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 دهيچک

با  يياآشن ينه براين گزيترن و شاخصيشده که در واقع بهترليتشک ييهااز مؤلفه يات هر ملتيادب

د، يآيان ميماستعمار بهک ملت در برابر ينگرش  از سخن يوقت .ستا هاآن ملت ينيبها و جهاننگرش

گانه داشته يمار بآن ملت، در برابر استع يريگکردها و موضعيان رويدر ب يسهم بزرگ يات پسااستعماريادب

از ر يالجزا. کشدير ميرا به تصو يو فرهنگ يگوناگون فکر يهاحضور استعمار در عرصه يامدهايپو 

 يرااستعماات پسيادب ةش گسترديدايسبب پمدت فرانسه در آن، يه حضور طوالناست ک ييجمله کشورها

استعمار  يينژادگرا ريتأثاست که  ياز جمله آثار« »اثر « »رمان است.گشته

نه ايگراواقع يدر قالب داستان مختلف، يهادر عرصهرا  آن يامدهايپو  ت کردهير را روايبر مردمان الجزا

ن حوزهيترمهم يليتحل -يفيا با استفاده از روش توصاست تدهيرو کوششيپژوهش پ. کشدير ميبه تصو

 و قرار داده يل و واکاويمورد تحل ،هرا با ذکر نمون« »در رمان  استعمار ينژادضيتبع يها

 ةسنديوراهکار ن بوده و داستان چه يهاتياستعمار در شخص ييظهور نژادگرال که عل بپردازدن مسئله يبه ا

از آن است که  يحاک« » رمان يل پسااستعماريتحل ؟ستيچن معضل يخروج از ا يبرا رمان

 يستو نژادپر ي، انحصار شغليي، قضاي، مذهبيستيز يينژادگرا چون: ييهااستعمار در حوزه يينژادگرا

دانش ، يمخ بويتارفرهنگ و  بر هيتکرا  بحرانن يارفت از برون راهسنده ينو ودا کرده يشده نمود پيدرون

 داند.يمدر نهاد مردم  يزيه وحدت، مقاومت و ظلم ستيت روحين تقويو همچنان، يينسبت به اروپا

 .ديوم جديهدوقه، غداً بندي، عبدالحميي، نژادگرايات پسااستعماريادب :هادواژهيکل
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 مقدمه

 يارير گسترش بسياخ يهااست که در دهه يافرارشته يکردي، رويمطالعات پسااستعمار

 است.مورد توجه واقع شده يقات ادبيتحق در حوزه شتريدا کرده است و بيپ

 يسندگان و روشنفکران کشورهاياست که نو ياز موضوعات يکرد پسااستعماريرو

است که  احساس شده يين ضرورت تا جايا .اندار بدان توجه نمودهيسلطه بستحت

عمار دا و پنهان استياند آثار سوء پکرده يسع ييهاها و رمانسندگان با نگارش داستانينو

که مبارزه با  ييتا جا ؛را آشکار سازندآن  يامدهايداده و پرا در اشکال مختلف نشان

 ا وضعر يپسااستعمارات يادب يبنااستعمار در آثار روشنفکران، سنگ مختلف يهاجلوه

ن يخرآ يپسااستعمار اتيادب» :، معتقد استيپردازان پسااستعمارهياز نظر« تيوا». کرد

 ياسيو س يخيتار يشکل روزافزون از محتوااست که به يدر جهان يانقالب يمخزن آگاه

ها و يژگيو فيپسااستعمار، توص يشرفت تئوريپ ةجين نتيترن و مهمياول شود.يم يته

ا که ب ييهاوهين جوامع وجود دارد و شياست که در ا بوده يمتون يکره واقعيپ يهاطرح

ن، فياشکرافت و ت)د انبدست آورده استعمارزده ةجامعن، کنش نوشتار را از وتن ميآنها ا

ند ير فرايتحت تأث يهاات و فرهنگيتمام ادب يات پسااستعمارين، ادبيبنابرا .(301 :1392

نفوذ  يشکندر شالوده يتا امروز را که سع ينو، از زمان شروع استعمارگراستعمار کهنه و 

متفاوت از آثار  يرد و خوانشيگيدارد، در بر م يو فرهنگ يد ادبيغرب در عرصه تول

ارائه  يات مليادب ييبازنما يغرب در راستا يتيو هو ينژاد ي، خارج از سلطه برتريادب

   دهد.يم

رفاً در ص يپسااستعمار اتينظر دور داشت آن است که ادبد از يکه نبا يگرينکتة د

تعمار ابد؛ بلکه مفهوم پسااسييآن انعکاس نم يو نظام ياسيس يبه معنا يحوزه استعمارگر

 ن منظر با مطالعاتيپردازد و از ايدر مادرشهرها م ت استعمارشدهيهو يبه مقولة چندبارگ

ن يبد يکرد با مطالعات فرهنگين رويارتباط اکند؛ اساسا يدا ميپ يتروند محکميپ يفرهنگ

 ييامرکز زد« ديو به اصطالح نژاد سف ييو اروپا يمادرشهر يهافرهنگ»سبب است که از 

رکز اعتبار در مقابل م ،رامونيو به پ ييدر مقابل نژاد اروپا ،گريله به نژاد دين وسيکند تا بد

  .(331: 1394ت، يلنر و براويم) بخشد
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ر يدر خود لمس کرده کشور الجزا که حضور استعمار غرب را ييکشورهااز جمله 

آن به  يغرب ن، کوچاندن مهاجرانيسرزمن يفرانسه در ا يهدف قدرت استعمار است.

ه دنبال ار و بيبس يکه طبعاً استفاده از ساز و کارها يهدف؛ اسکان دائم بود يبرا نيسرزم

 ياسيو س ي، اجتماعي، فرهنگيمختلف اقتصاد يهادر حوزه ياشهيجاد تحوالت ريآن ا

گرفته  شيدر پرا د يو تبع يسازاست آوارهيسکه فرانسه نه تنها  يبه طور ؛ديطلبيرا م

 ينژاديترق ابزار برياز طر يگاست تهاجم فرهنيس ،يمردم بوم يع سازيمط يبرابلکه د؛ بو

ر درا  يفرهنگ يباختگجاد احساس خوديو در مقابل آن ا يستيو ز يفرهنگ ةدر عرص

شکل  به ر ويات الجزاياست که ادبمشخص ، يين فضايدر چن .دستور کار قرار داده بود

ون ، ابعاد گوناگيستادگيدر کنار پرداختن به موضوع مقاومت و ا يسينوداستان ،خاص

  .س کندمنعکبه خوانندگان خود  يبخشيآگاه ينه فرانسه را برااياستعمارگرا يهااستيس

 يبه بررسخود  يهادر رماناست که  ريسندگان الجزاينواز جمله  «»

 يهااستيساز ن داشته تا آبر  ين پرداخته است و سعآ يامدهايو پ ييمسئله استعمارگرا

رانسه از کشور ف يل آن به جزئيو تبد يت قومير هوييتغ يراستا فرانسه در ياستعمار

ن يه ادن بيرس ياستعمار برا يکه ابزار اصل يتهاجم فرهنگو  ييلذا نژادگرا ؛برداردپرده

