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چکیده
نقد پسااستعماری در مقام يکی از رويکردهای ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی ،بازخوردهای
استعمار را در متون ادبی تحلیل میكند .در اين نوع نقد فرهنگی ،پژوهشگر در انديشة بـازخوانی و
واسازی گفتمـان اسـتعمار اسـ و بـه همـین هـ بـا دو مقولـة اسـتعمارگر و اسـتعمارزده پیونـد
میخورد .بیترديد ،نقـد پسااسـتعماری از ن رو كـه بـه دوگانـههـايی نییـر «مـن» و «ديگـری» يـا
استعمارگر و استعمارشده میپردازد ،يکی از قلمروهای مطالعاتی ادبیات تطبیقی تلقّی مـیشـود .از
نگاه اين نوع نقد ،نويسندگان متناسب با رويکردها و ه گیری موافق يا مخالف استعمار ،برخـی
از ابعاد ن را در متن ادبی به تصوير میكشند .پژوهش حاضر بـا تکیـه بـر نیريّـات پسااسـتعماری،
رمان «روزگار تفنگ» از حبیب خدادادزاده را نقد كرده اس  .پژوهش حاضر نشـان مـیدهـد كـه
نويسندگان استعمارْزُدا اغلب پادگفتمانها و مکانیزمهايی نییر بومیگرايی ،بر ستهسازی مقاوم
استعمارشده يا «مـن» در برابـر گفتمـان اسـتعمارگر يـا «ديگـری» ،تأكیـد بـر برتـری نیـام اخ قـی
استعمارشده ،از نِ خود كردن دارايی اسـتعمارگر و وارونـهسـازی معادلـة مالـو و تملّـو شـده،
ابژهسازی و شیءواره كردن «ديگری» ،و نیز اِعمال نفوذهای فرهنگی شرقی در غربی را ارائه داده،
به ساخ شکنی گفتمان غرب دربارة شرق ،بازتعريف تاريخ استعمارشده از چشمانداز خـود ،و در
نهاي به بازيابی هوي خود میپردازند .همچنین بنـا بـه ايـن پـژوهش ،نويسـندگان مـیتواننـد بـا
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روی وری به چنین متونی ،برخی از پیامـدها يـا بازخوردهـای منفـی اسـتعمار را زدوده ،در حیـات
بخشیدن به سن های فرهنگی و ملی يا تقوي نها به ايفای نقش بپردازند.

واژههایکلیدی :ادبیّات تطبیقی ،مطالعات فرهنگی ،نقد پسااسـتعماری ،گفتمان مسلّط غربـی،
پادگفتمان واساز شرقی ،روزگار تفنگ

-1مقدّمه
امروزه در گسترة مطالعات علوم انسانی ،متون ادبی به مثابة سـاحتی بـرای بازتـاب يـافتن
انديشههای بشری و تعام ت فرهنگی ا تماعی ،بررسی و تحلیل میشوند .ايـن امـر بسـتری
را برای ظهور و شکلگیری دانشهايی ديد تح

عنوان دانشهـای میـانرشـتهای فـراهم

ورده اس  .ادبیّات تطبیقی يکی از پوياترين دانشهايی اس

كـه در دهـههـای گذشـته بـا

بسیاری از دانشها و هنرها و بهويژه علوم انسانی وارد گف وگو شده ،مرزبندیهـای سـنّتی
در حوزة تقسیمبندی دانشها را از میان برداشته اس  .نقدپسااستعماری بـه عنـوان بخشـی از
قلمرو پژوهشی ادبیّات تطبیقی ،مصداقی از اين ماهیّ
كه حوزههای معرفتی ادبیّات ،فرهنگ و سیاس

بینارشتهای دانـشهـای ديـد اسـ

را به هم پیوند میزند .اصوالً دانش ادبیّات

تطبیقی پس از تحوالت و دگرگونیهای حاصل شده در ن ،شاهد تحولّات ديـدی بـوده
اس  .اين دانش ضمن گذار از مکتب نقـد بنیـاد مريکـايی و مکتـب دريافـ
سوی مطالعات فرهنگی ( )Cultural Studiesحرك

لمـانی ،بـه

كرده ،در سالهای اخیـر موضـوع

محوری و بنیادين ن نقد فرهنگی ،مطالعات فرهنگی و مطالعات چندفرهنگی شده اس  .به
تعبیری ديگر ،ادبیّـات تطبیقـی ديگـر صـرفاً مقايسـة دو مـتن ناهمزبـان نیسـ  ،بلکـه حـوزة
گستردهتری را دربرمیگیرد .مقايسة كنشگریهـای اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده و كیفیّـ
انعکاس ن در متون ادبی(نقد پسااستعماری) ،مقايسة كیفیّ
و مردان (مسئلة نسی

شعرسرايی و نويسندگی زنـان

و نقد فمینیستی) ،اقلیّـ هـا و اكثريّـ هـای قـومی ،سـیاهپوسـتان و

سفیدپوستان ،مقايسة فرهنگ واال و فرهنگ توده ،همگی مقوالتی اسـ

كـه در سـالهـای

اخیر وارد قلمرو پژوهشگری ادبیّات تطبیقـی شـده انـد و از همـین رو ،اغلـب دانشـگاههـا و

پاییز و زمستان59

3

نقد پسااستعماری رمان «روزگار تفنگ» از حبیب خدادادزاده

مراكز كادمیـو دنیـا ،دانشـکدههـای خـود را تحـ

عنـوان «ادبیّـات تطبیقـی و مطالعـات

فرهنگی» نامگذاری كرده اند .دانشگاه لبرتای كانادا چنـین عنـوانی را بـرای ايـن دانشـکده
تعريف كرده اس  .دانشگاه سانفرانسیکو هم ،ايـن دانشـکده را ادبیّـات تطبیقـی و فرهنـگ
نامیده اس  .پژوهشگرانی نییر ادوارد سعید ،هومیبابـا ،گايـاتری چـاكراورتی اسـپیوا

و

اعجاز احمـد ـزو پیشـروان ادبیّـات تطبیقـی در شـاخة نقـد پسااسـتعماری ن هسـتند .ايـن
پژوهشگران نوع و ماهیّ

تعامل غرب با شرق را در يینة ادبیّات و متون ادبـی كاويـدهانـد.

پژوهش حاضر در اين سیاق حرك

كرده ،میكوشد تقابلهای استعمارگر بـا استعمارشـده

را در يینة متن ادبی واكاوی نمايد .امّا ،اين نکته را نبايد از نیر دور داش كه رويکرد نقـد
پسااستعماری ،به عل

ماهیّ

ايدئولوژيو خود ،چندان به و وه زيبايیشناسانه متن اهتمـام

نمی ورزد .با و ود اين ،در متن حاضر كوشش شده اس

تا بـه ايـن بُعـد از مـتن نیـز تو ـه

گردد.
-1-1بیان مسئله
نقد پسااستعماری در مقام يکی از رويکردهای مطالعات فرهنگی ،با نیريّهپردازیهای
شخصیّ هايی نییر ادوارد سعید در دهة هفتاد قرن گذشتة می دی شکل گرف  .در اين
رويکرد ،ناقد به واكاوی و تحلیل تقابلها و رويارويیها میان دو فرهنگ ،دو ملّ
تمدّن در بازنمودهای مختلف نها نییر نژاد ،پوس  ،طبقه ،نسی
طبیعی اس

