؟
 -2انگيزة بنهدوقه از بيان نژادگرايي استعمار چهچيز بوده و چه راهکارهايي را براي
مقابله با اين سياست ارائه دادهاست؟

پيشينة تحقيق
پژوهشهاي مختلفي در حوزة مطالعات پسااستعماري صورتگرفتهاست .اغلب اين
پژوهشها مربوط به حوزة علوم سياسي و جامعهشناسي است؛ بهطوري که هر کدام به
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بررسي کتب و آراء نظريهپردازان بزرگ اين حوزه مطالعاتي ميپردازند و نقاط ضعف و
قوت هر کدام را مورد واکاوي قرار ميدهند .تعداد اين پژوهشها بهحدي است که
فهرستنمودن کل آنها در اين مجال نميگنجد؛ آنچه در اين بين اهميت دارد ،جايگاه
» رماننويس

مطالعات پسااستعماري در ادبيات الجزاير بهويژه نزد «
معاصر الجزاير است .به عنوان مثال رشيد قربيع ،در مقالهاي بهنام

(2010م) معتقد است که رمان الجزايري جامة حماسه بهتن کرده و
روحية مقاومت و پايداري در آن دميده شده است .فتيحه أوبشو و نسيمه طيبي نيز
پژوهشي با نام
(2015م) نگاشتهاند .نويسندگان در اين پژوهش به بررسي تأثير استعمار
بر هويت ،زبان و ادبيات پرداختهاند و در قسمتي ديگر ،شخصيتها ،ايدههاي فکري و
فني ،فرهنگ ،حاشيهبودن شرق و مرکزيت غرب و ديگر مسائل موجود در رمان را مورد
نقد و بررسي قرار دادهاند.از پژوهش ديگري به نام «بررسي و تحليل رمان ذاکره الجسد
بر اساس مؤلفههاي نقد پسااستعماري» نوشتة فرخنده سهرابي (1394ش) ميتوان نام برد.
نويسنده در اين پژوهش ،به بررسي مؤلفههاي پسااستعماري چون :اليههاي تقابلي و
برخوردهاي ناشي از مواجهة دو فرهنگ متناقض غربي -شرقي ،بيان اضطرابات فرهنگي
بعد از دوران استعمار ،ترويج گفتمان استعمارستيز «بازگشت به سنت و خوديابي هويتي»
و واسازي طرح تقابلي غرب -شرق پرداخته و رويکرد داستان را بر اساس اين مؤلفهها
آشکار ساخته است .فرامز ميرزايي در مقاله «رمان پسااستعمار الجزاير و ويژگيهاي
محتوايي و زباني آن» (1393ش) به تحليل مؤلفههاي پسااستعماري مانند« :برابري سياه و
سفيد» « ،استعمارگر و استعمارزده» و «ويژگيهاي زباني رمان الجزاير» پرداختهاست و در
مورد هرکدام از اين مؤلفهها به تفصيل سخن گفتهاست .در زمينه آثار بنهدوقه و رمانهاي
وي نيز پژوهشهاي بسياري صورتگرفته است .از جمله اين آثار :ميتوان به کتاب
از محمد مصايف اشاره
داشت؛ وي در بخشي از کتاب خود به نقد و بررسي رمانهاي «

»و«

» از منظر ايدئولوژيکي و اجتماعي ميپردازد .نبيله بونشاذه در مقالهاي تحت عنوان

نقد پسااستعماري رمان غدا يوم جديد اثر عبدالحميدبنهدوقه (مطالعه موردي :نژادگرايي) 209

(2011م) به تحليل رمان «

»

ميپردازد و شخصيتشناسي افراد داستان را مورد تحليل و بررسي قرار ميدهد .اما
همانطور که پيداست هيچيک از پژوهشهاي پيشين موضوع نژادگرايي استعمار را مبناي
تحقيق خود قرار ندادهاند؛ بنابراين پيشينة حقيقي تحقيق حاضر محسوب نميشوند؛ زيرا
پيش از اين هيچگونه پژوهشي دربارة آثار عبدالحميد بن هدوقه در حوزه مطالعات
پسااستعماري و به شکلي خاصتر ،تفکرات نژادي استعمار فرانسه ،به رشته تحرير در
نيامده است.
» در يک نگاه