ا است ت بر آن يسعن مقاله ير اد دهد.يل قرار ميق مورد تحليهدف بوده را به صورت دق

هب يمطالعات پسااستعمار يهامؤلفه که از عمده يو تهاجم فرهنگ يينژادگرا يهاجنبه

ل قرار يو تحل يمورد بررس هدوقهدبنيعبدالحم «»در رمان را  روديشمار م

 :خ دهدن سؤاالت پاسيو به ا داده

 يچه اهدافاستعمار و  افتهينمود ييهادر چه حوزه «»در رمان  يينژادگرا  -1

 است؟کردهيدنبال م خود استين سيارا در 

 يبرارا  ييراهکارهاو چه ز بوده يچاستعمار چه ييان نژادگرايهدوقه از ببن ةزيانگ -2

    ؟ استاست ارائه دادهين سيمقابله با ا

 قيتحق ةنيشيپ

 نياغلب ااست. گرفتهصورت ية مطالعات پسااستعماردر حوز يمختلف يهاپژوهش

که هر کدام به  يطوراست؛ به يشناسو جامعه ياسيعلوم س ةها مربوط به حوزپژوهش
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پردازند و نقاط ضعف و يم يحوزه مطالعات نيپردازان بزرگ اهيکتب و آراء نظر يبررس

است که  يحدها بهن پژوهشياتعداد دهند. يقرار م يقوت هر کدام را مورد واکاو

گاه يجا ،ت داردين اهمين بيگنجد؛ آنچه در اين مجال نمينمودن کل آنها در افهرست

س ينورمان« »ژه نزد يور بهيات الجزايدر ادب يمطالعات پسااستعمار

نام به ياع، در مقالهيد قربياست. به عنوان مثال رش ريمعاصر الجزا

تن کرده و حماسه به ةجام يري( معتقد است که رمان الجزام2010) 

ز ين يبيمه طيحه أوبشو و نسيفت ده شده است.يدر آن دم يداريمقاومت و پا ةيروح

 با نام يپژوهش

 استعمار ريتأث يبه بررس ن پژوهشيان در اگسندياند. نونگاشته (م2015) 

و  يفکر يهادهيها، اتيشخص ،گريد يدر قسمتو  اندات پرداختهيزبان و ادبت، يبر هو

 مورد رمان رادر  ديگر مسائل موجود و ت غربيو مرکز بودن شرقهيفرهنگ، حاش، يفن

 ل رمان ذاکره الجسديو تحل يبررس»به نام  يگريپژوهش د ازاند.قرار داده ينقد و بررس

توان نام برد. يم (ش1394) يفرخنده سهراب نوشتة «ينقد پسااستعمار يهابر اساس مؤلفه

و  يتقابل يهاهيالچون:  يپسااستعمار يهامؤلفه يبررسبه  ،ن پژوهشيسنده در اينو

 يان اضطرابات فرهنگيب، يشرق -يدو فرهنگ متناقض غرب ةاز مواجه يناش يبرخوردها

« يتيهو يابيبازگشت به سنت و خود» زيج گفتمان استعمارستيترو ،بعد از دوران استعمار

ها هن مؤلفيرا بر اساس ا کرد داستانيپرداخته و رو شرق -غرب يابلطرح تق يو واساز

 يهايگژير و ويرمان پسااستعمار الجزا» در مقاله ييرزايفرامز م آشکار ساخته است.

اه و يس يبرابر»مانند:  يپسااستعمار يهال مؤلفهيبه تحلش( 1393) «آن يو زبان ييحتوام

و در  استپرداخته« ريرمان الجزا يزبان يهايژگيو»و « استعمارگر و استعمارزده» ، «ديسف

 يهاانهدوقه و رمنه آثار بنياست. در زمل سخن گفتهيها به تفصن مؤلفهيکدام از اهرمورد 

 بکتاتوان به يمن آثار: يگرفته است. از جمله اصورت ياريبس يهاز پژوهشين يو

اشاره ف ياز محمد مصا 

»و  «» يهارمان ياز کتاب خود به نقد و بررس يدر بخش يو داشت؛

عنوان  تحت ياله بونشاذه در مقالهيپردازد. نبيم يو اجتماع يکيدئولوژياز منظر ا «
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 «»ل رمان يبه تحلم( 2011) 

دهد. اما يقرار م يل و بررسيافراد داستان را مورد تحل يشناستيپردازد و شخصيم

 ينااستعمار را مب يينژادگراموضوع ن يشيپ يهاک از پژوهشيچيداست هيطور که پهمان

را يشوند؛ زيق حاضر محسوب نميتحق يقيحق ةنيشين پياند؛ بنابراق خود قرار ندادهيتحق

مطالعات  حوزهآثار عبدالحميد بن هدوقه در  بارةدر يپژوهشگونه چين هيش از ايپ

رير در به رشته تح ،تعمار فرانسهاس يتفکرات نژاد تر،خاص يشکل و به ياستعمارپسا

 نيامده است. 

 

 ک نگاهيدر  «»

 دراست که ر يدر جنوب الجزا ييدر روستا ييدادهايتگر رويروا« »رمان 

به نام  ين روستا دختري؛ در ادهدياتفاقات آن رخ م حضور استعمار فرانسه انيجر

ا ب ييروستا يزندگ يهاياز سخت ييرها يتخت برايبا هدف مهاجرت به پا« مسعوده»

بب ان سييآنان به روستا يو تعدر يان در الجزاياما حضور فرانسو ؛کنديازدواج م« قدور»

 ةانير بازمانند. در ميو از سفر به الجزا گرفتهو مورد شکنجه قرار يشود که قدور زندانيم

در قالب  ريدر برابر مردم الجزا استعمار ةنژادپرستان يهارفتار ها ون نزاع تقابليا

 .شوديان ميآن ب يو فرد يرات اجتماعيو تأث گردديداستان آشکار م ياصل يهاتيشخص

رانه و يسختگ ياره رفتارهمو ،که در بازداشتگاه هستند يفرانسو يدو نظامرمان،  در

 ن امريا کهدهند ياز خود نشان ماست،  ريد مرد الجزانماکه  «قدور» نسبت به نژادپرستانه

ان يپار داستعمار است.  ييجويحاصل برتراست که  ية نژادپرستصياز وجود خص يناش

طور ، همانياز زندگ يديجد ةمرحلو  شدهاز زندان آزاد  با وقوع انقالب، قدور داستان

که شود يآغاز مها يريالجزاگر ياو و د يبرا ن امر اشاره دارد،يز بر ايکه عنوان رمان ن

  .است بهتر ين حضور استعمار و حرکت به سمت روزهابدو ،شرافتمندانه ينشان از زندگ
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 و انواع آن ينژادپرست

تعمار اس ةد ابتدا به مقوليآن، با يهامصداق يبررسو  ييش از ورود به مبحث نژادگرايپ

 يدهد که کشوريرخ م يعام کلمه زمان يپسااستعمار پرداخت. استعمار به معنا يو معنا

حت را تگر شده، آنيد يوارد کشور يفرهنگ يو حت ياسي، سي، نظاميبا اهداف اقتصاد

 يالدياز سده هفدهم مش ين معنا، به پياستعمار به اتاريخ حضور رد. يخود گ ةنفوذ و سلط

يشتگر، کيد يهانيطره بر سرزميو سکشف  يان در سوداييکه اروپا يگردد؛ زمانيباز م

ها که ن قارهيموجود در ا يا کردند و کشورهايقا و آسيآفر يهاخود را روانه قاره يها

ود تحت تسلط خرا گرفتار بودند،  يو فرهنگ ياجتماع، ياسيس يماندگاغلب در عقب

م يهاستعمار با مفا ةار کردند. از آن زمان تاکنون، واژآنها را استعم يريگرفتند و به تعب

سم ياليافته است: مفهوم استعمار، امروزه با مفهوم امپري يناگسستن يونديپ يو نظام ياسيس

