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 .1مقدمه
«هژموني فرهنگي» يکي از انواع سلطه يا هژموني و مفهومي است براي توصیف نفوذ و تسلط
2
فرهنگي يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر که براي اولین بار توسط آنتونیو گرامشي،
جامعهشناس ايتالیايي در قرن بیستم مطرح شد .در هژموني فرهنگي ،طبقۀ داراي قدرت
ميکوشد تا تمامي باورها و سبك زندگي و بنیادهاي اعتقادي خود را در بطن جامعه جاري
کند و فرهنگ و هويت اقلیت را به ترتیبي که خواست آنان نیز باشد ،از بین ببرد.
1

نظريۀ هژموني فرهنگي گرامشي تأثیر فراواني در «مطالعات پسااستعماري» 3گذاشت.
مطالعات پسااستعماري نظريهاي انتقادي است که از سوي انديشمندان دورگه و چندفرهنگي
به گفتمان غربي و جهتگیري استعماري آن وارد شده و هدفش اين است تا راههايي را که
قدرت استعماري براي اعمال فشار و تحکم در پیش ميگیرد ،فاش کند .ناقدان پسااستعماري،
نظريۀ هژموني گرامشي را از جامعۀ مدني يك کشور به جامعۀ جهاني تسري دادند و تأثیر آن
را بر متون بررسي نمودند .ادوارد سعید ،4گاياتري اسپیواك ،5و هوميبابا 6از برجستهترين
نظريهپردازان بینامتنیت پسااستعماري بهشمار ميآيند .از ديدگاه ايشان متنها ابزار اصلي
هژموني فرهنگي و از مهمترين شیوههاي سلطهگري يا سلطهستیزي هستند؛ چراکه از سويي
استعمار که غرب نماد آن است ،از متنها براي تصويرسازي از خود و ديگري و تغییر هويت
مناطق تحتسلطه بهره ميبرد و از سويي ديگر ،متون شرقي به تقابل با متون استعماري برمي-

خیزند و همین امر سبب روابط بین متنها ميشود .در واقع ميتوان گفت :متون پسااستعماري،
به مثابۀ نوعي از «ادبیات مقاومت» است که به شورش علیه ظلم ميپردازد و همواره با فعالیت-
هاي آزاديخواهانه همراه است( .احمدي و دارابي )144
__________________________________________________________________________
:Hegemony
2
:Antonio Gramsci
3
:Postcolonial Studies
 )4018 -8991( .Edward Said :4او از بنیانگذاران نظريۀ پسااستعماري و منتقد فرهنگي و فعال سیاسي فلسطیني-
1

آمريکايي است.

 4021( .Gayatri Chakravorty Spivak :5تا کنون) او بانوي نظريهپرداز ادبیات پسااستعماري ،هنديتبار و ساکن
آمريکاست.

 4010( .Homi K. Bhabha :6تا کنون) او از مهمترين نظريهپردازان نقد و بینامتنیت پسااستعماري و هنديتبار و ساکن
آمريکاست.
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بینامتنیت پسااستعماري به شیوههاي گوناگوني ظهور پیدا ميکند .يکي از آنها مربوط به
هوميبابا است که دو مفهوم «پیوندخوردگي» 1و «هويت» 2را در مطالعات بینامتني مورد توجه
قرار ميدهد .از ديد وي بینامتنیت نتیجۀ وضعیت پیوندي سوژههاي مدرن است ،بدين معنا که
مؤلف تحتسلطه خود بینامتن يا محل تالقي متون است؛ به همین دلیل متنهاي تولیديافتۀ او
متنهاي پیوندي هستند ،پیوندي میان گفتههاي خود وي و آنچه از ديگري وام گرفته است؛ لذا
متون شرقي که موضوع آن همواره مواجهۀ خود و ديگري و صحنهاي براي متنپردازي به
سبك غربي براي اثبات خود است ،از اصليترين متون براي مطالعات بینامتني بهشمار ميآيند.
توجه پژوهش حاضر در اصل معطوف به نظرات هوميبابا است و در نظر دارد به «ادبیات
پلیسي» 3بهعنوان يکي از ژانرهايي که به دلیل پیوند سوژههاي آن با غرب ،قابلیت مطالعۀ
بینامتني را دارد ،پرداخته و با بررسي دو نمونه از اين ژانر ادبي در ادبیات انگلیسي و عربي
اقدام به تحلیل بینامتني آنها نمايد .يکي از اين دو اثر رمان«الماسها ابدیاند» 4اثر ايان
فلمینگ 5انگلیسي است و ديگري داستان «بریقالماس» اثر نبیل فاروق 6مصري.
پژوهش حاضر ،ضمن خوانش بینامتني دو داستان ،در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است:
الف .هژموني فرهنگي غرب و فرودستي سرزمین مصرچه تأثیري در اقتباس داستان بریق-
الماس از رمان الماسها ابدیاند ،داشته است؟
ب .تاثیرپذيري نويسندۀ داستان عربي از داستان انگلیسي چگونه نمود يافته است؟
 .7پيشينة تحقيق
اکثر پژوهشهاي انجام يافته در زمینۀ هژموني فرهنگي در حوزۀ علوم سیاسي و اجتماعي مي-
باشد؛ اما اين مفهوم در زمینۀ ادبیات هم مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهايي در اين راستا به
نگارش درآمده است ،مانند:
__________________________________________________________________________
:Hybridity
2
:Identity
1

3

:Policer Fiction
:Diamonds Are Forever
5
:Ian Fleming
6
:Nabil Farooq
4

945

تأثير هژمونی فرهنگی بر بينامتنيت پسااستعماری در داستانهای "الماسها ابدیاند" ،اثر ایان فلمينگ و "بریقالماس" ،اثر نبيل فاروق با تکيه بر نظریه هومی بابا

801

رسالۀ دکتري در حوزۀ زبانشناسي ()4101با عنوان« :هژموني زبان انگلیسي :رويکردها،
نگرشها و راهبردها» ،نوشتۀ حسین داوري که هژموني زبان انگلیسي و اثرات آن را بر روي
ساير زبانها با رويکردي تحلیلي مورد مطالعه قرار داده است .پاياننامۀ کارشناسيارشد ادبیات
انگلیسي ( )4101با عنوان« :تئوري هژموني فرهنگي گرامشي در "مردم جوالي" نادين
گورديمر» ،نوشتۀ بتول دورانديش .اين پژوهش يك مطالعۀ موردي بر روي رمان «مردم
جوالي» است که از منظر هژموني فرهنگي به نقد روايت پرداخته است.
در مورد نقد پسااستعماري نیز از مهمترين پژوهشهاي انجام شده در حوزۀ ادبیات عرب در
داخل کشور ميتوان موارد زير را ذکر کرد :پاياننامۀ کارشناسيارشد ( )4101با عنوان «نقد
پسااستعماري رمان "واحۀ الغروب" بهاء طاهر بر اساس رويکرد ادوارد سعید» ،نوشتۀ ناهید
خداداديان که در آن منظر شرقشناسي ادوارد سعید الهامبخش نويسنده در نقد رمان مذکور
گشته است و پاياننامۀ کارشناسيارشد ( )4101ديگري با عنوان «بررسي و تحلیل رمان ذاکرۀ
الجسد بر اساس مؤلفههاي پسااستعماري» ،نوشتۀ فرخنده سهرابي که تالش نموده است مؤلفه-
هاي پسااستعماري را در اين رمان معروف از احالم مستغانمي آشکار سازد.
مطالعۀ پژوهشهاي انجامشده بیانگر اين است که در زمینۀ هژموني فرهنگي هیچ پژوهشي
در رشتۀ ادبیات عرب صورت نگرفته است .در زمینۀ مطالعات پسااستعماري نیز همچنانکه
اشاره گرديد ،پژوهشهاي صورتگرفته غالبا به نقد پرداختهاند ،نه بینامتنیت؛ ضمن اينکه به
ادبیات پلیسي عربي بهطور مشخص در تحقیقها توجهي نشده است .لذا ميتوان گفت نوآوري
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
جاسوسي انگلیسي با تکیه بر نظريۀ هوميبابا در زمینۀ بینامتنیت پسااستعماري و تأثیر هژموني
فرهنگي بر اين رابطه است.
 .3هژمونی فرهنگی و تأثيرپذیری بينامنيت پسااستعماری از آن
تعريف کلي واژۀ هژموني را ميتوان بهرهمندي يك کشور يا گروه اجتماعي از قويترين
جايگاه در روابط با ديگران ،به همراه امکان اعمال کنترل و نفوذ و اقتدار دانست که بسته به
نوع کارکرد خود ،ميتواند انواع مختلفي مثل هژموني اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي
داشته باشد.

945

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

فرهنگ از ديدگاه گرامشي حوزۀ برخورد بین نیروهاي مسلط و تحت سلطه در جامعه
است ،يعني ديالکتیکي بین حوزۀ تسلط و مقاومت در فرهنگ وجود دارد .بنابراين طبق نظريۀ
هژموني فرهنگي ،فرآوردههاي فرهنگي تكمعني ،تحمیلي و صرفا به عنوان ابزار سلطه نیستند،
بلکه آمیزهاي از جريانات فرهنگي از باال به پايین ،تحمیلي ،خودجوش ،سلطهگرايانه و مقاومت-
 )14-18طبق نظريۀ هژموني فرهنگي ،طبقۀ مسلط تمامي باورها آمیز به شمار ميروند( .بشیريه
و شیوههاي فرهنگي خويش را به درون جامعه چنان تزريق ميکند که مشخصههاي فرهنگي و
هويت اقلیت را از بین ببرد .گرامشي ،هژموني را بهعنوان ابزاري فرهنگي ميبیند که طي آن
طبقۀ حاکم سلطۀ خود را بارضايت خودجوش گروههاي تابع حفظ ميکند .بنابراين هژموني
طبقۀ حاکم براي وي به اين معناست که اين طبقه توانسته است طبقات جامعه را به پذيرفتن
 )888ارزشهاي اخالقي ،سیاسي و فرهنگي خود ترغیب نمايد( .استريناتي
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.
( )49يانگ
در کل ،نظريۀ بینامتنیت 1گوياي اين امر است که هیچ متني مستقل نیست ،بلکه فشردهاي