و ملیّ

يا دو

میپردازد و

كه اين تقابلهای دوگانة بینافرهنگی يا بیناتمدّنی ،بخشی از قلمرو پژوهشی

دانش ادبیّات تطبیقی اس  .هدف از اين نوع نقد- ،كه در مقالة حاضر نیز دنبال میشود-
واكاوی كیفیّ

انعکاس نگاه و نگرشهای استعماری يا استعمارزُدا در متون به مثابة ساحتی

برای بازتاب يافتن رويارويی فرهنگی تمدّنی اس  .تبیین ضرورت پرداختن به ثار داستانی
فارسی از دريچة نقد پسااستعماری در دوران معاصر ،هدف ديگر اين پژوهش اس  .نقد
حاضر از اين پرسش غاز میكند كه چه مؤلّفههايی باعث شکلدادن به شاكلة
پسااستعماری متن «روزگار تفنگ» شدهاند؟ در اين رمان ،مصاديق تقابلهای بینافرهنگی و

0

شماره 04

نشریّة ادب و زبان

بیناتمدّنی به عنوان بخشی از قلمرو مطالعات فرهنگی و ادبیّات تطبیقی ،چه مواردی هستند؟
گفتمان مسلّط غربی و پادگفتمان شرقی چگونه با هم وارد نزاع میشوند و چه عرصههايی
میدان اين نزاع میشوند؟ يا در چنین متونی اصوالً بايد اين نزاع گفتمانی متوقّف شود يا
اينکه تا بینهاي

ادامه میيابد؟ گفتمان و پادگفتمان برای بازْزايی و بازسازی خود چه

شگردهايی را به كار میگیرند؟
 -2-1پیشینة تحقیق
در قلمرو مطالعات نیری نقد پسااستعماری ،كتابها و مقاالت متعدّدی نگاشته شده كه
بشخور اغلب نها نیريّات انديشهورانی نییر ادوارد سعید ،هومی بابا و گاياتری اسپیوا
بوده اس  .در حوزة عملی نیز مقاالتی تألیف شده كه در نها به استخراج مصاديق استعمار
در متون ادبی ،پرداخته شده اس « .مقايسه و تحلیل لوههای پسااستعماری در رمانهای
«موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور» يکی ديگر از
پژوهشهای انجام گرفته درباب نقد پسااستعماری اس  .نويسندگان اين مقاله كوشیدهاند با
روشی مقايسهای ،به يافتن بازنمودهای استعمارگر و استعمارشده بپردازند( .ناظمیان و
شکوهینیا .)91-9 :9911 ،سیّدعلی قاسمزاده هم در «نقد پسااستعماری داستان بلند
سرگذش

كندوها نوشتهی

پسااستعماری پرداخته اس

ل لاحمد» به تحلیل اين اثر ادبی از منیر نقد

(قاسم زاده« .)39-01 :9911 ،كاركرد اسطوره در گفتمان

پسااستعماری رمان فارسی» هم عنوان مقالة ديگری اس

كه كیفیّ

بهرهگیری از اسطوره

در خلق متون پسااستعماری سووشون ،رازهای سرزمین من و اهل غرق ،واكاوی و تحلیل
شده اس

(مرادی و حسینی .)991-91 :9910 ،همچنین پژوهشی تح

لوههای فرودس

عنوان «واكاوی

پسااستعماری در رمان ای خالی سلوچ» انجام گرفته كه در ن

مصاديق «فرودس » براساس تعريف گاياتری اسپیوا  ،در متن ادبی ياد شده استخراج
شده اس

(حا تی و رضی .)911-909 :9910 ،نقد پسااستعماری رمان «روزگار تفنگ» نیز
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میكوشد با تحلیل گفتمان مسلّط غربی و پادگفتمان واساز شرقی در اين متن ،خوانشی نو
دربارة ن ارائه نمايد.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
امروزه مطالعات پسااستعماری در مقام بخشی از قلمرو مطالعات فرهنگی در میان
ويژهای يافته اس  .در اين مطالعات ،پژوهشگران به مسائل و

انديشهوران پسامدرن ،اهمیّ

مفاهیمی همچون فرهنگ واال و فرهنگ عامّه ،نژاد ،ملیّ  ،نسیّ  ،هوي  ،دوگانههای
شرقی و غربی ،سیاه پوس

و سفید پوس  ،مركز و حاشیه و استعمارگر و استعمارزده تو ه

ويژه نشان میدهند و تنوعها و تضادهای فرهنگی و مقوالت میانفرهنگی را تجزيه و تحلیل
میكنند .از اين منیر ،مطالعات ياد شده در حوزة فرهنگی فارسی ،نوين و ديد تلقّی
میشوند .اهمی

اين مسئله زمانی دوچندان میشود كه بدانیم بخشی از قلمرو تاريخی ايران

در تعامل با استعمارگر شکل گرفته و میراث اقتصادی و ا تماعی ن ،در امعه بازتاب
يافته اس  .از سوی ديگر ،گرايش فزاينده دانشگاهها و پژوهشگران به مطالعات فرهنگی و
تطبیقی و میانرشتهای در سالهای اخیر و نگاه به چنین مطالعاتی به منزلة پروژههايی
كادمیو ،عامل ديگری اس

كه باعث میشود اين قبیل پژوهشها در اولوي

گیرند تا زمینه برای گسترش و تقوي

قرار

مطالعات فرهنگی و میانرشتهای در كشورمان فراهم

گردد.
-2بحث
 -1-2نظریّة پسااستعماری
پیش از ورود به مبحث استعمار و مقولة پسااستعمار ،بايد به معانی اين مفاهیم پرداخ .
استعمار به معنی عام كلمه زمانی رخ میدهد كه كشوری با اهداف اقتصادی ،نیامی،
سیاسی و حتی فرهنگی وارد كشوری ديگر شده ،ن را تح

نفوذ و سلطة خود میگیرد.

استعمار به اين معنا ،به پیش از سدة هفدهم می دی بازمیگردد؛ زمانی كه اروپايیان در
سودای كشف و سیطره بر سرزمینهای ديگر ،كشتیهای خود را روانه قارّههای سیا و
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فريقا كردند و كشورهای مو ود در اين قارّهها را كه اغلب در عقبماندگی سیاسی و
ا تماعی و فرهنگی گرفتار بودند ،تح

تسلّط خود گرفتند و به تعبیری نها را استعمار

كردند( .ن : .توكّلی )11 :9991 ،از ن روزگار تاكنون ،واژة استعمار با مفاهیم سیاسی و
نیامی پیوندی ناگسستنی يافته اس « :مفهوم استعمار ،امروزه با مفهوم امپريالیسم پیوستگی
كامل يافته و استعمار ،اساساً عمل قدرت امپريالیستی شناخته میشود ،يعنی قدرتی كه
میخواهد از مرزهای ملّی و قومی خود تجاوز كند» ( شوری)13 :9910 ،؛ برای تحقّق اين
تجاوز از مرزهای ملّی و قومی يا گذر به مرزهای ديگری ،استعمارگران از شیوهها و
ترفندهای متنوعی بهره گرفتهاند .در مقابل ،استعمارشدگان با در

شرايط ديد كه در

اغلب موارد با سیب ديدن زيرساخ ها و اليههای سیاسی ،ا تماعی ،اقتصادی و نیز
فرهنگی همراه اس  ،میكوشند تا ضمن ساخ شکنی از گفتمانهای استعماری ،به بازيابی
هوي