 ؛شوديناخته مش يستياليپرعمل قدرت امبه استعمار اساساً مفهوم افته و يکامل  يوستگيپ

تحقق  يبرا .(27: 1394، ي)آشور خود تجاوز کند يمل ياهد از مرزهاخويکه م يقدرت يعني

ها و وهي، استعمارگران از شيگريد يا گذر به مرزهاي يو قوم يمل ين تجاوز از مرزهايا

خود  ةسلط تيتثب يکه استعمار برا ييهااز حوزه يکياند. بهره گرفته يمتنوع يترفندها

 يت نژاديب هويو تخر يينژادگرا ةاستفاده از حرب ،ديجويبهره ماز آن بر استعمارزده 

  .ملت استعمارزده است

 يبه معن ،آيديبه شمار م ياستعمار فرهنگ ةر مجموعيکه ز« ينژادپرست» اصطالح     

قلمرو  ،ياد، اقتصيگر از لحاظ اجتماعينژاد نسبت به نژاد د کيبرتر و بهتر دانستن افراد »

آن  يکه بر مبنا يادهيعق»را به  ينژادپرست توانين ميهمچناست. « هاو مانند آن يزندگ

و  يرترگر بيد ينژادها و اقوام نسبت به بعض ياند و بعضکسان خلق نشدهيافراد بشر 

 فکرت بر ،فيتعر نيا ياساس عنصر. تعريف کرد (181: 1395، ي)ملک «دارند يشتريازات بيامت

د: يگويشوپنهاور م .است يبرتر ةکنندنييتع ،نژاد ،اساس آنبر دارد که د يتأک يا اعتقادي

اشد، بگاه گفتار و رفتار نژادپرستانه هم نداشتهچيرد با افکار نژادپرستانه، اگرچه هک في»

اند، گنهکار هستند. مرتکب شدهرا  ينژاد يهاها و جنگخشونت که عمالً يکسان ةبه انداز

که  است افراد يدرون ةبلکه اراد ،يرونياز نظر شوپنهاور، نه رفتار ب يمالک نژادپرست



 211 (يينژادگرا: يمورد مطالعه) هدوقهدبنيعبدالحم اثر ديجد ومي غدا رمان يپسااستعمار نقد

 

اصطالح  .(26 :1394، ي)زنجان «هستند يدرون ةز ترجمان آن ارادينما  يهادهيها و اشهياند

 هانهاد ،هانگرش و هاهيرو ،ديافکار و عقاعالوه بر  که دارد يترگسترده يمعنا ينژادپرست

 يهاگروه و يزبان يهاگروه ها،ملت ،يمذهب يهافرقه رينظ ،يستيز ريغ يهايبندگروه و

  .(6 :1394 بار،يبال)  شوديشامل م زين را يفرهنگ

ت يها بر اساس عقالنييآن اروپا ةيبود که بر پا ياآغازگر افسانه قرون معاصر يابتدا

دند کرشرفت را آغاز ي، رشد و پيملل شرق ياز سو يچ کمکيو هوش برتر خود بدون ه

مجدد  يرپردازيند تصويآفربه ن قرن، يدر ا يعلوم اجتماع يشرفت ناگهانيو به کمک پ

ر د يسع ييسان اروپاينوخيگر سخن، تاريدبه مضاعف دادند. يتسرع يت غربيهو

ت اسداده يرو، تنها در جهان غرب توسعه يهمتايند که راه بداشتشه ين انديگسترش ا

 يبرتر ينشانگر نوع ،حاضردر عصر  يغرب يهادولت يو ماد يتکنولوژ يو برتر

ها تنن نگرش نهي. اگر استيد يهاسه با تمدنيدر مقا يتمدن غرب يو اخالق يفرهنگ

دهد د تا نشانکنيبلکه تالش م ،رديگيده ميرا ناد يشرق يهام و پرافتخار تمدنيعظ ةنيشيپ

ون نژاد يمد ،شدهموجود در غرب  يو ماد يعلم يتکنولوژ يکه آنچه موجب برتر

ت که اس يخطتک ،خين نگاه به تاري. ات بوده استيحيمس يشگيهم يبا همراه يياروپا

 ياهنستياز دارو يارياست. بس ان شدهييان اروپايدر م يشدن نژادپرستموجب متولد

هان امور ج د زماميبا يياند که نژاد اروپان باور بودهيبر ا زين کايدر اروپا و آمر ياجتماع

شرفت يهستند و پ يه محکوم به نابوديپست و فروما يرد؛ چرا که نژادهايرا در دست بگ

ز ين نيجوزف چمبرل .(51: 1377د، ي)سعافت يها ادامه خواهد ييبه دست اروپا يامور بشر

ن نژاد يترن نژاد که بزرگيمن به ا: »ديگويآن م ينژاد يو برتر ياروپا محور ةدربار

بلند، راسخ، سر واقعاً يين نژاد اروپايده است، به اياست که جهان تاکنون به خود د يحاکم

چ کدام يه ،ر و تحولييو نه تغ ييط آب و هوايکه نه شرا ينفس، نژاداعتماد ب يدارا

خ و تمدن يتار ةنديکه بدون شک قدرت غالب آ يدرآورد، نژاد يتواند آن را از پاينم

 .(141تا: يب، ي)ابوذر «رممان دايا ،خواهد بود يجهان

در  د کهيط جديان با درک شرا، استعمارشدگياستعمار يمان نژادگرادر مقابل گفت

 زيو ن ي، اقتصادي، اجتماعياسيس ياههيها و الرساختيدن زيدبياغلب موارد با آس
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ار، به استعم ينژادگرا از گفتمان يکوشند تا ضمن ساختارشکنيم ،همراه است يفرهنگ

 استعمار و استعمارگر بپردازند، ياهراندن جلوههيو به حاش يو مل يت فرديهو يابيباز

و  يناقض گفتمان استعمار به صورت ظهور پادگفتمان ين کارکرد در متون ادبيکه ا

  شود.يگارش و خوانش متن محقق مان نيجرآن در  يواساز

آن  و انعکاسفرانسه استعمار  يح نژادپرستيتشر ،ن پژوهش مد نظر استيآنچه در ا

 يتانواع نژادپرسباشد. يهدوقه مبن «»رمان  ليتحل ةير بر پايالجزا ةدر جامع

 شده از جانب استعمار فرانسه عبارتند از:ليتحم

 

 يستيز يينژادگرا

تسيبر ز انهيل نژادگراوصا يه و اساس ماديکند که پايادعا م يانه و بدويعام ييانژادگر

 ،اهق شکل جمجمهياز تطب عبارت است يينژادگران نوع يباشد. اياستوار م يشناس

 ةات طبقي، خصوصيمغز يارهايش يهاخم و چيت پيفيتعداد و ک ةشمارش و مطالع

 ييران صورت نژادگي. بدرهيپشت، شکل و رنگ پوست و غ يهاپوست، ابعاد مهره يسلول

 ،اصرمع ةدر دور د.کنيجلوه م يظاهرت ايو واقع افراد يستيز ييساانبه صورت ش يبدو

خورد. يچشم مبه يبدو ييگراات و وجود نژادياز ح يکنار عالئمهنوز هم در گوشه و 

 يترت قشر خاکسيا عدم فعاليارتکاب خطا،  ياهان برايس يعاطف يآمادگ توان بهيم مثالً

راندن هيبه حاش يبراز ينان يفرانسو اشاره داشت. (46 :1361 ،فانون)ان اعراب، يمغز در م

 ةمسئلبه صورت مداوم است و اقتصاد، يدر حوزه سخود  ياليو حفظ است يردم بومم

 ن باور برسانند که نژادشيرا به ا يريدند تا انسان الجزايکشيش ميپرا  يو نژاد يستيز

از  .(14، :1365، ي)مم ديآيبر نم يچ کاريه ةجه از عهديدر نت و است يب ذاتيآکنده از ع