از متون ديگر است که مرز بین آنها از بین رفته و متون سابق چنان در متن جديد پنهان شده-
 )80اين نظريه انواع مختلفي دارد که اند که تنها افراد خبره توان تشخیص آن را دارند( .عزام
بینامتنیت پسااستعماري از آن جمله است .بینامتنیت پسااستعماري به مکالمهاي بینافرهنگي و
بینامتني اطالق ميشو د که يك اثر ادبي میان دو فرهنگ استعمارشده و استعمارگر ايجاد مي-
کند(لین  )82و از آنجا که اين رويکرد بیش از همه در پي شکستن ساختار و شالودۀ استعمار
است ،لذا ميتوان آن را يك رويکرد پساساختارگرا و متأثر از آن در مطالعات بینامتني دانست.
مفهوم هژموني گرامشي مورد توجه منتقدان پسااستعماري قرار گرفته و طبق آن بر اين
باورند که اگر قدرت سلطۀ استعماري هژمونیك و به موازات رضايت باشد ،سلطهاش دوام
بیشتري خواهد داشت .بنابراين حکومتهاي استعماري در تالشاند تا رضايت برخي از
__________________________________________________________________________
:Intertextualite

1
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مجموعههاي استعماري را بهدست آورند( .لومبا  )11آنان معتقدند هدف استعمارگران در دورۀ
پسااستعمار سیطرۀ اقتصادي ،فرهنگي و تمدني بر مستعمرات سابق است که منافعي بهمراتب
بیشتر از سیطرۀ سیاسي و نظامي دارد؛ (راغب  )812براي مثال ،ادوارد سعید تحتتأثیر اين
نظريه اذعان ميکند که گفتمان غرب دربارۀ شرق به خدمت اهداف هژمونیك درآمده است؛
يعني سلطهگر با کسب رضايت مردم آنها را سرکوب ميکند و تحتسلطۀ خود درميآورد و
اين سلطه از طريق فرهنگ اعمال ميشود( .سعید ،شرق شناسي  )88-81او ميگويد :سلطه-
گران بهظاهر يك فرهنگ مشترك و بيطرف را رواج ميدهند ،اما در واقع اليۀ زيرين آن همان
خواستههاي خودشان را در خود نهفته دارد .فرودستان نیز با پذيرش اين فرهنگ و رضايت-
مندي از آن در سرکوب خويش سهیم ميشوند و نتیجه نوعي سلطۀ نرم است( .فتوحي )189
برخي از محققان پسااستعماري دريافتند که يکي از مهمترين عرصههايي که روابط سلطه-
گرانه میان قدرتهاي استعماري و مستعمرات سابق آنها را پابرجا نگه ميدارد ،عرصۀ متون و
ساختار فرهنگهاست .يك دلیل اهمیت دادن اين پژوهشگران به متون اين است که متنها از
مهمترين ابزارهاي استعمارگري هستند ،زيرا استعمار از متنها براي تصويرسازي از خود و
ديگري به بهترين شکل ممکن بهره ميبرد؛ (نامورمطلق  )428دلیل ديگر آنان اين است که
معتقدند متون از مهمترين اشکال استعمارستیزي يا کمك به گسترش آن توسط مردمان
استعمارزده هستند؛ يعني يك متن قادر است از طريق توصیف مثبت استعمارگران و توصیف
منفي استعمارشدگان يا نمايش غیرنقادانۀ مزايايي که استعمار دارد ،ايدئولوژي استعمار را
تقويت کند( ،تايسن  )812يا بهعکس ،با آشکار کردن چهرۀ پنهان آن به مبارزۀ نرم با متنهاي
استعماري بپردازد .در خالل اين صفآراييهاست که بینامتنیت پسااستعماري با ناديده گرفتن
ساختارهاي غربي متون ،چندصدايي و مکالمۀ بین متون غربي و شرقي را فرياد ميزند.
در میان انديشهورزان پسااستعماري ،هوميبابا از محققاني بود که میان نظريههاي
پسااستعماري و بینامتنیت پیوند ايجاد کرد .آراي هوميبابا مبتني بر شیوههاي تحلیلي منحصر به
فرد و معطوف به مناسبات فرهنگي متون در نظام سلطه بود که ما آن را ذيل هژموني فرهنگي
جاي داده و در خالل تحلیل بینامتني اين پژوهش از آن بهره ميجويیم.
 .0گذری بر ادبيات پليسی در غرب و سرزمينهای عربی
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ادبیات پلیسي يا جنايي به داستانهايي اطالق ميشود که در آنها جرمي روي داده باشد و
مجرم به وسیلۀ يك کارآگاه يا مأمور ،با روشهاي معقول و منطقي شناخته شود( .میرصادقي
)182
رمان پلیسي در اصطالح رايج آن نخستینبار در ابتداي قرن بیستم به عنوان يك ژانر ادبي

مطرح شد و نويسندگان و خوانندگان خاص خودش را يافت .اکثر منتقدان ادگار آلنپو 1را پدر
داستان پلیسي ميدانند و معتقدند نخستین بارقههاي ادبیات پلیسي در برخي داستانهاي اوديده
ميشود .آگاتا کريستي 2و دوروتي سايرز 3نیز از ديگر مشاهیر اين عرصه بودند که داستان-
هايشان عمدتا حول محور معما ميچرخید .با استقبال عموم از اين داستانها در غرب ،رمان
پلیسي در سالهاي دهۀ چهل به اوج شکوفايي خود رسید ،به گونهاي که يكچهارم کل کتاب-
هاي منتشرشده در آمريکا ،انگلستان و اروپاي غربي را تشکیل ميداد .اين ژانر شاخههاي متنوع
و گوناگوني دارد؛ داستانهاي «جاسوسي» 4و «تريلر» 5يا دلهرهآور نیز از زيرژانرهاي آن هستند
که هر يك بهنوبۀ خود سهم بزرگي در گسترش و جذابیت اين نوع داستاني در جهان داشتهاند.
عليرغم گرايش فراوان به داستانهاي پلیسي در غرب ،اين ژانر چند دهه نیست که وارد
سرزمینهاي عربي شده است و هنوز جايگاه خود را به عنوان يك نوع ادبي نیافته است .بیشتر
آثار موجود هم بهصورت ترجمۀ رمانهاي غربي تجلي يافته و کمتر نويسندۀ عربي تمايل
ورود مستقل به اين عرصه را دارد.
با توجه به اختالف جوامع در آداب و رسوم که بيشك تأثیر فراواني در ادبیات دارد ،به
نظر ميرسد خالي بودن ادبیات عربي از داستانهاي پلیسي و جنايي کامال طبیعي بوده و
عجیب نیست ،چرا که ادب همواره آيینه ملتها بوده و سبك زندگي آنها را منعکس ميکند.
بهطور کلي دلیل عدم اقبال نويسندگان عرب را ميتوان در دو مورد تبیین کرد :اول اينکه
ادبیات پلیسي توسط منتقدان عرب به عنوان چهرۀ نازلي از نوشتار معرفي ميشود که هرگز
نميتواند خود را به سطح متون ادبي واال برساند (شرشار  )0و دوم اينکه در کشورهاي عربي
__________________________________________________________________________
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جرم و جنايت سازمانيافته به معناي غربي آن رخ نميدهد و اين به تفاوتهاي فرهنگي و
سبك زندگي شرقي و غربي برميگردد .در اين میان ،تالش برخي از نويسندگان عرب براي
خلق آثار پلیسي و گسترش اين نوع ادبي ،قابل مالحظه است .نبیل فاروق از جملۀ ايشان است
که يکي از داستانهايش موضوع اين پژوهش قرار گرفته است.
 .8کوتاه دربارة «الماسها ابدیاند»« ،بریقالماس» و نویسندگان آندو