فردی و ملّی و به حاشیه راندن لوههای استعمار و استعمارگر بپردازند.
اما هرچند تأمّل درباب میراث هويتی و فرهنگی استعمارگر در سرزمینهای

استعمارشده به نیمة نخس

قرن گذشته بازمیگردد ،با اين حال ،میتوان نیمة دوم قرن ياد

شده را دورة تعامل علمی با پديدة استعمار و پیامدهای ن تلقّی كرد .در اين دوره،
نیريّهپردازان و چهرههايی علمی ظهور كردند كه بر مطالعات فرهنگی ،ا تماعی ،سیاسی،
و نیز ادبی تأثیری ژرف و بنیادين گذاشتند؛ ژان ژا

دريدا با نگاه واسازانه ،میشل فوكو با

نیريات پساساختارگرايانه و نیريّهپردازی دربارة گفتمان ،ژولیا كريستوا با ارائة خوانشی
ديد از پلیفونی يا چندصدايی میخائیل باختین و نیز گرامشی با عرضه انديشههای خود
درباب هژمونی و فرودس  ،بستری را برای واسازی گفتمانهای قدرت فراهم وردند.
ادوارد سعید ،نیريّهپرداز فلسطینی با تکیّه بر همین انديشهها در اواخر قرن گذشته می دی به
تجزيه و تحلیل دوگانة استعمارگر و استعمارزده پرداخ .
درباب ماهیّ

نیرية پسااستعماری و مؤلّفههای شکلدهنده به سازگان ن ،نیريّات

گوناگونی ارائه شده اس  .اشکراف

در كتابی كه به همکاری دو تن ديگر بهگونهای

فرهنگواره نگاشته و در ن اصط حات كلیدی پژوهشهای پسااستعماری را عرضه
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میكند ،دربارة اصط ح «نیريّة پسااستعمار» میگويد« :مفهوم «پسااستعماری» به پیامدهای
استعمار بر فرهنگها و وامع میپردازد» (اشکروف  .)191 :1494 ،او سپس میافزايد:
«اصط ح «پسااستعمار» در حدّ ذات خود در غاز برای اشاره به گونههای تعامل فرهنگی
در درون وامع استعمارزده در عرصههای ادبی به كار گرفته شد»[ ،]...پس از ن ،اين
اصط ح در گسترهای وسیع برای دالل

بر تجربه سیاسی ،زبانی و فرهنگی وامعی كه

پیش از اين مستعمرة اروپا بودند استفاده شد (همان.)199 :
تعريف اشکراف

و همکارانش از مفهوم پسااستعمار ،با تکیّه بر انديشههای

نیريهپردازان اين حوزة معرفتی ،بر مقولة برخورد سیاسی و پیامدهای اين برخورد تأكید
می ورزد .خصوصیتی كه مکاريو نیز در تعريف خود از اين اصط ح بر ن انگش
میگذارد« :نیرية پسااستعماری ( )Post-colonial theoryمجموعهای از شیوههای
انتقادی و نیری را دربرمیگیرد كه در بررسی فرهنگ مستعمرههای پیشین امپراتوریهای
اروپايی بهكارگرفتهشدهاند .نیريّة پسااستعماری در عین اين كه به روش يا مکتب خاصی
منحصر نمیشود اما بر فرضیات خاصی تکیه میزند .اين نیريّهها سودمندی حضور
امپراتوری را در مستعمرهها زير سؤال میبرند و موضوعاتی همچون نژادپرستی و بهرهكشی
را مطرح میكنند» (مکاريو.)991:9919 ،
اين تأكید بر ابعاد فرهنگی و سیاسی امری قابل در
فرهنگی سیاسی اس

اس  ،چه ،نیريّة ياد شده ماهیتا

و از اين دو حوزه به عرصة نقد ادبی و واكاوی متون نقل مکان

كردهاس  .با اين حال ،در مراحل تی نیريهپردازانی نییر اسپیوا

و هومیبابا مفاهیمی

روان شناختی و فمینیستی را نیز به اين اصط ح افزودند .در اين میان ،اهدافی برای نیريّة
پسااستعماری تعريف شده اس :
«بنیادیترين نها بازخوانی تاريخ استعماری از چشمانداز استعمارشده؛ تعیین تأثیر
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی استعمارگری هم بر مردمان استعمارزده و هم بر قدرتهای
استعماری؛ تحلیل فرايند استعمارزدايی و فراتر از تمام اينها ،سهیم شدن در رمانهای
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زادی سیاسی ،كه دسترسی يکسان به منابع مادی ،اعتراض به شکلهای سلطه و ابراز
هوي های سیاسی و فرهنگی را دربرمیگیرد» (حبیب.)919 :1449 ،
هومیبابا مسئولی

ديگری را نیز به اين اهداف افزوده اس « :دخال

در گفتمانهای

غربی مدرنیته و از هم گسستن نها» (بابا  ،9110به نقل از پری .)933 :9914،طبیعتاً اين
كاركرد در متون ادبی به صورت ظهور پادگفتمانهای ناقض گفتمان استعماری و واسازی
ن در ريان نگارش و خوانش متن محقّق میشود.
نکتة ديگری كه نبايد از نیر دور داش

ن اس

كه متون پسااستعماری صرفاً در حوزة

استعمارگری به معنای سیاسی و نیامی ن انعکاس نمیيابند ،بلکه مفهوم پسااستعمار به
مقولة چندپارگی هوي

استعمارشده در مادرشهرها يا متروپلیتنها هم میپردازد و از اين

منیر با مطالعات فرهنگی پیوند محکمتری میيابد؛ اساساً ه گیری اين رويکرد از
مطالعات فرهنگی بدين سوس

كه «از فرهنگهای مادرشهری ،سفید و اروپايی

«مركززدايی» كند تا بدينوسیله به حاشیه در مقابل مادرشهر و به پیرامون در مقابل مركز
ارزش بدهد» (میلنر و براوي .)999 :9910 ،
 -2-2ادوارد سعید و واسازی گفتمان شرقشناسی
ادوارد سعید نیريّهپرداز فلسطینی پس از تحلیل ساختار گفتمانی رمان كوتاهِ «دل
تاريکی» از

وزف كنراد و واكاوی نوع نگاه شخصیّ

غربی به فريقايیهای

استعمارشده ،در مرحله بعد ،به تحلیل نگرههای دانش شبکهوار شرقشناسی غرب پرداخ .
او دانش شرقشناسی را همچون شبکهای میدانس

كه بر تمام تصوّرات ،نگرهها و

انگارههای غرب درباب شرق سايه افکنده اس  .نچه برای سعید در اين كتاب اولويّ
داش « ،گفتمان» بود كه برگرفته از انديشههای میشل فوكو بود .از نگاه سعید،
«شرقشناسی دو «و ود تئوريو و پراگماتیو» دارد .و در واقع تنها يو باف
نیس  ،بلکه گونهای دخال

معرفتی

و بازتوزيع و ايجاد مرزبندیهای ديد اس [ ]...و در مرحلة
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مجدّد اس ( ».سعید )19 :1441،برای

رنان ،شرقشناس فرانسوی دربارة سعدی اشاره كرد:

«سعدی ،واقعاً از نويسندگان ماس  .ذوق سلیم و تزلزلناپذير او ،لطف و ذبهای كه
به رواياتش روح و ان میبخشد ،لحن سخريّه میز و پرعطوفتی كه با ن معايب و مفاسد
بشريّ