 توان بهيم« ديوم جديغداً »در رمان  يستيز ةدر عرصاستعمار  يين نژادگرايا يهاهنمون

. اشاره کرد يريالجزا يهازدهغربگر يدو  ينزد گروهبان فرانسواعراب  ةچهر يزشت

 نماانانس يبلکه اشباح ندارند،به انسان  يشباهتاعراب  بودمعتقد  يگروهبان فرانسو

 هستند

 (
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 ،اءيأشها، ، صورتيرتکرا يهااز چهره کند کهياو در اين مثال عنوان م 

 ياشباح بلکهرا ساکنان روستا در نظر او انسان نبودند، يز ؛خسته شده بود مناظر و اشباح

 .ده به شکل انسان بودنديپررنگ

ن يب بايدن است که يا يغرب يينژادگرا ةديچک د:يگويمه بارنيز در ايند يوارد سعدا

 يبرا يانسان شرقشود و برقرار  ينازدودن يزيتما ينيزممشرق يو کهتر يياروپا يمهتر

د، يعس )ادوارد تا بتوان به سهولت بر او مسلط شد ماندب يه باقيپاه و دونيماشه دونيهم

دم کردن مرآگاه ،زين يستيز يينژادگراان يهدوقه از بف بنهدن اساس يبر ا .(72ص: 1377

 خوردها ررنگ آنها يب نيفر يارا که عدهيز ؛به اعراب است ان نسبتياز نوع تفکر فرانسو

ن يهم يماندگآنها در خروج از عقب ةدهنديارير و يالجزا يکردند ناجيو فکر م بودند

وع ن نيمقابله با ا يسنده براين سؤال مطرح است که راهکار نويحال ا .استعمارگرانند

خ کهن يتار به ،يين نگرش اروپايق نسبت به ايهدوقه با درک عمبن ست؟يچ يينژادگرا

 ر مهد پرورش قهرمانانين الجزايسرزمکه  دارديان ميب کند ويم اشاره يپر افتخار عرب و

 نش آنها دارديعمق بو  نژاد يپاکن مسئله نشان از يو همسطوره هاست او 

که در آن  ييروستا] 

 [.سازديقهرمانان مان و يها و خداشدم اسطورهولدمت

 

 يفرهنگ يينژادگرا

 يو اجتماع ي، مذهبينيي، آي، اقتصاديفن يها و رفتارهاياز آگاه يامجموعه ،فرهنگ

هيفرانتس فانون نظر (103 :1368)پانوف، کند يرا مشخص م ينيمع يانسان ةاست که جامع

 از يد: بعضيگويداند و ميم يکديگرو فرهنگ را مالزم  يينژادگرا ،يريپرداز الجزا

ق نگرند و بر طبيک هنجار ميه عنوان بخود  فرهنگبه جانبه کيبه طور  ينژاد يهاگروه

به حساب  يهست ياياساس و اصل دنة خود را به عنوان مرکز، فرهنگ جامع ،ن امريهم

سپس به  د،پردازنيبدون فرهنگ م يهان عده ابتدا به اثبات وجود گروهيآورند. ايم

ان يمبه سخن ييگرارسند و در آخر از مفهوم نسبتيبر سلسله مراتب م يمبتن يهافرهنگ

از  ،دريگيم قرار گريد نژاد يکه هدف تهاجم فرهنگ يتيا قوميو  ن گروهياآورند. بنابريم
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 نرفتنيگيرد. از بيقرار مگروه مهاجم ر يتحقهدف مورد فرهنگ آنها  ،مختلف يهاجنبه

اد يقان يو حت ياسارت اقتصاد جه آنيبود که نت يترمياقدام عظ رهنگ گروه مغلوب،ف

  .(48 :1361)فانون،  باشديم يستيز

ر يان راه نفوذ در سياند که بهتردهيجه رسين نتيا ب، استعمارگران، بهين ترتيبد

 يهاخواهند ارزشيآن است. آنان م يدرون ةکشورها، نفوذ در فرهنگ آنان و استحال

 يو فطر يبوم يارهاين معيگزيجاجلوه دهند، آن را  يمترق يمورد پسند خود را ارزش

ن کشورها يمنافع خود در ا ةندياز آ ياچ دغدغهي، بدون هقين طريو از ا ختهها ساملت

ته که گرفقرار ياافته گستردهيسازمان يهاتيفعال يمبنا يبندن جمعيا مطمئن باشند.

ا، هکند؛ اما در فرهنگ ملتيم يتمدن، رشد و توسعه معرف يارهايج معيها را تروغرب آن

 يوم فرهنگر هجيشود که مفهوم مشترک آنها در تعبياد مي ير مختلفين اقدامات با تعابياز ا

ارانه يهوش ي( به شکليگانه با فرهنگ خوديفرهنگ ب ينيگزين عمل )جايا نهفته است.

انگان کند، گيز بيع غرايگانه و مطيفرهنگ خود بک ملت و جامعه را نسبت به يکه بتواند 

 .(15 :1378)خرم،  شوديمحسوب م يفرهنگ ييا نژادگرايتهاجم  عمدتاً

ح يفص و واينسته است با قلم شتوا ر بطن دوران استعمار حضور داشته،هدوقه که دبن

ر دان را يفرانسو يير کشد و نژادگرايماهرانه به تصوت را به صورت ين واقعيخود ا

 يو خودباختگ يانحصار شغل ،قضاوت، از جمله: مذهب يفرهنگ گوناگون يهاعرصه

  :نشان دهدشده(  يدرون ينژادپرست)

 

      يمذهب يينژادگرا

ان يب اسالم و مسلمانان نيد مفهوم از استعمار برداشت ةن خود از نحوييد در تبيادوارد سع

ود ؛ خآن يات فرهنگيو خصوص فهم و کشف شرق يتالش برا يغرب به جا کهکند يم

ت ي، نه بر واقعيفرهنگ اسالماز غرب  ييزده است. بازنمابه اختراع و ساخت شرق دست

الم و )اس ن شرقيقت ايحق ند. دراستوار يو ذهن ير متنيه بر تفاسبلک ،يشرق جوامع

. است يبت غريت هويت و تقويتثب يراب يابزار و يسشنامحصول شرق (يفرهنگ اسالم

ن يارد. در ااز ديخود به دشمن ن يتيهو يت مبانيت و تقويتثب يغرب براگر يان ديبه ب
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گرا و خشن س، عقب مانده، واپي، جزميرعقالنيد متحجر، غيچارچوب، جهان اسالم با

قبتا ابد ع ا، شرق راهدگاهين دي. ارفته شوديپذ برتر گرا، متمدن وعقل ،غرب و يمعرف

 .(41: 1377د، ي)سع داننديغرب م يارزش ها يبرا يديدمانده و ته

 ا جهانت بيحيمس يخيتار يبه دشمن يزيستمن اساليشه ايرز ين يخياز لحاظ تار

 ةحمل .ان ساختيخود را نما يبيزمان با جنگ صل از ياگردد که در برههياسالم باز م

 شارل سيکه با دستور قد بود يخيتار ةنين کيادامه از ين (م16قرن )لجزائر فرانسه به ا

 برشمرد.از اسالم ت يسانح و انين مسيانتقام د را ن حملهيز ادهم آغاز گشت و هدف ا

 يبيعج موضوعن يکرد و ايسا ضد مسلمانان را دنبال ميکل انةيگرااست افراطيس ن حملهيا

عام را پر از ر افکاسا يرهبران کللذا  ،نام گرفته بودز با اسالم يرا فرانسه مهد ستيز ؛ستين

ن علت يمبه ه .ر برخاستنديا الجزاو به جنگ ب کردند نسبت به مسلمانان يو دشمننه يک

بر  يسالماق در برخوردشان با فرهنگ يعم يانهيو ک انهيرفتار نژادگرا بود که بعد از فتح،