ايان فلمینگ ( )4092 - 4021يکي از نويسندگان مطرح ادبیات جاسوسي است .او انگلیسي-
تبار و مأمور سرويس مخفي بريتانیا بود .فلمینگ خالق داستانهاي شخصیت محبوب «جیمز
باند» بود .سابقۀ کاري وي در سازمانهاي اطالعاتي بريتانیا در خلق جیمز باند مؤثر بود ،زيرا
به عنوان افسر جاسوسي نیروي دريايي در طول جنگ جهاني دوم به کشورهاي مختلف سفر
کرد .همین سفرها قسمت عمدۀ بنمايه فکري او را براي خلق شخصیتي چون جیمز باند فراهم
کرد .گفته ميشود اين نويسنده شخصیت جیمز باند را بر مبناي يکي از همکاران خود خلق
کرده که مأموري شجاع و بيپروا بود .جیمز باند شخصیتي خوشپوش ،خونسردو بسیار
شجاع است که همواره در قالب نیروي خیربه مبارزه با شر که عمدتا هدفش نابودي منافع
بريتانیاست ،ميپردازد.
داستانهاي باند جزء پرفروشترين کتابهاي تاريخ قرار گرفت و چندين فیلم و رمان
جاسوسي به اقتباس از آن خلق شد .وي مجموعا نويسندۀ چهارده کتاب از مجموعۀ جیمز باند
بود که الماسها ابدیاند يکي از آنهاست .در اين داستان ،باند به عنوان افسر اطالعاتي بريتانیا
مأمور ميشود عاملین قاچاق الماس از معادن سیرالئون به آمريکا را پیدا کند ،اين قاچاق از
معادني صورت ميگیرد که به انگلیس تعلق دارد .او براي پیشبرد تحقیقاتش ،خود را يکي از
اعضاي گروه قاچاق جا زده ،به آمريکا ميرود و مخفیانه به شبکۀ آنها نفوذ ميکند و پس از
تعقیب و گريزهاي فراوان ،موفق به حل معماي قاچاق و شناسايي سرکردگان باند و متالشي
کردن آن ميگردد.
دکتر نبیل فاروق ( )4082يکي از اين نويسندگان عرب و اهل مصر است که با کنار
گذاشتن شغل اصلي خود يعني پزشکي ،تالش خود را منحصر در خلق داستانهاي پلیسي و
علمي_تخیلي نموده است .او با نوشتن بیش از پانزده مجموعۀ پلیسي ،از پیشگامان اين ژانر در
مصر و ساير کشورهاي عربي به شمار ميآيد .مجموعۀ «رجلالمستحيل» يکي از سري آثار
نبیل فاروق است که با صدوشصت عنوان داستان ،از شهرت فراواني برخوردار گشته است.
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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
مأمور شد .اين قهرمان مردي به نام «ادهم صبري» است که داراي ويژگيهايیشبیه جیمز باند
ميباشد.
بریقالماس يکي از داستانهاي مجموعۀ رجلالمستحيلاست که حول محور قاچاق
الماس ميچرخد ،در اين داستان ادهم صبري از سوي ادارۀ اطالعات اسپانیا دعوت به همکاري
در پروژۀ انهدام باند قاچاق در اين کشور ميشود .دلیل اين دعوت استیصال نیروهاي اطالعات
اسپانیا از انهدام باند ،با توجه به حرفهاي بودن اعضاي آن و اعتمادشان به مهارت فوقالعادۀ
ادهم صبري است .اين قهرمان نیز با استفاده از تغییر قیافه و جازدن خود به عنوان يك
خالفکار و نفوذ در باند مافیا ،پس از کشمکشهاي فراوان موفق به انجام مأموريت و دستگیري
قاچاقچیان الماس در اسپانیا ميگردد.
 .6تحليل بينامتنی دو داستان بر اساس نظریة فرهنگی هومیبابا
در دوران پسااستعمار نمونههاي فراواني از ارتباط بینامتني متون شرقي با آثار شناختهشدۀ غرب
وجود دارد .شکي نیست که داستانهاي ژانر جنايي با تمام خردهژانرهاي آن ارمغان غرب براي
همۀ جوامع شرقي در دورۀ پسااستعمار است .هرچند ذائقۀ عربي هنوز پس از سالها ،چندان با
اين ژانر وارداتي به خاطر تهي بودن از عناصر زيباييشناختي سازگاري نیافته ،اما به دلیل
هژموني رسانهاي غرب و برجستهسازي آثار مطرح جنايي غرب در رسانهها ،مقاومت ايشان
ثمري نداشت و اين ژانر بهسرعت گامهاي رو به جلوي خود را در تمام شرق عربي پیمود.
بنابراين هم مخاطبین خاص خود را در میان نسل جوان يافت و هم نويسندگان عالقهمند به
اين ژانر را از طريق آشنا کردن ايشان با متون غربي در دامن خود پرورانید .نبیل فاروق از مهم-
ترين اين نويسندگان است که اگر او را بهواسطۀ آثار فراوان و ارزشمندش و همچنین اثربخشي
بر رواج ژانر پلیسي و جاسوسي ،پرچمدار اين ژانر در ادبیات عرب بدانیم ،اغراق نکردهايم.
داستان بریقالماس از آثار فاروق با داستان الماسابدیاند فلمینگ ارتباط بینامتني از نوع
برگرفتگي يا اقتباس برقرار کرده است که ژرار ژنت 1نام بیشمتنیت 1بر آن نهاده است که متن
__________________________________________________________________________
 )8102-0331( .او نظريهپرداز فرانسوي بود و در عرصۀ نقد ادبي و روايتشناسي آثار مهمي دارد:Gerard Genette.
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اول يا اقتباسشونده را پیشمتن 2و متن دوم يا برگرفته را بیشمتن 3مينامد .رابطۀ برگرفتگي
خود به دو نوع تقلید يا همانگونگي 4و تغییر يا تراگونگي 5تقسیم ميشود .براي اينکه
موضوعي در اين حوزه مورد مطالعه قرار گیرد ،نیاز به سه شرط اساسي دارد که عبارتاند از:
متني بودن موضوع ،وجود دو متن يا بیشتر ،اطمینان به رابطۀ آن دو( .آذر  )88تحقق دو شرط
اول در کنار شباهت عنوان و موضوع داستان بریقالماس با داستان الماسها ابدیاند که دربارۀ
قاچاق الماس است ،اطمینان به رابطۀ برگرفتگي میان اين دو متن را در ذهن ايجاد مينمايد.
توجه به رابطۀ برگرفتگي براي درك نظريۀبینامتني هوميبابا ضروري بوده و ابزار تحلیل متن
طبق اين نظريه محسوب ميگردد.
 .6/1تأثير هژمونی فرهنگی بر تعدد آواها در دو داستان
نخستین تأثیر هژموني فرهنگي بر متون اين است که متون فرادستان را متوني تكصدا و متون
فرودستان را متوني چندصدا يا چندآوا بار ميآورد ،زيرا تحتتأثیر آن ،فرادستان فرهنگ خود
را تنها فرهنگ مورد پذيرش ميدانند و تنها در چهارچوب آن به ساختن متون دست ميزنند،
لذا از متون آنها فقط يك آوا شنیده ميشود و آن آواي فرادست يا طبقۀ هژمون است .در
مقابل ،فرودستان متون بینامتني را خلق ميکنند تا آواي فرهنگ فرودست را هم در کنار صداي
فرادست به گوش جهانیان برسانند.
بینامتنیت پسااستعماري گوياي اين مطلب است که نويسندگان کشورهاي سابقا استعماري
با بازسازي ادبیات شناختهشدۀ غرب ،در پي واسازي معنا و ارزشهايي هستند که در جهان
داستاني يكجانبه از سوي غرب به عنوان ارزشهاي برتر ارائه شدهاند .در اين آثار ،گفتمان
مسلط اروپامحور دربارۀ خودشان و دربارۀ شرق و مردمانش به چالش کشیده شده و در مقابل
يك ضدگفتمان ساخته ميشود که هدف آن دگرگوني آثار تكصدا و تبديل آنها به گفتمان
دوصدايي است.
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رمان الماسها ابدیاند يك رمان استعماري و تكصداست ،زيرا فقط گفتمان استعمارگر
در آن شنیده ميشود .در اين رمان ،قهرمان داستانهاي فلمینگ يا همان جیمز باند بهعنوان
قهرماني شکستناپذير از نژاد برتر انگلیسي معرفي ميشود که نماد حق در برابر باطل است و
يكتنه به جنگ با شرارتها ميرود ،او از هیچ خطري باك ندارد و در بدترين موقعیتها بر
دشمنان غلبه ميکند و از همۀ مأموريتها موفق برميگردد.
نقد پسااستعماري ،پیدايش هر محصول فرهنگي مثل رمان را فرايندي ميبیند که به
سیاست و پیشزمینههاي تاريخي وابسته است؛ براي مثال ادوارد سعید در نقد رمانهاي
رابینسون کروزو مينويسد« :آنچه اين رمان و تحلیل آن را ممکن ساخت ،مأموريت امپريالیسم
براي کشورگشايي بود( ».سعید ،فرهنگ وامپريالیسم  )28پیدايش داستانهاي جیمز باند در
دوران پس از جنگ جهاني دوم و در شرايطي بود که امپراتوري چندصد سالۀ بريتانیا که به
باور خودشان چنان پهناور بود که «خورشید در آن هرگز غروب نميکرد» ،کمکم با ظهور دو
دولت آمريکا و شوروي رو به افول نهاده بود ،ولي انگلیسيها هنوز خود را ابرقدرت مي-
پنداشتند .پس چهبسا هدف فلمینگ که سالها در کسوت مأمور امنیتي انگلیس به سرزمینش
خدمت کرده بود ،بازنمايي و برجستهسازي قدرت بريتانیا بر نفوذش در سراسر جهان و تجديد
روحیۀ هموطنان خود با تأکید بر توان جاسوسي مأموران اين کشور در ساير کشورها در جهت
حفظ برتري و منافع ملي بود .در اين داستانها چنین القا ميشد که هیچکس در دنیا قادر به
ايجاد مخاطره براي بريتانیاي کبیر نیست و اگر اين کار را انجام دهد ،سرانجامش نابودي و
مرگ خواهد بود و قدرت يك مأمور مخفي انگلیسي بهعنوان مشتي از خروار است.
داستانالماسها ابدیاند در سال  4082نوشته شده است .در اين سال کشور سیرالئون
هنوز مستعمرۀ انگلیس بود و در سال  4024به استقالل رسید .در آن زمان همۀ ثروت اين
کشور توسط انگلیسيها به يغما ميرفت و معادن الماس نیز از آن جمله بود؛ اما در گفتمان اين
داستان از سیرالئون بهعنوان قلمرو بريتانیا ياد ميگردد و معادن الماس آن ،مايملك دولت
انگلیس خوانده شده و بهرهبرداري از آن جزء حقوق حقۀ استعمارگر بهشمار ميرود« :به نظر
میاد بیشتر چیزي که تو دنیا بهش "الماسهاي جواهري" میگن ،توي قلمرو بريتانیا استخراج
میشه ...بريتانیا از اول قرن اين کسبوکار رو دستش گرفته و براي رسیدن به اين نقطه برنامه-
ريزي کرده .حاال تجارت بزرگي شده .پنجاه میلیون پوند در سال ،بزرگترين کارگاه پولسازيه
که داريم .خب وقتي مشکلي پیش بیاد دولت نگران میشه( »...فلمینگ  )81ايدئولوژي حاکم بر
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الماسها ابدیاند همان ايدئولوژي دورۀ استعمار نو است ،مبني بر اينکه بريتانیا به عنوان
استعمارگر حق و لیاقت چپاول ساير کشورها را دارد و حتي در کشوري که مستقیما قادر به