را ريشخند و طعن میكند .اين همه اوصاف كه در نويسندگان شرقی بندرت مع

می يد ،او را در نیر ما عزيز میدارد .وقتی ثار سعدی را میخوانیم ،گويی با يو
نويسندة اخ قی و حکم

میز رومی يا يو منتقد بذلهگو و شوخطبع قرن شانزدهم

سروكار داريم» (ستاری.)11 :9909 ،
اين طرز نگاه به طور وسوسه میزی خوانندة ايرانی را به مباهات وامیدارد ،اما اگر از
دريچة گفتمان ساخ شکن فوكو به ن بنگريم ،نشانگر ديدگاهی همسوی با گفتمان
استعماری اروپامحور اس  .رنان سعدی را متعلق به غرب میداند؛ در اليههای پنهان چنین
كه شرق قادر به فريدن چنین شاعر عییمی نیس ؛ به

سخنی ،اين گفتمان نهفته اس

تعبیری ديگر ،او شرق را عقیم و غرب را زايا میداند و باز با تکیّه بر همین گفتمان
واالانگارانه اس

كه ظهور چنین اوصافی در میان نويسندگان شرقی را امری نادر تلقّی

میكند .بهرهگیری رنان از واژة «شرق» در همین سیاق قرار میگیرد؛ او با بهكارگیری اين
واژه ،بهگونهای نامحسوس ،هان را به دوگانهای شرقی و غربی تقسیم میكند؛ غرب
پیشرفته و زايا كه شاعرانی چیرهدس
پديدههايی در ن امری نادر اس

می فريند و شرق عقبمانده و عقیم كه ظهور چنین
و به اعتبار همین گفتمان اس

كه در اين تقسیمبندی،

سعدی را در سوية پیشرفته و غربی دوگانه شرق و غرب قرار میدهد .مصداق ديگر اين
امر ،كاربرد واژة «ما» اس

كه عم ً دوگانهای ديگر تح

عنوان «ما در برابر نها»

می فريند .اين واژه همچنین بر يند باور رنان به هژمونی غرب و فرودستی شرق اس ؛ از
اين رهگذر سعدی تبديل به يو «ابژه» میشود كه در نیر «ما» عزيز دانسته میشود و در
مرحله بعد بهواسطه همین «ابژهشدگی» سعدی ،رنان به راحتی او را از يو مکان /شرق به
مکانی ديگر /غرب منتقل میسازد .اين موضوع به طرز وسوسهانگیزی ،مخاطب را به سوی
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اين نکته سوق میدهد كه «ما» نقشی تصمیمگیر و صاحبنیرانه دارد و از اين ايگاه اس
كه دربارة سعدی نیر می دهد؛ اين همان گفتمان اروپا محور غربی اس
و معیار و شرق را حاشیه و معیارپذير تلقی میكند .ارنس
سعید ،دس

كه اروپا را مركز

رنان با اين انگارهها ،به تعبیر

به ايجاد مرزبندیهای ديد میزند و شرق را از نو «میسازد».

در هر حال ،بشخور فکری سعید صرفاً به فوكو و گرامشی منحصر نمیشود .او از مدل
چندصدايی و كونترپوان باختینی نیز در تحلیل اين گفتمان و روش خوانش متن بهره
گرف  .در چندصدايی باختینی ،هر صدا و گفتمانی ،همتراز با صداها و گفتمانهای ديگر
شنیده میشود و هیچ گفتمانی فراتر و برتر از گفتمانهای ديگر نیس  .او اين مدل را در
كتاب «فرهنگ و امپريالیسم» مطرح كرده اس :
««خوانش كنترپوان» ادوارد سعید ،خواندن متن برخ ف ريان اصلی ن اس

و

همانطور كه از عنوان اين كتاب پیداس  ،ويژگی سیاسی دارد .مث ً اگر متنی با زاوية ديد
«سلطهگر» نوشته شده اس  ،ادوارد سعید پیشنهاد میكند كه ن را از زاوية ديد
«سلطهپذير» بخوانیم» (نجومیان .)99 :9914،همچنین نچه برای سعید در اين مبحث اهمیّ
داش « ،روايتی» اس

كه غرب دربارة شرق ارائه داده بود؛ روايتی كه در ن قهرمان و

راوی با همديگر به بیرون از فضای متن رانده شده بودند (شاهین)13 :1440 ،؛ به اين معنا
كه ماهیّ

واقعی هر دو سوی اين معادله يعنی قهرمان /شرق و راوی /غرب در پرده مانده

اس .
گاياتری چاكراورتی اسپیوا

( )Gayatri Chakravorty Spivakهم با

بهرهگیری از انديشههای ماركسیستی و فمینیستی و در عین حال واسازانه ،از دريچهای
متفاوت به مفهوم پسااستعمارگرايی نگريس  .او اصط ح فرودس
گرامشی به عاري

گرف

و ن را در سیاقی پسااستعماری قرار داد؛ در عین حال ،با

انديشههای فمینیستی نیز همسو شد و ديدگاههای واسازانه ژان ژا
گفتمان استعماری به كار گرف  .از اينرو ،اسپیوا
فمینیس

ماركسیس

را از انديشههای نتونیو
دريدا را در تحلیل

از نگاه كالین موكیب «غالبا يو

واسازگر نامیده میشود»»(موكیب  ،9193به نقل از يانگ:9914 ،
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هیچ گاه اين سه ريان فکری را با هم درنیامیخ

همواره در انديشه ايجاد گسس

میان نها بوده اس

بلکه برعکس،

(ن : .مورتون.)91-93 :9911 ،

 - 3-2خالصة رمان روزگار تفنگ و معرّفی نویسنده
رمان «روزگار تفنگ» روايتگر رويدادهايی در يو روستا در نوب ايران در ريان
نگ هانی دوم اس ؛ زمانی كه نیروهای بیگانه ايران را برای تحقّق اهداف خود اشغال
كرده بودند .در اين روستا وانی به نام «نعم » برای ازدواج با ريبخیر شرط پدر او را
می پذيرد كه برای همیشه تفنگش را كنار بگذارد .اما ورود انگلیسیها و مريکايیها به
ايران و تعدّیهای نان به روستايیان سبب میشود نعم  ،شرط پدر ريبخیر را ناديده
گرفته ،وارد نزاع با استعمارگر شود .در میانة اين نزاع ،تقابلها و تعارضهای ديدگاه
شخصیّ های شرقی و غربی دربارة همديگر شکار میگردد و در نهاي
همدستی و خیان

برخی از هموطنانش ،به دس

نعم

با

استعمارگر كشته میشود .اين رمان

نخستین اثر حبیب خدادادزاده در اين ژانر ادبی اس  .رمان «روزگار تفنگ» پس از انتشار
برنده ايزة رمان اوّل ماندگار شده اس .
 -0-2آغاز رمان
رمان با توصیف شادی و رامش روستای بر شاه در دزفول غاز میشود امّا اين
رامش به سرع

رخ

برمیبندد« :هنگامی كه نیروهای متفقین در بر شاه دزفول در

كنار رودخانه مستقر شدند و فوج فوج سربازهای هندی و در هدارهای انگلیسی و
مريکايی چادرهایشان را برافراشتند ،رامش از اين شهر خداحافیی كرد» (خدادادزاده،
.)19 :9919
نويسندگانپسااستعمار اغلب تمايل دارند كه وضعیّ
مثب

