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های ثير هژمونی فرهنگی بر بينامتنيت پسااستعماری در داستانأت
، اثر نبيل فاروق "الماس بریق"، اثر ایان فلمينگ و "اند ها ابدی الماس"

 ابا تکيه بر نظریه هومی باب
 زادهحميد ولی

استاديار گروه زبان و ادبیات عربي، دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني، دانشگاه شهید 
 يجان، تبريز، ايرانمدني آذربا

 زادهمهين حاجی
استاد گروه زبان و ادبیات عربي، دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني، دانشگاه شهید مدني 

 آذربايجان، تبريز، ايران
 آرزو شيدایی

آموختۀ دکتري زبان و ادبیات عربي، دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني، دانشگاه دانش
 ، ايرانشهید مدني آذربايجان، تبريز

 (   4194تابستان بهار و ، تاريخ چاپ: 42/49/4199، تاريخ تصويب: 41/44/02دريافت:  خ)تاري
 

 چکيده:
بینامتنیت پسااستعماري نظريۀ نوين بینامتني است که هدف آن تحلیل روابط بینامتني متون 

اين کشورهاي استعمارشده با متون غربي و میزان تأثیرپذيري از آن است. هستۀ مرکزي 
پردازان پسااستعماري معتقدند استعمارگران دهد. نظريهمطالعات را هژموني فرهنگي تشکیل مي

مندانه به اطاعت از کشورهاي فرودست را رضايتعنوان فرهنگ برتر، با القاي فرهنگ غرب به
 اسالمبريقها به عنوان يك رسانۀ مهم نقش اساسي در اين زمینه دارند. دارند و متنخود وامي

اي از داستان عربي در ژانر جاسوسي است که شواهد بیانگر برگرفتگي آن از نبیل فاروق نمونه
است. پژوهش حاضر تالش نموده تا با روش  اندها ابديالماسنام يك داستان انگلیسي به

بابا به چگونگي ايجاد رابطه توسط تحلیلي و با تکیه بر نظريۀ پسااستعماري هومي-توصیفي
عنوان سوژۀ استعمارزده با متن غربي بپردازد. نتايج حاصل حاکي از آن است که ۀ آن بهنويسند

اوال  در رابطۀ برگرفتگي اين داستان تغییر و جايگشت جدي بر تقلید غلبه دارد؛ ثانیا  اقتباس اين 
مؤلف شرقي از سبك جاسوسي غربي آگاهانه بوده و نه تنها منجر به تقلید کورکورانه نشده، 

کشیدن توان او در تولید متون جديد همراه با حفظ فرهنگ عربي رخکه عاملي گشته براي بهبل
 ها به پیوند و احترام به انسانیت فارغ از رنگ و نژاد.  و دعوت ديگر فرهنگ

ها هژموني فرهنگي، بینامتنیت پسااستعماري، ژانر جاسوسي، جايگشت، الماس :کليدی واژگان
 الماساند، بريقابدي

 __________________________________________________________________________  
 Email: drhvalizadeh@yahoo.com )نویسنده مسئول(   
 Email: hajizadeh_tma@yahoo.com 
 Email: payamsheydai@yahoo.com 
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 مقدمه .1

و مفهومي است براي توصیف نفوذ و تسلط ع سلطه يا هژموني از انوايکي  1«هژموني فرهنگي»
 2که براي اولین بار توسط آنتونیو گرامشي، فرهنگي يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر

داراي قدرت  ۀدر هژموني فرهنگي، طبقشناس ايتالیايي در قرن بیستم مطرح شد. جامعه
را در بطن جامعه جاري  دمي باورها و سبك زندگي و بنیادهاي اعتقادي خوکوشد تا تما مي

 .یت را به ترتیبي که خواست آنان نیز باشد، از بین ببردکند و  فرهنگ و هويت اقل 
 گذاشت. 3«مطالعات پسااستعماري»تأثیر فراواني در  فرهنگي گرامشيۀ هژموني نظري     

ادي است که از سوي انديشمندان دورگه و چندفرهنگي انتق ايهمطالعات پسااستعماري  نظري
هايي را که  اين است تا راه و هدفشده شگیري استعماري آن وارد  به گفتمان غربي و جهت

ناقدان پسااستعماري،  گیرد، فاش کند. قدرت استعماري براي اعمال فشار و تحکم در پیش مي
جامعۀ جهاني تسر ي دادند و تأثیر آن  نظريۀ هژموني گرامشي را از جامعۀ مدني يك کشور به

ترين از برجسته 6بابا، و هومي5، گاياتري اسپیواك4ادوارد سعیدرا بر متون بررسي نمودند. 
ها ابزار اصلي از ديدگاه ايشان متن .يندآشمار ميپردازان بینامتنیت پسااستعماري بهنظريه

ستیزي هستند؛ چراکه از سويي ا سلطهگري يهاي سلطهترين شیوههژموني فرهنگي و از مهم
سازي از خود و ديگري و تغییر هويت ها براي تصويراستعمار که غرب نماد آن است، از متن

-ميبرد و از سويي ديگر، متون شرقي به تقابل با متون استعماري برسلطه بهره ميمناطق تحت

 متون پسااستعماري،توان گفت: يدر واقع م شود.ها ميخیزند و همین امر سبب روابط بین متن
-فعالیت با همواره و پردازدمي ظلم علیه به شورش است که «مقاومت ادبیات» از نوعي مثابۀ به

 (144است. )احمدي و دارابي  همراه خواهانهآزادي هاي

 __________________________________________________________________________  
1 :Hegemony 
2 :Antonio Gramsci 
3 :Postcolonial Studies 

4 :Edward Said( .8991- 4018او از بنیان )فلسطیني منتقد فرهنگي و فعال سیاسي گذاران نظريۀ پسااستعماري و-

 . ستاآمريکايي 

5 :Gayatri Chakravorty Spivak( .4021  )تبار و ساکن پرداز ادبیات پسااستعماري، هندياو بانوي نظريهتا کنون

 آمريکاست. 
6 :Homi K. Bhabha .(4010 او از مهم )تبار و ساکن پردازان نقد و بینامتنیت پسااستعماري و هنديترين نظريهتا کنون

 آمريکاست. 



 945  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

945 

 

 

ها مربوط به کند. يکي از آنهاي گوناگوني ظهور پیدا ميبینامتنیت پسااستعماري به شیوه     
را در مطالعات بینامتني مورد توجه  2«هويت»و  1«خوردگيپیوند»بابا است که دو مفهوم ميهو

هاي مدرن است، بدين معنا که دهد. از ديد وي بینامتنیت نتیجۀ وضعیت پیوندي سوژهقرار مي
يافتۀ او هاي تولیدسلطه خود بینامتن يا محل تالقي متون است؛ به همین دلیل متنمؤلف تحت

هاي خود وي و آنچه از ديگري وام گرفته است؛ لذا هاي پیوندي هستند، پیوندي میان گفتهمتن
پردازي به اي براي متنمتون شرقي که موضوع آن همواره مواجهۀ خود و ديگري و صحنه

 آيند.شمار ميترين متون براي مطالعات بینامتني بهسبك غربي براي اثبات خود است، از اصلي
ادبیات »بابا است و در نظر دارد به وهش حاضر در اصل معطوف به نظرات هوميتوجه پژ     

هاي آن با غرب، قابلیت مطالعۀ هايي که به دلیل پیوند سوژهعنوان يکي از ژانربه 3«پلیسي
بینامتني را دارد، پرداخته و با بررسي دو نمونه از اين ژانر ادبي در ادبیات انگلیسي و عربي 

اثر ايان  4«اندها ابدیالماس»ها نمايد. يکي از اين دو اثر رمانل بینامتني آناقدام به تحلی
 مصري. 6اثر نبیل فاروق «الماسبریق»انگلیسي است و ديگري داستان  5فلمینگ

 پژوهش حاضر، ضمن خوانش بینامتني دو داستان، در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است:
-بریقداستان چه تأثیري در اقتباس ستي سرزمین مصرالف. هژموني فرهنگي غرب و فرود     

 است؟  داشتهاند، ها ابدیالماساز رمان  الماس
 ب. تاثیرپذيري نويسندۀ داستان عربي از داستان انگلیسي چگونه نمود يافته است؟ 

 
 پيشينة تحقيق .7

-عي ميهاي انجام يافته در زمینۀ هژموني فرهنگي در حوزۀ علوم سیاسي و اجتمااکثر پژوهش

هايي در اين راستا به اين مفهوم در زمینۀ ادبیات هم مورد توجه قرار گرفته و پژوهش باشد؛ اما
 ، مانند:نگارش درآمده است

 __________________________________________________________________________  
1 :Hybridity 
2 :Identity 
3 :Policer Fiction 
4 :Diamonds Are Forever 
5 :Ian Fleming 
6 :Nabil Farooq 
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رويکردها، هژموني زبان انگلیسي: »با عنوان: (4101شناسي )رسالۀ دکتري در حوزۀ زبان     
که هژموني زبان انگلیسي و اثرات آن را بر روي  حسین داوري، نوشتۀ «ها و راهبردها نگرش

 ادبیاتارشد کارشناسيۀ نام پايان ها با رويکردي تحلیلي مورد مطالعه قرار داده است.ساير زبان
ين ناد "مردم جوالي"ئوري هژموني فرهنگي گرامشي در ت»با عنوان:  (4101انگلیسي )

مردم »نوشتۀ بتول دورانديش. اين پژوهش يك مطالعۀ موردي بر روي رمان  ،«گورديمر
 است که از منظر هژموني فرهنگي به نقد روايت پرداخته است.« جوالي

هاي انجام شده در حوزۀ ادبیات عرب در ترين پژوهشدر مورد نقد پسااستعماري نیز از مهم 
نقد »( با عنوان 4101)ارشد کارشناسيۀ نام پايانر کرد: توان موارد زير را ذکداخل کشور مي

نوشتۀ ناهید ، «بهاء طاهر بر اساس رويکرد ادوارد سعید "واحۀ الغروب"پسااستعماري رمان 
بخش نويسنده در نقد رمان مذکور شناسي ادوارد سعید الهامخداداديان که در آن منظر شرق

ذاکرۀ بررسي و تحلیل رمان »( ديگري با عنوان 4101)ارشد کارشناسيۀ نام پاياناست و  گشته
-، نوشتۀ فرخنده سهرابي که تالش نموده است مؤلفه«هاي پسااستعماريبر اساس مؤل فه الجسد

 . هاي پسااستعماري را در اين رمان معروف از احالم مستغانمي آشکار سازد
هژموني فرهنگي هیچ پژوهشي بیانگر اين است که در زمینۀ شده هاي انجاممطالعۀ پژوهش     

که در رشتۀ ادبیات عرب صورت نگرفته است. در زمینۀ مطالعات پسااستعماري نیز همچنان
که به اند، نه بینامتنیت؛ ضمن اينگرفته غالبا  به نقد پرداختههاي صورتاشاره گرديد، پژوهش
نوآوري توان گفت يلذا م. ها توجهي نشده استدر تحقیقطور مشخص ادبیات پلیسي عربي به

پژوهش حاضر و وجه تمايز آن با ساير تحقیقات اوال  توجه ويژه به ادبیات پلیسي در زبان 
عربي و ثانیا  ارائۀ نمونۀ کاربردي از رابطۀ بینامتني يك اثر جاسوسي عربي با يك رمان 

تأثیر هژموني  بابا در زمینۀ بینامتنیت پسااستعماري وتکیه بر نظريۀ هوميجاسوسي انگلیسي با 
 است.فرهنگي بر اين رابطه 