«
رمان «

» روايتگر رويدادهايي در روستايي در جنوب الجزاير است که در

جريان حضور استعمار فرانسه اتفاقات آن رخ ميدهد؛ در اين روستا دختري به نام
«مسعوده» با هدف مهاجرت به پايتخت براي رهايي از سختيهاي زندگي روستايي با
«قدور» ازدواج ميکند؛ اما حضور فرانسويان در الجزاير و تعدي آنان به روستاييان سبب
ميشود که قدور زنداني و مورد شکنجه قرارگرفته و از سفر به الجزاير بازمانند .در ميانة
اين نزاع تقابلها و رفتارهاي نژادپرستانة استعمار در برابر مردم الجزاير در قالب
شخصيتهاي اصلي داستان آشکار ميگردد و تأثيرات اجتماعي و فردي آن بيان ميشود.
در رمان ،دو نظامي فرانسوي که در بازداشتگاه هستند ،همواره رفتاري سختگيرانه و
نژادپرستانه نسبت به «قدور» که نماد مرد الجزاير است ،از خود نشان ميدهند که اين امر
ناشي از وجود خصيصة نژادپرستي است که حاصل برتريجويي استعمار است .در پايان
داستان قدور با وقوع انقالب ،از زندان آزاد شده و مرحلة جديدي از زندگي ،همانطور
که عنوان رمان نيز بر اين امر اشاره دارد ،براي او و ديگر الجزايريها آغاز ميشود که
نشان از زندگي شرافتمندانه ،بدون حضور استعمار و حرکت به سمت روزهاي بهتر است.
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نژادپرستي و انواع آن
پيش از ورود به مبحث نژادگرايي و بررسي مصداقهاي آن ،بايد ابتدا به مقولة استعمار
و معناي پسااستعمار پرداخت .استعمار به معناي عام کلمه زماني رخ ميدهد که کشوري
با اهداف اقتصادي ،نظامي ،سياسي و حتي فرهنگي وارد کشوري ديگر شده ،آنرا تحت
نفوذ و سلطة خود گيرد .تاريخ حضور استعمار به اين معنا ،به پيش از سده هفدهم ميالدي
باز ميگردد؛ زماني که اروپاييان در سوداي کشف و سيطره بر سرزمينهاي ديگر ،کشتي
هاي خود را روانه قارههاي آفريقا و آسيا کردند و کشورهاي موجود در اين قارهها که
اغلب در عقبماندگي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي گرفتار بودند ،را تحت تسلط خود
گرفتند و به تعبيري آنها را استعمار کردند .از آن زمان تاکنون ،واژة استعمار با مفاهيم
سياسي و نظامي پيوندي ناگسستني يافته است :مفهوم استعمار ،امروزه با مفهوم امپرياليسم
پيوستگي کامل يافته و اساساً مفهوم استعمار به عمل قدرت امپرياليستي شناخته ميشود؛
يعني قدرتي که ميخواهد از مرزهاي ملي خود تجاوز کند (آشوري .)27 :1394 ،براي تحقق
اين تجاوز از مرزهاي ملي و قومي يا گذر به مرزهاي ديگري ،استعمارگران از شيوهها و
ترفندهاي متنوعي بهره گرفتهاند .يکي از حوزههايي که استعمار براي تثبيت سلطة خود
بر استعمارزده از آن بهره ميجويد ،استفاده از حربة نژادگرايي و تخريب هويت نژادي
ملت استعمارزده است.
اصطالح «نژادپرستي» که زير مجموعة استعمار فرهنگي به شمار ميآيد ،به معني
«برتر و بهتر دانستن افراد يک نژاد نسبت به نژاد ديگر از لحاظ اجتماعي ،اقتصادي ،قلمرو
زندگي و مانند آنها» است .همچنين ميتوان نژادپرستي را به «عقيدهاي که بر مبناي آن
افراد بشر يکسان خلق نشدهاند و بعضي نژادها و اقوام نسبت به بعضي ديگر برتري و
امتيازات بيشتري دارند» (ملکي )181 :1395 ،تعريف کرد .عنصر اساسي اين تعريف ،بر تفکر
يا اعتقادي تأکيد دارد که بر اساس آن ،نژاد ،تعيينکنندة برتري است .شوپنهاور ميگويد:
«يک فرد با افکار نژادپرستانه ،اگرچه هيچگاه گفتار و رفتار نژادپرستانه هم نداشتهباشد،
به اندازة کساني که عمالً خشونتها و جنگهاي نژادي را مرتکب شدهاند ،گنهکار هستند.
مالک نژادپرستي از نظر شوپنهاور ،نه رفتار بيروني ،بلکه ارادة دروني افراد است که
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انديشهها و ايدههاي ما نيز ترجمان آن ارادة دروني هستند» (زنجاني .)26 :1394 ،اصطالح
نژادپرستي معناي گستردهتري دارد که عالوه بر افکار و عقايد ،رويهها و نگرشها ،نهادها
و گروهبنديهاي غير زيستي ،نظير فرقههاي مذهبي ،ملتها ،گروههاي زباني و گروههاي
فرهنگي را نيز شامل ميشود ( باليبار.)6 :1394 ،

ابتداي قرون معاصر آغازگر افسانهاي بود که بر پاية آن اروپاييها بر اساس عقالنيت
و هوش برتر خود بدون هيچ کمکي از سوي ملل شرقي ،رشد و پيشرفت را آغاز کردند
و به کمک پيشرفت ناگهاني علوم اجتماعي در اين قرن ،به فرآيند تصويرپردازي مجدد
هويت غربي سرعتي مضاعف دادند .بهديگر سخن ،تاريخنويسان اروپايي سعي در
گسترش اين انديشه داشتند که راه بيهمتاي توسعه ،تنها در جهان غرب روي دادهاست
و برتري تکنولوژي و مادي دولتهاي غربي در عصر حاضر ،نشانگر نوعي برتري
فرهنگي و اخالقي تمدن غربي در مقايسه با تمدنهاي ديگر است .اين نگرش نهتنها
پيشينة عظيم و پرافتخار تمدنهاي شرقي را ناديده ميگيرد ،بلکه تالش ميکند تا نشاندهد
که آنچه موجب برتري تکنولوژي علمي و مادي موجود در غرب شده ،مديون نژاد
اروپايي با همراهي هميشگي مسيحيت بوده است .اين نگاه به تاريخ ،تکخطي است که
موجب متولدشدن نژادپرستي در ميان اروپاييان شده است .بسياري از داروينستهاي
اجتماعي در اروپا و آمريکا نيز بر اين باور بودهاند که نژاد اروپايي بايد زمام امور جهان
را در دست بگيرد؛ چرا که نژادهاي پست و فرومايه محکوم به نابودي هستند و پيشرفت
امور بشري به دست اروپاييها ادامه خواهد يافت (سعيد .)51 :1377 ،جوزف چمبرلين نيز
دربارة اروپا محوري و برتري نژادي آن ميگويد« :من به اين نژاد که بزرگترين نژاد
حاکمي است که جهان تاکنون به خود ديده است ،به اين نژاد اروپايي واقعاً راسخ ،سربلند،
داراي اعتماد بنفس ،نژادي که نه شرايط آب و هوايي و نه تغيير و تحول ،هيچ کدام
نميتواند آن را از پاي درآورد ،نژادي که بدون شک قدرت غالب آيندة تاريخ و تمدن
جهاني خواهد بود ،ايمان دارم» (ابوذري ،بيتا.)141 :

در مقابل گفتمان نژادگراي استعماري ،استعمارشدگان با درک شرايط جديد که در
اغلب موارد با آسيبديدن زيرساختها و اليههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و نيز
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فرهنگي همراه است ،ميکوشند تا ضمن ساختارشکني از گفتمان نژادگراي استعمار ،به
بازيابي هويت فردي و ملي و به حاشيهراندن جلوههاي استعمار و استعمارگر بپردازند،
که اين کارکرد در متون ادبي به صورت ظهور پادگفتمان ناقض گفتمان استعماري و
واسازي آن در جريان نگارش و خوانش متن محقق ميشود.
آنچه در اين پژوهش مد نظر است ،تشريح نژادپرستي استعمار فرانسه و انعکاس آن
در جامعة الجزاير بر پاية تحليل رمان «