و شرايط پیشااستعمار را بهگونهای

و را م نشان دهند؛ شرايطی میخته به شادی و سايش و وفور نعم ؛ اين امر باعث

می شود تا تو ه خواننده به قطب ديگر اين معادله يعنی حضور سلبی بیگانه و پیامدهای
منفی ن از قبیل از بین رفتن رامش و سايه انداختن شبح فقر و ترس و مرگ بر زندگی
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بومیان بیشتر لب شود و بدينترتیب از گفتمان غربی قائل به اينکه غرب برای شرق
تمدّنبخش بوده و با انگیزة پیشرفتهسازی شرق به اين سرزمینها وارد شده اس ،
ساخ شکنی میشود .در سووشون ،غرب چنین ادّعايی دارد ...« :اين هم سر ن

زينگر

[ .]...حاال پا شده دارد سخنرانی میكند« :خانمها! قايان! صدقه بدهید .ما تمدن را برای
شما پیشکش ورديم» (دانشور.)111 :9919:
در پی ورود انگلیسیها و مريکايیها به بر شاه اس

كه نخستین برخورد منازعه میز

غربی /استعمارگر وشرقی /استعمارشده شکل میگیرد:
«فرماندة تفنگداران هندی به صورت قمر خیره شد ،زير لب چیزی گف
دستش را به طرف چادر قمر دراز كرد ]...[ .مش يوسفعلی دس

و بیاختیار

در هدار هندی را

گرف .
بیحیا چهكار میكنی...حیدر قا لو مد و سیلی محکمی توی صورت در هدار هندی خواباند( ».همان)11 ،
اين رويداد بر يند نوعی تضاد در مفاهیم فرهنگی و ارزشگذاریهای اخ قی میان
شرق و غرب اس ؛ در عین حال ناشی از اين گفتمان غربی اس

كه استعمارگر هس

و

نیس ِ استعمارشده را متعلّق به خود میداند و خود را در تصاحب ن مجاز میبیند ،زيرا از
منیری استع يی و فرادستی به فرودس

مینگرد و از همین منیر اس

كه قائل به استق ل

سیاسی برای سرزمین استعمارشده نیس :
«ما میتوانیم همین االن شما را اعدام كنیم چون قانون كشور شما دس
شما تح

ما اس  .كشور

اشغال ما اس  .شما نبايد به قول خودتان پا از گلیمتان بیرون بگذاريد .نیمیّة شما

ديگر از نیر ما باطل اس  .نیم شهر نه ،نیم كشور شما به عهدة ماس  .شما بايد بفهمید كه
ما حاكم شما هستیم .ما بهتر از خودتان ،خودتان را میشناسیم .ما میدانیم توی شهر شما
هر روز چقدر نان مصرف میشود(»...همان.)19 ،
اين احساس مالکی

استعمارگر نسب

به استعمارشده در رمان «دل تاريکی» از وزف

كنراد نیز نمود دارد ،نجا كه مارلو سخنان كورتز در لحیات خر زندگیاش را رواي
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میكند« :كاش نجا بوديد و «عاجِ من» گفتن او را میشنیديد .من كه شنیدم ،ره« .نامزد
من ،عاج من ،قرارگاه من ،رودخانه من ،من ،من »...همه چیز متعلق به او بود( ».كنراد،
)994 :9919؛ چنین نگاه و تعاملی ،بیانگر نوعی رابطة سلطه و بردگی اس
فرادس

برای فرودس

تصمیم میگیرد و سرنوش

كه در ن

او را رقم میزند .كمااينکه اين نگره

در مقام گفتمانی استعماری ،نوعی مکانیزم سركوبگرانه اس

كه استعمارگر از رهگذر ن،

روند هوي زدايی از استعمارشده را اعمال میكند و هوي مندی او و در نتیجه ،امکان
مقاوم را از او سلب میكند.
رويدادی ديگر كه در میانة اين اتفاقات رخ میدهد ،قتل قلی و دخترش نجیمه اس .
قتل نجیمه و پدرش كه عامل ن در غاز داستان مشخّص نیس  ،ساية مرگ را بر فضای
شهر میگسترد و زمینه را برای رويداد خونین ديگری فراهم میسازد :حیدر فرماندة نیمیّة
بر شاه دزفول در اثر بیاحترامی نیامیان بیگانه به او در كمپ ،خودكشی میكند.
در مراحل بعد ،استعمارگر با اعمال ترفندهايی ،گندم را از كشاورزان میخرد و «پانزده
روز از خريد گندم نگذشته بود كه بوی نان تازه در كوچههای خشتی و كاهاندود به يو
رزو تبديل شد» (خدادادزاده ،)11 :9919 ،در عین حال« ،قصابیهای شهر ،كشتار خود را
تمام و كمال روانة كمپ [انگلیسی] میكردند»(همان) و در اين بین ،پاسخ به اعتراض مردم
تنها اسلحه اس « :ژنرال كلتش را بیرون ورد و سربازها تفنگهايشان را به طرف معی
نشانه رفتند» (همان.)34 :
 -9-2عرصههای چهارگانة نزاع گفتمانی
بدينترتیب ،حضور بیگانه /استعمارگر حداقل در چهار بعد انعکاس میيابد :قتل قلی و
دخترش نجیمه؛ تعرّض به قمر ،خودكشی فرماندة نیمیّه و خريد گندم و در نتیجه ،سايه
انداختن قحطی بر روستا .در اليهای عمیقتر ،هر كدام از اين رويدادهای چهارگانه،
دالل گر يکی از عرصههای نزاع گفتمانی میان استعمارگر و استعمارشده اس  .رويداد
نخس  ،دالّ بر گفتمان غربی قائل به تضعیف ساختار ا تماعی و نقض اصول شهروندی
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اس ؛ رويداد دوم ،دالل گر تعدّی به ساختارهای اخ قی امعه استعمارشده؛ رويداد سوم
هم بیانگر گفتمان متزلزل كردن نیام سیاسی و به تعبیری از میان بردن استق ل سیاسی
امعه و رويداد چهارم نیز گفتمانی با پشتوانهای اقتصادی اس

كه در ن استعمارگر،

اقتصادِ استعمارشده را در اختیار میگیرد و متناسب با اهداف خود به ن سم وسو
میدهد .استعمارگر با ورود به سرزمین مستعمره میكوشد اين ساختارها را از میان بردارد و
نها را مطابق با بنیانهای فکری و ايدئولوژيو خود بازتعريف نمايد:
«ژنرال هنری نگاهی به نها كرد و گف :
« شما بايد اين را بدانید كشوری كه كشوری را اشغال كند همه چیز ن را اشغال كرده
اس  .شما اگر تاريخ خ وانده باشید ،اسکندر يونانی زمانی كه كشور شما را اشغال كرد زن
و بچههای شما را از اين كشور برد» (همان.)01 :
با تو ه به روند كلّی داستان میتوان اين رويدادها را بر كلیّ

داستان تعمیم داد و به

عنوان عرصههای چهارگانة منازعات گفتمانی میان شرقی و غربی در رواي

تلقی كرد:

عرصة ا تماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی  -نیامی .رويدادهای چهارگانه ياد شده
همگی در زير چتر دو گفتمان فراگیرتر قابل طبقهبندیاند :گفتمان سلطهگر غربی و
پادگفتمان واساز شرقی .هر كدام از اين دو گفتمان میكوشند خود را بر ديگری غالب
سازند :گفتمان غربی ت ش دارد ايدة خود را ترويج دهد :برتری سیاسی و در نتیجه ،برتری
فکری بر شرقی و نیز ناتوانی و فرودستی و در نتیجه ،شیئیّ
همین اساس اس

شرقی دربرابر فاعلیّ

غربی .بر

كه فرماندة تفنگداران هندی خود را مجاز به دس درازی به قمر میداند

و باز با تکیه بر اين گفتمان اس

كه استعمارگر در استق ل سیاسی و فکری استعمارشده

تشکیو میكند و به فرماندة نیمیّه توهین و بیاحترامی میكند .ديگر رويدادهای داستان
هم در اين سیاق حرك

می كنند .به تعبیری ديگر ،اين ابعاد چهارگانة نزاع گفتمانی

استعمارگر و استعمارشده ،در نزاع دائم هستند و در اين میان ،پادگفتمان شرقی میكوشد تا
با واسازی گفتمان مسلّط غربی ،ن را ساخ شکنی كرده ،خود را به مثابة گفتمانی ديد
بر مخاطب عرضه نمايد.
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يا پیروزی يکی بر

ديگری ختم نمیشود .اين نزاع متناسب با مخاطب بازساخته میشود و از نو درمیگیرد.
بنابراين ،گفتمانها با هم در نزاع مستمر و دايمی و پايانناپذيرند و اين نزاع متناسب با
ايدئولوژی خواننده سامان میيابد و نتیجة نهايی ن رقم میخورد – البته اگر بتوان برای
اين نزاع ،نتیجهای نهايی متصوّر شد؛ ه مین نتیجة به ظاهر نهايی نیز در روند تکامل يا تغییر
فکری و ايدئولوژيو خواننده ،امکان تغییر و در نتیجه ،امکان باز رايی دارد .حال ،اگر
گفته شود كه در متون استعمارزدا ،پادگفتمان شرقی در نهاي
میشود ،بايد گف

بر گفتمان مسلّط غربی چیره

كه در اين وضعی  ،چنین متونی در تناقض با انديشة چندصدايی و

پلیفونی باختینی خواهند بود و خود به نوعی متن استعماری تبديل میشوند.
پادگفتمان استعمارشده در ثار نويسندگان استعمارزدا ،ابعاد و نمودهای متنوّع و
گوناگونی دارد و حوزة گستردهای از واكنشهای ا تماعی ،نیامی و فرهنگی را
دربرمی گیرد .نويسندة پسااستعمار برای مقابله با برتری و فرادستی استعمارگر ،میكوشد تا
اين فرايند را وارونه ساخته ،خود /شرقی را بر ديگری  /غربی برتری بخشد .اين برتری به
گونههای متنوّعی در رواي

لوهگر میشود؛ ژنرال انگلیسی با و ود نکه خود

استعمارگر اس  ،اما ضربالمثلها يا تکیهك مهايی ايرانی بر زبانش اری اس « :ژنرال
هنری گف « :تو حاال هم دربارة من اشتباه میكنی .ماريا در نگ به قول خود ايرانیها
حلوا خیرات نمیكنند» (خدادادزاده .)19 :9919،اينگونه تکیهك مها مرتباً در روند
رواي

تکرار میشوند؛ ضربالمثلها خود نوعی نفوذ فرهنگیاند در فرهنگ استعمارگر.

رواي

ضربالمثلهای ايرانی از زبان ژنرال انگلیسی ،نمايانگر ت ش پادگفتمان شرقی

برای بر ستهسازی اين نفوذ و اعتراف استعمارگر به ن اس  .اين سازوكار را میتوان به
مثابة نوعی رويکرد «بومیگرايانه» در تعامل با گفتمان استعماری تلقّی كرد؛ اين رويکرد
«خواستار باز مدن ،باز وردن يا ادامة رسوم ،باورها و ارزشهای فرهنگی بومی اس »
(برو ردی .)94 :9933،امّ ا از سوی ديگر ،استعمارگر از رهگذر گاهی از چنین مفاهیم و
نکاتی اس

كه میتواند به زيرساخ های فکری و فرهنگی استعمارشده نفوذ كند و سلطة
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خويش را بر او اعمال نمايد و پادگفتمان شرقی را نقض كند .به همین عل

هم ،ژنرال نوئل

كام ً از گذشتة تاريخی و مناسبات فرهنگی و ا تماعی در بر شاه گاه اس ؛ در
كشاكش خیان

بهادر و صفدر به نعم  ،ژنرال نوئل در پاسخ به ژنرال مو میگويد:

«شما زبان ايرانی را خوب ياد گرفتهايد امّا تاريخ ايران را خوب ياد نگرفتهايد»
(خدادادزاده .)9919:999 ،بنابراين شناخ

مستعمره برای تسلّط بر ن از ضروريّات اس ؛

ژنرال نوئل حتی میداند چه زمانی بايد برای دستگیری نعم

اقدام كند:

«چند روز ديگر مردم برای دعای باران به امامزادة مورد ع قهشان خواهند رف  .ن
وق

بهترين موقع خواهد بود تا نعم

مردم سرشان گرم اس

را به طرف قرارگاه خود بکشانی چون ن موقع

و نمیدانند چه اتفاقاتی دور و برشان خواهد افتاد» (همان.)990 :

امّا رويکرد ديگری كه در سیاق استعمارزدايی قرار میگیرد ،از نِ «خود» كردن
دارايی «ديگری» اس  .اگر استعمارگر سرزمین ،منابع و حتی هوي

استعمارشده را مال

خود میسازد و نها را بخشی از دارايی خود تلقی میكند ،استعمارشده هم میكوشد با
همان شیوه ،بخشی از دارايی استعمارگر /ديگری را متعلّق به خود سازد .عمر افسر هندی
كه در خدم

استعمارگر انگلیسی اس

و گستاخی او به قمر ،نخستین صحنة رويارويی

میان دو طرف را رقم میزند ،به گونهای ناخواسته دلبستة قمر /شرقی میشود؛ به بیانی
ديگر ،شرقی با امکانات و پتانسیلهای ذاتی خود (زيبايی و دلانگیزی شرق در تمام
نمودهايش از مله زيبايیهای دلبرانهاش؛ خصوصیتی كه همواره غرب از دريچة ن به
شرق مینگريس ) باعث می شود تا بخشی از دارايی غربی  /استعمارگر از او منتزع شود و
اين بار شرقی ،غربی را غارت كند« :عمر كه تازه فهمید تشی كه برپا كرده هنوز دارد دود
میكند ،ترسش چند برابر شد و گف « :صاحب صاحب من قمر دوس

داش  .قمر زيبا،

قمر باهوش ،قمر مادر خوب باشد» (خدادادزاده .)01 :9919 ،در رويدادهای بعدی ،عمر با
قمر ازدواج میكند و حتی نام خود را نیز تغییر میدهد« :صنم [مادر قمر] گق  ]...[« :اما
يو شرط ديگر هم دارم .بايد سبیلهايش را كوتاه كند ،اسمش را هم عوض كند .اسمش
بايد علی باشد» (همان .)941 :بدينترتیب ،عمر به رگة شرقیان میپیوندد و حتی زمینة
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و همقطارانش به داخل كمپ انگلیسی و ربودن همسر ژنرال هنری را فراهم