 
 از آن هژمونی فرهنگی و تأثيرپذیری بينامنيت پسااستعماری .3

ترين مندي يك کشور يا گروه اجتماعي از قويتوان بهرهتعريف کل ي واژۀ هژموني را مي
ته به بس جايگاه در روابط با ديگران، به همراه امکان  اعمال کنترل و نفوذ و اقتدار دانست که

تواند انواع مختلفي مثل هژموني اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي نوع کارکرد خود، مي
 داشته باشد. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/795923
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/795923
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فرهنگ از ديدگاه گرامشي حوزۀ برخورد بین نیروهاي مسلط و تحت سلطه در جامعه      
ظريۀ بنابراين طبق ن . است، يعني ديالکتیکي بین حوزۀ تسلط و مقاومت در فرهنگ وجود دارد

عنوان ابزار سلطه نیستند، معني، تحمیلي و صرفا  به هاي فرهنگي تكهژموني فرهنگي، فرآورده
-گرايانه و مقاومتاي از جريانات فرهنگي از باال به پايین، تحمیلي، خودجوش، سلطهبلکه آمیزه

بشیريه. )روندشمار ميآمیز به  مي باورها تما طبقۀ مسلطهژموني فرهنگي،  طبق نظريۀ( 18-14 
هاي فرهنگي و  مشخصه کهکند چنان تزريق ميجامعه  به درونهاي فرهنگي خويش را  و شیوه

بیند که طي آن ميعنوان ابزاري فرهنگي گرامشي، هژموني را به. از بین ببرد را یتهويت اقل 
 بنابراين هژموني  .کندهاي تابع حفظ ميطبقۀ حاکم سلطۀ خود را بارضايت خودجوش گروه

طبقۀ حاکم براي وي به اين معناست که اين طبقه توانسته است طبقات جامعه را به پذيرفتن 
)استريناتي .هاي اخالقي، سیاسي و فرهنگي خود ترغیب نمايدارزش  888 )  

     مطالعات پسااستعماري يکي از شاخههاي مطالعات فرهنگي است که به مطالعۀ فرهنگ 
جوامع  غیر ميپردازد. در اين گفتمان که در اصل به پايان روشهاي استعماري در اعمال سلطه 
بر جهان تأکید ميکند، روابط میان مردم غرب و غیرغرب و دنیاي آنها مشاهده ميشود. 
 49( )يانگ

اي گوياي اين امر است که هیچ متني مستقل نیست، بلکه فشرده 1نظريۀ بینامتنیتدر کل،      
-ها از بین رفته و متون سابق چنان در متن جديد پنهان شدهبین آن از متون ديگر است که مرز

انواع مختلفي دارد که اين نظريه ( 80 اند که تنها افراد خبره توان تشخیص آن را دارند. )عزام
اي بینافرهنگي و به مکالمهبینامتنیت پسااستعماري از آن جمله است. بینامتنیت پسااستعماري 

-د که يك اثر ادبي میان دو فرهنگ استعمارشده و استعمارگر ايجاد ميشوبینامتني اطالق مي

از آنجا که اين رويکرد بیش از همه در پي شکستن ساختار و شالودۀ استعمار ( و 82کند)لین 
توان آن را يك رويکرد پساساختارگرا و متأثر از آن در مطالعات بینامتني دانست. است، لذا مي  

شي مورد توجه منتقدان پسااستعماري قرار گرفته و طبق آن بر اين مفهوم هژموني گرام     
اش دوام باورند که اگر قدرت سلطۀ استعماري هژمونیك و به موازات رضايت باشد، سلطه

اند تا رضايت برخي از هاي استعماري در تالشبیشتري خواهد داشت. بنابراين حکومت
 __________________________________________________________________________  

1:Intertextualite 
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( آنان معتقدند هدف استعمارگران در دورۀ 11ا دست آورند. )لومبهاي استعماري را بهمجموعه
مراتب پسااستعمار سیطرۀ اقتصادي، فرهنگي و تمدني بر مستعمرات سابق است که منافعي به

تأثیر اين ( براي مثال، ادوارد سعید تحت812بیشتر از سیطرۀ سیاسي و نظامي دارد؛ )راغب 
مت اهداف هژمونیك درآمده است؛ کند که گفتمان غرب دربارۀ شرق به خدنظريه اذعان مي

آورد و سلطۀ خود درميکند و تحتها را سرکوب ميگر با کسب رضايت مردم آنيعني سلطه
-گويد: سلطه( او مي88-81 يشناس شرقشود. )سعید ،اين سلطه از طريق فرهنگ اعمال مي

ۀ زيرين آن همان دهند، اما در واقع اليطرف را رواج ميظاهر يك فرهنگ مشترك و بيگران به
-هاي خودشان را در خود نهفته دارد. فرودستان نیز با پذيرش اين فرهنگ و رضايتخواسته

( 189شوند و نتیجه نوعي سلطۀ نرم است. )فتوحي مندي از آن در سرکوب خويش سهیم مي  

-ههايي که روابط سلطترين عرصهبرخي از محققان پسااستعماري دريافتند که يکي از مهم     
دارد، عرصۀ متون و ها را پابرجا نگه ميهاي استعماري و مستعمرات سابق آنگرانه میان قدرت

ها از هاست. يك دلیل اهمیت دادن اين پژوهشگران به متون اين است که متنساختار فرهنگ
ها براي تصويرسازي از خود و ترين ابزارهاي استعمارگري هستند، زيرا استعمار از متنمهم

( دلیل ديگر آنان اين است که 428برد؛ )نامورمطلق ي به بهترين شکل ممکن بهره ميديگر
ترين اشکال استعمارستیزي يا کمك به گسترش آن توسط مردمان معتقدند متون از مهم

استعمارزده هستند؛ يعني يك متن قادر است از طريق توصیف مثبت استعمارگران و توصیف 
غیرنقادانۀ مزايايي که استعمار دارد، ايدئولوژي استعمار را منفي استعمارشدگان يا نمايش 

هاي عکس، با آشکار کردن چهرۀ پنهان آن به مبارزۀ نرم با متن( يا به812تقويت کند، )تايسن 
هاست که بینامتنیت پسااستعماري با ناديده گرفتن آرايياستعماري بپردازد. در خالل اين صف

 زند.يي و مکالمۀ بین متون غربي و شرقي را فرياد ميساختارهاي غربي متون، چندصدا
هاي بابا از محققاني بود که میان نظريهورزان پسااستعماري، هومي در میان انديشه     

هاي تحلیلي منحصر به بابا مبتني بر شیوهآراي هوميپسااستعماري و بینامتنیت پیوند ايجاد کرد. 
در نظام سلطه بود که ما آن را ذيل هژموني فرهنگي  فرد و معطوف به مناسبات فرهنگي متون

 جويیم. جاي داده و در خالل تحلیل بینامتني اين پژوهش از آن بهره مي
 
 های عربیگذری بر ادبيات پليسی در غرب و سرزمين .0
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ها جرمي روي داده باشد و شود که در آنهايي اطالق ميادبیات پلیسي يا جنايي به داستان
هاي معقول و منطقي شناخته شود. )میرصادقي ۀ يك کارآگاه يا مأمور، با روشمجرم به وسیل

182 ) 
بار در ابتداي قرن بیستم به عنوان يك ژانر ادبي نخستیندر اصطالح رايج آن رمان پلیسي      

پدر را  1پو. اکثر منتقدان ادگار آلنمطرح شد و نويسندگان و خوانندگان خاص خودش را يافت
هاي اوديده هاي ادبیات پلیسي در برخي داستاندانند و معتقدند نخستین بارقهیسي ميداستان پل

-داستان بودند که نیز از ديگر مشاهیر اين عرصه 3دوروتي سايرزو  2يآگاتا کريست. شودمي

رمان ها در غرب، . با استقبال عموم از اين داستانچرخیدحول محور معما مي عمدتا  هايشان
-کتاب چهارم کل اي که يكاوج شکوفايي خود رسید، به گونهبه  هاي دهۀ چهلالپلیسي در س

هاي متنوع اين ژانر شاخه. دادمريکا، انگلستان و اروپاي غربي را تشکیل ميآهاي منتشرشده در 
هاي آن هستند آور نیز از زيرژانريا دلهره 5«تريلر»و  4«جاسوسي»هاي داستانو گوناگوني دارد؛ 

 اند.نوبۀ خود سهم بزرگي در گسترش و جذابیت اين نوع داستاني در جهان داشتهيك بهکه هر 
هاي پلیسي در غرب، اين ژانر چند دهه نیست که وارد رغم گرايش فراوان به داستانعلي     

است. بیشتر است و هنوز جايگاه خود را به عنوان يك نوع ادبي نیافته هاي عربي شده سرزمین
هاي غربي تجلي يافته و کمتر نويسندۀ عربي تمايل صورت ترجمۀ رمانود هم بهآثار موج

 ورود مستقل به اين عرصه را دارد. 
شك تأثیر فراواني در ادبیات دارد، به با توجه به اختالف جوامع در آداب و رسوم که بي     

طبیعي بوده و  هاي پلیسي و جنايي کامال رسد خالي بودن ادبیات عربي از داستاننظر مي
کند. ها را منعکس ميها بوده و سبك زندگي آنعجیب نیست، چرا که ادب همواره آيینه ملت

که توان در دو مورد تبیین کرد: اول اينطور کلي دلیل عدم اقبال نويسندگان عرب را ميبه
هرگز  شود کهادبیات پلیسي توسط منتقدان عرب به عنوان چهرۀ نازلي از نوشتار معرفي مي

 ي عربياهکشوردر که ( و دوم اين0تواند خود را به سطح متون ادبي واال برساند )شرشار نمي

 __________________________________________________________________________  
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هاي فرهنگي و و اين به تفاوت دهد رخ نمي به معناي غربي آن يافته جرم و جنايت سازمان
برخي از نويسندگان عرب براي  گردد. در اين میان، تالشسبك زندگي شرقي و غربي برمي

ثار پلیسي و گسترش اين نوع ادبي، قابل مالحظه است. نبیل فاروق از جملۀ ايشان است خلق آ
 هايش موضوع اين پژوهش قرار گرفته است. که يکي از داستان

 
 دو و نویسندگان آن «الماسبریق»، «اندها ابدیالماس»کوتاه دربارة  .8

-اسوسي است. او انگلیسي( يکي از نويسندگان مطرح ادبیات ج4092 - 4021ايان فلمینگ )

جیمز »شخصیت محبوب هاي  خالق داستانفلمینگ . بود مأمور سرويس مخفي بريتانیاو تبار 
مؤثر بود، زيرا خلق جیمز باند  درهاي اطالعاتي بريتانیا در سازمان ويکاري  ۀسابق .بود« باند

مختلف سفر به عنوان افسر جاسوسي نیروي دريايي در طول جنگ جهاني دوم به کشورهاي 
باند فراهم  مايه فکري او را براي خلق شخصیتي چون جیمز بن ۀکرد. همین سفرها قسمت عمد

خلق  همکاران خودرا بر مبناي يکي از  باند جیمزشخصیت اين نويسنده شود  گفته مي .کرد
سردو بسیار پوش، خونخوش شخصیتي باند جیمز پروا بود.بي و موري شجاعأکرده که م

منافع هدفش نابودي  که همواره در قالب نیروي خیربه مبارزه با شر که عمدتا شجاع است 
 پردازد. ، مياستبريتانی

و چندين فیلم و رمان هاي تاريخ قرار گرفت  ترين کتاب پرفروش جزءهاي باند  استاند    
د بان جیمز ۀکتاب از مجموع ۀ چهاردهوي مجموعا  نويسند جاسوسي به اقتباس از آن خلق شد.