اعمال قدرت نیست ،مانند آمريکا در اين داستان ،به خود اجازه ميدهد مخفیانه و نامحسوس و
بدون هماهنگي با حاکمیت آن کشور ،در خاکش نفوذ نموده و دشمنانش را شکست دهد« :اين
مسأله 1هیچ ضرري واسه اياالت متحده نداره .فکر نميکنم اگه برعکسش هم بود ،فرقي مي-
کرد .واسه پلیس امآيفايو ،آمريکا خرج از صالحیته .فقط تشکیالت ميتونه کار رو دست
بگیره)88( ».
مردمان بومي مستعمرات در اين داستان به صورت مردماني حقیر و نادان بازنمايي شدهاند
که تنها قادر به کارهاي سخت فیزيکي هستند و از فکرشان بهرهاي نميبرند .آنان ارزش
الماسهايي را که به سختي از معدن استخراج ميکنند ،نميدانند؛ بهطوري که جواهرات
چندهزار پوندي را به بهاي اندك به دندانپزشك معدن که يك انگلیسي است« :مرد رفتن
الماسهايي را تماشا ميکرد که به ارزش صدهزار پوند بودند و مردانش حین حفاري کش مي-
رفتند و وقتي او کنار صندلي دندانپزشکي با تندي ازشان جاي درد را ميپرسید ،معموال آنها
را روي زبان صورتيشان نگه ميداشتند ...او جواهرها را بیرون ميآورد و بعد آرام ميگفت:
پنجاه ،هفتادوپنج ،صد ...و آنها همیشه سر تکان ميدادند و اسکناسها را ميگرفتند ...آنها
قیمتش را قبول ميکردند)42( ».
سیاهان آمريکا هم که اجدادشان به عنوان برده به اين کشور رفتهاند ،موقعیتي بهتر از
بومیان آفريقا در اين داستان ندارند و در بدترين قیافهها و نازلترين شغلها و بهدور از آداب
اجتماعي نشان داده ميشوند ،مانند تصويرسازي نويسنده از مرد سیاهپوستي که در حمام گل و
گوگرد کارگري ميکرد« :مرد سیاهپوست چاق و کچلي با سبیل بينظم و رو به پايین نزديك
آمد و با بياعتنايي پرسید :مشکلتون چیه آقا؟ ...وقتي سالنهسالنه سراغ کارهاي خودش مي-
رفت ،پاهاي بزرگش روي زمین خیس شلپشلپ صدا ميکرد .باند مرد الستیكمانند را نگاه
کرد و از فکر سپردن بدنش به آن بازوهاي گوشتآلوي آويزان با آن خطهاي صورتي کف
دستش ،مورمورش شد .باند عطوفتي ذاتي به رنگینپوستان داشت ،ولي انديشید در مقايسه با
آمريکا که از روز اول مدرسه با مسألۀ رنگینپوستي مواجه ميشويد ،انگلستان چقدر خوش-
اقبال بوده است)411( ».
__________________________________________________________________________
 :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
استقالل را چشیده است ،اما آثار و تبعات استعماري که قرار بود عمران و آبادي براي مردمش
بیاورد ،ولي چیزي جز فالکت براي آنان نداشت ،پیش ديدگانش هست .هژموني فرهنگي
غرب باعث شده است تا فاروق نیز همچون ديگران مسحور سبكهاي نوين ادبي غرب شود و
از آن تقلید کند .براي اين کار نبیل فاروق در ابتدا دست به تقلید از ژانر جاسوسي ميزند که
بهشدت مورد استقبال مردم و بهويژه جوانان قرار گرفته است ،و سپس دست به آفرينش
قهرماني بهنام ادهم صبري ميزند که شباهت فراواني به جیمز باند داستانهاي فلمینگ دارد.
موضوع برخي از داستانها از جمله بریقالماس هم شباهت فراواني به متن انگلیسي دارد.
نحوۀ تقلید در اين موارد چنین است:
 .6/1/1تقليد در ژانر
هر دو داستان متعلق به ژانر جنايي و خردهژانر تريلر جاسوسي ميباشند؛ چرا که قهرمان ژانر
جاسوسي به جاي کارآگاه ،يك جاسوس است و جرم رخ داده در آن معموال از جرمهاي
پنهاني سیاسي يا اقتصادي ميباشد و ژانر تريلر نیز صرفا براي جلب عالقه طراحي شده و با
ايجاد هیجان و تصويرسازي از ماجراجوييهاي قهرمان به دنبال نیل به اين هدف بوده و
معموال با خردهژانرهاي ديگر ترکیب ميشود( .اسکاگز  )482-480خصائص هر دو زير ژانر
در اين دو اثر ديده ميشود ،بنابراين داستان بریقالماس رابطۀ درونژانري با پیشمتن خود
برقرار کرده است.
 .6/1/7تقليد در موضوع
نويسندۀ بریقالماسداستان خود را به تقلید از متن اول به موضوع قاچاق الماس بهعنوان
گرانبهاترين سنگ جواهري جهان اختصاص ميدهد که توسط گروههاي مافیايي پرنفوذ انجام
ميپذيرد .سرکردگان اين باندها در ظاهر از اعتبار اجتماعي بااليي برخوردارند ،بهطوري که
کشف پشت پردۀ اهداف و روش کارشان چنان سخت است که نیاز به يك جاسوس کارکشته
دارد تا با هوش باال و مهارتهاي خارقالعادۀ خود آنها را به چنگ عدالت بسپارد.
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 .6/1/3تقليد در شخصيت اصلی
شباهتهاي فراوان قهرمان بیشمتن به قهرمان پیشمتن باعث شده برخي از منتقدان ،ادهم
صبري را بدل عربيشدۀ جیمز باند بهشمار آورند .از مهمترين آن شباهتها عبارتاند از اينکه
هر دو شخصیت از لحاظ تیپ شخصیتي ،جاسوس و مأمور مخفي اطالعاتي کشور خود مي-
باشند و براي مأموريت به يك کشور خارجي ميروند و خود را به جاي يك فرد خالفکار جا
ميزنند؛ هر دو از لحاظ ذهني بسیار باهوش و و از لحاظ خلقي بسیار شجاع و بيباك هستند
و توانايي فوقالعادهاي در حل سريع بحرانها دارند؛ هر دو قهرمان داراي روحیۀ شکستناپذير
بوده و ارادۀ آنها براي پیروزي بر تبهکاران از اعتماد به نفس عمیقشان ناشي ميگردد؛ از نظر
جسماني ،هر دو قهرمان خود را در آمادگي بدني کامل نگه داشته و بر فنون رزمي تسلط الزم
را دارند و در مواقع بحراني از آن استفاده ميکنند؛ عالوه برفنون رزمي ،هر دو شخصیت با
انواع سالحها ،ابزارهاي روز و کاربرد آنها نیز آشنايي کافي را دارند.
البته تقلید نبیل فاروق از ژانر داستانهاي فلمینگ و شخصیتهاي آن با اين هدف صورت
گرفته است که گفتمان تكصدا و استعماري فلمینگ را به چالش بکشد .با خلق اين قهرمان،
فاروق باب گفتماني تازه را ادبیات جاسوسي گشوده و گفتمان تكصداي نويسندۀ غربي را به
گفتمان دوصداي شرقي بدل نموده است تا نشان دهد که اين فقط غرب نیست که مردان جان-
برکفي دارد که در همه جاي دنیا با اشرار ميجنگند و شکستشان ميدهند ،بلکه مردمان شرقي
هم عليرغم اينکه سالها کشورشان مورد اشغال و غارت بوده و قدرت و هويتشان تحقیر
شده است ،غرور و انگیزۀ الزم را براي شکست دشمنان خود دارند .نبیل فاروق با ايجاد تغییر
و تراگونگي در شخصیت تالش ميکند به اين هدف مهم دست يابد:
 .6/1/0تغيير در شخصيت اصلی
در مقابل کساني که ادهم صبري را نسخۀ بوميشدۀ جیمز باند ميدانند ،تغییرات و تراگونگي
زيادي در شخصیت ادهم وجود دارد که سبب گرديده بسیاري از طرفدارانش اين نکته را انکار
کنند که اين داستانها تحتتأثیر داستانهاي فلمینگ است؛ از مهمترين اين تغییرات در داستان
بریقالماسمواردي است از قبیل اينکه اوال تفاوتي فاحش بین اين دو شخصیت از نظر
اخالقي وجود دارد .باند به خاطر روابط متعدد با زنان و استفادۀ ابزاري از آنان ،مردي هوس-
ران و بيتوجه به اصول اخالقي شناخته ميشود .او در هر داستان عاشق يك دختر ميشود و
بعد از برقراري روابط بيحساب ،رهايش ميکند؛ بهعنوان مثال در اين داستان ،در جواب دختر
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مورد عالقهاش ،تیفاني که از او ميپرسد ازدواج کرده يا نه ،نظر خود دربارۀ ازدواج را چنین
بیان ميدارد -« :نه گهگاه معشوقه داشتهام - .چراهیچ وقت ازدواج نکردي؟  -احتماال چون
فکر ميکردم يه نفري بهتر ميتونم زندگیم رو بچرخونم( ».فلمینگ  )881عالوه بر اين او دائم
در حال مصرف مشروبات الکلي و سیگار است« :باند پیالهاش را برداشت و از فراز لبهاش
دختر را نگاه کرد و گفت :هنوز به افتخار موفقیت توي عملیات ننوشیدهايم )02( »...همچنین
باند عاشق قمار و شرطبندي است و حتي در حین مأموريت دست از آن نميکشد؛ در مقابل
ادهم صبري فردي متعهد و مؤمن به خداوند متعال و معتقد به قضا و قدر است و همچنین او
شع
مبتس 1
اهل مصرف سیگار و مشروبات الکلي نیست« :چویس أ ل سیجارة وقدم ِلدهم واحدة ،لکنه اعتذر ما»
(فاروق  )42او عزت نفس بااليي داردو حتي در مأموريتها که نقش خالفکاران را بازي مي-
کند ،به اصول اخالقي خود پايبند است و تحت هیچ شرايطي از آن دست نميکشد؛ مثال در
جواب دونا ماريا ،ضدقهرمان قصه که از او ميخواهد سیگارش را روشن کند ،پاسخ ميدهد:
لع
ح
لیشع
2
«آسف یا دوان ماریا ،لست أجید هذا ا مل ،یمکنك استدعاء أحد هؤالء ل سیجارتك ،ثم إنني الأدخن و ال أ مل ثقابا».
( )19عشق او يك عشق پاك نسبت به همکارش مونا است؛ اما آندو عليرغم عالقۀ فراوان،
یتمل لع
همیشه در روابط خود ادب و حیا را مراعات ميکنند -« :کني ا جب دائما یا سیادة المقدم عندما أراك
لم
بتس
مت
نکرا ...ا م أدهم و هو یقول :ا هم أن یخدع تنکري هذا دوان ماریا یا زعزیتي )84-88( 3».ثانیا با اينکه هر دو
شخصیت آشنا به فنون رزمي و انواع سالحها هستند ،اما جیمز باند بیش از قدرت و مهارت
جسمي خود ،به ترفندهاي تکنولوژيکي ارائه شده توسط سرويس اطالعاتي تکیه ميکند .او به
راحتي دشمنانش را ميکشد و از خونريزي ابايي ندارد« :باند که درگیري خونش را بهجوش
آورده بود ،براي تفنگ جلوي پاي مكگانگل روي زمین شیرجه زد .دست باند به تفنگ رسید
و دو گلوله به طرف فراسو شلیك کرد ...اين بار صداي افتادن بدن روي پیادهروي الوارپوش،
نهايي به نظر ميآمد( ».فلمینگ  )841-841در مقابل ادهم ترجیح ميدهد به جاي اسلحه از
ج ین
فنون رزمي براي شکست دشمنانش استفاده کند« :لم یکد ارل ل هي عبارَت حتي تحرکت قدم أدهم
__________________________________________________________________________
 :چويس -مأمور امنیتي اسپانیا -سیگاري روشن کرد و يکي هم به ادهم تعارف کرد .ولي ادهم با لبخند عذرخواهي کرد.