» بنهدوقه ميباشد .انواع نژادپرستي

تحميلشده از جانب استعمار فرانسه عبارتند از:
نژادگرايي زيستي
نژادگرايي عاميانه و بدوي ادعا ميکند که پايه و اساس مادي اصول نژادگرايانه بر زيست
شناسي استوار ميباشد .اين نوع نژادگرايي عبارت است از تطبيق شکل جمجمهها،
شمارش و مطالعة تعداد و کيفيت پيچ و خمهاي شيارهاي مغزي ،خصوصيات طبقة
سلولي پوست ،ابعاد مهرههاي پشت ،شکل و رنگ پوست و غيره .بدين صورت نژادگرايي
بدوي به صورت شناسايي زيستي افراد و واقعيات ظاهري جلوه ميکند .در دورة معاصر،
هنوز هم در گوشه و کنار عالئمي از حيات و وجود نژادگرايي بدوي بهچشم ميخورد.
مثالً ميتوان به آمادگي عاطفي سياهان براي ارتکاب خطا ،يا عدم فعاليت قشر خاکستري
مغز در ميان اعراب( ،فانون )46 :1361 ،اشاره داشت .فرانسويان نيز براي به حاشيهراندن
مردم بومي و حفظ استيالي خود در حوزه سياست و اقتصاد ،به صورت مداوم مسئلة
زيستي و نژادي را پيش ميکشيدند تا انسان الجزايري را به اين باور برسانند که نژادش
آکنده از عيب ذاتي است و در نتيجه از عهدة هيچ کاري بر نميآيد (ممي .)14: ،1365 ،از
نمونههاي اين نژادگرايي استعمار در عرصة زيستي در رمان «غداً يوم جديد» ميتوان به
زشتي چهرة اعراب نزد گروهبان فرانسوي و ديگر غربزدههاي الجزايري اشاره کرد.
گروهبان فرانسوي معتقد بود اعراب شباهتي به انسان ندارند ،بلکه اشباحي انساننما
هستند
(
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او در اين مثال عنوان ميکند که از چهرههاي تکراري ،صورتها ،أشياء،
مناظر و اشباح خسته شده بود؛ زيرا ساکنان روستا در نظر او انسان نبودند ،بلکه اشباحي
رنگپريده به شکل انسان بودند.
ادوارد سعيد نيز در اينباره ميگويد :چکيدة نژادگرايي غربي اين است که بايد بين
مهتري اروپايي و کهتري مشرقزميني تمايزي نازدودني برقرار شود و انسان شرقي براي
هميشه دونمايه و دونپايه باقي بماند تا بتوان به سهولت بر او مسلط شد (ادوارد سعيد،

 :1377ص .)72بر اين اساس هدف بنهدوقه از بيان نژادگرايي زيستي نيز ،آگاهکردن مردم
از نوع تفکر فرانسويان نسبت به اعراب است؛ زيرا که عدهاي فريب نيرنگ آنها را خورده
بودند و فکر ميکردند ناجي الجزاير و ياريدهندة آنها در خروج از عقبماندگي همين
استعمارگرانند .حال اين سؤال مطرح است که راهکار نويسنده براي مقابله با اين نوع
نژادگرايي چيست؟ بنهدوقه با درک عميق نسبت به اين نگرش اروپايي ،به تاريخ کهن
و پر افتخار عربي اشاره ميکند و بيان ميدارد که سرزمين الجزاير مهد پرورش قهرمانان
و اسطوره هاست و همين مسئله نشان از پاکي نژاد و عمق بينش آنها دارد
[روستايي که در آن
متولدشدم اسطورهها و خدايان و قهرمانان ميسازد].
نژادگرايي فرهنگي
فرهنگ ،مجموعهاي از آگاهيها و رفتارهاي فني ،اقتصادي ،آييني ،مذهبي و اجتماعي
است که جامعة انساني معيني را مشخص ميکند (پانوف )103 :1368 ،فرانتس فانون نظريه
پرداز الجزايري ،نژادگرايي و فرهنگ را مالزم يکديگر ميداند و ميگويد :بعضي از
گروههاي نژادي به طور يکجانبه به فرهنگ خود به عنوان يک هنجار مينگرند و بر طبق
همين امر ،فرهنگ جامعة خود را به عنوان مرکز ،اساس و اصل دنياي هستي به حساب
ميآورند .اين عده ابتدا به اثبات وجود گروههاي بدون فرهنگ ميپردازند ،سپس به
فرهنگهاي مبتني بر سلسله مراتب ميرسند و در آخر از مفهوم نسبتگرايي سخن بهميان
ميآورند .بنابراين گروه و يا قوميتي که هدف تهاجم فرهنگي نژاد ديگر قرار ميگيرد ،از
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جنبههاي مختلف ،فرهنگ آنها مورد هدف تحقير گروه مهاجم قرار ميگيرد .از بينرفتن
فرهنگ گروه مغلوب ،اقدام عظيمتري بود که نتيجه آن اسارت اقتصادي و حتي انقياد
زيستي ميباشد (فانون.)48 :1361 ،

بدين ترتيب ،استعمارگران ،به اين نتيجه رسيدهاند که بهترين راه نفوذ در ساير
کشورها ،نفوذ در فرهنگ آنان و استحالة دروني آن است .آنان ميخواهند ارزشهاي
مورد پسند خود را ارزشي مترقي جلوه دهند ،آن را جايگزين معيارهاي بومي و فطري
ملتها ساخته و از اين طريق ،بدون هيچ دغدغهاي از آيندة منافع خود در اين کشورها
مطمئن باشند .اين جمعبندي مبناي فعاليتهاي سازمانيافته گستردهاي قرارگرفته که
غرب آنها را ترويج معيارهاي تمدن ،رشد و توسعه معرفي ميکند؛ اما در فرهنگ ملتها،
از اين اقدامات با تعابير مختلفي ياد ميشود که مفهوم مشترک آنها در تعبير هجوم فرهنگي
نهفته است .اين عمل (جايگزيني فرهنگ بيگانه با فرهنگ خودي) به شکلي هوشيارانه
که بتواند يک ملت و جامعه را نسبت به فرهنگ خود بيگانه و مطيع غرايز بيگانگان کند،
عمدتاً تهاجم يا نژادگرايي فرهنگي محسوب ميشود (خرم.)15 :1378 ،