می ورد« :ژنرال نگاهی به مو انداخ

و گف « :به قول ايرانیها هر تشی هس

از گور

اين كلّه سیاه هندی بلند میشود» (خدادادزاده.)11: 9919 ،
اگر رويداد پیشین نمودار نوعی نزاع سیاسی اس  ،ربوده شدن همسر ژنرال هنری نزاع
گفتمانی ديگری را اين بار در حوزة فرهنگی رقم میزند .اين رويداد همچنین زمینهای
فراهم می ورد تا دو نگاه استعمارگر و استعمارشده را درباب زن /عنصر مؤنّث /نسیّ
مقايسه كنیم؛ در عین اينکه ماريا ،همسر ژنرال هنری به راحتی ربوده میشود و برای رهايی
خود هیچ ت شی نمیكند ،در داستان با زن ديگری به نام «ط » موا ه میشويم كه رفتاری
كام ً معکوس با ماريا دارد .ط به همراه پدر خود در كار تها م به قطارهای كمورسان
به انگلیسیهاس  .در واقع ،ط  /شرق ،در برابر ماريا  /غرب قرار میگیرد .اين امر بر يند
نوعی ت ش برای تبديل زن شرقی به سوژة شناسا در برابر ابژهشدگی زن غربی اس ؛
ت شی برای بر ستهسازی نقش عنصر زن شرقی و قدرت و توان او در برابر ناتوانی زن
غربی يا به تعبیری شیء شدگی زن غربی.
بااين حال ،همین زن شرقی /ط  ،خود ابزار و بهانهای میشود برای ضربه زدن به
گفتمان مرد شرقی؛ از طريق دلربايیهای همین زن اس
فريفته میشود و زمینة كشتن نعم

كه حسن سیاه ،يار ديرينة نعم ،

به عنوان فردی مؤثّر در فرايند استعمارزدايی رقم

میخورد .بیترديد چنین گفتمانی درباب زن ،مورد انتقاد ديدگاههای واسازگرايانه
اسپیوا

دربارة استعمارگری اس  .او استعمار را به عرصهای فراتر و متفاوت میكشاند؛

در اين عرصة متفاوت ،استعمار در گفتمانپردازیهای مذكّر درباب عنصر مؤنّث ،نمود
میيابد .مرد در مركز و زن در حاشیه قرار میگیرد؛ از نگاه اسپیوا
واقعیّ

ندارد ،زيرا «هوي

ما فاقد مركزی ثاب

اس

چنین گفتمانی

و اساساً ثبات ندارد» (برتنس:9919،

) 101؛ بنابراين بايد ضمن واسازی اين گفتمان ،پادگفتمان ديگری را ايگزين ن كرد .در
رواي

حاضر ،زن از سوی هر دو گفتمان استعمارگر و استعمارشده ،استعمار میشود؛ اگر

راوی به گونهای كنايه میز در صدد زير سؤال بردن گفتمان غرب دربارة زن اس  ،امّا به
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گونهای تناقض میز خود اسیر اين نوع تفکّر استعمارگرانه درباب زن میشود و ط را ابزار
دلفريبی و در نهاي

تضعیف يو گفتمان دربرابر گفتمانی ديگر میشناساند.

در اين بین ،عرصة ديگر نزاع در متن رواي  ،ساح
كه تا پايان رواي

سیاسی نیامی اس ؛ عرصهای

ادامه دارد و نه شرقی باوری به پايان ن دارد و نه غربی؛ هرچند غربی

در خ ل داستان و گاه با ترفندهايی میكوشد اين نزاع را به نفع خود پايان دهد .پس از
نکه نعم  ،زن ژنرال را زاد میكند ،ژنرال «دستش را به طرف او دراز كرد .نعم
ژنرال گف « :ما نمیتوانیم دوس
كه شرقی به علّ

به

باشیم» (خدادادزاده .)11 :9919،اين پادگفتمانی اس

كنشگری های پیشین استعمارگر و گذشتة تاريخی میان دوگانة شرقی و

غربی بدان باور دارد و به عنوان گفتمان سلطهگر در میان هر دو سوی نزاع برقرار میماند.
در ايی ديگر اين پادگفتمان مجدّداً بیان میشود:
«مو گف « :دوستی ما را در ينده بیشتر خواهید فهمید».
نعم

گف « :كسی كه به زور برود خانة كسی دوس

نمیشود ،دل خودتان را خوش

نکنید( ».همان )199 :اين موضوع در متن اهمیّتی ويژه دارد و به عنوان راهکاری در تعامل
با گفتمان استعمارگر پیشنهاد میشود؛ از همین روس

كه عنوان رمان يعنی «روزگار

تفنگ» به مثابة يو پیرامتن دالل گر چنین تفکّری اس  .پیرامتن ،گزارهای اس

كه از

نیر پژوهشگران نقد ادبی ،تمام عناصر پیرامونی متن اصلی را دربرمیگیرد؛ عنوان ،يکی از
اين عناصر اس  .عنوان در انديشة لئوهويو ) (Leo Hoekنیريّهپرداز عنوانشناسی،
«مجموعهای از نشانههای زبانی ـ از قبیل واژگان و م ت و حتّی متون ـ اس
در صدر متن ظاهر شود و بر ن دالل
ن دالل

كه میتواند

كند و ن را ياری دهد .همچنین به محتوای كلّی

میكند تا مخاطبانش را ذب نمايد» (هويو.)93 :9199 ،

در رمان حاضر ،عنوان داستان ،مركّب از دو بخش روزگار و تفنگ اس  .واژة روزگار
به گونهای عام و كلّی و بدون هیچ قید زمانی بهكار رفتهاس
زمانی اس  .واژة تفنگ نیز حامل دالل
كنیم كه دارای مدلول اس  ،دالل

و قابل تعمیم به تمام برهههای

معنايی مبارزه اس  .اگر تفنگ را يو دالّ تلقی
اين دالّ در متن ياد شده ،مبارزه و نگ اس ؛
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موضوعی كه بر تمام اثر سايه انداخته ،اساساً رويکردی اس
رغم دس
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كه شخصی

اصلی داستان به

كشیدن از ن در مدّتی كوتاه ،دوباره به ن روی می ورد و تا پايان زندگی

خويش همین رويکرد را اتّخاذ میكند .بر اين اساس ،رويکرد متن در تعامل با ديگری /
استعمارگر ،مبارزه و خودداری از هرگونه سازش اس ؛ خاصه اينکه واژة «روزگار» بدون
قید زمانی مشخص ،اين موضوع را به برهه يا دورة زمانی مشخصی مقیّد نمیسازد.
 -6-2اروپا محوری و مرکززدایی از آن
استعمارگر پس از تسلّط بر غرافیای استعمارشده ،خود ،تصمیمگیر و برنامهريز
میگردد و در نتیجه ،خود در متن و مركز قرار میگیرد و به تبع ن ،استعمارشده در
حاشیه .معادلة مركز  -حاشیه ،سلطهگری و سلطهپذيری را به دنبال دارد .در اين معادله،
هانِ استعمارشده ،باز رايی میشود و تقسیمات و طبقهبندی ديدی از ساختار ن عرضه
میشود« .اروپايیان شرق را سرزمینی اسرار میز و پر از ظرفیّ های «شرقی» میدانند و با
تقسیم هان به « هانهای» اوّل ،دوم و سوم ،تلقّی و ديدگاه خود را عمومیّ