1

 :متأسفم دونا ماريا ،من اين کار رو نميپسندم .تو ميتوني يکي از اينها رو صداکني که سیگارت رو روشن کند .در ضمن،

2

من نه سیگار ميکشم و نه کراوات ميبندم.

جناب سرگرد ،من هر وقت شما رو ميبینم که تغییر چهره داديد ،متعجب ميشوم – ...ادهم لبخندي زد و گفت :عزيزم مهم :3
اين است که اين تغییر چهرۀ من دونا ماريا را فريب دهد.
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لم لتطی
ج
کا طرقة ،ح بالمسدس الذي یمسك هب ،ثم دار علي قدم واحدة رکاقص البالیة وسدد لکمة اقسیة إلي أنف ارل ل اآلرخ
بیمناه )12( 1»...او تنها در آخرين برخوردش با قاچاقچیان است که اسلحه به دست ميگیرد ،آن
هم اسلحهاي است که از دست خودشان به چنگ آورده و برعلیه خودشان بهکار ميگیرد« :في
لجم
تلك اللحظة الحظ ا یع ِلول رمة أن أدهم یمسك في یده بمسدس زمود ب کاتم الصوت )498( 2»...ادهم از قتل و
خونريزي بيدلیل بیزار است و در تمام کشمکشهايي که با قاچاقچیان دارد ،بدون کشتن يك
نفر بر ايشان چیره ميشود .او حتي ضدقهرمان را نیز از مرگ حتمي نجات ميدهد« :لم تدر دوان کم
سم
من
بل
فت
رم من الوقت ،ولکنها عندما حت عینیها وجدت أدهم حنیا فوقها ،و شعره یقطر الماء علي وجهها و عت أدهم یقول هجته
سیق
السارخة :کان الندم تلني لو أصابك سوء)448( 3».
عالوه بر اين ،فاروق به مصاف گفتمان سلطهمحور فلمینگ نیز ميرود که به جاسوسان
بريتانیا مجوز ميدهد تا بدون هماهنگي و کسب اجازه به هر کشوري که نیاز باشد ،وارد شوند
و حتي با کد «دوصفر» اجازۀ تیراندازي آنها را هم در ساير کشورها صادر ميکند« :اليتر
پرسید :هنوز نمرهات دوصفره که نشون ميده مجوز کشتن داري؟» (فلمینگ  )422قهرمان
داستان او ،گذشته از اينکه به دعوت خود اسپانیا به آنجا ميرود ،با مأموران آنها هماهنگي
الزم را دارد و حتي ترجیح ميدهد به جاي کشتن مجرمین ،آنها را تحويل مأموران اسپانیا دهد
تا مطابق قانون خودشان به جرمشان رسیدگي شود .بدين ترتیب ،فاروق گفتمان احترام به
حاکمیت ساير کشورها در عین قدرت را در برابر گفتماني که ارزشي براي آن قائل نیست ،به
رخ ميکشد.

 .6/7تأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسنده در الماسها ابدیاند و بریقالماس

با توجه به اينکه متنها نظامي از نشانههاي معنادار هستند که هويت خود و ديگري را مي-
سازند ،دومین تأثیر هژموني فرهنگي بر متون اين است که باعث ميشود سازندۀ متون در طبقۀ
فرادست يا استعماري براي خود هويت اصیل و غیر قابل تغییري را تصور کند و مطابق آن به
__________________________________________________________________________
 :هنوز آن مرد حرفش را تمام نکرده بود که پاي ادهم مثل چکش حرکت کرد تا اسلحهاي را که در دست گرفته بود ،بیندازد؛

1

بعد مثل رقاص روي يك پا چرخید و مشت محکمي به دماغ مرد ديگري در سمت راستش زد...
 :در اون لحظه همه براي اولین بار ديدند که ادهم يه اسلحه با صداخفهکن در دست گرفته.
 :دونا نفهمید چه مدت گذشت ،اما وقتي چشمهاش رو باز کرد ،ادهم رو ديد که باالي سرش خم شده و احساس کرد که

2
3

داره به صورتش آب ميپاشه و شنید که با همان لحن تمسخرآمیز خود ميگويد :اگر آسیبي به تو ميرسید ،پشیماني من رو مي-
کشت.
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متنسازي بپردازد؛ در مقابل سازندۀ متون در طبقۀ فرودست که تحتتأثیر هژموني و نفوذ
فرهنگ ديگري و اختالط آن با فرهنگ خودي ،دچار بحران هويت شده است ،هويت چندپاره
براي خود قائل شده و متني را بیافريند که در آن پیوند میان هويتها به تصوير کشیده ميشود.
به همین دلیل متن او يك متن پیوندي است که بین هويت خود (شرق) و ديگري (غرب)
تلفیق ايجاد کرده است.
حال سؤال اساسي که در باب هويت بايد بدان توجه کرد ،اين است که آيا هويت امري
ثابت است يا متحول؟ برخي از نظريات مدرنیستي هويت ،از جمله نظريۀ هوميبابا هويت را
امري نسبتا ثابت ميدانند که دائما در معرض تفسیر و باز تفسیر قرار ميگیرد.
 .6/7/1تأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسندة پيشمتن
هژموني فرهنگي باعث ميشود نويسندۀ کشور فرادست دچار «قوممداري» شود .قوم-
مداري ،گرايشي است که برحسب آن ،افراد جامعه هويت ملي خود را مقدس و غیرقابل تغییر
و فرهنگشان را برتر از فرهنگ ديگران ميپندارند( .کوئن  )28استعمار و سلطۀ سیاسي-
فرهنگي غربي ها بر جهان باعث ايجاد اين حس در آنان شده است؛ فلمینگ هم به عنوان
نويسندۀ غربي و بهويژه انگلیسي از اين قاعده مستثني نیست و حس برتري نژادي و پست
شمردن ديگر فرهنگها از داستانش برداشت ميشود که در مبحث تكصدايي به مواردي از آن
اشاره گرديد .مثال در توصیف طرز فکر دندانپزشك انگلیسي معدن الماس که رابط قاچاق
بود ،دربارۀ خلبان آفريقايي چنین ميگويد« :او از تمام سفیدهاي آفريقايي نفرت داشت ،به-
خصوص از اين يکي...که خلبان نیروي هوايي آلمان شده و تحت فرماندهي فرمانده گلند براي
دفاع از امپراتوري جنگیده است .آنها نژادي حرامي ،مکار ،احمق و بيبته بودند( ».فلمینگ
 )44-48يا همین فرد وقتي از شرايط سخت قاچاق و بحراني شدن اوضاع و افزايش کنترلها
در معدن به همکارش توضیح ميدهد ،دربارۀ کارگران معدن ميگويد« :خودت اين خوكهاي
سیاه رو ميشناسي ديگه .اونها يه مشت و مال حسابي رو تحمل نميکنن)41 ( ».
 .6/7/7تأثير هژمونی فرهنگی بر هویت نویسندة بيشمتن
استقرار نظام استعماري در هر زمان و هر سرزمیني که صورت گرفته ،ملت آنجا را از
فرهنگشان و اساسا از هر نوع فرهنگي تهي ساخته است (رضوانطلب و مهرابي  )198و هويت
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مردم استعمارزده را دچار خدشه کرده است .البته میزان تأثیر هژموني فرهنگي بر هويت همۀ
مردم مستعمرات و بهويژه نويسندۀ اين طبقه متفاوت است .در عصر استعمار فرانو ،فرهنگ
جوامع استعمارزده وقتي در برابرگفتمانهاي هژمونیك فرهنگ استعمارگر قرار ميگیرد ،تالش
ميکند براي جلوگیري از نابودي به شکل ديگري قدرت را به دست گیرد يا حداقل از
رمزگانهاي فرهنگي خود دفاع کند .روشنفکران جامعۀ استعمارزده و از جمله نويسندگان
ياوران فرهنگ خودي (شرق) در برابر فرهنگ ديگري (غرب) هستند.

هوميبابا و همفکرانش معتقدند هويت فقط وجه تمايز خود و ديگري نیست ،بلکه مي-
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
برتر (خود) و شرق در جايگاه پايینتر (ديگري) قرار گرفته است و در نتیجه هويت برتر غرب
ساخته شده است( .جي  )84طبق اين ديدگاه ،نويسندۀ استعمارزده جايگاه خود را بین دو
فرهنگ غالب بیگانه و مغلوب خودي ميبیند .حال او داراي دو هويت است ،اولي هويت
ملياش که به آن ميبالد و دومي هويتي که در تعامل با غرب به وجود آمده و آن همان هويت
پستتر يا به تعبیر هوميبابا احساس «ديگربودگي» است .او احساس گیر افتادن بین فرهنگها
را دارد ،اين احساس همان «بحران هويت» 1است که موجب ازهمگسیختگي رواني فرد
استعمارزده ميشود و هوميبابا در کتاب «موقعیت فرهنگ» آن را «آستانه» 2يا فضاي «بینابین»
مينامد .در نظر او اين فضا «همانند راهپلهاي است که مفهوم هويت در درون آن در حال
حرکت بین باال و پايین است( ».بابا  )8براي برونرفت از اين بحران نويسنده دو راه پیشرو
دارد.
3

.6/7/7/1دیگریسازی
ديگريسازي عبارت است از تکیه بر تضاد و تقابل دوگانۀ خود و ديگري؛ يعني نويسنده با
برجستهسازي «تفاوت فرهنگي» ،بر اصالت فرهنگ خود پافشاري نموده و در مقابل حس
ديگربودگي که غرب به او القا ميکند ،از فرهنگ وارداتي غرب «ديگري» ميسازد تا با مقاومت
در برابر آن و دفاع از فرهنگ خودي ،هويت «خود» را تثبیت نمايد.
__________________________________________________________________________
:Identity Crisis
2
:Threshold
3
:Othering
1
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يکي از راه هاي مقابله با فرهنگ «ديگري» ،برتر دانستن سنتهاي فرهنگي «خود» و
پايبندي و مفاخره بدان است ،همان راهي که فاروق در اغلب قسمتهاي مجموعۀ رجل-
المستحيل پیش ميگیرد و در داستان بریقالماس هم مواردي از آن را با ايجاد تغییرات
فرهنگي به نمايش ميگذارد:
 .6/7/7/1/1تغيير فرهنگی
منظور از تغییر فرهنگي ،تغییر فرهنگ بیشمتن نسبت به پیشمتن و تفاوت در خاستگاهها و
پیشینۀ فرهنگي آنها است .از نظر فرهنگي ،دو حالت کلي حاکم بر روابط میان متنها ،درون
فرهنگي و بینافرهنگي است .در حالت درونفرهنگي ،دو متن مطالعاتي از يك فرهنگ خاص
هستند؛ اما در حالت بینافرهنگي ،دو متن مورد بررسي داراي فرهنگهاي متفاوتي هستند.
(نوروزي و ديگران )2
در داستان بریقالماس تغییر فرهنگي نسبت به پیشمتن وجود دارد ،زيرا متن اول برخاسته
از دل فرهنگ غرب و متن دوم متعلق به فرهنگ شرقي ،عربي و اسالمي است ،پس بینشان
رابطۀ بینافرهنگي برقرار است و همین سبب تغییر در حوزههاي زيرمجموعۀ فرهنگ گشته
است که در اين بخش به بررسي گوشهاي از آنها ميپردازيم:
الف .تغيير انگيزشی .تغییر در انگیزه يکي از مهمترين انواع تغییر فرهنگي است ،زيرا انگیزه
ناشي از طرز تفکر انسانهاست که ريشه در فرهنگ دارد .از مهمترين تغییرات انگیزشي در
بریقالماس بايد به موارد زير اشاره کرد:
در داستان بریقالماس ،ادهم ضدقهرمان را از مرگ نجات ميدهد و انگیزۀ خود از چنین کاري
ینب
را اجراي عدالت و اعتراف دشمن به شکستناپذيري ادهم اعالم ميداردِ« :لن مثلك ال غي أن
یم
وت هکذا کالفأر الغریق یا دوان ماریا .سیسعدني أن أقدمك للعدالة حتي تنالي َجائك عما اقترفته .وِلسعد ِبؤیة وجهك عندما
تعلم
ی
ین أَّن ما من ارمأة في العالم مکنها أن تهزم أدهم صبري ،حتي لو کانت انعمة مثلك( 1».فاروق  )441اين
انگیزه در الماسها ابدیاند ،وجود ندارد .انگیزۀ قهرمان پیشمتن از انجام مأموريت ،از روي
عرق ملي و انجام وظیفه است ،همانطور که اليتر دوست آمريکايي باند خطاب به وي به آن
__________________________________________________________________________
 :چون مثل تويي شايسته نیست مثل يه موش غرقشده بمیره دونا ماريا .اينکه تو رو به دست عدالت بسپرم تا به خاطر