بنهدوقه که در بطن دوران استعمار حضور داشته ،توانسته است با قلم شيوا و فصيح
خود اين واقعيت را به صورت ماهرانه به تصوير کشد و نژادگرايي فرانسويان را در
عرصههاي گوناگون فرهنگي از جمله :مذهب ،قضاوت ،انحصار شغلي و خودباختگي
(نژادپرستي دروني شده) نشان دهد:
نژادگرايي مذهبي
ادوارد سعيد در تبيين خود از نحوة برداشت استعمار از مفهوم دين اسالم و مسلمانان بيان
ميکند که غرب به جاي تالش براي فهم و کشف شرق و خصوصيات فرهنگي آن؛ خود
به اختراع و ساخت شرق دستزده است .بازنمايي غرب از فرهنگ اسالمي ،نه بر واقعيت
جوامع شرقي ،بلکه بر تفاسير متني و ذهني استوارند .در حقيقت اين شرق (اسالم و
فرهنگ اسالمي) محصول شرقشناسي و ابزاري براي تثبيت و تقويت هويت غربي است.
به بيان ديگر غرب براي تثبيت و تقويت مباني هويتي خود به دشمن نياز دارد .در اين
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چارچوب ،جهان اسالم بايد متحجر ،غيرعقالني ،جزمي ،عقب مانده ،واپسگرا و خشن
معرفي و غرب ،عقلگرا ،متمدن و برتر پذيرفته شود .اين ديدگاهها ،شرق را تا ابد عقب
مانده و تهديدي براي ارزش هاي غرب ميدانند (سعيد.)41: 1377 ،

از لحاظ تاريخي نيز ريشه اين اسالمستيزي به دشمني تاريخي مسيحيت با جهان
اسالم باز ميگردد که در برههاي از زمان با جنگ صليبي خود را نمايان ساخت .حملة
فرانسه به الجزائر (قرن 16م) نيز ادامه اين کينة تاريخي بود که با دستور قديس شارل
دهم آغاز گشت و هدف از اين حمله را انتقام دين مسيح و انسانيت از اسالم برشمرد.
اين حمله سياست افراطگرايانة کليسا ضد مسلمانان را دنبال ميکرد و اين موضوع عجيبي
نيست؛ زيرا فرانسه مهد ستيز با اسالم نام گرفته بود ،لذا رهبران کليسا افکار عام را پر از
کينه و دشمني نسبت به مسلمانان کردند و به جنگ با الجزاير برخاستند .به همين علت
بود که بعد از فتح ،رفتار نژادگرايانه و کينهاي عميق در برخوردشان با فرهنگ اسالمي بر
آنها حاکم شد
در رمان «

» نيز بنهدوقه به توصيف برخورد تحقيرآميز فرانسويان با

فرهنگ اسالمي الجزايريها ميپردازد .نمود اين مقابله سخت و خشن را ميتوان در
مواردي چون وضوگرفتن ،نمازخواندن و  ...در اين رمان مشاهده کرد .به عنوان مثال
فرانسويان که از آب براي نوشيدن و امور ضروري استفاده ميکردند ،وضوگرفتن را کاري
بيهوده و تنها عامل هدررفت آب ميپندارند:

[مردم آب را هدر ميدهند ،فقط آب نمينوشند بلکه صورت ،دستان و حتي پاهاي
خود را نيز ميشويند ،يکي از آنان پاسخ داد« :مردي که سبب ممانعت از آب شده براي

نماز ظهر وضو ميگرفت]».
از ديگر مواردي که از تهاجم و نژادپرستي مذهبي فرانسويان در امان نمانده ،فريضة
حج و انجام مناسک آن است .بنهدوقه با بيان خود نشان ميدهد که چگونه فرانسويان
بدون دليل مانع کساني که قصد عزيمت به سرزمين وحي جهت انجام فريضة حج دارند
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ميشوند.
[من از کشتي پيدا شدم نه از
قطار ،يکي از اروپاييان گفت :پياده شو ،نميدانستم که او به من دستور ميدهد تا پياده
شوم .پياده شو( ،به او گفتم ):چرا پياده شوم در حالي که من به حج ميروم؟ مدارکم
کامل است .همة هزينة آن پرداختهام .با خشونت شانهام تکان داد پياده شو ،در اين زمان
دانستم که منظور او من هستم].
حال اين سؤال مطرح است که علت اين برخورد سخت با رسومات اسالمي چيست؟
مطابق نظرية ادوارد سعيد «دو عامل در زمرة عواملي هستند که موجبشدهاند حتي ساده
تري ن موارد نگرش بر اسالم به صورت موضوعي سياسي و بسيار خشن درآيد .يکي از
اين دو عامل ،تاريخ تعصب عامهپسند ضد عرب و ضد اسالم در جهان غرب است که
بازتابي بالفصل در تاريخ شرقشناسي دارد .دو ديگر فقدان تقريباً کامل هرگونه موضع
فرهنگياي است که بتواند جانبداري از اعراب و اسالم را امکانپذير سازد» (سعيد:1377 ،

 .)52بر اين اساس ،قدرت در جامعة الجزاير همواره در دست فرانسويان بوده و
استعمارشدگان سهمي در بازنشر رسومات و ارزشهاي فرهنگي خود نداشتند؛ بدين
سبب نظام استعماري همواره تحقير را پيشة خود ساخته و استعمارزده موضع تسليم به
جاي مقاومت اتخاذ ميکند.
استعمار تنها به برخورد مستقيم و سياست سرکوب اکتفا نکرده؛ بلکه رواج خرافات
و اعتقادات غيرمنطقي با هدف مکدرکردن چهرة اسالم ،اداره مساجد توسط مزدوران
فرانسه و اعمال سليقة استعمار بر آن و همچنين دورکردن عالمان مسلمان از مساجد را
در دستور کار خود قرار ميدهد.