 به عنوان افسر اطالعاتي بريتانیا در اين داستان، باندهاست. يکي از آن اندها ابدیالماسکه  بود
اين قاچاق از  به آمريکا را پیدا کند، شود عاملین قاچاق الماس از معادن سیرالئونمأمور مي

ا يکي از برد تحقیقاتش، خود راو براي پیش گیرد که به انگلیس تعلق دارد.معادني صورت مي
و پس از  کندها نفوذ ميآن شبکۀرود و مخفیانه به ، به آمريکا ميهزد جا قاچاق اعضاي گروه

فراوان، موفق به حل معماي قاچاق و شناسايي سرکردگان باند و متالشي  و گريزهايتعقیب 
 گردد.کردن آن مي

است که با کنار ( يکي از اين نويسندگان عرب و اهل مصر 4082دکتر نبیل فاروق )     
هاي پلیسي و گذاشتن شغل اصلي خود يعني پزشکي، تالش خود را منحصر در خلق داستان

پلیسي، از پیشگامان اين ژانر در  ۀاست. او با نوشتن بیش از پانزده مجموع تخی لي نموده_علمي
 يکي از سري آثار« المستحيلرجل»آيد. مجموعۀ مصر و ساير کشورهاي عربي به شمار مي

است. عنوان داستان، از شهرت فراواني برخوردار گشته  صدوشصتنبیل فاروق است که با 
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فاروق پیش از نگارش اين مجموعه به طريقي با اداره اطالعات مصر ارتباط داشت. همین امر 
منجر به آشنايي وي با يکي از مأموران اين اداره و الهام گرفتن شخصیت اصلي آن از اين 

هايیشبیه جیمز باند است که داراي ويژگي« ادهم صبري»قهرمان مردي به نام مأمور شد. اين 
 باشد. مي

است که حول محور قاچاق المستحيلرجلهاي مجموعۀ يکي از داستان الماسبریق     
چرخد، در اين داستان ادهم صبري از سوي ادارۀ اطالعات اسپانیا دعوت به همکاري الماس مي

شود. دلیل اين دعوت استیصال نیروهاي اطالعات د قاچاق در اين کشور ميدر پروژۀ انهدام بان
العادۀ اي بودن اعضاي آن و اعتمادشان به مهارت فوقاسپانیا از انهدام باند، با توجه به حرفه

ادهم صبري است. اين قهرمان نیز با استفاده از تغییر قیافه و جازدن خود به عنوان يك 
هاي فراوان موفق به انجام مأموريت و دستگیري د مافیا، پس از کشمکشخالفکار و نفوذ در بان

 گردد.قاچاقچیان الماس در اسپانیا مي
 
 باباتحليل بينامتنی دو داستان بر اساس نظریة فرهنگی هومی .6

شدۀ غرب هاي فراواني از ارتباط بینامتني متون شرقي با آثار شناختهدر دوران پسااستعمار نمونه
ژانرهاي آن ارمغان غرب براي هاي ژانر جنايي با تمام خرده. شکي نیست که داستانوجود دارد

ها، چندان با همۀ جوامع شرقي در دورۀ پسااستعمار است. هرچند ذائقۀ عربي هنوز پس از سال
شناختي سازگاري نیافته، اما به دلیل اين ژانر وارداتي به خاطر تهي بودن از عناصر زيبايي

ها، مقاومت ايشان سازي آثار مطرح جنايي غرب در رسانهاي غرب و برجستهههژموني رسان
هاي رو به جلوي خود را در تمام شرق عربي پیمود. سرعت گامثمري نداشت و اين ژانر به

مند به بنابراين هم مخاطبین خاص خود را در میان نسل جوان يافت و هم نويسندگان عالقه
-ردن ايشان با متون غربي در دامن خود پرورانید. نبیل فاروق از مهماين ژانر را از طريق آشنا ک

واسطۀ آثار فراوان و ارزشمندش و همچنین اثربخشي ترين اين نويسندگان است که اگر او را به
 ايم.بر رواج ژانر پلیسي و جاسوسي، پرچمدار اين ژانر در ادبیات عرب بدانیم، اغراق نکرده

فلمینگ ارتباط بینامتني از نوع اند ابدیالماساز آثار فاروق با داستان  الماسبریقداستان      
متن بر آن نهاده است که  1متنیتنام بیش 1است که ژرار ژنت برگرفتگي يا اقتباس برقرار کرده

 __________________________________________________________________________  
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رابطۀ برگرفتگي نامد. مي 3متنو متن دوم يا برگرفته را بیش 2متنشونده را پیشاول يا اقتباس
براي اينکه شود. تقسیم مي 5و تغییر يا تراگونگي 4گونگينوع تقلید يا همان خود به دو

اند از: موضوعي در اين حوزه مورد مطالعه قرار گیرد، نیاز به سه شرط اساسي دارد که عبارت
( تحقق دو شرط 88متني بودن موضوع، وجود دو متن يا بیشتر، اطمینان به رابطۀ آن دو. )آذر 

که دربارۀ  اندها ابدیالماسبا داستان  الماسبریقهت عنوان و موضوع داستان اول در کنار شبا
نمايد. قاچاق الماس است، اطمینان به رابطۀ برگرفتگي میان اين دو متن را در ذهن ايجاد مي

متن  تحلیل بابا ضروري بوده و ابزاربینامتني هوميتوجه به رابطۀ برگرفتگي براي درك نظريۀ
 گردد.محسوب مي طبق اين نظريه

 
 تأثير هژمونی فرهنگی بر تعدد آواها در دو داستان . 1/6

صدا و متون نخستین تأثیر هژموني فرهنگي بر متون اين است که متون فرادستان را متوني تك
تأثیر آن، فرادستان فرهنگ خود آورد، زيرا تحتفرودستان را متوني چندصدا يا چندآوا بار مي

زنند، دانند و تنها در چهارچوب آن به ساختن متون دست ميد پذيرش ميرا تنها فرهنگ مور
شود و آن آواي فرادست يا طبقۀ هژمون است. در ها فقط يك آوا شنیده ميلذا از متون آن

کنند تا آواي فرهنگ فرودست را هم در کنار صداي مقابل، فرودستان متون بینامتني را خلق مي
 انند.    فرادست به گوش جهانیان برس

بینامتنیت پسااستعماري گوياي اين مطلب است که نويسندگان کشورهاي سابقا  استعماري      
هايي هستند که در جهان شدۀ غرب، در پي واسازي معنا و ارزشبا بازسازي ادبیات شناخته

مان اند. در اين آثار، گفتهاي برتر ارائه شدهجانبه از سوي غرب به عنوان ارزشداستاني يك
شده و در مقابل مسلط اروپامحور دربارۀ خودشان و دربارۀ شرق و مردمانش به چالش کشیده 

ها به گفتمان صدا و تبديل آنشود که هدف آن دگرگوني آثار تكيك ضدگفتمان ساخته مي
 دوصدايي است. 

                                                                     
1 :Hypertextualite 
2 :Hypotext 
3 :Hypertext 
4 :Imitation 
5 :Transformation 
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مارگر صداست، زيرا فقط گفتمان استعيك رمان استعماري و تكاند ها ابدیالماسرمان      
عنوان به جیمز باندهاي فلمینگ يا همان شود. در اين رمان، قهرمان داستاندر آن شنیده مي
شود که نماد حق در برابر باطل است و ناپذير از نژاد برتر انگلیسي معرفي ميقهرماني شکست

بر  هارود، او از هیچ خطري باك ندارد و در بدترين موقعیتها ميتنه به جنگ با شرارتيك
 گردد. ها موفق برميکند و از همۀ مأموريتدشمنان غلبه مي

بیند که به نقد پسااستعماري، پیدايش هر محصول فرهنگي مثل رمان را فرايندي مي     
هاي هاي تاريخي وابسته است؛ براي مثال ادوارد سعید در نقد رمانزمینهسیاست و پیش

ن و تحلیل آن را ممکن ساخت، مأموريت امپريالیسم آنچه اين رما»نويسد: رابینسون کروزو مي
در  جیمز باندهاي ( پیدايش داستان28 وامپريالیسم فرهنگ)سعید، « براي کشورگشايي بود.

دوران پس از جنگ جهاني دوم و در شرايطي بود که امپراتوري چندصد سالۀ بريتانیا که به 
کم با ظهور دو ، کم«کردز غروب نميخورشید در آن هرگ»باور خودشان چنان پهناور بود که 

-ها هنوز خود را ابرقدرت ميدولت آمريکا و شوروي رو به افول نهاده بود، ولي انگلیسي

ها در کسوت مأمور امنیتي انگلیس به سرزمینش بسا هدف فلمینگ که سالپنداشتند. پس چه
ر سراسر جهان و تجديد سازي قدرت بريتانیا بر نفوذش دخدمت کرده بود، بازنمايي و برجسته

روحیۀ هموطنان خود با تأکید بر توان جاسوسي مأموران اين کشور در ساير کشورها در جهت 
کس در دنیا قادر به شد که هیچها چنین القا ميحفظ برتري و منافع ملي بود. در اين داستان

انجامش نابودي و ايجاد مخاطره براي بريتانیاي کبیر نیست و اگر اين کار را انجام دهد، سر
 عنوان مشتي از خروار است.مرگ خواهد بود و قدرت يك مأمور مخفي انگلیسي به

نوشته شده است. در اين سال کشور سیرالئون  4082در سال اند ها ابدیالماسداستان     
به استقالل رسید. در آن زمان همۀ ثروت اين  4024هنوز مستعمرۀ انگلیس بود و در سال 

رفت و معادن الماس نیز از آن جمله بود؛ اما در گفتمان اين ها به يغما ميانگلیسي کشور توسط
گردد و معادن الماس آن، مايملك دولت عنوان قلمرو بريتانیا ياد ميداستان از سیرالئون به

به نظر »رود: شمار ميبرداري از آن جزء حقوق حق ۀ استعمارگر بهانگلیس خوانده شده و بهره
میگن، توي قلمرو بريتانیا استخراج  "هاي جواهريالماس"یشتر چیزي که تو دنیا بهش میاد ب

-وکار رو دستش گرفته و براي رسیدن به اين نقطه برنامهمیشه... بريتانیا از اول قرن اين کسب

سازيه ترين کارگاه پولريزي کرده. حاال تجارت بزرگي شده. پنجاه میلیون پوند در سال، بزرگ
( ايدئولوژي حاکم بر 81)فلمینگ « يم. خب وقتي مشکلي پیش بیاد دولت نگران میشه...که دار
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که بريتانیا به عنوان همان ايدئولوژي دورۀ استعمار نو است، مبني بر اين اندها ابدیالماس
استعمارگر حق و لیاقت چپاول ساير کشورها را دارد و حتي در کشوري که مستقیما  قادر به 

دهد مخفیانه و نامحسوس و نیست، مانند آمريکا در اين داستان، به خود اجازه مي اعمال قدرت
اين »بدون هماهنگي با حاکمیت آن کشور، در خاکش نفوذ نموده و دشمنانش را شکست دهد: 

-کنم اگه برعکسش هم بود، فرقي ميهیچ ضرري واسه اياالت متحده نداره. فکر نمي 1مسأله

تونه کار رو دست ايو، آمريکا خرج از صالحیته. فقط تشکیالت ميفآيکرد. واسه پلیس ام
 ( 88« )بگیره.
اند مردمان بومي مستعمرات در اين داستان به صورت مردماني حقیر و نادان بازنمايي شده     