1

کارهايي که مرتکب شدي مجازات بشي ،خوشوقتم ميکنه .و حتما با ديدن قیافۀ تو خوشحال ميشم وقتي که بفهمي هیچ زني
در دنیا نیست که بتونه ادهم صبري رو شکست بده ،حتي اگه زن نازپروردهاي مثل تو باشه.
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اشاره ميکند« :شايد تو بتوني براي شعار "آزادي ،وطن و زيبايي" بجنگي( »...فلمینگ )422
اين انگیزه در بیشمتن به انگیزۀ کمك به کشور ديگر براي اجراي عدالت تبديل شده که به
درخواست ايشان انجام ميپذيرد .در پیشمتن انگیزۀ تیفاني کیس ،دختر کمكقهرمان قصه که
خودش يکي از دار و دستۀ اسپنگهاست ،از کمك به جیمز باند ،عشق و عالقهاي است که در
طي داستان ايجاد شده است .اين انگیزه در بیشمتن به انگیزۀ کاري بدل ميشود ،زيرا مونا
توفیق ،کمكقهرمان ادهم عليرغم وجود عالقه بین او و قهرمان ،خودش کارمند اطالعات
مصر و موظف به پذيرش امور محوله است.
ب .تغيير ارزشی .ارزشها يکي از ابعاد مهم هر فرهنگي بهشمار ميآيند .هر روايتي مشتمل بر
برخي ارزشهاست که ممکن است در فرايند تولید بیشمتن حذف شوند و يا به گونهاي تغییر
يابند( .ژنت  )144بارزترين تغییرات ارزشي بریقالماس نسبت به پیشمتن موارد زير است:
بریقالماس در طول روايت کفايت مهارتهاي رزمي قهرمان را براي شکست دشمنان و
عدم نیاز او به سالح و کشتار آنان بهعنوان يك ارزش براي قهرمان برميشمارد که از يك
ارزش بزرگ ناشي ميشود و آن محترم بودن جان همۀ انسانها در دين اسالم و فرهنگ شرقي
است ،درحاليکه در پیشمتن اين ارزش ناديده گرفته شده است.
در پیشمتن کامجويي ،شرابخواري ،قماربازي و بيبندوباري اخالقي يك ارزش تلقي
ميشود ،بهطوري که راوي قهرمان و دوستانش را بهعنوان افراد مثبت ،همواره در حال مصرف

سیگار و نوشیدن انواع مشروبات الکلي نشان ميدهد ،يا مکانهاي رسمي براي قمار و شرط-
بندي را نشان ميدهد ،مانند کازينوي هتل تیارا در السوگاس که مجهز به پیشرفتهترين آالت
قمار است« :باند با چشمان کارآزمودهاش اتاق بزرگ قمار را بررسي ميکرد ...به نظر ميرسید
السوگاس مکتب جديدي ابداع کرده باشد .با خودش انديشید بايد اسمش را مکتب تلهموش
مطال بگذارند که هدف اصلياش فرستادن موشمشتريها به درون تلۀ مرکزي قمار است».
(فلمینگ  )424در بیشمتن چنین مسائلي به هیچ وجه ارزش نیستند.
در کل ايجاد تغییر در مجموعۀ عناصر فرهنگي در متن دوم بیانگر اين مطلب است که
فاروق بيبندوباري اخالقي فرهنگ غرب را به هیچ وجه نميپسندد و به همین دلیل بهطور
مطلق آن را «ديگري» انگاشته و حاضر نیست به خاطر جذب مخاطب ،از سبك نويسندههاي
غربي در بیان بيشرمانۀ روابط جنسي استفاده نمايد و فرهنگ اصیل اسالمي خود را ناديده
بگیرد ،درحاليکه يکي از ستونهاي اصلي پیشمتن را همین روابط تشکیل ميدهد.
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در کنار پايبندي به فرهنگ «خود» ،کار ديگر نويسنده در فرايند ديگريسازي خرده گرفتن
بر فرهنگ «ديگري» و گاه استهزاء آن است .فاروق از اين تکنیك هم بهره ميبرد؛ براي مثال
ادهم صبري ،قهرمان داستانش در اولین برخورد با دونا ماريا از اين عبارت استفاده ميکند:
تسمح
«رباه!  ...یا لها من جمال غجري فتان!! هل ین بالتقاط صورتك أیتها اِلمیرة ا جلغریة؟»( 1فاروق  )88و اين
عبارت بارها در خطاب وي تکرار ميشود« :ایتها الغجریة الفاتنة» که گاه با تمسخر همراه است .آغاز

برخورد با يك زن غربي با عبارات دلفريب و تکرار هدفمند آن تا پايان داستان که منجر به
فريب او ميشود ،نوعي گوشهزدن به فرهنگ غربي است که در آن استفادۀ ابزاري از زنان در
پس آزادي ظاهريشان تبديل به عرف شده است .به عبارت ديگر ،نويسنده خواسته بگويد در
فرهنگ غرب ارزش و بها دادن به زيبايي ظاهري زن صرفا عاملي براي فريب و بهرهکشي از
اوست ،و زن نیز با پذيرش اين عرف خود را به دام ميافکند ،هرچند زن قدرتمندي مانند دونا
ماريا باشد .يا در جايي ديگر ،فرهنگ استفادۀ بيحساب از اسلحه در غرب را چنین به باد
نس
استهزاء ميگیرد« :لقد ي هؤالء الخنازری کیف یستخدمون قبضاتهم من کثرة ما أمسکوا باِلسلحة )28( 2».با اين
عبارت و عباراتي شبیه به آن ،او قدرت ساختگي تبهکاران که ناشي از دسترسي به سالح و
حمل غیرمجاز آن است را زير سؤال ميبرد تا نشان دهد چیزي که در فرهنگ غرب به منشأ
اعتبار افراد تبديل شده است ،هیمنهاي پوشالي بیش نیست و ارزش واقعي به حساب نميآيد.
بدين ترتیب اوتمام تالش خود را بهکار ميبرد تا در برابر ديگريهاي غربي ،خود و
فرهنگ خود را در قالب کنش و گفتار قهرمان معرفي کند و با برهمزدن ساختارهاي فرهنگ
غرب ،اصالت فرهنگ خود را به نمايش گذارد.
 .6/7/7/7پيوندخوردگی
در اين روش نويسنده با پذيرش و جايگزيني «تنوع فرهنگي» به جاي تفاوت فرهنگي يك
هويت ترکیبي براي خود ميسازد .به عبارت سادهتر ،او نه فرهنگ غرب را اصیل ميداند تا
خود را کامال تسلیم آن کند و نه فرهنگ شرق را ثابت ميپندارد تا بدان غیرت ورزد ،بلکه
__________________________________________________________________________
 :خداي من! ...چه زيبايي کوليوار دلربايي!! شاهزاده خانم کولي آيا به من اجازه ميديد تا از چهرهتون يه عکسي بگیرم؟