[ .مردم در انجمن «ترقي» از دين ،و از خرافاتي که مزدوران فرانسه
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رواج ميدهند صحبت ميکنند  ...همچنين از مساجدي که فرانسه طرفداران خود بر آن
گماشته ،و از انتخاب عالمان حقيقي سرباززده است].
بنهدوقه در اين چارچوب به دنبال احياي هويت اسالمي در برابر تبليغات ضد ديني
استعمار است و اين تفسير غالب بر جامعه که فرهنگ اسالمي را متحجر و خشن معرفي
ميکند ،مردود سازد .فرانسويان به هر نحو ممکن ميخواهند الجزايريها را از انجام
واجبات اسالمي دور کنند و نوعي خأل فرهنگي در آنها ايجاد کنند (قبايلي،)262 :2015 ،

وي ميخواهد فرهنگ اسالمي الجزاير از حالت انفعالي و ايستايي خارجشود و تنها
راهچاره موفقيت را در پايبندي به اعتقادات خودي و مقاومت و اتحاد در برابر فرهنگ
تحميلشدة آنها ميداند.
( بنهدوقه،

[ .)73 :1993مؤمن برادر مؤمن است و کمک به برادر در سختيها واجب است ،همانا
همبستگي مردم در اين روزها چيزي است که نه تنها اخالق جوانمردي آن را واجب

ميداند ،بلکه وظيفهاي ديني است].
نژادپرستي دروني شده
نقطة مقابل ايستادگي در برابر استعمار ،وادادگي ،انفعال و در مواقعي همسوشدن با گفتمان
استعماري يا بهعبارتي ديگر ،تندادن به سلطة هژمونيک آن است .يکي از شاخههايي که
به تحليل و واکاوي اين نوع رفتار از سوي استعمارزده پرداخته ،علم روانشناسي است.
اين علم همسوشدن طرف ضعيفتر معادله با گفتمان مسلط طرف قوي و به دنبال آن
خوارشمردن هويت و فرهنگ بومي را نژادپرستي درونيشده مينامد و در تعريف آن
ميگويد« :وقتي که اقليتها مرتباً با پيامهايي بمباران ميشوند که ميگويند فرهنگ حاکم
سفيدپوست بهترين فرهنگ است ،اين پيامها را دربست ميپذيرند و خود و گروه فرهنگي
خويش را خوار ميشمارند؛ فرهنگي که به نژادپرستي درونيشده معروف شدهاست.
اقليتها معموال فرهنگ حاکم را مدح ميکنند و فرهنگ خود را حقير بهحساب ميآورند.
برآيند چنين رفتاري بهجز بحران عزت نفس نيست» (پروچاسکا و ديگران.)518 :1390 ،
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البته همانطور که از تعريف فوق پيداست ،نژادپرستي درونيشده در مرحلة اول غالباً
به رفتار گروه اقليت ،در حين مواجه با اکثريت غالب است .در اين مرحله ،که به مرحله
پيروي شناخته شدهاست ،اعضاي گروه اقليت نسبت به خود و گروهشان نگرشي انتقادي
و نسبت به ساير گروههاي اقليت نگرشي تبعيضآميز دارند .در اين مرحله ،فرد براي
ويژگيهاي فرهنگ حاکم ارزش بااليي قائل است و معموال فرهنگ در حاشيه خود را
خوار و عقبمانده ميپندارد (همان )515 :البته در بحث استعمار ،ديگر جامعة استعمار از
لحاظ جمعيتي اقليت محسوب نميشود؛ اما گاهي در نتيجة سياستهاي استعمارگر در
راستاي بسط سلطة خود و بهويژه زدن مهر فرودستي بر فرهنگ و هويت استعمارزده
بخشي از جامعة تحت استعمار خود را در جايگاهي پست ميپندارد و رفتاري مشابه
رفتار گروههاي اقليت از خود بروز ميدهد.
بنهدوقه معموال اهتمام ويژهاي به طرح جلوههاي نژادپرستي درونيشده مبذول داشته
است .بيترديد اين اهتمام ويژه ،حاکي از آن است که جلوههاي نژادپرستي در جامعه
الجزاير (در دوران استعمار) بسيار رايج بوده است؛ وضعيتي که باز هم فرآوردة سياست
هاي استعماري فراگير و همهجانبة فرانسه است که با اشاعة گفتمان خود بر جامعة
الجزايري ،که از مؤلفههايي چون هدية تمدن يا نوزايي به تودههاي مردم اين کشور تلقين
ميشد ،نظر بخشي از مردم اين کشور را با خود همراه ميساخت .در اکثر رمانهاي
پسااستعماري بنهدوقه ،شخصيتها حتي اگر با گفتمان استعماري همسو نشوند ،هويت
و فرهنگ بومي خويش را ناديده ميگيرند؛ حتي اگر در برههاي از زمان چنين رفتاري را
از خود بروز دهند ،دوباره به ارج نهادن بههويت خويش رويميآورند.
بر اين اساس ،در رمان «

» جلوههاي گوناگوني از حقارت و نژادپرستي

درونيشده را ميتوان مالحظه کرد .به عنوان مثال اين اختالل را نزد عزوز پدرخواندة
مسعوده ميبينيم که در واکنش به اقدامات ضداستعماري مخفي پدر حقيقي مسعوده (رهبر
مبارزان ضد استعماري) ميگويد:
[چه کسي ميتواند در مقابل فرانسه بايستد؟
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بزچرانها يا شترچرانها؟ همسر تو که بود؟ آيا راهزن ،احمق و اراذل و اوباش نبود؟ آيا
کسي همراه او بود که در ميان مردم اعتباري داشته باشد؟]
حال اين سوال مطرح است که منشأ اين احساس حقارت چيست؟ مطابق تعريف
آدلر ،احساس کهتري در سطح مناسبات اجتماعي زماني بروز ميکند که تعادل و سالمت
مناسبات قدرت در جايي بهم خورده باشد؛ بهگونهاي که فرد در اين وضعيت با ساختاري
معيوب و ناسالمي مواجه است که قدرت در آن حالتي ايستا به خود گرفته و در ميان
سطوح مختلف جامعه تکثير نميگردد (صباغپور .)199 :1387 ،قدرت در جامعة الجزايري،
همواره در دست استعمارگران بوده و استعمارشدگان سهمي از قدرت نداشتند؛ بدين
سبب نظام بيمار قدرت ،تحقير را گسترش ميدهد؛ به همين سبب ،حد قدرت نزد عزوز
را تنها توانايي چراندن گوسفندان ميداند ،نه قدرتي که بتواند يک جامعه را در هم بريزد
و زمام آن را بدست گيرد.
نمونة ديگر گرايش مردم به استعمار را ميتوان در پاسخ «بايه» مادر مسعوده ديد که
علت ازدواج با «عزوز» را خالصي از شايعهسازيهايي ميداند که مردم در محکوميت
اقدامات مخفي عليه استعمار با هدف تقرب به استعمار منتشر ميکردند.
[از زمان کشتهشدن شوهرش ،شروع به شايعه-
پراکني در مورد او و شوهرش کردند .هر اتهامي که بر زبانشان ميچرخيد براي نزديک-
شدن به فرانسه به او نسبت دادند ].تالش الجزايريها براي تقرب به فرانسويها امري
عادي براي رفع احساس حقارت تلقي ميشود .اين احساس تلخ ،دليل کلية رفتارهاي
غيرعادي فرد محسوب ميشود .ناکامي در رفع احساس حقارت باعث ايجاد عقدةحقارت
ميشود .بعضي از شخصيتهاي داستان از جمله عزوز نيز به اين نتيجه ميرسند نيروهاي
الجزايري از خود قدرتي ندارند و اين کافي است تا احساس حقارت سبب گرايش به
قدرت برتر شود و به همين علت مقاومت در برابر نيروهاي فرانسوي را کار بيفايده
بپندارند .از آنجاست که در درون آنها ناسازگاري با اجتماع الجزايري ظهور ميکند.
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ازدستدادن حس همدلي آنها با مخفي (رهبر آزاديخواهان) از عواقب اين حقارت و
نژادپرستي درونيشده است.
اما بيترديد بارزترين جلوة اين نژادپرستي درونيشده را بايد در شخصيت حاجاحمد
جستجو کرد .وي که از بزرگان روستا است ،مهاجرنشينان فرانسوي را منجي الجزاير و
صاحب تمدن ميداند و در واکنش به مخالفت مردم با پرداخت ماليات جهت برگزاري
جشن مهاجرنشينان فرانسوي ميگويد:

(

[فرانسه از اهالي ميخواهد تا جشن بگيرند ،و هزينه جشن-

ها را بپردازند .فرانسه از اهالي ميخواهد تا هزينهها بپردازند و شادي کنند آيا به آنها
تمدن نبخشيده است؟ از اين بيشتر چه ميخواهند ،البته بايد شاد باشند و دوستيشان را
با تمدن و فرانسه مادر تمدن ابراز کنند].

نژادگرايي قضايي
فرانسه که سياست انضمام و همانندسازي فرهنگي را براي محو وجوه مشخصة جامعة
بومي در پيشگرفته بود ،تشکيالت اسالمي را بصورت مستقيم و غيرمستقيم مورد هدف
قرار ميداد .پس از حذف تدريجي فرامين بزرگ بومي ،نوبت به قضات اسالمي بود که
به صورت مستقيم مورد هدف استعمار قرار گرفت .دريابان «گيدن» از فرماندهان فرانسوي
ميگفت« :قاضي مسلمان نبايد در حضور قاضي فرانسوي اظهار وجود کند ،ما افراد حاکم
هستيم و مقاصد خود را ميدانيم ».به همين شيوه تعداد قضاوتهاي قضات مسلمان رفته
رفته محدود شد و در سال 1874م قضات صلح فرانسوي از اختيارات گستردهاي
برخوردار شدند و جانشين قضات محلي شدند .از اين پس قضات صلح فرانسوي
مأموريت يافتند که ميان قوانين فرانسوي و شريعت اسالمي ،هر يک را که صالح بدانند
اجرا نمايند ،امور جنايي نيز منحصراً بوسيله آنها قضاوت ميشد (آژرون ،بيتا .)86:
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قضات صلح فرانسوي که در اصل سياست انقياد و مطيعسازي محض را دنبال مي
کردند ،کم کم مقرارت ويژهاي مشهور به «بومگيري» را وضع و يک سلسله مجازات
سخت و بيتناسب با مجرم اجرا کردند .هدف از اين تدوين و اجراي آن ،تأييد حفظ
اختيارات سرکوبگرانة استثنائي در حق مردم بومي بود .زيرا چنين اختياراتي بهمنظور
سرکوب قبايلي بود که هنوز بهخوبي مطيع نشده بودند (همان.)84 :

بنهدوقه به وضوح بي عدالتيهاي قضايي و حقوقي که در حق مسلمانان روا ميشد
را در رمانهاي خود انعکاس ميدهد .به عنوان مثال ،هنگامي که قدور در پاسخ به عزوز
ميگويد قانون حافظ اموالمان است قدور ميگويد:
[قانون ،کدام قانون برادر؟ اين
قانون ،قانون بزرگان است که براي کوچکترها وضع کردهاند ،آنها با قانون بين خود
حاکميت ميکنند اما براي ما قانوني نيست .اگر فردا فقط نگهبان شهر بيايد و باغت را از
تو بگيرد با او چکار ميکني؟ هيچ ].ادوارد سعيد نيز در کتاب خود به استدالل غربها
مبني بر اعمال حاکميت مطلقه و اجراي احکام نابرابر بر مردم شرقي اشاره ميکند« :براي
اين ملل بزرگ ،نيکو و مفيد است که چنين حاکميت مطلقهاي اعمال شود؛ تجربه نشان
دادهاست که آنها تحت حاکميت ما حکومتي دارند بس بهتر از آنچه در سراسر تاريخ
جهان داشتهاند و اين حکومت نهتنها براي آنان مفيد است ،بلکه سودش به تمامي غرب
متمدن ميرسد و حضور ما صرفاً به خاطر خود شرقيها نيست ،بلکه به خاطر تمامي
اروپا اينجا حاضريم ( ».سعيد)60 :1377،

فرانسويان بازداشتگاههايي مخصوص مسلمانان ايجاد کردهبودند که ضرورت ايجاد
آن نتيجة همين سياست نژادگرايي استعماري بود؛ يعني وقتي پذيرفته ميشود که انسان
بومي در نوع زندگي و سرنوشت کشور آزاد نباشد ،اين عدم آزادي بايد بهاجرا درآيد.
براي فرستادهشدن به اين بازداشتگاهها ،بزهکاري و ارتکاب جرم و جنايت الزم نيست؛
کافي است که شخص بومي مقابل مأموران بندر يا ايستگاه قطار حرکتي انجامدهد و همين
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براي اثبات جرم او کافي است تا به زندان بيفتد يا براي انجام کار اجباري تبعيد شود
(سيف.)2 :1380 ،

در رمان «

» نيز به خوبي اين موضوع قابل مشاهده است که فرانسويان

چگونه بدون هيچ دليلي مردم را بازداشت و مورد شکنجه قرار ميدهند .به عنوان مثال:
قدور به خاطر يک دعواي ساده بازداشت شده و انواع تهمتها و افترائات را به او نسبت
ميدهند.
[گاهي از گروهبان اروپايي و
گاهي از نظامي الجزائري سواالتي دشوار مطرح ميشود ،ولي قدور نميداند به کدام سوال
جواب دهد ،زيرا او اولينبار بود که چيزهايي در مورد سياست و توطئهها و جنگ داخلي