برند. آنان ارزش اي نميکه تنها قادر به کارهاي سخت فیزيکي هستند و از فکرشان بهره
طوري که جواهرات دانند؛ بهکنند، نميبه سختي از معدن استخراج ميهايي را که الماس

مرد رفتن »پزشك معدن که يك انگلیسي است: چندهزار پوندي را به بهاي اندك به دندان
-کرد که به ارزش صدهزار پوند بودند و مردانش حین حفاري ک ش ميهايي را تماشا ميالماس

ها پرسید، معموال  آنپزشکي با تندي ازشان جاي درد را ميرفتند و وقتي او کنار صندلي دندان
گفت: آورد و بعد آرام ميداشتند... او جواهرها را بیرون ميمي شان نگهرا روي زبان صورتي

ها گرفتند... آنها را ميدادند و اسکناسها همیشه سر تکان ميپنجاه، هفتادوپنج، صد... و آن
 ( 42)« کردند.قیمتش را قبول مي

اند، موقعیتي بهتر از سیاهان آمريکا هم که اجدادشان به عنوان برده به اين کشور رفته     
دور از آداب ها و بهترين شغلها و نازلبومیان آفريقا در اين داستان ندارند و در بدترين قیافه

در حمام گل و پوستي که شوند، مانند تصويرسازي نويسنده از مرد سیاهاجتماعي نشان داده مي
نظم و رو به پايین نزديك پوست چاق و کچلي با سبیل بيمرد سیاه»کرد: گوگرد کارگري مي

-سالنه سراغ کارهاي خودش مياعتنايي پرسید: مشکلتون چیه آقا؟... وقتي سالنهآمد و با بي

گاه مانند را نکرد. باند مرد الستیكشلپ صدا ميرفت، پاهاي بزرگش روي زمین  خیس شلپ
هاي صورتي کف آلوي آويزان با آن خطکرد و از فکر سپردن بدنش به آن بازوهاي گوشت
پوستان داشت، ولي انديشید در مقايسه با دستش، مورمورش شد. باند عطوفتي ذاتي به رنگین

-شويد، انگلستان چقدر خوشپوستي مواجه ميآمريکا که از روز اول مدرسه با مسألۀ رنگین

 (       411« )ست.اقبال بوده ا

 __________________________________________________________________________  
1 قاچاق الماس به آمريکا:   
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نبیل فاروق مصري به عنوان يك مؤلف خود سوژۀ پسااستعماري است، زيرا کشورش بیش      
از صد سال تحت استعمار بريتانیا بوده و تنها چند سال قبل از والدت او، کشورش طعم 

دمش استقالل را چشیده است، اما آثار و تبعات استعماري که قرار بود عمران و آبادي براي مر
بیاورد، ولي چیزي جز فالکت براي آنان نداشت، پیش ديدگانش هست. هژموني فرهنگي 

هاي نوين ادبي غرب شود و غرب باعث شده است تا فاروق نیز همچون ديگران م سحور سبك
زند که از آن تقلید کند. براي اين کار نبیل فاروق در ابتدا دست به تقلید از ژانر جاسوسي مي

ويژه جوانان قرار گرفته است، و سپس دست به آفرينش استقبال مردم و بهشدت مورد به
هاي فلمینگ دارد. زند که شباهت فراواني به جیمز باند داستانمي ادهم صبرينام قهرماني به

هم شباهت فراواني به متن انگلیسي دارد.  الماسبریقها از جمله موضوع برخي از داستان
 چنین است: نحوۀ تقلید در اين موارد

 
 . تقليد در ژانر1/1/6

قهرمان ژانر باشند؛ چرا که ژانر تريلر جاسوسي ميهر دو داستان متعلق به ژانر جنايي و خرده
هاي جاسوسي به جاي کارآگاه، يك جاسوس است و جرم رخ داده در آن معموال  از جرم

لب عالقه طراحي شده و با صرفا  براي جتريلر نیز باشد و ژانر پنهاني سیاسي يا اقتصادي مي
هاي قهرمان به دنبال نیل به اين هدف بوده و ايجاد هیجان و تصويرسازي از ماجراجويي

( خصائص هر دو زير ژانر 482-480اسکاگز )شود. ژانرهاي ديگر ترکیب ميمعموال  با خرده
متن خود ا پیشژانري برابطۀ درون الماسبریقشود، بنابراين داستان در اين دو اثر ديده مي

 برقرار کرده است.
 
 . تقليد در موضوع7/1/6

عنوان داستان خود را به تقلید از متن اول به موضوع قاچاق الماس بهالماسبریقنويسندۀ 
هاي مافیايي پرنفوذ انجام دهد که توسط گروهگرانبهاترين سنگ جواهري جهان اختصاص مي

طوري که اعتبار اجتماعي بااليي برخوردارند، به پذيرد. سرکردگان اين باندها در ظاهر ازمي
 کشف پشت پردۀ اهداف و روش کارشان چنان سخت است که نیاز به يك جاسوس کارکشته

 ها را به چنگ عدالت بسپارد.العادۀ خود آنهاي خارقدارد تا با هوش باال و مهارت
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 . تقليد در شخصيت اصلی3/1/6

ادهم متن باعث شده برخي از منتقدان، ن به قهرمان پیشمتهاي فراوان قهرمان بیششباهت
اند از اينکه ها عبارتترين آن شباهتآورند. از مهمشمار به جیمز باندشدۀ را بدل عربي صبري

-هر دو شخصیت از لحاظ تیپ شخصیتي، جاسوس و مأمور مخفي اطالعاتي کشور خود مي

وند و خود را به جاي يك فرد خالفکار جا رباشند و براي مأموريت به يك کشور خارجي مي
باك هستند لحاظ ذهني بسیار باهوش و و از لحاظ خلقي بسیار شجاع و بي زنند؛ هر دو ازمي

ناپذير هر دو قهرمان داراي روحیۀ شکستها دارند؛ اي در حل سريع بحرانالعادهو توانايي فوق
گردد؛ از نظر عتماد به نفس عمیقشان ناشي ميها براي پیروزي بر تبهکاران از ابوده و ارادۀ آن

جسماني، هر دو قهرمان خود را در آمادگي بدني کامل نگه داشته و بر فنون رزمي تسلط الزم 
کنند؛ عالوه برفنون رزمي، هر دو شخصیت با را دارند و در مواقع بحراني از آن استفاده مي

 آشنايي کافي را دارند. ها نیز ها، ابزارهاي روز و کاربرد آنانواع سالح

هاي آن با اين هدف صورت هاي فلمینگ و شخصیتالبته تقلید نبیل فاروق از ژانر داستان     
صدا و استعماري فلمینگ را به چالش بکشد. با خلق اين قهرمان، گرفته است که گفتمان تك

ندۀ غربي را به صداي نويسفاروق باب گفتماني تازه را ادبیات جاسوسي گشوده و گفتمان تك
-گفتمان دوصداي شرقي بدل نموده است تا نشان دهد که اين فقط غرب نیست که مردان جان

دهند، بلکه مردمان شرقي جنگند و شکستشان ميبرکفي دارد که در همه جاي دنیا با اشرار مي
ها کشورشان مورد اشغال و غارت بوده و قدرت و هويتشان تحقیر که سالرغم اينهم علي

شده است، غرور و انگیزۀ الزم را براي شکست دشمنان خود دارند. نبیل فاروق با ايجاد تغییر 
 کند به اين هدف مهم دست يابد:و تراگونگي در شخصیت تالش مي

 
 . تغيير در شخصيت اصلی0/1/6

دانند، تغییرات و تراگونگي مي جیمز باندشدۀ را نسخۀ بومي ادهم صبريدر مقابل  کساني که 
وجود دارد که سبب گرديده بسیاري از طرفدارانش اين نکته را انکار ادهم  يادي در شخصیتز

ترين اين تغییرات در داستان هاي فلمینگ است؛ از مهمتأثیر داستانها تحتکنند که اين داستان
که اوال  تفاوتي فاحش بین اين دو شخصیت از نظر مواردي است از قبیل اينالماسبریق

-به خاطر روابط متعدد با زنان و استفادۀ ابزاري از آنان، مردي هوس باندوجود دارد. اخالقي 

شود و شود. او در هر داستان عاشق يك دختر ميتوجه به اصول اخالقي شناخته ميران و بي
عنوان مثال در اين داستان، در جواب دختر کند؛ بهحساب، رهايش ميبعد از برقراري روابط بي
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پرسد ازدواج کرده يا نه، نظر خود دربارۀ ازدواج را چنین اش، تیفاني که از او ميهمورد عالق
احتماال چون  -چراهیچ وقت ازدواج نکردي؟  -ام. گاه معشوقه داشتهنه گه -»دارد: بیان مي
( عالوه بر اين او دائم 881)فلمینگ « تونم زندگیم رو بچرخونم.کردم يه نفري بهتر ميفکر مي
اش اش را برداشت و از فراز لبهباند پیاله»ل مصرف مشروبات الکلي و سیگار است: در حا

( همچنین 02« )ايم...دختر را نگاه کرد و گفت: هنوز به افتخار موفقیت توي عملیات ننوشیده
 کشد؛ در مقابلبندي است و حتي در حین مأموريت دست از آن نميعاشق قمار و شرطباند 

همچنین او مؤمن به خداوند متعال و معتقد به قضا و قدر است و تعهد و فردي مادهم صبري 
ا»اهل مصرف سیگار و مشروبات الکلي نیست:  م  ت س  ب  ر  م  ذ  ه  اعت  ، لکن  ة  د  دهم واح  م  ِل  د  ة  وق  ل  سیجار   1«چویس أشع 

-زي ميها که نقش خالفکاران را باحتي در مأموريتنفس بااليي داردو  او عزت( 42)فاروق 

کشد؛ مثال  در کند، به اصول اخالقي خود پايبند است و تحت هیچ شرايطي از آن دست نمي
دهد: خواهد سیگارش را روشن کند، پاسخ ميجواب دونا ماريا، ضدقهرمان قصه که از او مي

مکنك  استدعاء  أحد  هؤالء  لیشعل  سیجا» ، ی  ل  م  جید  هذا الع  ست  أ  ف  یا دوان ماریا، ل  ا.آس  ن  و ال أحمل  ث قاب  ، ثم  إنني الأدخ   2«رتك 
رغم عالقۀ فراوان، دو علياما آن( عشق او يك عشق پاك نسبت به همکارش مونا است؛ 19)

م عندما أراك   -»کنند: همیشه در روابط خود ادب و حیا را مراعات مي ا یا سیادة  المقد  ني العجب  دائم  ک  مل  ت  ی 
م أد ا... ابت س  ک ري هذا دوان ماریا یا زعزیتي.متنک ر  ن  خدع  ت  با اينکه هر دو ( ثانیا  84-88) 3«هم و هو یقول: المهم  أن ی 

بیش از قدرت و مهارت  جیمز باندها هستند، اما شخصیت آشنا به فنون رزمي و انواع سالح
او به  کند.جسمي خود، به ترفندهاي تکنولوژيکي ارائه شده توسط سرويس اطالعاتي تکیه مي

جوش باند که درگیري خونش را به»ريزي ابايي ندارد: کشد و از خونراحتي دشمنانش را مي
گانگل روي زمین شیرجه زد. دست باند به تفنگ رسید آورده بود، براي تفنگ جلوي پاي مك

روي الوارپوش، و دو گلوله به طرف فراسو شلیك کرد... اين بار صداي افتادن بدن روي پیاده
دهد به جاي اسلحه از ترجیح ميادهم ( در مقابل 841-841)فلمینگ « آمد.يي به نظر مينها