  آنها حاکم شد

ان با يفرانسوز يرآميف برخورد تحقيهدوقه به توصز بنين «»در رمان 

توان در ين مقابله سخت و خشن را مينمود ا .پردازديها ميريالجزا يفرهنگ اسالم

به عنوان مثال  ن رمان مشاهده کرد.يخواندن و ... در اچون وضوگرفتن، نماز يموارد

 يا کارگرفتن روضو کردند،ياستفاده م يدن و امور ضرورينوش يبرا ان که از آبيفرانسو

:پندارنديرفت آب متنها عامل هدرهوده و يب

 

 يپاها يحتو دستان  نوشند بلکه صورت،يدهند، فقط آب نميمردم آب را هدر م] 

 يکه سبب ممانعت از آب شده برا يمرد»آنان پاسخ داد: از  يکيند، يشويز مينرا خود 

 [«گرفت.ينماز ظهر وضو م

 ةضيفر ،امان نماندهان در يفرانسو يمذهب ينژادپرست و تهاجم که از يگر مواردياز د

ن ايانسودهد که چگونه فريان خود نشان ميهدوقه با ببن .حج و انجام مناسک آن است

ارند حج د ةضيجهت انجام فر يوح نيت به سرزمميعزقصد  که يکسان مانع ليبدون دل
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 .شونديم

دا شدم نه از يپ يمن از کشت] 

اده يا پدهد تيبه من دستور مدانستم که او ي، نماده شويپ :گفت انيياز اروپا يکيقطار، 

روم؟ مدارکم يکه من به حج م ياده شوم در حاليچرا پ )به او گفتم:( اده شو،يپ. شوم

ن ن زمايدر ااده شو، يپام تکان داد ام. با خشونت شانهآن پرداخته ةنيهز کامل است. همة

 [ستم که منظور او من هستم.ندا

؟ ستيچ ين برخورد سخت با رسومات اسالميکه علت ا ن سؤال مطرح استياحال 

هساد ياند حتشدههستند که موجب ية عواملدو عامل در زمر»د يادوارد سعة يمطابق نظر

از  يکيد. يار خشن درآيو بس ياسيس ين موارد نگرش بر اسالم به صورت موضوعيتر

که  ضد اسالم در جهان غرب است پسند ضد عرب وخ تعصب عامهيتار ،ن دو عامليا

ونه موضع گباً کامل هريگر فقدان تقري. دو ددارد يشناسخ شرقيبالفصل در تار يبازتاب

 :1377 د،ي)سع «ر سازديپذاز اعراب و اسالم را امکان يداراست که بتواند جانب يايفرهنگ

بوده و ان ير همواره در دست فرانسويالجزا ةقدرت در جامعن اساس، يبر ا .(52

 نيخود نداشتند؛ بد يفرهنگ يهادر بازنشر رسومات و ارزش ياستعمارشدگان سهم

م به يخود ساخته و استعمارزده موضع تسل ةشيپر را يهمواره تحق يسبب نظام استعمار

 کند.ياتخاذ ممقاومت  يجا

خرافات  واجر؛ بلکه است سرکوب اکتفا نکردهيم و سيد مستقاستعمار تنها به برخور

 اسالم، اداره مساجد توسط مزدوران ةکردن چهرمکدربا هدف  يمنطقريو اعتقادات غ

 را کردن عالمان مسلمان از مساجددورن يبر آن و همچن استعمار ةقيسل اعمالو  رانسهف

 .دهديدر دستور کار خود قرار م

 
که مزدوران فرانسه  يخرافاتاز  ، ونيد از «يرقت» انجمنمردم در ] .
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طرفداران خود بر آن  که فرانسه ين از مساجديهمچن کنند ...يصحبت مدهند يرواج م

  [سرباززده است. يقيو از انتخاب عالمان حق ،گماشته
 ينيغات ضد ديدر برابر تبل يت اسالميهو ياين چارچوب به دنبال احيهدوقه در ابن 

 يعرفم متحجر و خشنرا  ير جامعه که فرهنگ اسالمب بر غاليتفسن يا واست  استعمار

ها را از انجام يريخواهند الجزايان به هر نحو ممکن ميفرانسو مردود سازد. کند،يم

 ،(262 :2015، يلي)قبا جاد کننديدر آنها ا يخأل فرهنگ يدور کنند و نوع يواجبات اسالم
نها ت شود وخارج ييستايو ا ياز حالت انفعال ريالجزا ياسالمخواهد فرهنگ يم يو

در برابر فرهنگ  و اتحاد و مقاومت يبه اعتقادات خود يبنديت را در پايچاره موفقراه

 .دانديم آنها ةشدليتحم

هدوقه، بن)  

 ها واجب است، همانايو کمک به برادر در سخت ؤمن برادر مؤمن استم] .(73: 1993

آن را واجب  ياخالق جوانمرداست که نه تنها  يزيچ ن روزهايمردم در ا يهمبستگ

 [است. ينيد يافهيوظ بلکه داند،يم

 

  شده يدرون ينژادپرست

ا گفتمان شدن بسوهم ي، انفعال و در مواقعياستعمار، وادادگ در برابر يستادگيمقابل ا ةنقط

که  ييهااز شاخه يکيک آن است. يهژمون ةدادن به سلطتنگر، يد يعبارتا بهي ياستعمار

ست. ا يشناساستعمارزده پرداخته، علم روان ين نوع رفتار از سويا يل و واکاويبه تحل

 و به دنبال آن يگفتمان مسلط طرف قوتر معادله با فيشدن طرف ضعسون علم هميا

ف آن يد و در تعرناميشده ميدرون يرا نژادپرست يو فرهنگ بومت يشمردن هورخوا

ند فرهنگ حاکم يگويشوند که ميبمباران م ييهااميها مرتباً با پتيکه اقل يوقت» د:يگويم

 يه فرهنگو گرو رند و خوديپذيدربست م را هاامين پين فرهنگ است، ايدپوست بهتريسف

است. شدهشده معروف يدرون ينژادپرستبه که  ي؛ فرهنگشمارنديش را خوار ميخو

. آورنديحساب مر بهيکنند و فرهنگ خود را حقيم مدحها معموال فرهنگ حاکم را تياقل

 .(518 :1390گران، ي)پروچاسکا و د« ستيجز بحران عزت نفس نبه ين رفتاريند چنيآبر
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غالباً  لاو در مرحلة شدهيروند ي، نژادپرستداستيف فوق پيطور که از تعرالبته همان

له حله، که به مرحن مريدر ا. است غالب تيمواجه با اکثر نيدر ح ت،يرفتار گروه اقل به

 يانتقاد يت نسبت به خود و گروهشان نگرشيگروه اقل ي، اعضااستشناخته شده يرويپ

 يان مرحله، فرد بريز دارند. در ايآمضيتبع ينگرشت ياقل يهار گروهيو نسبت به سا

ه خود را يرهنگ در حاشقائل است و معموال ف ييفرهنگ حاکم ارزش باال يهايژگيو

استعمار از  ةمعگر جايالبته در بحث استعمار، د (515 :همان) پندارديمانده مخوار و عقب