ميشنيد .او مرد شهري بود و چيزي از اين سواالت نميدانست].
همچنين صادرکردن احکام شاقه در حق مردم و تبعيد آنها براي انجام کار اجباري
بدون ارتکاب به هيچ گناهي از مصاديق نژادپرستي قضايي فرانسويان در حق مردم الجزاير
است که همچون ريسماني محکم گرد پاي الجزايريها پيچيدهشده و سرنوشت آنها را
رقم ميزند .ادوارد سعيد در اين مورد ميگويد« :شبکة نژادپرستي قضايي ،امپرياليسم
سياسي و ايدئولوژي بشريتزدايي ،شبکهاي است با تار و پودي بس نيرومند که به گرد
دست و پاي اعراب يا مسلمانان پيچيده است و اين شبکه يا تار عنکبوتي است که هر
عرب زباني آنرا حس ميکند و همچون سرنوشتي که اختصاصاً براي او رقم زده شده
است» (سعيد.)52 :1377 ،
مانند محاکمه قدور و ديگر متهمان الجزايري:

[محاکمه به سرعت تمامشد .قاضي به خاطر
قضايايي که فيصله داده بود خسته شدهبود .دعوايي که از طرف ژاندارمري عليه ما طرح
شدهبود( ،از نظر او) تهمت نبود .بهمحض اينکه منشي دادگاه خواندن حکم را به پايان
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رساند ،سه ماه زندان براي هر کدام از ما صادر کرد .شخصي که کنار قاضي بود با وي
زمزمهاي کرد سپس کار در تبعيد را نيز به مجازات اضافه کرد].
حال اين سؤال مطرح است که عامل تسليم محض شخصيتهاي داستان در برابر اين
احکام ناعادالنه استعمارگران چيست؟ فرانتس فانون ميگويد« :زماني که احساس حقارت
در يک جامعه پديد آيد ،اگر عيبي در فرد باشد در روح او نيست؛ بلکه در روح محيط
است» ( فانون .)220 :1361،بر اين اساس اجتماع و نيروهاي حکمران ،بزرگترين عامل ايجاد
حقارت و خضوع هستند که عملکرد مستقيم يا غيرمستقيم آنها ،دربرگيرندة يکي از
ارمغانهاي شخصيتي است.
بنهدوقه هدف از صادرشدن اين احکام شاقه را تنها به خاطر ايجاد فضايي امن براي
اروپاييان ساکن در الجزاير و ايجاد فضاي ترس و وحشت از نام فرانسه با هدف خفهکردن
تالشهاي ضد استعماري بيان ميکند.
[عدالت نزد قاضي فرانسوي مهم نيست بلکه آنچه مهم
است امنيت و شهرت اروپاييان است ].ادوارد سعيد نيز نگرش انتقادي خود را نسبت به
سلب آزادي بيان ،سرکوب و شکنجه چنين بيان ميدارد« :به فکر اروپاييان نميرسد که
اجازه بدهند از جانب خودشان سخن گويند؛ زيرا ظاهراً هر مسلماني که صريحاً نظرش
را بيان کند يا حرکتي از خود نشان دهد از آشوبگراني ميپندارند که هدفش اخالل و
پديدآوردن دشواريهاست» ( سعيد.)62 :1377 ،

بنهدوقه که اين همه بيعدالتي و تحميل قوانين يک جانبه را عليه مردم خود ميبيند،
عالوه بر دعوت به اتحاد داخلي عليه استعمار به يک اتحاد جهاني از جانب مظلومين
جهان عليه استعمار براي اعادة حق و زندگي شرافتمندانه دعوت ميکند.

(

[چه فرقي بين اين دادگاه و حکمهاي شوراي امنيت بر ضد عراق

است؟ همانا فريادهاي اين جوان مرا به ياد نماينده کوبا مياندازد ... .صدايي واحد در
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جهان برميخيزد به اينکه جهان ظالمانه است ،همين کافي است تا اميد را به انسانيت
سرگردان باز گرداند].

تبعيض شغلي
جمعيت اروپايي ساکن در الجزاير جمعيتي مسلط بود که بخش اصلي آن را متخصصين
بلندپايه در بر ميگرفت .اين جمعيت اروپايي تمامي مشاغل حکومتي ،قضايي و نظامي
را به انحصار خود در آورده و زمينهاي حاصلخيز را نيز به تملک خود درآورده بودند و
با تقسيم آن در ميان کلونهاي مهاجر ،مجالي براي حضور مردم بومي در عرصة اقتصادي
نميدادند؛ به همين سبب اکثريت مردم بومي يا مجبور به کوچ از زمينهاي خود شدند
يا اينکه به کار اجباري در زمينها ،بنادر و  ...تن دادند .بنهدوقه جلوههاي اين نوع
نابرابري را رصدکرده و از زبان شخصيتهاي داستان اين امر را بازگو ميکند .به عنوان
مثال در رمان

مشاهده ميشود وقتي حاج احمد در مورد قدور سخنگفته

و او را به سبب انجام دعوا در ايستگاهي که ادارة آن در دست فرانسويان است ،نادان
خطاب ميکند ميگويد :اين فرانسويان هستند که همة عرصهها را به تملک خود درآورده
اند و به مردم الجزاير وقعي نمينهند.
[نميداند که فرانسه ژاندارمري است ،فرانسه ايستگاه قطار و خود
قطار و شهري است که (مسافران) به آنجا برده ميشوند ].هدف استعمار فرانسه از ايجاد
اين نابرابري ،از بينبردن منابع مالي گروههاي مبارز از طريق ويرانکردن اقتصاد و تسهيل
نفوذ فرانسه در شهرها و روستاها از طريق دستاندازي به زمينهاي کشاورزي آنها بود
(دريدي.)54 :2017 ،