م  أدهم  »فنون رزمي براي شکست دشمنانش استفاده کند:  د  کت ق  َت   حت ي تحر  ي ع بار  نه  ک د  ارلجل  ی  لم  ی 
 __________________________________________________________________________  

1 سیگاري روشن کرد و يکي هم به ادهم تعارف کرد. ولي ادهم با لبخند عذرخواهي کرد.  -مأمور امنیتي اسپانیا -چويس:   

2 ها رو صداکني که سیگارت رو روشن کند. در ضمن، ني يکي از اينتوپسندم. تو ميمتأسفم دونا ماريا، من اين کار رو نمي: 

بندم.کشم و نه کراوات ميمن نه سیگار مي  

:3 ادهم لبخندي زد و گفت: عزيزم مهم  –شوم... بینم که تغییر چهره داديد، متعجب ميجناب سرگرد، من هر وقت شما رو مي

دهد.اين است که اين تغییر چهرۀ من دونا ماريا را فريب   
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ك   مس  ذي ی  س  ال  طیح  بالمسد  ة، ل ت  ق  طر  م  واح کالم  د  لي ق  جل  اآلرخ  هب، ثم  دار  ع  ة  اقسیة  إل ي أنف  ارل  م  ک  د  ل  د  ص  البالیة  وس  دة  رکاق 
... ناه  م  ی  گیرد، آن او تنها در آخرين برخوردش با قاچاقچیان است که اسلحه به دست مي( 12) 1«ب 

في »گیرد: کار مياي است که از دست خودشان به چنگ آورده و برعلیه خودشان بههم اسلحه
. ت لك  اللحظة   کاتم الصوت  د ب  د ه بمسدس زمو  ك  في ی  مس  ة  أن  أدهم  ی  ل رم  و  میع  ِل  ظ  الج  از قتل و ادهم ( 498) 2..«الح 

هايي که با قاچاقچیان دارد، بدون کشتن يك و در تمام کشمکش دلیل بیزار استريزي بيخون
م  »دهد: ات ميشود. او حت ي ضدقهرمان را نیز از مرگ حتمي نجنفر بر ايشان چیره مي م تدر  دوان ک  ل 

ج   ل ي و  ر  الماء  ع  قط 
ه  ی  ر  ع  ا ف وق ها، و ش  نی  نح  م  م  ت  أده  د  ج  ین یها و  ت  ع  ح  ما ف ت  ها ع ند  ، ولکن  قت  ن  الو  ه  رم   م  هجت  م  ی قول  ب ل  ت  أده  ع  م 

ها و  س  ه  . و أصابك  سوء  ني ل  ل  ی قت  م  س  د  : کان  الن  ة   (448) 3«السارخ 

رود که به جاسوسان محور فلمینگ نیز ميعالوه بر اين، فاروق به مصاف گفتمان سلطه     
دهد تا بدون هماهنگي و کسب اجازه به هر کشوري که نیاز باشد، وارد شوند بريتانیا مجوز مي
اليتر » کند:ها را هم در ساير کشورها صادر مياجازۀ تیراندازي آن« دوصفر»و حتي با کد 

قهرمان  (422)فلمینگ « ده مجوز کشتن داري؟ات دوصفره که نشون ميسید: هنوز نمرهپر
ها هماهنگي رود، با مأموران آنکه به دعوت خود اسپانیا به آنجا ميداستان او، گذشته از اين

ها را تحويل مأموران اسپانیا دهد دهد به جاي کشتن مجرمین، آنالزم را دارد و حتي ترجیح مي
ابق قانون خودشان به جرمشان رسیدگي شود. بدين ترتیب، فاروق گفتمان احترام به تا مط

حاکمیت ساير کشورها در عین قدرت را در برابر گفتماني که ارزشي براي آن قائل نیست، به 
 کشد. رخ مي

 
 الماسبریقو  اندها ابدیالماستأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسنده در  . 7/6

-هاي معنادار هستند که هويت خود و ديگري را ميها نظامي از نشانهکه متناينبا توجه به 

شود سازندۀ متون در طبقۀ سازند، دومین تأثیر هژموني فرهنگي بر متون اين است که باعث مي
فرادست يا استعماري براي خود هويت اصیل و غیر قابل تغییري را تصور کند و مطابق آن به 

 __________________________________________________________________________  
1 اي را که در دست گرفته بود، بیندازد؛ هنوز آن مرد حرفش را تمام نکرده بود که پاي ادهم مثل چکش حرکت کرد تا اسلحه: 

 بعد مثل رقاص روي يك پا چرخید و مشت محکمي به دماغ مرد ديگري در سمت راستش زد...
2

کن در دست گرفته. داخفهدر اون لحظه همه براي اولین بار ديدند که ادهم يه اسلحه با ص:   
3 هاش رو باز کرد، ادهم رو ديد که باالي سرش خم شده و احساس کرد که دونا نفهمید چه مدت گذشت، اما وقتي چشم: 

-رسید، پشیماني من رو ميگويد: اگر آسیبي به تو ميپاشه و شنید که با همان لحن تمسخرآمیز خود ميداره به صورتش آب مي

 کشت. 
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تأثیر هژموني و نفوذ در مقابل سازندۀ متون در طبقۀ فرودست که تحت سازي بپردازد؛متن
فرهنگ ديگري و اختالط آن با فرهنگ خودي، دچار بحران هويت شده است، هويت چندپاره 

شود. ها به تصوير کشیده ميبراي خود قائل شده و متني را بیافريند که در آن پیوند میان هويت
پیوندي است که بین هويت خود )شرق( و ديگري )غرب( به همین دلیل متن او يك متن 

 تلفیق ايجاد کرده است.
حال سؤال اساسي که در باب هويت بايد بدان توجه کرد، اين است که آيا هويت امري      

بابا هويت را ثابت است يا متحول؟ برخي از نظريات مدرنیستي هويت، از جمله نظريۀ هومي
 گیرد. که دائما  در معرض تفسیر و باز تفسیر قرار ميدانند امري نسبتا  ثابت مي

 
 متن. تأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسندة پيش1/7/6

-قوم شود.« مداريقوم»شود نويسندۀ کشور فرادست دچار هژموني فرهنگي باعث مي     

یر مداري، گرايشي است که برحسب آن، افراد جامعه هويت ملي خود را مقدس و غیرقابل تغی
 -( استعمار و سلطۀ سیاسي28پندارند. )کوئن و فرهنگشان را برتر از فرهنگ ديگران مي

ها بر جهان باعث ايجاد اين حس در آنان شده است؛ فلمینگ هم به عنوان فرهنگي غربي
ويژه انگلیسي از اين قاعده مستثني نیست و حس برتري نژادي و پست نويسندۀ غربي و به

صدايي به مواردي از آن شود که در مبحث تكها از داستانش برداشت ميشمردن ديگر فرهنگ
پزشك انگلیسي معدن الماس که رابط قاچاق فکر دندان اشاره گرديد. مثال  در توصیف طرز

-او از تمام سفیدهاي آفريقايي نفرت داشت، به»گويد: بود، دربارۀ خلبان آفريقايي چنین مي

خصوص از اين يکي...که خلبان نیروي هوايي آلمان شده و تحت فرماندهي فرمانده گ ل ند براي 
)فلمینگ « بته بودند.دي حرامي، مکار، احمق و بيها نژادفاع از امپراتوري جنگیده است. آن

ها ( يا همین فرد وقتي از شرايط سخت قاچاق و بحراني شدن اوضاع و افزايش کنترل48-44
هاي خودت اين خوك»گويد: دهد، دربارۀ کارگران معدن ميدر معدن به همکارش توضیح مي

 ( 41« ) کنن.و تحمل نميها يه مشت و مال حسابي رشناسي ديگه. اونسیاه رو مي

  متنبيش. تأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسندة 7/7/6
جا را از استقرار نظام استعماري در هر زمان و هر سرزمیني که صورت گرفته، ملت آن      

هويت ( و 198طلب و مهرابي از هر نوع فرهنگي تهي ساخته است )رضوان فرهنگشان و اساسا 
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را دچار خدشه کرده است. البته میزان تأثیر هژموني فرهنگي بر هويت همۀ مردم استعمارزده 
در عصر استعمار فرانو، فرهنگ ويژه نويسندۀ اين طبقه متفاوت است. مردم مستعمرات و به

گیرد، تالش هاي هژمونیك فرهنگ استعمارگر قرار ميجوامع استعمارزده وقتي در برابرگفتمان
دست گیرد يا حداقل از ابودي به شکل ديگري قدرت را به کند براي جلوگیري از نمي

. روشنفکران جامعۀ استعمارزده و از جمله نويسندگان هاي فرهنگي خود دفاع کندرمزگان
 ياوران فرهنگ خودي )شرق( در برابر فرهنگ ديگري )غرب( هستند. 

-یست، بلکه ميبابا و همفکرانش معتقدند هويت فقط وجه تمايز خود و ديگري نهومي     

تواند با قرارگرفتن در موقعیت جديد، از تعامل خود و ديگري نیز ساخته شود. بر همین 
اساس، مثال  در گفتمان و تعامل بین شرق و غرب که حاصل استعمار است، غرب در جايگاه 

تر )ديگري( قرار گرفته است و در نتیجه هويت برتر غرب برتر )خود( و شرق در جايگاه پايین
طبق اين ديدگاه، نويسندۀ استعمارزده جايگاه خود را بین دو ( 84جي اخته شده است. )س

بیند. حال او داراي دو هويت است، اولي هويت فرهنگ غالب بیگانه و مغلوب خودي مي
به وجود آمده و آن همان هويت بالد و دومي هويتي که در تعامل با غرب اش که به آن ميملي

ها احساس گیر افتادن بین فرهنگاست. او « ديگربودگي»بابا احساس هومي تر يا به تعبیرپست
گسیختگي رواني فرد است که موجب ازهم 1«بحران هويت»، اين احساس همان را دارد

« بینابین»يا  فضاي  2«آستانه»آن را « موقعیت فرهنگ»بابا در کتاب هومي شود واستعمارزده مي
اي است که مفهوم هويت در درون آن در حال پلههمانند راه»نامد. در نظر او اين فضا مي

رو رفت از اين بحران نويسنده دو راه پیش( براي برون8بابا « )حرکت بین باال و پايین است.
 دارد.