ر استعمارگر د يهااستيسة جيدر نت يگاه اما ؛شوديت محسوب نمياقل يتيلحاظ جمع

 ت استعمارزدهيبر فرهنگ و هو يفرودستمهر  ژه زدنيوخود و به ةبسط سلط يراستا

 مشابه يو رفتار پندارديپست م يگاهيتحت استعمار خود را در جا ةاز جامع يبخش

 .دهديبروز مت از خود ياقل يهارفتار گروه

 شده مبذول داشتهيدرون ينژادپرست يهابه طرح جلوه ياژهيهدوقه معموال اهتمام وبن

در جامعه  ينژادپرست يهااز آن است که جلوه يحاک ،ژهين اهتمام ويد ايتردي. باست

استيس ةوردآکه باز هم فر يتيج بوده است؛ وضعيار رايدر دوران استعمار( بس) ريالجزا

 ةگفتمان خود بر جامع ةفرانسه است که با اشاع جانبةر و همهيفراگ ياستعمار يها

ن ين کشور تلقيدم امر يهابه توده ييا نوزايتمدن  ةيچون هد ييها، که از مؤلفهيريالجزا

 يهادر اکثر رمان ساخت.يخود همراه م ن کشور را باياز مردم ا ينظر بخش شد،يم

ت ي، هونشوندسو هم ياگر با گفتمان استعمار يها حتتي، شخصهدوقهبن يپسااستعمار

را  ين رفتارياز زمان چن يااگر در برهه يحت د؛رنيگيده ميناد ش رايخو يو فرهنگ بوم

 آورند.يميش رويت خويهواز خود بروز دهند، دوباره به ارج نهادن به

 يو نژادپرست حقارتاز  يگوناگون يهاجلوه «»ن اساس، در رمان يبر ا

 ةن اختالل را نزد عزوز پدرخوانديبه عنوان مثال اتوان مالحظه کرد. يمرا شده يدرون

رهبر ) دهمسعو يقيپدر حق يمخف يم که در واکنش به اقدامات ضداستعمارينيبيمسعوده م

 د:يگويم (يمبارزان ضد استعمار

تد؟ سيه باتواند در مقابل فرانسيم يچه کس] 
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 ايا راهزن، احمق و اراذل و اوباش نبود؟ آيها؟ همسر تو که بود؟ آا شترچرانيها انبزچر

 ؟[داشته باشد يان مردم اعتباريهمراه او بود که در م يکس

ف يست؟ مطابق تعرين احساس حقارت چين سوال مطرح است که منشأ ايحال ا

مت و سال کند که تعادليبروز م يزمان يدر سطح مناسبات اجتماع يآدلر، احساس کهتر

 يتارت با ساخين وضعيکه فرد در ا ياگونهبه ؛هم خورده باشدب ييمناسبات قدرت در جا

ان يستا به خود گرفته و در ميا يمواجه است که قدرت در آن حالت يناسالم و وبيمع

 ،يريالجزا ةقدرت در جامع .(199 :1387پور، )صباغگردد ير نميسطوح مختلف جامعه تکث

 نياز قدرت نداشتند؛ بد يهمواره در دست استعمارگران بوده و استعمارشدگان سهم

ز حد قدرت نزد عزو ،ن سببيهم؛ به دهدير را گسترش ميقدرت، تحقمار يسبب نظام ب

زد يک جامعه را در هم بريکه بتواند  يداند، نه قدرتيچراندن گوسفندان م ييتنها توانارا 

   رد. يو زمام آن را بدست گ

که  ديد مادر مسعوده« هيبا»در پاسخ توان يرا ماستعمار  ش مردم بهيگراگر يد ةنمون

ت يدر محکوم مردم داند کهيم ييهايسازعهيشااز  يخالصرا  «عزوز» ازدواج باعلت 

 .کردندياستعمار منتشر م تقرب بهه استعمار با هدف يعل ياقدامات مخف

-عهيشاشدن شوهرش، شروع به همان کشتاز ز] 

-کينزد يد برايچرخيزبانشان م که بر يو و شوهرش کردند. هر اتهامدر مورد ا يپراکن

 يامر اهيبه فرانسو تقرب يبرا هايريالجزا تالش [شدن به فرانسه به او نسبت دادند.

 يارفتاره ةيل کلين احساس تلخ، دليشود. ايم يرفع احساس حقارت تلق يبرا يعاد

حقارت جاد عقدةيرفع احساس حقارت باعث ادر  يناکام .شوديفرد محسوب م يرعاديغ

 يوهاريند نرسيجه مين نتيز به اين داستان از جمله عزوز يهاتيشخصاز  يشود. بعضيم

ه ش بيراسبب گاست تا احساس حقارت  ين کافيندارند و ا ياز خود قدرت يريالجزا

 دهيفايرا کار ب يفرانسو يروهاين علت مقاومت در برابر نيقدرت برتر شود و به هم

کند. يظهور م يريبا اجتماع الجزا يناسازگار آنجاست که در درون آنهاد. از نپندارب
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حقارت و ن ياز عواقب ا خواهان(ي)رهبر آزاد يآنها با مخف يدادن حس همدلازدست

 شده است.يدرون ينژادپرست

مد احاجت حيد در شخصيشده را بايدرون ين نژادپرستيا ةن جلويد بارزتريتردياما ب

ر و يالجزا يرا منج ينان فرانسويمهاجرنش که از بزرگان روستا است، يو کرد. وجستج

 يگزارات جهت بريدر واکنش به مخالفت مردم با پرداخت مال و دانديصاحب تمدن م

 :ديگويم ينان فرانسويجشن مهاجرنش

-نه جشنيرند، و هزيخواهد تا جشن بگيم يفرانسه از اهال] ) 

ا به آنها يکنند آ يشاد ها بپردازند ونهيخواهد تا هزيم يها را بپردازند. فرانسه از اهال

شان را يد شاد باشند و دوستيخواهند، البته بايشتر چه مين بي؟ از ااست دهيتمدن نبخش

 [با تمدن و فرانسه مادر تمدن ابراز کنند.

 

 ييقضا ييانژادگر

 ةجامع ةمحو وجوه مشخص يبرا را يفرهنگ يسازاست انضمام و هماننديس هفرانسه ک

م مورد هدف يمستقريم و غيرا بصورت مستق يالت اسالميتشک گرفته بود،شيپ در يبوم

ود که ب ياسالم ت، نوبت به قضاين بزرگ بوميفرام يجيداد. پس از حذف تدريقرار م

 يواز فرماندهان فرانس «دنيگ» اباني. درمورد هدف استعمار قرار گرفت ميمستقبه صورت 

اظهار وجود کند، ما افراد حاکم  يفرانسو يد در حضور قاضيمسلمان نبا يقاض»گفت: يم

ته مسلمان رف قضات يهاقضاوتتعداد وه ين شيبه هم «.ميدانيم و مقاصد خود را ميهست

 ياارات گستردهياز اخت يقضات صلح فرانسو م1874در سال  محدود شد و رفته

 يپس قضات صلح فرانسو نياز اشدند.  ين قضات محليبرخوردار شدند و جانش

نند ک را که صالح بداي، هر يعت اسالميو شر ين فرانسويان قوانيافتند که ميت يمأمور

 .(86: تايب )آژرون، شديآنها قضاوت مله يبوس منحصراًز ين ييامور جناند، ياجرا نما
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يدنبال مرا محض  يسازعياد و مطياست انقيس که در اصل يقضات صلح فرانسو

ک سلسله مجازات ي و عوضرا  «يريگبوم»مشهور به  ياژهيوکم کم مقرارت  ،کردند

د حفظ ييتأ ،آن ين و اجراين تدوي. هدف از اندتناسب با مجرم اجرا کرديسخت و ب

منظور به ياراتين اختيرا چنيبود. ز يمردم بوم در حق ياستثنائ ةارات سرکوبگرانيختا

  .(84 :همان) ع نشده بودنديمط يخوبهکه هنوز ب بود يليسرکوب قبا

د شيکه در حق مسلمانان روا م يو حقوق ييقضا يهايعدالت يهدوقه به وضوح ببن

که قدور در پاسخ به عزوز  يهنگامل، به عنوان مثا .دهديخود انعکاس م يهار رماندرا 

 د:يگويد قانون حافظ اموالمان است قدور ميگويم

ن يا برادر؟ انون، کدام قانونق] 