1

(اصطالح الغجریة کنايه از زيبايي فراوان است)
2

 :اين خوكها از بس اسلحه به دست گرفتهاند ،فراموش کردهاند که چطور از مشتهايشان استفاده کنند.
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راهي میانه در پیش ميگیرد و آن ترکیب فرهنگهاست .هوميبابا اين راهکار را بهتر ارزيابي
ميکند و معتقد است دوگانگي هويت از اين منظر سازنده است و پیوندخوردگي شرط الزم
خالقیت و نوآوري است.
پیوندخوردگي فرايند آمیختگي فرهنگي است که طي آن فرد استعمارزده و از جمله
نويسنده جنبههايي از فرهنگ استعمارگر را برميگزيند و آنها را دوبارهسازي و اصالح ميکند.
اينجاست که هوميبابا «فضاي سوم» يا «بینابین» يا فضاي متشکل از هويت استعمارگر و
استعمارشده را مطرح ميکند که در آن سیاستهاي دوقطبي محو شده و هیچ فرهنگي بهعنوان
فرهنگ وطن حس نميشود( .سپهوند  )22-20هويت ترکیبي ،فرديتي است که در فضاي
«بینابین» میان دو فرهنگ متفاوت شکل ميگیرد و بر خطوط مرزي فرهنگها و هويتها ساکن
است( .بابا  )41نظريۀ ترکیبي از به چالش کشیدن تقابلها استقبال ميکند و طبق آن در دوران
پسااستعماري نگاه مطلقگرا به هويت اصیل و نگرش تكبعدي به نژاد و جغرافیا جايي ندارد و
هر شخص به پیوندي معنادار با ديگري ميرسد .چنین پیوندي مقدمۀ وضعیت آغازهاي
فراوطني و بینافرهنگي است) 449-448( .
نمودار شمارة  :1فضای سوم فرهنگی ناشی از پيوندخوردگی سوژه
نظريۀ فوق را ميتوان به نقش نويسنده تعمیم داد .هر نويسندهاي که ذهنیتي دوگانه در
ضمیر خود پرورش دهد ،ميتواند منشأ شکلگیري بینامتنیت باشد .بهعبارت ديگر ،براي
شکلگیري بینامتنیت ،شرط الزم آن است که نويسنده به ذهنیتي ترکیبي برسد .چنین نويسنده-
اي خواه ناخواه گفتوگوي متون را به رسمیت شناخته و دست به اقتباس از متون «ديگري»
ميزند تا ترکیبي زيبا بین دو فرهنگ را در متن خود به نمايش بگذارد.
فاروق نیز يك نويسندۀ استعمارزده است که هويت دوپاره دارد .او هرچند در موارد منفي
از فرهنگ غرب «ديگري» ساخته و با آن به هماوردي برميخیزد ،اما در موارد مثبت حضور
خويش در فضاي سوم را ميپذيرد و بهواسطۀ تلفیق دستاوردهاي فرهنگ غرب با استعداد
نويسندگي خود دست به خلق متوني ميزند که هر چند پیشمتن آن «ديگري» است ،اما در
میانۀ آن فاصلهها محو شده و آنچه باقي مانده است ،يك اثر ترکیبي است .ترکیبي از فرهنگ
غرب و شرق؛ اين همان چیزي که هوميبابا از آن به عنوان متون «پیوندي» يا هايبريد ياد مي-
کند.
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در اثر پیوندخوردگي است که نبیل فاروق و ديگر نويسندگان پسااستعماري برخالف
بسیاري از ادباي قرن نوزدهم که هنوز فرهنگ غرب بهطور کامل سلطۀ هژمونیك خود را بر
جهان نگسترانده بود ،در برابر ورود و اقتباس سبكهاي غربي مقاومت جدي نميکنند .شمار
زياد آثار فاروق در ژانر پلیسي و علمي -تخیلي که همگي از تولیدات غربي سرچشمه گرفته-
اند ،گواه اين مدعاست.
تقلید بریقالماس از پیشمتن غربي خود در لحن غیررسمي و زبان محاورهاي و عامیانه
فقط در اثر پیوندخوردگي هويت است .همچنین ضربآهنگ و ريتم تند و فضاي پرهیاهو و
دلهرهآور همراه با القاء حس اضطراب به مخاطب به تبع ژانر تريلر که هیجان و استرس جزء
الينفك آن است ،در بیشمتن مورد تقلید قرار گرفته است .از آنجايي که اين فضا و ريتم در
تاريخ داستانهاي عربي نه سابقه داشته است و نه طرفدار ،لذا پیوندخوردگي هويت شرقي و
حذف مرزبندي بین فرهنگها در تقلید اين گونه از عناصر روايي در داستان دخیل ميباشد.
تقلید در سبك نمايشي يا دراماتیك نیز همین شرايط را دارد.
درپیشمتن عبارتهايي چون «لعنتي»« ،کاکاسیاه لعنتي»« ،حرومزاده»« ،احمقبازي»« ،بي-
خیال بابا»« ،بزن بريم» به کرات در گفتگوي بین شخصیتها حتي بین باند و دوستش اليتر رد
و بدل ميشود .فضاي کالمي برآمده از لحن شخصیتهاي بیشمتن نیز يك فضاي غیررسمي
است که به خاطر ماهیت اکشن و نمايشي بودن فضا ،اغلب در صحنههاي تقابل طرفین جنبۀ
تمسخر يا کنايه و تهديد به خود ميگیرد .عبارتهايي چون «أيها الوغد»« ،األبغیاء»« ،أفعي»،
«الشیطان»« ،الخنازير»« ،التهکم»« ،ابتسامة سارخة» که در زد و خوردها بهکار گرفته ميشود ،شاهدي
بر اين نوع لحن است .در کنار چنین لحني ،ريتم تند و فضاي دلهرهآور و نمايشي هم در
جايجاي دو داستان قابل مالحظه است ،مانند صحنۀ حملۀ گنگسترها به حمام گل و گوگرد
اکمي در پیشمتن-« :خیلي خوب ،هیشکي جنب نخوره .فقط آروم باشین تا باليي سر کسي
نیاد .صدا خشن ،هولناك و جدي بود .چشمان باند يكدفعه باز شد و بدنش در مقابل احتمال
وقوع خطري که وارد اتاق شده بود ،مورمور شد - ...سوار کجاست؟ تو کدوم جعبه است؟
مرد سیاهپوست به او اشاره کرد .مرد اسلحه به دست چرخید و باالي سر باند که پايش باالي
سر بل (سوارکار) بود ،آمد ...همزمان صداي سیلي محکم و نالهاي لرزان آمد – .حرف بزن
حرومزاده ،وگرنه زبونت رو از حلقومت ميکشم بیرون( »...فلمینگ  )410-484و مانند صحنۀ
قب
درگیري اولیۀ ادهم با سه محافظ دونا ماريا در بیشمتن« :و ل أن زیول ذهول الحراس الثالثة شعر
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سم
قب
أحدهم بجسده ریتفع في الهواء ،ثم یطیر و ریتطم ِبمیلیه ،و ل أن یفقد الوعي ع صوًت سارخا یقول بلهجة تهکمیة - :ألم
جم
أقل لکم؟ لیس من العدل أن یها ني ثالثة رجال ...فقط( 1».فاروق )82
عالوه بر تقلید ،تغییراتي در بیشمتن وجود دارد که از نشانههاي پیوندخوردگي هويت
شرقي است ،مانند تغییر مضمون وطنپرستي و دفاع صرف از منافع ملي بريتانیاي کبیر در
داستان الماسها ابدیاند به مضمون جهانوطني که از مفاهیم مورد تأکید هوميبابا و ثمرۀ
پیوندخوردگي هويت است ،زيرا در اثر پیوند فرهنگهاست که فرد تمام مردم دنیا را به چشم
برادر ميبیند ،مگر اشراري که مخل آرامش جهاناند .اين نگاه فراوطني نويسنده در سايۀ فضاي
هايبريد است که فارغ از نوع فرهنگ ،خیر را براي تمام مردم دنیا ميخواهد و شر را براي همه
ناپسند ميشمارد .لذا همچنان که در برخي داستانهاي رجلالمستحيل قهرمانش را به مصاف
اسرائیل غاصب ميفرستد که دشمن اعراب و مسلمانان است ،در ديگر قسمتها مانند داستان
بریقالماس او را به کمك کشورهايي ميفرستد که تقاضاي کمك براي نابودي اشرار
سرزمینشان دارند .همچنین بر خالف فلمینگ که به دلیل پذيرش اصالت فرهنگي خود حتي
لهجۀ قهرمانش را در کشور ديگري که آمريکاست ،تغییر نميدهد ،فاروق در اثر پذيرش فضاي
سوم است که قهرمان داستان خود را مسلط به چند زبان زندۀ دنیا ميکند تا در ارتباط با
ديگريها دچار مشکل نشود.

 .6/3تأثير هژمونی فرهنگی بر چگونگی تقليد بریقالماس از الماسها ابدیاند
تقلید از آثار پیوندخوردگي است که در موقعیت هژموني فرهنگي و نابرابري استعماري توسط
فرد استعمارزده شکل ميگیرد ،اما از درون همین گفتمان نابرابر است که سوژۀ استعمارزده
ميتواند به کمك راهبرد تقلید ،فضاهايي براي کنشگري و بهچالش کشیدن اقتدار استعمار
بیافريند .قطعا سوژۀ استعمارزده خودش استعمارزدگي را انتخاب نکرده ،بلکه بر او تحمیل
شده است .پس تقلید وي تقريبا اجتنابناپذير است؛ اما او ميتواند کامال تسلیم نشود ،اينگونه
که تقلیدش براي اثرگذار بودن بايد همواره با تفاوت همراه باشد تا نشانهاي از تعینناپذيري
باشد( ،بابا  )488يکي از مهمترين شیوههاي تقلید متن است .انسان شرقي براي اينکه ديده
شود ،ميکوشد تا به متنپردازي به شیوۀ غربي دست يازد .سبكها و مکاتب غربي را ترجمه
__________________________________________________________________________
 :قبل از اين که کار شکست اين سه محافظ تمام شود ،يکي از آنها احساس کرد که به هوا رفت ،بعد پرواز کرد و روي دو