 
 3سازی.دیگری1/7/7/6

سازي عبارت است از تکیه بر تضاد و تقابل دوگانۀ خود و ديگري؛ يعني نويسنده با ديگري
، بر اصالت فرهنگ خود پافشاري نموده و در مقابل حس «فرهنگي تفاوت»سازي برجسته

سازد تا با مقاومت مي« ديگري»کند، از فرهنگ وارداتي غرب ديگربودگي که غرب به او القا مي
 را تثبیت نمايد.« خود»در برابر آن و دفاع از فرهنگ خودي، هويت 

 __________________________________________________________________________  
1:Identity Crisis 
2 :Threshold 
3 :Othering 
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و « خود»هاي فرهنگي برتر دانستن سنت ،«ريديگ»يکي از راه هاي مقابله با فرهنگ      
-رجلهاي مجموعۀ فاروق در اغلب قسمت پايبندي و مفاخره بدان است، همان راهي که

هم مواردي از آن را با ايجاد تغییرات  الماسبریقگیرد و در داستان پیش مي المستحيل
 گذارد:فرهنگي به نمايش مي

 
 . تغيير فرهنگی1/1/7/7/6

ها و متن و تفاوت در خاستگاهبه پیش متن نسبتییر فرهنگي، تغییر فرهنگ بیشمنظور از تغ
ها، درون ها است. از نظر فرهنگي، دو حالت کلي حاکم بر روابط میان متنپیشینۀ فرهنگي آن

فرهنگي، دو متن مطالعاتي از يك فرهنگ خاص فرهنگي و بینافرهنگي است. در حالت درون
هاي متفاوتي هستند. نافرهنگي، دو متن مورد بررسي داراي فرهنگهستند؛ اما در حالت بی

 ( 2)نوروزي و ديگران 
متن وجود دارد، زيرا متن اول برخاسته تغییر فرهنگي نسبت به پیش الماسبریقدر داستان      

از دل فرهنگ غرب و متن دوم متعلق به فرهنگ شرقي، عربي و اسالمي است، پس بینشان 
هاي زيرمجموعۀ فرهنگ گشته نگي برقرار است و همین سبب تغییر در حوزهرابطۀ بینافره

 پردازيم: ها مياي از آناست که در اين بخش به بررسي گوشه

 ترين انواع تغییر فرهنگي است، زيرا انگیزهتغییر در انگیزه يکي از مهمالف. تغيير انگيزشی. 
ترين تغییرات انگیزشي در دارد. از مهمهاست که ريشه در فرهنگ ناشي از طرز تفکر انسان

 بايد به موارد زير اشاره کرد: الماسبریق
دهد و انگیزۀ خود از چنین کاري ضدقهرمان را از مرگ نجات ميادهم  الماس،بریقدر داستان 

ك  ال ی نب غي أن  »دارد: اعالم مي ادهمناپذيري را اجراي عدالت و اعتراف دشمن به شکست ِلن  مثل 
سع  یم  ه . وِل   ت 

ف  ا اقت ر  ائك  عم  نالي َج  ة  حت ي ت  دال  ك  للع  م  د  ني أن  أق  د  ی سع  ما وت  هکذا کالفأر  الغریق  یا دوان ماریا. س  ك  ع ند  جه  ة  و  ؤی  د  ِب  
ة   م  ت  انع  و  کان  م  أدهم صبري، حت ي ل  هز  ها أن  ت  مک ن 

م  ی  أة  في العال  ن ارم  .تعل مین  أَّن   ما م  ك  ( اين 441)فاروق  1«مثل 
متن از انجام مأموريت، از روي هرمان پیشوجود ندارد. انگیزۀ ق اند،ها ابدیالماسدر انگیزه 

خطاب به وي به آن باند طور که اليتر دوست آمريکايي عرق مل ي و انجام وظیفه است، همان
 __________________________________________________________________________  

1 شده بمیره دونا ماريا. اينکه تو رو به دست عدالت بسپرم تا به خاطر چون مثل تويي شايسته نیست مثل يه موش غرق: 

شم وقتي که بفهمي هیچ زني کنه. و حتما  با ديدن قیافۀ تو خوشحال ميکارهايي که مرتکب شدي مجازات بشي، خوشوقتم مي

اي مثل تو باشه. نیست که بتونه ادهم صبري رو شکست بده، حتي اگه زن نازپرورده در دنیا  
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( 422)فلمینگ « بجنگي... "آزادي، وطن و زيبايي"شايد تو بتوني براي شعار »کند: اشاره مي
متن به انگیزۀ کمك به کشور ديگر براي اجراي عدالت تبديل شده که به اين انگیزه در بیش

قهرمان قصه که متن انگیزۀ تیفاني کیس، دختر کمكپذيرد. در پیشدرخواست ايشان انجام مي
اي است که در هعشق و عالق جیمز باند،هاست، از کمك به خودش يکي از دار و دستۀ اسپنگ

شود، زيرا مونا متن به انگیزۀ کاري بدل ميطي داستان ايجاد شده است. اين انگیزه در بیش
رغم وجود عالقه بین او و قهرمان، خودش کارمند اطالعات علي ادهمقهرمان توفیق، کمك

 مصر و موظف به پذيرش امور محو له است.
آيند. هر روايتي مشتمل بر شمار ميهر فرهنگي بهها يکي از ابعاد مهم ارزشتغيير ارزشی. ب. 

اي تغییر گونه متن حذف شوند و يا به هاست که ممکن است در فرايند تولید بیش برخي ارزش
 متن موارد زير است:نسبت به پیش الماسبریقبارزترين تغییرات ارزشي ( 144يابند. )ژنت 

ي رزمي قهرمان را براي شکست دشمنان و هادر طول روايت کفايت مهارتالماس بریق     
شمارد که از يك عنوان يك ارزش براي قهرمان برميعدم نیاز او به سالح و کشتار آنان به

ها در دين اسالم و فرهنگ شرقي شود و آن محترم بودن جان همۀ انسانارزش بزرگ ناشي مي
  متن اين ارزش ناديده گرفته شده است. که در پیشاست، درحالي

بندوباري اخالقي يك ارزش تلقي بازي و بيخواري، قمارجويي، شرابمتن کامدر پیش     
عنوان افراد مثبت، همواره در حال مصرف طوري که راوي قهرمان و دوستانش را بهشود، بهمي

-هاي رسمي براي قمار و شرطدهد، يا مکانسیگار و نوشیدن انواع مشروبات الکلي نشان مي

ترين آالت وگاس که مجهز به پیشرفتهدهد، مانند کازينوي هتل تیارا در السنشان مي بندي را
رسید کرد... به نظر مياش اتاق بزرگ قمار را بررسي ميباند با چشمان کارآزموده»قمار است: 

موش وگاس مکتب جديدي ابداع کرده باشد. با خودش انديشید بايد اسمش را مکتب تلهالس
« ها به درون تلۀ مرکزي قمار است.مشترياش فرستادن موشد که هدف اصليمطال بگذارن

 متن چنین مسائلي به هیچ وجه ارزش نیستند.( در بیش424)فلمینگ 
در کل ايجاد تغییر در مجموعۀ عناصر فرهنگي در متن دوم بیانگر اين مطلب است که      

طور پسندد و به همین دلیل بهنمي وجه بندوباري اخالقي فرهنگ غرب را به هیچفاروق بي
هاي انگاشته و حاضر نیست به خاطر جذب مخاطب، از سبك نويسنده« ديگري»مطلق آن را 

شرمانۀ روابط جنسي استفاده نمايد و فرهنگ اصیل اسالمي خود را ناديده غربي در بیان بي
 دهد. ل ميمتن را همین روابط تشکیهاي اصلي پیشکه يکي از ستونبگیرد، درحالي
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سازي خرده گرفتن ، کار ديگر نويسنده در فرايند ديگري«خود»در کنار پايبندي به فرهنگ      
برد؛ براي مثال و گاه استهزاء آن است. فاروق از اين تکنیك هم بهره مي« ديگري»بر فرهنگ 

کند: ه ميادهم صبري، قهرمان داستانش در اولین برخورد با دونا ماريا از اين عبارت استفاد
؟» ة  ج ری  ت ها اِلمیرة  الغ  ت ك  أی  حین  بالتقاط  صور  ل  ت سم  ان!! ه  ج ري  فت  ن جمال  غ  اه! ... یا لها م  ( و اين 88)فاروق  1«رب 

ة»شود: عبارت بارها در خطاب وي تکرار مي تها الغجریة  الفات ن  که گاه با تمسخر همراه است. آغاز « ای 
با عبارات دلفريب و تکرار هدفمند آن تا پايان داستان که منجر به  برخورد با يك زن غربي

زدن به فرهنگ غربي است که در آن استفادۀ ابزاري از زنان در شود، نوعي گوشهفريب او مي
پس آزادي ظاهريشان تبديل به عرف شده است. به عبارت ديگر، نويسنده خواسته بگويد در 

کشي از بايي ظاهري زن صرفا  عاملي براي فريب و بهرهفرهنگ غرب ارزش و بها دادن به زي
افکند، هرچند زن قدرتمندي مانند دونا اوست، و زن نیز با پذيرش اين عرف خود را به دام مي

حساب از اسلحه در غرب را چنین به باد ماريا باشد. يا در جايي ديگر، فرهنگ استفادۀ بي
ي  هؤالء  »گیرد: استهزاء مي س  د  ن  ق  .ل  کوا باِلسلحة  ثرة  ما أمس  ن ک  ه م  م  خد مون  قبضات  ست  یف  ی  نازری  ک  ( با اين 28) 2«الخ 

عبارت و عباراتي شبیه به آن، او قدرت ساختگي تبهکاران که ناشي از دسترسي به سالح و 
برد تا نشان دهد چیزي که در فرهنگ غرب به منشأ حمل غیرمجاز آن است را زير سؤال مي

  آيد.اي پوشالي بیش نیست و ارزش واقعي به حساب نميراد تبديل شده است، هیمنهاعتبار اف
هاي غربي، خود و برد تا در برابر ديگريکار ميبدين ترتیب اوتمام تالش خود را به     

زدن ساختارهاي فرهنگ فرهنگ خود را در قالب کنش و گفتار قهرمان معرفي کند و با برهم
 .ود را به نمايش گذاردغرب، اصالت فرهنگ خ

 
 . پيوندخوردگی7/7/7/6

به جاي تفاوت فرهنگي يك « تنوع فرهنگي»در اين روش نويسنده با پذيرش و جايگزيني 
داند تا تر، او نه فرهنگ غرب را اصیل ميسازد. به عبارت سادههويت ترکیبي براي خود مي

پندارد تا بدان غیرت ورزد، بلکه خود را کامال  تسلیم آن کند و نه فرهنگ شرق را ثابت مي

 __________________________________________________________________________  
1 تون يه عکسي بگیرم؟ ديد تا از چهرهوار دلربايي!! شاهزاده خانم کولي آيا به من اجازه ميخداي من!... چه زيبايي کولي: 

کنايه از زيبايي فراوان است( الغجریة)اصطالح   

2 هايشان استفاده کنند.اند که چطور از مشتاند، فراموش کردهسلحه به دست گرفتهها از بس ااين خوك:   
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بابا اين راهکار را بهتر ارزيابي هوميهاست. گیرد و آن ترکیب فرهنگراهي میانه در پیش مي
پیوندخوردگي شرط الزم کند و معتقد است دوگانگي هويت از اين منظر سازنده است و مي

 خالقیت و نوآوري است.
است که طي آن فرد استعمارزده و از جمله  پیوندخوردگي فرايند آمیختگي فرهنگي       

کند. سازي و اصالح ميها را دوبارهگزيند و آنهايي از فرهنگ استعمارگر را برمينويسنده جنبه
يا فضاي متشکل از هويت استعمارگر و « بینابین»يا « فضاي سوم»بابا جاست که هومياين

عنوان قطبي محو شده و هیچ فرهنگي بههاي دوکند که در آن سیاستاستعمارشده را مطرح مي
هويت ترکیبي، فرديتي است که در فضاي ( 22-20شود. )سپهوند فرهنگ وطن حس نمي

ها ساکن ها و هويتگیرد و بر خطوط مرزي فرهنگمیان دو فرهنگ متفاوت شکل مي« بینابین»
ند و طبق آن در دوران کها استقبال ميچالش کشیدن تقابلنظريۀ ترکیبي از به  (41بابا )است. 