د ن خوي، آنها با قانون باندترها وضع کردهکوچک يقانون بزرگان است که برا ،قانون

از اغت را د و بيايب اگر فردا فقط نگهبان شهر .ستين يقانونما  يکنند اما برايت ميحاکم

ا هز در کتاب خود به استدالل غربيد نيادوارد سع [چ.ي؟ هيکنيبا او چکار م رديتو بگ

 يبرا»کند: ياشاره م يمردم شرق بر نابرابر احکام يو اجرا ت مطلقهيبر اعمال حاکم يمبن

ان تجربه نش ؛اعمال شود يات مطلقهين حاکميد است که چنيکو و مفين ،ن ملل بزرگيا

خ يدارند بس بهتر از آنچه در سراسر تار يت ما حکومتيکه آنها تحت حاکم استداده

رب غ يبلکه سودش به تمام ،د استينان مفآ يتنها بران حکومت نهياند و اجهان داشته

 يبلکه به خاطر تمام ،ستيها نيبه خاطر خود شرق و حضور ما صرفاًرسد يمتمدن م

 (60 :1377د،ي) سع «م.ينجا حاضرياروپا ا

جاد يکه ضرورت ا بودندجاد کردهيا مخصوص مسلمانان ييهاگاهبازداشت انيفرانسو

ود که انسان شيرفته ميپذ يوقت يعني ؛بود ياستعمار يياست نژادگراين سيمه ةجينتآن 

د. ياجرا درآد بهيبا ين عدم آزاديو سرنوشت کشور آزاد نباشد، ا يدر نوع زندگ يبوم

 ؛ستيت الزم نيو ارتکاب جرم و جنا يها، بزهکارن بازداشتگاهيشدن به افرستاده يبرا

ن يهد و همدانجام يستگاه قطار حرکتيا ايندر مقابل مأموران ب ياست که شخص بوم يکاف
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 د شوديعتب يانجام کار اجبار يبراا يفتد ياست تا به زندان ب ياثبات جرم او کاف يبرا
  .(2: 1380ف، يس)

ان يکه فرانسو اين موضوع قابل مشاهده است يز به خوبين «»در رمان 

به عنوان مثال:  دهند.يمردم را بازداشت و مورد شکنجه قرار م يليچ دليبدون ه گونهچ

 به او نسبترا ها و افترائات انواع تهمت و شده ساده بازداشت يک دعوايقدور به خاطر 

 .دهنديم

و  ييااز گروهبان اروپ يگاه]  

 داند به کدام سواليقدور نم يول ،شوديم دشوار مطرح يسواالت يالجزائر ياز نظام يگاه

 يها و جنگ داخلاست و توطئهيدر مورد س ييزهايه چک بار بودنياو اول رايز جواب دهد،

 [.دانستين سواالت نمياز ا يزيو چ بود يد. او مرد شهريشنيم

 يانجام کار اجبار يد آنها براياحکام شاقه در حق مردم و تبعکردن صادر نيهمچن

ر يالجزا ان در حق مردميفرانسو ييقضا يق نژادپرستياز مصاد يچ گناهين ارتکاب به هودب

ا رشده و سرنوشت آنها دهيچيها پيريالجزا يمحکم گرد پا يسمانيکه همچون ر است

سم يلاي، امپرييقضا ينژادپرست ةشبک»د: يگوين مورد ميد در ايادوارد سع .زنديرقم م

گرد  رومند که بهيبس ن ياست با تار و پود ياشبکه ،ييزداتيبشر يدئولوژيو ا ياسيس

که هر  است يا تار عنکبوتين شبکه يده است و ايچيا مسلمانان پياعراب  يدست و پا

 او رقم زده شده يبرا که اختصاصاً يکند و همچون سرنوشتيرا حس مآن يعرب زبان

  .(52 :1377 د،ي)سع «است

 :يريگر متهمان الجزايانند محاکمه قدور و دم

به خاطر  يشد. قاضبه سرعت تمام محاکمه]  

طرح ا ه ميعل يکه از طرف ژاندارمر ييدعوا .بودشدهخسته  صله داده بوديکه ف ييايقضا

ان يبه پا را خواندن حکم دادگاه ينکه منشيمحض اهتهمت نبود. ب )از نظر او( ود،بشده
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 يبود با و يکه کنار قاض يشخصهر کدام از ما صادر کرد.  يرساند، سه ماه زندان برا

  د.[اضافه کر به مجازاتز ينرا د يکار در تبع کرد سپس يازمزمه

ن يداستان در برابر ا يهاتيم محض شخصين سؤال مطرح است که عامل تسليحال ا

ت که احساس حقار يزمان» د:يگويم س فانونفرانتست؟ يچ استعمارگران احکام ناعادالنه

ط يست؛ بلکه در روح محيح او ندر فرد باشد در رو يبيد، اگر عيد آيک جامعه پديدر 

د جاين عامل اي، بزرگترحکمران يروهايو ن ن اساس اجتماعيبر ا .(220 :1361) فانون،« است

از  يکي ةرنديدربرگ ،هام آنيمستقريا غيم يکه عملکرد مستق هستندحقارت و خضوع 

 است. يتيشخص يهاارمغان

 يامن برا ييجاد فضايتنها به خاطر ا را ن احکام شاقهيشدن اهدوقه هدف از صادربن

ردن کو وحشت از نام فرانسه با هدف خفهترس  يجاد فضاير و ايان ساکن در الجزايياروپا

 کند.يان ميب يضد استعمار يهاتالش

ه مهم ست بلکه آنچيمهم ن يفرانسو يعدالت نزد قاض] 

به  خود را نسبت يز نگرش انتقاديد نيادوارد سع [است. انيياروپا ت و شهرتياست امن

سد که ريان نمييبه فکر اروپا» دارد:يان مين بيچن ، سرکوب و شکنجهانيب يسلب آزاد

نظرش  حاًيکه صر يرا ظاهراً هر مسلمانيند؛ زيجانب خودشان سخن گو اجازه بدهند از

پندارند که هدفش اخالل و يم ياز خود نشان دهد از آشوبگران يا حرکتيان کند يرا ب

 .(62 :1377 د،ي) سع «هاستيآوردن دشوارديپد
 ،نديبيه مردم خود ميعلرا ک جانبه ين يل قوانيو تحم يعدالتين همه بيهدوقه که ابن

 نياز جانب مظلوم يک اتحاد جهانيه استعمار به يعل يعالوه بر دعوت به اتحاد داخل

 کند.يشرافتمندانه دعوت م يحق و زندگ ةاعاد يه استعمار برايجهان عل

ت بر ضد عراق يامن يشورا يهان دادگاه و حکمين ايب يچه فرق] )

واحد در  يياندازد. ... صدايمنده کوبا ياد نماين جوان مرا به يا يادهاياست؟ همانا فر
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ت يبه انسان د رايتا اماست  ين کافيهم ،المانه استجهان ظ نکهيبه ا زديخيجهان برم

 [د.انباز گرد سرگردان

 