1

همکارش افتاد و قبل از اينکه از هوش برود ،صداي مسخرهکنندهاي را شنید که با لحني تهکمي ميگفت :مگر به شما نگفتم
عادالنه نیست که فقط سه مرد به من حمله کنند!...
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کند يا حتي شبیه آنها به نوشتن متن و پرداختن رمان ،شعر و انواع هنرها بپردازد .بدين گونه
متنها که مهمترين بخش هويتي هر فرهنگ و تمدني محسوب ميشوند به شیوۀ غربي ساخته
و پرداخته ميشوند( .نامورمطلق )420
نبیل فاروق بهعنوان يك سوژۀ استعمارزده در عصر استعمار فرانو از قاعدۀ فوق مستثني
نیست .او خود و جامعهاش را آماج سبكهاي ادبي غربي ميبیند که در قالب انواع هنر مثل
موسیقي و رمان و فیلم و سريال توسط رسانههاي غربي روزبهروز پررنگولعابتر از سابق
عرضه ميشود .شرق عربي و از جمله مصر بهکلي فارغ از اين سبكهاي پرزوقوبرق ميباشد
که جوانان را مسحور خود نموده است ،پس بازار پررونقي براي فروش اين محصوالت است
که در قالب ادب عامهپسند عرضه ميشوند .داستانهايي مانند جیمز باند با تیراژ میلیوني در
سراسر جهان به فروش ميرود؛ فیلمهايي به اقتباس از آنها ساخته شده وغرب و نمادهاي آن
را مظاهري از بخش سفید و نیروهاي خیر قلمداد ميکند و هر آنچه در مقابل آن قرار ميگیرد
را جزء عناصر سیاه و شر بهحساب ميآورد .در يك نگاه کلي ،از منظر اين آثار هر آنچه در
فرودست آنها قرار نگیرد ،در مقابل آنها تعبیر خواهد شد و اين جملۀ کلیشهاي «هر کس با ما
نیست ،پس بر ماست» از همین نگاه نشأت ميگیرد .فرهنگ فرودست مصر تحتتأثیر
حاکمیت وابسته و فرودست آن عمال راهي براي مقابله با هجمۀ فرهنگ غرب ندارد؛ چرا که
اين دولت است که ابزار هژموني يا وابستگي فرهنگي است و دولت وابسته همه چیز از جمله
فرهنگ را نیز وابسته ميکند.
در چنین شرايطي کدام راهبرد نويسنده به نفع سرزمین استعمارزدۀ اوست؟ اين که متون
عامه پسند را که در قالب ژانرهاي جديد ادبي وارد فرهنگش شده است ،به دلیل تهي بودن از
عناصر زيباييشناختي که در قصیدهها يا مقامههاي عصر شکوفايي ادب در دوران عباسي وجود
داشت ،بهطور کامل خارج از حیطۀ ادب بداند و از آن دوري نمايد يا خود را با شرايط
تحمیلشده بر فرهنگش تطبیق داده و به تقلید از سبكهاي غربي دست به تولید آثار ادبي بزند
تا به جاي ديگري خود به ذائقۀ تغییريافتۀ مردم کشورش پاسخ مثبت دهد؟ فاروق در پي
پذيرش پیوندخوردگي و هويت ترکیبي خود و هموطنانش ،هژموني فرهنگ غرب را نیز مي-
پذيرد و راه دوم يا تقلید را برميگزيند.
البته تقلید بر اساس طرز فکر هر نويسنده به دوگونه صورت ميپذيرد:
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 .6/3/1تقليد کورکورانه
اگر نويسندۀ شرقي با نگاه غرب به خود و فرهنگش بنگرد و خود را بهطور کامل «ديگري» و
هیچ انگارد و به اصطالح «غربزده» شود ،ديگر هويت ترکیبي و پیوندي در کار نخواهد بود،
بلکه هر چه در متن اوست ،آيینۀ تمامنمايي از فرهنگ غرب خواهد بود( .نامورمطلق )420در
واقع چنین فردي «ديگربودگي» خود را پذيرفته و نميخواهد خودش باشد و نیاز به تغییر و
دگرگوني را در خود ميبیند ،نه در متوني که از آن تقلید ميکند .اين تقلید نه تنها راهگشا
نیست ،بلکه آنقدر ناشیانه است که منجر به استحالۀ فرهنگي گشته و هويت فرد را به مخاطره
مياندازد .متن ساخته و پرداختۀ چنین فردي نه در شرق مقبول ميافتد ،زيرا رنگ و بويي از
«خود شرقي» ندارد و نه در غرب خريداري دارد ،زيرا غرب در هر صورت آن را «ديگري» و
جعلي و مسروقه از خود ميداند.
 .6/3/7تقليد خالقانه و همراه با تغيير
تقلید خالقانه همان تقلیدي است که هوميبابا بهعنوان راهکار به شرق ميدهد .از نگاه وي
تقلید مفید صرفا بازنمايي نیست  ،بلکه تکراري همراه با تغییر است و همین تغییر است که
تقلید را به تهديد بدل ميکند ،بدين معني که نويسندۀ فرودست با تقلید خالقانۀ خود از
فرادست ،نه چون آيینۀ تمامنما ،بلکه مانند آيینهاي عمل ميکند که تصوير فرادست را کج نشان
ميدهد و اين امر موجبات تشويش و بييقیني قدرت استعماري را فراهم مينمايد و میل
استعمارگر را براي تأيید شدن و الگوي تام قرار گرفتن پسميزند( .بابا )482در واقع ،تقلید
هوشمندانۀ متون مانند تکنیك استتار در جنگ است .اگرچه علني نیست ،اما توان تخريب دارد.
بههمین دلیل هوميبابا معتقد است که «تقلید در آن واحد هم شباهت است و هم تهديد».
()481
هويت فاروق هرچند پیوند خورده است ،اما غربزده نیست .پس او تقلید را برميگزيند،
اما نه تقلید محض و ناشیانه را ،بلکه تقلیدي هوشمندانه براي وارونهسازي «قواعد شناخت».
بدين منظور نبیل فاروق در برخي عناصر روايي داستانش از پیشمتن خود تقلید مينمايد که
قبال به برخي از آنها اشاره شد .اما تغییرات فراواني هم دارد که به دلیل حجم مقاله فقط به-
طور خالصه آنها را ذکر ميکنیم :کاهش کمیت داستان از طريق تغییر رمان به داستان بلند و
به تبع آن کاهش خردهروايتها ،توصیفات و فضاسازيها و کاهش قابل مالحظۀ شخصیتها و
صحنههاي داستان .تغییرات فراوان در شروع داستان ،گرهافکني ،تعلیق ،نقطۀ اوج و پیانبندي و
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زاويۀ ديد را نیز نبايد ناديده گرفت .افزودن نظام نشانهاي تصويري به نظام نشانهاي صرفا زباني
و نوشتاري داستان الماسها ابدیاند و ايجاد رابطۀ بینانشانهاي با پیشمتن از جملۀ تغییرات
مهم داستان بریقالماس است.
حجم فراوان تغییرات داستان عربي نسبت به پیشمتن بیانگر اين مطلب است که نبیل
فاروق تقلید از داستان غربي را با زيرکي به فرصت تبديل نموده است؛ او پس از نیازسنجي
عالقههاي نسل جوان ،ابتدا در مورد سبكهاي غربي مانند سبك تريلر جاسوسي تحقیق نموده
و پس از پيبردن به راز و رمز آن ،دست به تقلید از يك بیشمتن غربي زده است ،تقلیدي
آگاهانه که در شرايط نابرابر فرهنگي و رسانهاي هم درماني باشد بر زخمهاي فرهنگ چپاول-
شدۀ خود و هم فرصتي فراهم آورد تا او و ديگر استعدادهاي عربزبان ديده شوند.
هرچند غربيها که وجود «ديگري» را در کنار «خود» برنميتابند وداستان او را متهم به
تقلید محض و جعل ميکنند ،اما تراگونگيهاي فراوان در متون او نشان ميدهد که بر خالف
نظر برخي ،با تقلید خالقانۀ خود توانسته است به اهداف بزرگي دست يابد ،از جمله:
 با ايجاد رابطۀ بینامتني با متون غرب و متنپردازي به سبك آنان ،بخشي از بازار فرهنگيکشور خود و ديگر سرزمینهاي عربي را از چنگ آثار غربي درآورد.
 با برندسازي و کلیشهسازي شخصیت «ادهم صبري» در سرزمینهاي عربي او را جانشینشخصیتهاي برند و کلیشهاي داستاني و سینمايي غرب مانند «جیمز باند»« ،شرلوك هلمز»،
«خانم مارپل»« ،آقاي پوآرو» و غیره بکند .با گذاري در اخبار سینمايي عربي ميتوان از میزان
محبوبیت اين شخصیت و پیگیري مخاطبان عرب در مورد فیلمهايي که او قهرمان آن است،
آگاه شد.
 به دنبال «اضطراب تأثیر» حاصل از «ديرآمدگي» 1،با رعايت مؤلفهها و قوانیننويسندگي به آثار خود اصالت و جذابیت بخشیده و به عبارت ديگر به «بدخواني» پیشمتن-
هاي غربي خود بپردازد تا ديدگاه مطلقگراي غرب که فقط خود را صاحب شیوههاي برتر
نوشتاري ميداند ،واسازي نموده و دچار تشويش نمايد و نشان دهد که نويسندۀ شرقي هم
قدرت آن را دارد که حتي متنهايي زيباتر و خالقانهتر از متون غربي بیافريند .بهعنوان نمونه،
در بریقالماس با ايجاد تغییر و کاستن حجم توصیفات پیشمتن که مانع سرعت يك داستان
__________________________________________________________________________
 .منظور از اين اصطالح اين است که يك هنرمند به لحاظ زماني ،ديرتر از هنرمند ديگر اثري را خلق نمايد:Late Arrival.
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تريلر جاسوسي ميشود ،توانسته ماللي را خوانندۀ متن اول در اثر طوالني شدن داستان و دور
شدن از موضوع اصلي دچارش ميشود ،از بین ببرد .همچنین سرعت کشمکشها و بحرانهاي
داستان را که در پیشمتن مداوم و با شیب ماليم بود ،تبديل به شیوۀ سکون و حرکت نمايد تا
يکنواختي را که ضعف يك داستان مهیج است ،از آن بگیرد .استفادۀ قهرمان از قدرت جسماني
به جاي سالح گرم ،تسلیم نشدنش در برابر تبهکاران و پیروزي بدون دريافت کمك از ديگران
بر خالف جیمز باند و پايان مقتدرانهتري که بدون کشتن ضدقهرمان براي داستانش رقم مي-
زند ،همه و همه از جلوههاي بدخواني است تا نشان دهد نه تنها تقلید او کورکورانه نبوده،
بلکه تغییرات او جنبۀ هیجان سبك تريلر را ارتقا داده و بهتر از پیشمتن ظاهر شده است.
 .2نتيجهگيری
بنا بر بررسيهاي صورت گرفته ،خالصۀ نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر بدين شرح
است:
 شباهت برخي عناصر داستان جاسوسي بريقالماس ،اثر نبیل فاروق بهويژه در عنوان وشخصیت اصلیش که يك مأمور مخفي است ،رابطۀ بینامتني و اقتباس آن از داستان الماسها
ابدياند ،اثر ايان فلمینگ انگلیسي را آشکار ميکند که به نمونههايي از آن در اين پژوهش
اشاره گرديد .مقايسۀ دو داستان حاضر نشان داد که داستان فاروق در حجم کلي و دروني
روايت ،تراگونگي کاهشي نسبت به پیشمتن خود دارد .تقلید بیشتر مربوط به ساختار داستان و
سبك جاسوسي بوده وتراگونگي مربوط به محتواست .در واقع بريقالماس در نظام رسانهاي و
ژانر از پیشمتن تقلید نموده و در نظام نشانهاي ،زباني و فرهنگي تراگونگي ايجاد کرده است.
 از نگاه پسااستعماري رابطۀ بینامتني بریقالماس با الماسها ابدیاند زمینهاي فراهم نمودهاست تا فاروق به عنوان نويسندۀ استعمارزده ،اثر تكصداي فلمینگ را که فقط صداي فرادست
در آن به گوش ميرسد ،به اثري دوآوايه تبديل کند که پژواك صداي فرادستان و توانايي آنان
باشد .همچنین هويت دوپارۀ فاروق سبب گرديده تا هر جا با جنبههاي منفي فرهنگ غربي
مواجه ميشود ،از راهبرد ديگريسازي استفاده کرده ،فرهنگ غربي را پس زده و به فرهنگ
خود و امتیازات آن مفاخره نمايد .البته پیوندخوردگي هويتش در موقع لزوم او را در فضاي
بینابین قرار مي دهد تا بین فرهنگ خود و ديگري آشتي برقرار کند و با نگاهي فرا وطني هم
خود پذيراي جنبههاي مثبت فرهنگ هژمون در دنیا باشد و هم آن را به احترام ديگر فرهنگها
فرا بخواند تا با بهاشتراك گذاشتن خوبيها نیکي را در سراسر جهان بسط دهند.
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 بینامتنیت فاروق تقلید محض و جعل و کپي ناشیانۀ پیشمتن نیست که وسیلهاي باشدبراي ابراز خودباختگي و غربزدگي ،بلکه اين تقلید آکنده از تغییرات جدي و جايگشتهاي
مهم است تا نشان دهد او نه همچون سنتگرايان راه را بر فنون جديد بسته و در دايرۀ فرهنگ
قديم محصور گشته و نه همچون غربزدگان مسخ در فرهنگ ديگري شده است .او از هر
رويکرد بديعي استقبال ميکند ،اما آن را از فیلتر عقل و منطق عبور ميدهد تا متني برازندۀ يك
اديب عرب به جامعه اهدا نمايد .او توانسته با بوميسازي سبكها ،جاني تازه به فرهنگ نیمه-
جان خود بخ شیده و افتخارات آن را به رخ فرهنگ غرب بکشد و جوانان را که ميروند تا
رسوم و اخالق شرقي خود را به فراموشي سپارند ،به بازگشت و افتخار به هويت خود
فرابخواند.
بنابراين ،با توجه به تحلیلهاي صورت گرفته ،ميتوان نتیجه گرفت که برقراري رابطۀ
بینامتني با متون سابق نهتنها مانع نوآوري نیست ،بلکه منجر به معنا افزايي در بیشمتن ميگردد.
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