بعدي به نژاد و جغرافیا جايي ندارد و گرا به هويت اصیل و نگرش تكاستعماري نگاه مطلقپسا
چنین پیوندي مقدمۀ وضعیت آغازهاي  رسد.با ديگري مي هر شخص به پیوندي معنادار
 ( 449-448فراوطني و بینافرهنگي است. )

 
 از پيوندخوردگی سوژه: فضای سوم فرهنگی ناشی 1نمودار شمارة 

 
اي که ذهنیتي دوگانه در توان به نقش نويسنده تعمیم داد. هر نويسندهنظريۀ فوق را مي     

عبارت ديگر، براي گیري بینامتنیت باشد. بهتواند منشأ شکلضمیر خود پرورش دهد، مي
-د. چنین نويسندهگیري بینامتنیت، شرط الزم آن است که نويسنده به ذهنیتي ترکیبي برسشکل

« ديگري»وگوي متون را به رسمیت شناخته و دست به اقتباس از متون ناخواه گفت اي خواه
 زند تا ترکیبي زيبا بین دو فرهنگ را در متن خود به نمايش بگذارد.مي

او هرچند در موارد منفي فاروق نیز يك نويسندۀ استعمارزده است که هويت دوپاره دارد.      
خیزد، اما در موارد مثبت حضور ساخته و با آن به هماوردي برمي« ديگري»غرب  از فرهنگ

واسطۀ تلفیق دستاوردهاي فرهنگ غرب با استعداد پذيرد و بهخويش در فضاي سوم را مي
است، اما در « ديگري»متن آن زند که هر چند پیشنويسندگي خود دست به خلق متوني مي

چه باقي مانده است، يك اثر ترکیبي است. ترکیبي از فرهنگ آنها محو شده و میانۀ آن فاصله
-يا هايبريد ياد مي« پیوندي»بابا از آن به عنوان متون غرب و شرق؛ اين همان چیزي که هومي

 کند.  
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در اثر پیوندخوردگي است که نبیل فاروق و ديگر نويسندگان پسااستعماري برخالف      
طور کامل سلطۀ هژمونیك خود را بر هنوز فرهنگ غرب به بسیاري از ادباي قرن نوزدهم که

کنند. شمار هاي غربي مقاومت جدي نميجهان نگسترانده بود، در برابر ورود و اقتباس سبك
-تخیلي که همگي از تولیدات غربي سرچشمه گرفته -زياد آثار فاروق در ژانر پلیسي و علمي

 اند، گواه اين مدعاست. 
اي و عامیانه زبان محاورهمتن غربي خود در لحن غیررسمي و از پیشاس المبریقتقلید      

فضاي پرهیاهو و آهنگ و ريتم تند و فقط در اثر پیوندخوردگي هويت است. همچنین ضرب
به تبع ژانر تريلر که هیجان و استرس جزء  آور همراه با القاء حس اضطراب به مخاطبدلهره

جايي که اين فضا و ريتم در تقلید قرار گرفته است. از آن متن موردالينفك آن است، در بیش
هاي عربي نه سابقه داشته است و نه طرفدار، لذا پیوندخوردگي هويت شرقي و تاريخ داستان

باشد. ها در تقلید اين گونه از عناصر روايي در داستان دخیل ميحذف مرزبندي بین فرهنگ
 مین شرايط را دارد. تقلید در سبك نمايشي يا دراماتیك نیز ه

-بي»، «بازياحمق»، «زادهحروم»، «کاکاسیاه لعنتي»، «لعنتي»هايي چون متن عبارتدرپیش     

ها حتي بین باند و دوستش اليتر رد به کر ات در گفتگوي بین شخصیت« بزن بريم»، «خیال بابا
فضاي غیررسمي متن نیز يك هاي بیششود. فضاي کالمي برآمده از لحن شخصیتو بدل مي

هاي تقابل طرفین جنبۀ است که به خاطر ماهیت اکشن و نمايشي بودن فضا، اغلب در صحنه
، «أفع ي»، «األبغیاء»، «أي ها الو غد»هايي چون گیرد. عبارتتمسخر يا کنايه و تهديد به خود مي

شود، شاهدي ر گرفته ميکاکه در زد و خوردها به «ابتسامة سارخة»، «التهکم»، «الخنازير»، «الش یطان»
آور و نمايشي هم در بر اين نوع لحن است. در کنار چنین لحني، ريتم تند و فضاي دلهره

جاي دو داستان قابل مالحظه است، مانند صحنۀ حملۀ گنگسترها به حمام گل و گوگرد جاي
ي خیلي خوب، هیشکي جنب نخوره. فقط آروم باشین تا باليي سر کس-»متن: اکمي در پیش

دفعه باز شد و بدنش در مقابل احتمال يك باندنیاد. صدا خشن، هولناك و جدي بود. چشمان 
سوار کجاست؟ تو کدوم جعبه است؟  -وقوع خطري که وارد اتاق شده بود، مورمور شد... 

که پايش باالي  باندپوست به او اشاره کرد. مرد اسلحه به دست چرخید و باالي سر مرد سیاه
حرف بزن  –اي لرزان آمد. زمان صداي سیلي محکم و نالهرکار( بود، آمد... همسر ب ل )سوا

( و مانند صحنۀ 410-484 )فلمینگ« کشم بیرون...زاده، وگرنه زبونت رو از حلقومت ميحروم
ر  »متن: با سه محافظ دونا ماريا در بیش ادهمدرگیري اولیۀ  ع  اس  الثالثة  ش  بل  أن زیول  ذهول  الحر   و  ق 
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ا ی   وًت  سارخ   ع  ص  م 
عي  س  د  الو  بل  أن  ی فق  ق  یه ، و  میل   

م  ِب  ط 
ت  طیر  و ری  ع  في الهواء، ثم  ی  ف 

ت  جسده  ری  هم ب  : أحد  ة  می  ک  ه  ة  ت  هج  م   -قول  ب ل  أل 
... فقط. جال  ني ثالثة  ر  هاج م  دل  أن  ی  ن  الع  ؟ لیس  م  م  ک  ل  ل 

 ( 82 )فاروق 1«أق 
هاي پیوندخوردگي هويت متن وجود دارد که از نشانهوه بر تقلید، تغییراتي در بیشعال     

پرستي و دفاع صرف از منافع ملي بريتانیاي کبیر در شرقي است، مانند تغییر مضمون وطن
بابا و ثمرۀ از مفاهیم مورد تأکید هومي وطني کهبه مضمون جهاناند ها ابدیالماسداستان 

هاست که فرد تمام مردم دنیا را به چشم ت است، زيرا در اثر پیوند فرهنگپیوندخوردگي هوي
اند. اين نگاه فراوطني نويسنده در سايۀ فضاي بیند، مگر اشراري که مخل  آرامش جهانبرادر مي

خواهد و شر را براي همه هايبريد است که فارغ از نوع فرهنگ، خیر را براي تمام مردم دنیا مي
قهرمانش را به مصاف  المستحيلرجلهاي که در برخي داستانرد. لذا همچنان شماناپسند مي

ها مانند داستان فرستد که دشمن اعراب و مسلمانان است، در ديگر قسمتاسرائیل غاصب مي
فرستد که تقاضاي کمك براي نابودي اشرار او را به کمك کشورهايي مي الماسبریق

فلمینگ که به دلیل پذيرش اصالت فرهنگي خود حتي  همچنین بر خالف سرزمینشان دارند.
دهد، فاروق در اثر پذيرش فضاي لهجۀ قهرمانش را در کشور ديگري که آمريکاست، تغییر نمي

کند تا در ارتباط با سوم است که قهرمان داستان خود را مسلط به چند زبان زندۀ دنیا مي
 ها دچار مشکل نشود.ديگري

 
 اندها ابدیالماس ازالماس بریقهنگی بر چگونگی تقليد . تأثير هژمونی فر3/6

تقلید از آثار پیوندخوردگي است که در موقعیت هژموني فرهنگي و نابرابري استعماري توسط 
گیرد، اما از درون همین گفتمان نابرابر است که سوژۀ استعمارزده فرد استعمارزده شکل مي

چالش کشیدن  اقتدار استعمار گري و بهبراي ک نشتواند به کمك راهبرد تقلید، فضاهايي مي
بیافريند. قطعا  سوژۀ استعمارزده خودش استعمارزدگي را انتخاب نکرده، بلکه بر او تحمیل 

گونه تواند کامال  تسلیم نشود، اينناپذير است؛ اما او ميشده است. پس تقلید وي تقريبا  اجتناب
ناپذيري اي از تعینواره با تفاوت همراه باشد تا نشانهکه تقلیدش براي اثرگذار بودن بايد هم

که ديده هاي تقلید متن است. انسان شرقي براي اينترين شیوهيکي از مهم( 488)بابا باشد، 
ها و مکاتب غربي را ترجمه پردازي به شیوۀ غربي دست يازد. سبكکوشد تا به متنشود، مي

 __________________________________________________________________________  
1 ها احساس کرد که به هوا رفت، بعد پرواز کرد و روي دو قبل از اين که کار  شکست اين سه محافظ تمام شود، يکي از آن: 

گفت: مگر به شما نگفتم ه با لحني تهکمي مياي را شنید ککنندههمکارش افتاد و قبل از اينکه از هوش برود، صداي مسخره

 عادالنه نیست که فقط سه مرد به من حمله کنند...!
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پرداختن رمان، شعر و انواع هنرها بپردازد. بدين گونه  ها به نوشتن متن وکند يا حتي شبیه آن
شوند به شیوۀ غربي ساخته ترين بخش هويتي هر فرهنگ و تمدني محسوب ميها که مهممتن

 ( 420شوند. )نامورمطلق و پرداخته مي
عنوان يك سوژۀ استعمارزده در عصر استعمار فرانو از قاعدۀ فوق مستثني نبیل فاروق به     

بیند که در قالب انواع هنر مثل هاي ادبي غربي مياش را آماج سبك. او خود و جامعهنیست
تر از سابق ولعابروز پررنگهاي غربي روزبهموسیقي و رمان و  فیلم و سريال توسط رسانه

باشد وبرق ميهاي پرزوقکلي فارغ از اين سبكشود. شرق عربي و از جمله مصر بهعرضه مي
مسحور خود نموده است، پس بازار پررونقي براي فروش اين محصوالت است  که جوانان را

هايي مانند جیمز باند با تیراژ میلیوني در شوند. داستانپسند عرضه ميکه در قالب ادب عامه
غرب و نمادهاي آن ها ساخته شده وهايي به اقتباس از آنرود؛ فیلمسراسر جهان به فروش مي

گیرد کند و هر آنچه در مقابل آن قرار ميد و نیروهاي خیر قلمداد ميرا مظاهري از بخش سفی
آورد. در يك نگاه کلي، از منظر اين آثار هر آنچه در حساب ميرا جزء عناصر سیاه و شر  به

هر کس با ما »اي فرودست آنها قرار نگیرد، در مقابل  آنها تعبیر خواهد شد و اين جملۀ کلیشه
تأثیر گیرد. فرهنگ فرودست مصر تحتز همین نگاه نشأت ميا« نیست، پس بر ماست

؛ چرا که حاکمیت وابسته و فرودست آن عمال  راهي براي مقابله با هجمۀ فرهنگ غرب ندارد
اين دولت است که ابزار هژموني يا وابستگي فرهنگي است و دولت وابسته همه چیز از جمله 

 کند.فرهنگ را نیز وابسته مي
شرايطي کدام راهبرد نويسنده به نفع سرزمین استعمارزدۀ اوست؟ اين که متون در چنین      
پسند را که در قالب ژانرهاي جديد ادبي وارد فرهنگش شده است، به دلیل تهي بودن از عامه

هاي عصر شکوفايي ادب در دوران عباسي وجود ها يا مقامهشناختي که در قصیدهعناصر زيبايي
ارج از حیطۀ ادب بداند و از آن دوري نمايد يا خود را با شرايط طور کامل خداشت، به

هاي غربي دست به تولید آثار ادبي بزند شده بر فرهنگش تطبیق داده و به تقلید از سبكتحمیل
تا به جاي ديگري خود به ذائقۀ تغییريافتۀ مردم کشورش پاسخ مثبت دهد؟ فاروق در پي 