 يض شغليتبع

ن يصمتخصرا آن  يمسلط بود که بخش اصل يتيجمعر يساکن در الجزا ييت اروپايجمع

 يمنظا و يي، قضايمشاغل حکومت يتمام ييت اروپاين جمعيگرفت. ايبر م در هيپابلند

 وبه تملک خود درآورده بودند ز ين را زيحاصلخ يهانيزم ورده وبه انحصار خود در آ را

 ياداقتص ةدر عرص يبومحضور مردم  يبرا يمجال ،مهاجر يهاان کلونيم آن در ميبا تقس

 دخود شدن يهانياز زم به کوچمجبور ا ي يت مردم بوميکثرن سبب ايبه هم ؛دادندينم

ن نوع يا يهاهدوقه جلوهبن .دادند بنادر و ... تنها، نيدر زم يکار اجبار بهنکه ياا ي

نوان به ع کند.ين امر را بازگو ميداستان ا يهاتياز زبان شخصو  هکردرا رصد ينابرابر

 گفتهحاج احمد در مورد قدور سخن يوقت شوديمشاهده مدر رمان  مثال

 نادان ،ستان ايدر دست فرانسون آ ةکه ادار يستگاهيدر ا ه سبب انجام دعوااو را ب و

را به تملک خود درآورده هاعرصه ةهم ان هستند کهين فرانسويا :ديگويمکند يخطاب م

   نهند.ينم ير وقعيو به مردم الجزا اند

 
د وو خقطار ستگاه يا فرانسه است، يداند که فرانسه ژاندارمرينم] 

جاد ياز ا استعمار فرانسه هدف [.شوندي)مسافران( به آنجا برده م است که يو شهر قطار

ل يسهکردن اقتصاد و ترانيق ويمبارز از طر يهاگروه يمنابع مال بردناز بين ،ين نابرابريا

 آنها بود يکشاورز يهانيبه زم ياندازق دستينفوذ فرانسه در شهرها و روستاها از طر
 .(54: 2017، يدي)در

 يها، دانشسراها و حتخانهاست مکتبيبود که ر يان تا حديفرانسو يانحصار شغل

 يريکار الجزاانتيله مزدوران خيبوسا يم خود آنها بود يا تحت نظارت مستقي ،مساجد

شديماداره 
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آموزان ل دانشيوک] 

ه فرانسه، که آراسته ب استعمارگر ارتش يهااز گروهبان يقيحق يگروهبانعبارت بود از 

چرخد، از دانش آموزان يها م... در سالناست. يادبي، بيسنگدلنت، وشخ ياخالق نظام

 ياعهمجمو . سفارتمعروف به سفارت هست کند کهيم يحينصاکند و به آنها يد ميبازد

 [.ستا ييابتدا يهازندان ين داخليه به قوانياست که شب ييهايامر و نهاز 

 يعض انحطاط اجتمايحضر را از يالجزا ،آنها يشغل ان معتقد بودند که خدماتيفرانسو

که  يان مردم شرق رسانده، مقام و منزلتيواال در م ياست و به مقام در آوردهب يو اقتصاد

 فرد است.ن منحصر بهايدر آن م يو معنو يشرفت ماديپو  يدگاه اعتالء بهروزياز د

مام ، تستيچ يمعنو ين بهروزيار ايمعکه دهند يح نميآنها توض :ديگويد ميارد سعودا

 يشک نوعيت بين واقعين استعمار بوده و اآاز  يحکومت يهايو کرس يمناصب شغل

 برعکس استعمار، .(64 :1377 د،ي)سع نه استعمارزده از آن استعمار است يماد يبهروز

 گردي ريو مشاغل حق يچي، گاريکفاش، يخدمتشيچون پ ييهاها اغلب در کاريريالجزا

ه ده از شغل قدور کمسعو يوقت توان به اين نمونه اشاره داشت:يم. مشغول به کار بودند

ن يو چنمثل ا يد: چه کسيگويکند و ميبه او افتخار م ،کنديصحبت م کارگر بندر است

 .دا کنديتواند پيمرا  يشغل خوب

 يريکارگران الجزا ک ازيکدام]  

ر که در ب ييهاها؟ کارگران کارخانهيچيها؟ گارها؟ کفاشز کنندگان راهيمثل اوست؟ تم

 نيسودمندترن و يترست. او عالميچ کس مانند او نينه نه ه آنها بسته است؟ يرو

 [آنهاست.

ن يشاغل يبرا يمسکون يهااختصاص محله ةيرا در قض يشغل ينژادپرست امديپ

ر ابند مگييک از اعراب اجازه ورود به آنجا نميچيکه ه ييهامحله ؛ديتوان ديم يفرانسو

ها لهن محاز آ عبورآيد که پيش مي يگاهکارند، ان مشغول بييکه در خدمت اروپا ينکسا

 .شوديممنوع م هاعرب يز براين
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ها عرب] 

ان يکه در خدمت فرانسو يا کسانيشوند مگر رهگذران  يياروپا يهاتوانند وارد محلهينم

   شوند[يها ممانع رفت و آمد عرب اناًيمشغولند، اح

 

 يريگهجينت

 يتنمبتوان يم، هدوقهل رمان بنيو تحل يينژادگرا ةشده در حوزارائهات ينظر با تعمق در

 ر را ارائه کرد:يج زيبر سؤاالت مطرح شده  نتا

 ي، بازساز«»رمان  يپسااستعمار يهان مؤلفهيترمالحظه قابلاز  يکي .1

 يهاتيصشخان استعمارگر و استعمارزده در سطح يم يتوأم با نژادپرست ةرابط مبتکرانة

 يبتنم ينژادنيتوهو  ر، خشونتيتحق ةين رمان بر پايا يهاتيرمان است. روابط شخص

 جو/، سلطهيگروه استعمارگر، قوتوان در دو يرا م رمان يهاتيشتر شخصيباست. 

است  يبندطبقهن يبر اساس هم .کرد يبندطبقهر و استعمارزده يپذف، برده و سلطهيضع

ا بر مردم ر خود ةکند تا سلطيم ميتنظ يخود را بر اساس نژادپرست رگر روابطکه استعما

، ييا، قضي، مذهبيستيز يهادر عرصه ياستعمار يين نژادگراي. نمود اديحفظ نما يبوم

 قابل مشاهده است.  يشده و در آخر انحصار شغليدرون يينژادگرا

ده. در دستگاه ير کشيتصوسطوح به ياستعمار را در تمام ةرفتار نژادپرستان  .2

در  را ريد، دست مردم الجزايه به آپارتايشب ييهااستي، استعمارگران با اعمال سييقضا

انه، تمام سرسخت يهااستيز با اعمال سين ياند. در بخش شغلاحقاق حقوقشان کامال بسته

و  ساده يکارگرانر به يان الجزاياند و بوموردهآمهم را به تملک خود در يهايکرس

تعمارزده سسو ساختن مردم اهمبا استعمار  ز،ين يتيظر هوناز نقطه .اندل شدهيتبد دستوفر

بحران  ،ن اقداميامد ايپ است.ان يبوم ير فرهنگ و باورهايتحقدنبال به ،با گفتمان خود

 ت.معروف اسشده يدرون يبه نژادپرست ت از فرهنگ غالب است کهيعزت نفس و تبع

 ةاستعمارزد ةت از جامعيبا روا يضد استعمار يهدوقه، خلق داستانبن ةکار خالقان. 3

 نيب را از يت شرقيفرد هدوقهبنن داستان، يستم است. در اياول قرن ب ةمير در نيالجزا



 227 (يينژادگرا: يمورد مطالعه) هدوقهدبنيعبدالحم اثر ديجد ومي غدا رمان يپسااستعمار نقد

 

 ،يخ کهن و فرهنگ غنيمانند: تار يت مليهو يهانبرده است، اما با پرداختن به نشانه

 .کندياتخاذ ممقابله با گفتمان نژادپرست استعمار  ينه براايگراتيهو يموضع
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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 descriptive-

analytical 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. 

                                                           
1- Corresponding Author Email: ghaderi_m@yazd.ac.ir 