بخشیده و

گسترش میدهند» (شاهمیری .)31 :9991 ،از همین رو ،ژنرال نوئل میگويد:
«ما دنیا را تقسیم خواهیم كرد .اوّلی ها ،دومیها و سومیها .اوّلی ما هستیم ،پرچمدار
حرك

دنیا ،سومیها همینها .اشاره به چند سرباز هندی كرد كه روی

رها انگار

خشو شده بودند.
گروهبان گف

قربان دومیها؟

 كسانی كه نمیتوانند اولی باشند و نه میخواهند سومی باشند .ما نمیگذاريم هیچكس از دنیای خودش بیرون بیايد به هر قیمتی كه باشد افکارشان را غارت میكنیم»
(خدادادزاده111 :9911،و.)111
در اين گفتمان ،فاعلیّ

و كنشگری به دس

ژنرال نوئل اس

كه اروپا را نمايندگی

میكند؛ اروپايی كه تمام دنیا را مستعمرة خود میداند و قادر به تقسیم ن اس ؛ در مقابل،
سربازان هندی كه نمايندة ممالو استعمارشدهاند ،خشو و بیتحرّ  ،صرفاً تماشاگر اين
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تقسیمبندی و هانسازی ديدند؛ اينها همان فرودستان مورد نیر اسپیوا

هستند كه

«نمیتوانند سخن گويند» و صرفاً كنشپذيرند و نه كنشگر؛ كمااينکه در اين هانسازیِ
ديد و براساس گفتمان مركزگرا و اروپامحور ،هیچكس نمیتواند از نیام تعريف شدة
ديد بگريزد و استعمارگر همانطور كه ثروت و منابع استعمارشده را غارت میكند،
افکار او را نیز به غارت میبرد .امّا متن در مقابل ،پادگفتمانی را عرضه میكند كه ساختار
گفتمان سلطهگر و اروپامحور را از رهگذر يو روستا دچار گسس

میكند؛ روستايی

دورافتاده در نوب ايران به نام «بر شاه» كه در تقابل با دو قدرت استعمارگر قرار
میگیرد و با نها وارد نزاع گفتمانی میشود« :پیرمردی از میان معی

بیرون مد و لوی

سرهنگ ايستاد[ ]...و گف « :ما اينجا زندگی میكنیم .محلة ماس  ،شهر ماس  ،خانة تو
كجاس ؟ تو برو خانهات؟» (همان )991 :متن با بهرهگیری از عنصر مکانی (اروپا /غرب #
روستايی ايرانی /شرق) در ساختار رواي

اين نزاع گفتمانی را بر خواننده عرضه میدارد.

 -7-2پایانِ پایانناپذیر متن
پس از بسترسازیهای فراوان ،نعم
«نعم

به دام میافتد و به دس

استعمارگر كشته میشود:

تکیه به ديوار گلكن خشکیده بود ]...[.مردی ريزنقش مانند شبحی از میان

گندمزار باالی سرش ظاهر شد ]...[ .مرد كمرش را باال ورد .ك ه نیامیاش را روی
سرش منیم كرد .چهار انگش
لوی نعم

دس

راستش را به شقیقهاش چسباند .چند دقیقه سیخ

ايستاد .صدای ضجّة دمهايی از دوردس

شنیده میشد .مرد دستش را پايین

ورد .صدايش رام پیچید .بدرود قهرمان و همچون شبحی گم شد» (خدادادزاده:9919 ،
.)131
هرچند متن با اين صحنه پايان میيابد ،اما اين پايان زاينده اس ؛ پادگفتمان شرقی به
طور فیزيکی از صحنه خارج میشود و میدان را به گفتمان مسلّط غربی واگذار میكند .امّا
از نگاه صوفیانه محور شرق ،خروج از میدان به معنای شکس
لونی ديگر اس ؛ از اين رو ،نیامی غربی به نعم

نیس  ،به معنای پیروزی از

 /پادگفتمان شرقی ادای احترام میكند،
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با اين حال ،سلطة اين نیامی /گفتمان مسلّط پايان نمیيابد .بنابراين ،نمیتوان حذف
فیزيکی نعم

را پايانی برای متن تلقّی كرد ،بلکه اين پايانِ ظاهری در بطن خود ،غازی

ديگر را رقم میزند :غاز مجدّد نزاع گفتمانی استعمارگر و استعمارشده؛ خاصه اينکه
نعم

در میانة رويدادها ،صاحب فرزندی به نام هوشنگ میشود كه داللتگر استمرار اين

نزاع پايانناپذير گفتمانها در متن اس .
-3نتیجهگیری
امروزه نقد پسااستعماری ساحتی پويا از قلمرو پژوهشی مطالعات فرهنگی را شکل
میدهد و از نرو كه به پیوندها و تقابلهای بیناتمدّنی و بینافرهنگی میپردازد ،پیوندی
ناگسستنی با دانش ادبیّات تطبیقی يافته اس  .كیفیّ

بازنمود هوي

شرقی و غربی و

چگونگی برخورد دو گفتمان استعمارگر و استعمارشده و به بیانی مختصر نقد
پسااستعماری ،بخشی از پروژههای مطالعاتی ادبیّات تطبیقی را شکل میدهد .اين مسئله،
ماهیّ

بینارشتهای ادبیّات تطبیقی را بیش از پیش نمايان میسازد .براساس پژوهش حاضر،

متن پسااستعماری با تکیه بر مفاهیم فرهنگی نییر هوي  ،نژاد ،نسیّ  ،طبقه و ملیّ
میكوشد تا ضمن ساخ شکنی از الگوهای گفتمانی مسلّط غربی دراين باره ،از چشمانداز
استعمارشده يا فرهنگِ در حاشیه ،اين مفاهیم را بازخوانی و در مرحلة بعد بازتعريف نمايد.
در اين متون عرصههای متنوّع فرهنگی ،ا تماعی ،اقتصادی و سیاسی ،ساح هايی برای
نزاع گفتمانی استعمارگر و استعمارشده هستند و در هر متنی ،متناسب با اهدافِ تعريف
شدة ن ،يکی يا شماری از اين ساح ها ،بر ستهسازی میشوند .متون استعمارزدا در اين
فرايند میكوشند با عرضة پادگفتمانهايی متفاوت ،گفتمان مسلّط غرب را از مركز به
حاشیه رانده ،به بازيابی هوي

خويش بپردازند .در چنین متونی ،گفتمانها با هم در نزاعی

پايانناپذيرند و هر كدام میكوشند خود را به مثابة گفتمان برتر بر مخاطب عرضه نمايند.
بومی گرايیِ ،اعمال نفوذ فرهنگی بر استعمارگر ،از نِ خود سازی دارايی غربی و در
نتیجه ،وارونهسازی معادلة غارت شدن شرقی ،مركزیسازی غرافیای شرقِ در حاشیه به
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ای غربِ در مركز ،ابژهسازی از عنصر مؤنّث غربی ،تغییر معادلة فرادس
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و فرودس

و

اذعان غربی به برتری شرقی ،همگی مکانیزمهايی هستند كه پادگفتمان استعمارشده نها را
برای تحلیل بردن گفتمان مسلّط در متن عرضه میكند .نويسندگان میتوانند با روی وری
به چنین متونی ،برخی از پیامدها يا بازخوردهای منفی استعمار را زدوده ،در حیات بخشیدن
به سنّ های فرهنگی و ملّی يا تقوي

نها به ايفای نقش بپردازند.
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