-خود و هموطنانش، هژموني فرهنگ غرب را نیز ميپذيرش پیوندخوردگي و هويت ترکیبي 

 گزيند.  پذيرد و راه دوم يا تقلید را برمي
 پذيرد:البته تقلید بر اساس طرز فکر هر نويسنده به دوگونه صورت مي
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 . تقليد کورکورانه1/3/6
و « ديگري»طور کامل اگر نويسندۀ شرقي با نگاه غرب به خود و فرهنگش بنگرد و خود را به

شود، ديگر هويت ترکیبي و پیوندي در کار نخواهد بود، « زدهغرب»یچ انگارد و به اصطالح ه
در (420)نامورمطلق نمايي از فرهنگ غرب خواهد بود. بلکه هر چه در متن اوست، آيینۀ تمام

خواهد خودش باشد و نیاز به تغییر و خود را پذيرفته و نمي« ديگربودگي»واقع چنین فردي 
کند. اين تقلید نه تنها راهگشا بیند، نه در متوني که از آن تقلید ميا در خود ميدگرگوني ر

قدر ناشیانه است که منجر به استحالۀ فرهنگي گشته و هويت فرد را به مخاطره نیست، بلکه آن
افتد، زيرا رنگ و بويي از اندازد. متن ساخته و پرداختۀ چنین فردي نه در شرق مقبول ميمي

و « ديگري»ندارد و نه در غرب خريداري دارد، زيرا غرب در هر صورت آن را « يخود شرق»
 داند. جعلي و مسروقه از خود مي

 
 . تقليد خالقانه و همراه با تغيير7/3/6

از نگاه وي دهد. عنوان راهکار به شرق ميبابا بهتقلید خالقانه همان تقلیدي است که هومي
، بلکه تکراري همراه با تغییر است و همین تغییر است که تقلید مفید صرفا  بازنمايي نیست

کند، بدين معني که نويسندۀ فرودست با تقلید خالقانۀ خود از تقلید را به تهديد بدل مي
کند که تصوير فرادست را کج نشان اي عمل مينما، بلکه مانند آيینهفرادست، نه چون آيینۀ تمام

نمايد و میل يقیني قدرت استعماري را فراهم ميبيدهد و اين امر موجبات تشويش و مي
در واقع، تقلید (482بابا )زند. مياستعمارگر را براي تأيید شدن و الگوي تام قرار گرفتن پس

هوشمندانۀ متون مانند تکنیك استتار در جنگ است. اگرچه علني نیست، اما توان تخريب دارد. 
« قلید در آن  واحد هم شباهت است و هم تهديد.ت»بابا معتقد است که همین دلیل هوميبه
(481) 

گزيند، زده نیست. پس او تقلید را برميهويت فاروق هرچند پیوند خورده است، اما غرب     
«. قواعد شناخت»سازي اما نه تقلید محض و ناشیانه را، بلکه تقلیدي هوشمندانه براي وارونه

نمايد که متن خود تقلید ميايي داستانش از پیشبدين منظور نبیل فاروق در برخي عناصر رو
-ها اشاره شد. اما تغییرات فراواني هم دارد که به دلیل حجم مقاله فقط بهقبال  به برخي از آن

کنیم: کاهش کمیت داستان از طريق تغییر رمان به داستان بلند و ها را ذکر ميطور خالصه آن
ها و ها و کاهش قابل مالحظۀ شخصیتو فضاسازي ها، توصیفاتروايتخردهبه تبع آن کاهش 

بندي و افکني، تعلیق، نقطۀ اوج و پیانهاي داستان. تغییرات فراوان در شروع داستان، گرهصحنه
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اي صرفا  زباني اي تصويري به نظام نشانهافزودن نظام نشانهزاويۀ ديد را نیز نبايد ناديده گرفت. 
متن از جملۀ تغییرات اي با پیشو ايجاد رابطۀ بینانشانه اندها ابدیالماسو نوشتاري داستان 

 است. الماسبریقمهم داستان 
گر اين مطلب است که نبیل متن بیانحجم فراوان تغییرات داستان عربي نسبت به پیش     

فاروق تقلید از داستان غربي را با زيرکي به فرصت تبديل نموده است؛ او پس از نیازسنجي 
هاي غربي مانند سبك تريلر جاسوسي تحقیق نموده اي نسل جوان، ابتدا در مورد سبكهعالقه

غربي زده است، تقلیدي  متنبردن به راز و رمز آن، دست به تقلید از يك بیشو پس از پي
-هاي فرهنگ چپاولاي هم درماني باشد بر زخمآگاهانه که در شرايط نابرابر فرهنگي و رسانه

 زبان ديده شوند. صتي فراهم آورد تا او و ديگر استعدادهاي عربشدۀ خود و هم فر

تابند وداستان او را متهم به برنمي« خود»را در کنار « ديگري»ها که وجود هرچند غربي     
دهد که بر خالف هاي فراوان در متون او نشان ميکنند، اما تراگونگيتقلید محض و جعل مي

 خود توانسته است به اهداف بزرگي دست يابد، از جمله:نظر برخي، با تقلید خالقانۀ 
پردازي به سبك آنان، بخشي از بازار فرهنگي با ايجاد رابطۀ بینامتني با متون غرب و متن -

 هاي عربي را از چنگ آثار غربي درآورد.کشور خود و ديگر سرزمین
و را جانشین هاي عربي ادر سرزمین« ادهم صبري»سازي شخصیت با برندسازي و کلیشه -

، «شرلوك هلمز»، «جیمز باند»اي داستاني و سینمايي غرب مانند هاي برند و کلیشهشخصیت
توان از میزان و غیره بکند. با گذاري در اخبار سینمايي عربي مي« آقاي پوآرو»، «خانم مارپل»

ت، هايي که او قهرمان آن اسمحبوبیت اين شخصیت و پیگیري مخاطبان عرب در مورد فیلم
 آگاه شد.

ها و قوانین با رعايت مؤلفه 1،«ديرآمدگي»حاصل از « اضطراب تأثیر»دنبال  به  -
-متنپیش« بدخواني»نويسندگي به آثار خود اصالت و جذابیت بخشیده و به عبارت ديگر به 

هاي برتر گراي غرب که فقط خود را صاحب شیوههاي غربي خود بپردازد تا ديدگاه مطلق
داند، واسازي نموده و دچار تشويش نمايد و نشان دهد که نويسندۀ شرقي هم نوشتاري مي

عنوان نمونه، تر از متون غربي بیافريند. بههايي زيباتر و خالقانهقدرت آن را دارد که حتي متن
متن که مانع سرعت يك داستان با ايجاد تغییر و کاستن حجم توصیفات پیشالماس بریقدر 

 __________________________________________________________________________  
1 :Late Arrival منظور از اين اصطالح اين است که يك هنرمند به لحاظ زماني، ديرتر از هنرمند ديگر اثري را خلق نمايد..   
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ود، توانسته ماللي را خوانندۀ متن اول در اثر طوالني شدن داستان و دور شتريلر جاسوسي مي
هاي ها و بحرانشود، از بین ببرد. همچنین سرعت کشمکششدن از موضوع اصلي دچارش مي

متن مداوم و با شیب ماليم بود، تبديل به شیوۀ سکون و حرکت نمايد تا که در پیش داستان را
تان مهیج است، از آن بگیرد. استفادۀ قهرمان از قدرت جسماني يکنواختي را که ضعف يك داس

به جاي سالح گرم، تسلیم نشدنش در برابر تبهکاران و پیروزي بدون دريافت کمك از ديگران 
-تري که بدون کشتن ضدقهرمان براي داستانش رقم ميبر خالف جیمز باند و پايان مقتدرانه

ست تا نشان دهد نه تنها تقلید او کورکورانه نبوده، هاي بدخواني ازند، همه و همه از جلوه
 متن ظاهر شده است.بلکه تغییرات او جنبۀ هیجان سبك تريلر را ارتقا داده و بهتر از پیش

 
 گيرینتيجه .2

دست آمده از پژوهش حاضر بدين شرح هاي صورت گرفته، خالصۀ نتايج بهبنا بر بررسي
 است:

ويژه در عنوان و ، اثر نبیل فاروق بهالماسبريقشباهت برخي عناصر داستان جاسوسي  -
ها الماسشخصیت اصلیش که يك مأمور مخفي است، رابطۀ بینامتني و اقتباس آن از داستان 

هايي از آن در اين پژوهش کند که به نمونه، اثر ايان فلمینگ انگلیسي را آشکار مياندابدي
که داستان فاروق در حجم کلي و دروني اشاره گرديد. مقايسۀ دو داستان حاضر نشان داد 

متن خود دارد. تقلید بیشتر مربوط به ساختار داستان و روايت، تراگونگي کاهشي نسبت به پیش
اي و الماس در نظام رسانهسبك جاسوسي بوده وتراگونگي مربوط به محتواست. در واقع بريق

 و فرهنگي تراگونگي ايجاد کرده است. اي، زباني متن تقلید نموده و در نظام نشانهژانر از پیش

اي فراهم نموده زمینه اندها ابدیالماسبا  الماسبریقاز نگاه پسااستعماري رابطۀ بینامتني  -
صداي فلمینگ را که فقط صداي فرادست است تا فاروق به عنوان نويسندۀ استعمارزده، اثر تك

پژواك صداي فرادستان و توانايي آنان رسد، به اثري دوآوايه تبديل کند که در آن به گوش مي
هاي منفي فرهنگ غربي باشد. همچنین هويت دوپارۀ فاروق سبب گرديده تا هر جا با جنبه

سازي استفاده کرده، فرهنگ غربي را پس زده و به فرهنگ شود، از راهبرد ديگريمواجه مي
قع لزوم او را در فضاي خود و امتیازات آن مفاخره نمايد. البته پیوندخوردگي هويتش در مو

دهد تا بین فرهنگ خود و ديگري آشتي برقرار کند و با نگاهي فرا وطني هم بینابین قرار مي
ها هاي مثبت فرهنگ هژمون در دنیا باشد و هم آن را به احترام ديگر فرهنگخود پذيراي جنبه
 سط دهند.ها نیکي را در سراسر جهان باشتراك گذاشتن خوبيفرا بخواند تا با به
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اي باشد متن نیست که وسیلهبینامتنیت فاروق تقلید محض و جعل و کپي ناشیانۀ پیش -
هاي زدگي، بلکه اين تقلید آکنده از تغییرات جدي و جايگشتبراي ابراز خودباختگي و غرب

گرايان راه را بر فنون جديد بسته و در دايرۀ فرهنگ مهم است تا نشان دهد او نه همچون سنت
زدگان مسخ در فرهنگ ديگري شده است. او از هر محصور گشته و نه همچون غرب قديم

دهد تا متني برازندۀ يك کند، اما آن را از فیلتر عقل و منطق عبور ميرويکرد بديعي استقبال مي
-ها، جاني تازه به فرهنگ نیمهسازي سبكاو توانسته با بومي اديب عرب به جامعه اهدا نمايد.

روند تا شیده و افتخارات آن را به رخ فرهنگ غرب بکشد و جوانان را که ميجان خود بخ
رسوم و اخالق شرقي خود را به فراموشي سپارند، به بازگشت و افتخار به هويت خود 

 فرابخواند.

رابطۀ  توان نتیجه گرفت که برقراريهاي صورت گرفته، ميبنابراين، با توجه به تحلیل     
 گردد.متن ميتنها مانع نوآوري نیست، بلکه منجر به معنا افزايي در بیشسابق نهبینامتني با متون 
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