انحصار شغلي فرانسويان تا حدي بود که رياست مکتبخانهها ،دانشسراها و حتي
مساجد ،يا تحت نظارت مستقيم خود آنها بود يا بوسيله مزدوران خيانتکار الجزايري
اداره ميشد
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[وکيل دانشآموزان
عبارت بود از گروهباني حقيقي از گروهبانهاي ارتش استعمارگر فرانسه ،که آراسته به
اخالق نظامي خشونت ،سنگدلي ،بيادبي است ....در سالنها ميچرخد ،از دانش آموزان
بازديد ميکند و به آنها نصايحي ميکند که معروف به سفارت هست .سفارت مجموعهاي
از امر و نهيهايي است که شبيه به قوانين داخلي زندانهاي ابتدايي است].
فرانسويان معتقد بودند که خدمات شغلي آنها ،الجزاير را از حضيض انحطاط اجتماعي
و اقتصادي بدر آورده است و به مقامي واال در ميان مردم شرق رسانده ،مقام و منزلتي که
از ديدگاه اعتالء بهروزي و پيشرفت مادي و معنوي در آن ميان منحصر بهفرد است.
ادوارد سعيد ميگويد :آنها توضيح نميدهند که معيار اين بهروزي معنوي چيست ،تمام
مناصب شغلي و کرسيهاي حکومتي از آن استعمار بوده و اين واقعيت بيشک نوعي
بهروزي مادي از آن استعمار است نه استعمارزده (سعيد .)64 :1377 ،برعکس استعمار،
الجزايريها اغلب در کارهايي چون پيشخدمتي ،کفاشي ،گاريچي و مشاغل حقير ديگر
مشغول به کار بودند .ميتوان به اين نمونه اشاره داشت :وقتي مسعوده از شغل قدور که
کارگر بندر است صحبت ميکند ،به او افتخار ميکند و ميگويد :چه کسي مثل او چنين
شغل خوبي را ميتواند پيدا کند.
[کداميک از کارگران الجزايري
مثل اوست؟ تميز کنندگان راهها؟ کفاشها؟ گاريچيها؟ کارگران کارخانههايي که در بر
روي آنها بسته است؟ نه نه هيچ کس مانند او نيست .او عالمترين و سودمندترين
آنهاست].
پيامد نژادپرستي شغلي را در قضية اختصاص محلههاي مسکوني براي شاغلين
فرانسوي ميتوان ديد؛ محلههايي که هيچيک از اعراب اجازه ورود به آنجا نمييابند مگر
کساني که در خدمت اروپاييان مشغول بکارند ،گاهي پيش ميآيد که عبور از آن محلهها
نيز براي عربها ممنوع ميشود.
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[عربها
نميتوانند وارد محلههاي اروپايي شوند مگر رهگذران يا کساني که در خدمت فرانسويان
مشغولند ،احياناً مانع رفت و آمد عربها ميشوند]

نتيجهگيري
با تعمق در نظريات ارائهشده در حوزة نژادگرايي و تحليل رمان بنهدوقه ،ميتوان مبتني
بر سؤاالت مطرح شده نتايج زير را ارائه کرد:
 .1يکي از قابل مالحظهترين مؤلفههاي پسااستعماري رمان «

» ،بازسازي

مبتکرانة رابطة توأم با نژادپرستي ميان استعمارگر و استعمارزده در سطح شخصيتهاي
رمان است .روابط شخصيتهاي اين رمان بر پاية تحقير ،خشونت و توهيننژادي مبتني
است .بيشتر شخصيتهاي رمان را ميتوان در دو گروه استعمارگر ،قوي ،سلطهجو/
ضعيف ،برده و سلطهپذير و استعمارزده طبقهبندي کرد .بر اساس همين طبقهبندي است
که استعمارگر روابط خود را بر اساس نژادپرستي تنظيم ميکند تا سلطة خود را بر مردم
بومي حفظ نمايد .نمود اين نژادگرايي استعماري در عرصههاي زيستي ،مذهبي ،قضايي،
نژادگرايي درونيشده و در آخر انحصار شغلي قابل مشاهده است.
.2

رفتار نژادپرستانة استعمار را در تمامي سطوح بهتصوير کشيده .در دستگاه

قضايي ،استعمارگران با اعمال سياستهايي شبيه به آپارتايد ،دست مردم الجزاير را در
احقاق حقوقشان کامال بستهاند .در بخش شغلي نيز با اعمال سياستهاي سرسختانه ،تمام
کرسيهاي مهم را به تملک خود درآوردهاند و بوميان الجزاير به کارگراني ساده و
فرودست تبديل شدهاند .از نقطهنظر هويتي نيز ،استعمار با همسو ساختن مردم استعمارزده
با گفتمان خود ،بهدنبال تحقير فرهنگ و باورهاي بوميان است .پيامد اين اقدام ،بحران
عزت نفس و تبعيت از فرهنگ غالب است که به نژادپرستي درونيشده معروف است.
 .3کار خالقانة بنهدوقه ،خلق داستاني ضد استعماري با روايت از جامعة استعمارزدة
الجزاير در نيمة اول قرن بيستم است .در اين داستان ،بنهدوقه فرديت شرقي را از بين
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نبرده است ،اما با پرداختن به نشانههاي هويت ملي مانند :تاريخ کهن و فرهنگ غني،
موضعي هويتگرايانه براي مقابله با گفتمان نژادپرست استعمار اتخاذ ميکند.
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Abstract
Literature of a nation consists of components that serve as the best
and most visible means of understanding the attitudes and the
worldview of that nation. When it comes to recounting the intellectual
foundations of a nation in the field of literature, post-colonial literature
has a great contribution. This is because it expresses the attitudes and
positions of that nation against foreign colonialism. The long-standing
presence of French colonialism in Algeria has led to the emergence and
prosperity of post-colonial literature in that country. The novel "Ghadan
youmon jadid" by "Abdol Hamid ibn-e Hadouqa" narrates the effects
of colonial racism on the people of Algeria. Using a descriptiveanalytical method, the present research seeks to analyze the most
important fields of colonial racism in the novel and interpret them with
examples. It also addresses the reasons for the emergence of colonial
racism in the characters of the story and the way the author resolves this
problem. The post-colonial analysis of the novel suggests that colonial
racism has been practiced in the biological, religious, judicial, and
internal aspects of the society. Vocational monopoly is another
manifestation of racism. The author's strategy to get out of this crisis is
to rely on indigenous culture and history, to gain knowledge about
Europeans, and to reinforce the spirit of unity, resistance and oppression
in the people.
Keywords: Post-colonial literature, Racism, Ghadan Youmon Jadid,
Abdol Hamid ibn-e Hadouqa.
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