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Abstract 
Postcolonial critique examines the methods of imperialism's influence on 
literature by examining the relationship between the colonizer and the 
colonized, and has attracted the attention of thinkers in the field of cultural 
studies. The most important feature of this approach is the critique and 
change of colonial ideas, and postcolonial critics seek to end the one-sided 
reading of colonial discourse. One of the main pillars of postcolonial critique 
is Edward Saeed's book Orientalism, which deals with the state of 
colonialism and the colonial performance from a different perspective. Saeed 
believes that orientalists, instead of examining the real self of the East, 
present a reduced and fake image of it. Thus, in the form of an inverted 
Orientalism, he changes this erroneous modeling and introduces the East in a 
different way. Syrian novelist "Hanna Mine", has taken a political approach 
in most of his works and the main pivot of his works is the fight against 
colonialism and its consequences. He has written the novel "Al-Rabie wa Al-
Kharif" in this direction. Mina in this multi-layered work, after describing 
the challenges of living in the west for eastern immigrants, especially in the 
cultural dimension, from the perspective of a colonized, rereads the 
relationship between him and the colonizer and challenges the colonial 
discourse. This study tries to investigate the contrasting components of 
postcolonial critique such as east and west, self and other, eastern man and 
western woman, and superior and inferior in the mentioned novel based on 
the viewpoints of Edward said, who is one of the most prominent theorists in 
this branch. The results of the work indicate the pivotal role of the gender 
component in Al-Rabie wa Al-Kharif and the efforts originated from Hanna 
mine's serious criticisms of western hegemony to reverse confrontation ideas 
in western orientalism.  
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Al-kharif, confrontations. 

 

 

 

                                                 
1. M.A. Student of Arabic Language and Literature, Lorestan University, Lorestan, 
Iran. 
2. Corresponding author: jalilian.ma@lu.ac.ir  
 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Lorestan University, 
Lorestan, Iran. 

Journal of ADAB-E-ARABI (Arabic Literature) 
(Scientific) 

 

Vol. 14, No. 3, Serial No. 33- Autumn, 2022 

 10.22059/jalit.2022.335444.612486 
Print ISSN

: 2382-9850//O
nline ISSN

: 2676-7627
 

http://jalit.ut.ac.ir
 

R
ec

ei
ve

d:
 1

1,
 D

ec
em

be
r,

 2
02

1;
 A

cc
ep

te
d:

 2
1,

 N
ov

em
be

r,
 2

02
2 

https://orcid.org/0000-0002-2391-1187
https://orcid.org/0000-0003-2662-2468
https://jalit.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=9&act_smonth=8&act_syear=1401&act_eday=9&act_emonth=8&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://orcid.org/0000-0002-2391-1187�
https://orcid.org/0000-0003-2662-2468�


 )دیادوارد سع شناسیبر شرق ی(با نگاه نهیاثر حنا م »فیو الخر عیالرب«در رمان  يپسااستعمار هايتقابل يخوانش انتقاد /50

 اثر حنا مینه »الربیع و الخریف«در رمان  پسا استعماریهای خوانش انتقادی تقابل

 ادوارد سعید) شناسیشرق(با نگاهی بر 

 نیاعلی کریمی
 ، لرستان، ایران.، دانشگاه لرستانیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

مریم جلیلیان
1 

 ، لرستان، ایران.استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  20/09/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

های تأثیر امپریالیسم بر ادبیات ، به واکاوی شیوهاستعمار زدهاستعماری با بررسی رابطۀ تقابلی استعمارگر و  نقد پسا

استعماری در  های استعماری است، و منتقدان پساغییر اندیشهترین ویژگی این رویکرد، نقد و تپردازد. مهممی

، کتاب پسا استعماریگفتمان استعماری پایان دهند. یکی از ارکان اصلی نقد  جانبه کی اند که به خوانشتالش

 پردازد.و عملکرد استعمارگر از منظری متفاوت می استعمار زدهاست که به وضعیت  »ادوارد سعید« شناسیشرق

یافته و جعلی از آن ارائه  یلـویری تقلـرسی خود واقعی شرق، تصشناسان به جای برد معتقد است که شرقسعی

ای شناسی وارونه، این الگوبرداری غلط را تغییر داده و شرق را به گونهدهند. بدین ترتیب او در قالب یک شرقمی

ار خود رویکردی سیاسی داشته و محور اصلی آثار نویس سوری، در بیشتر آثرمان »حنا مینه« .کنددیگر معرفی می

را در همین راستا به رشتۀ تحریر درآورده است.  الخریف و الربیعاو مبارزه با استعمار و پیامدهای آن است. او رمان 

ویژه در بعد  های زندگی در غرب برای مهاجران شرقی، و بهحنا مینه در این اثر چندالیه، پس از توصیف چالش

پردازد و گفتمان و استعمارگر می استعمار زدهبه بازخوانی مناسبات میان مهاجر  استعمار زدهنگی، از منظر یک فره

های تقابلی تحلیلی مؤلفه -کوشد تا با استفاده از روش توصیفیکشد. پژوهش حاضر میاستعماری را به چالش می

و زن غربی و در نهایت فرادست و فرودست را در  استعماری نظیر شرق و غرب، خود و دیگری، مرد شرقی نقد پسا

تقابل نقش محوری رمان مذکور، بر اساس نقطه نظرات ادوارد سعید واکاوی نماید. نتایج این پژوهش حاکی از 

در ات جدی حنا مینه بر هژمونی غرب، گرفته از انتقاد های نشأت مؤلفۀ جنسیت در این اثر و تالشغرب و شرق/

 شناسی غربی است.های تقابلی در شرقسازی انگارهرونهجهت بازبینی و وا

 

 .الخریف، تقابل و ، ادوارد سعید، حنا مینه، الربیعپسا استعمارینقد : ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه .1

پیامدهای استعمار همواره در ادبیات کشورهای تحت سلطه نمودی آشکار داشته است. 

ای که به ن بیستم در بافت کشورهای مستعمرهاستعماری در نیمۀ دوم قر ادبیات پسا«

 به وجودتر از همه هویت خود بودند، دنبال استعمارزدایی از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و مهم

از  استعمار زدهها تجربۀ ملل . این نوع از ادبیات که محصول سال)211: 1388(کلیگز،  »آمد

یاسی و فرهنگی آن متمرکز شده و هژمونی غربی است، به بحث دربارۀ استعمار و اثرات س

اهیم آن ـلیم در برابر مفـاومت به شورش علیه ظلم و تسـات مقـمثابۀ نوعی از ادبی به«

های متقابل استعماری با تشریح کنش . نویسندگان پسا)9: 2008(األسطة،  »پردازدمی

                                                 
 jalilian.ma@lu.ac.ir                                                                               . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:1



 1401/51 زییپا -33 یاپی، شماره پ3 ة، شمار14سال  ،ادب ��ی

رهنگ در ، تسلط استعمار بر فرهنگ مستعمره و مقاومت این فاستعمار زدهاستعمارگر و 

 یشالوده شکناستعماری  ترین شاخصۀ گفتمان پسامهم کشند.برابر سلطه را به تصویر می

رویکرد  رود.ر آن اصلی اساسی به شمار میهای استعماری است و تفکر انتقادی داندیشه

، »ادوارد سعید«نظرانی چون از سوی صاحب« استعماری در درجۀ نخست د ادبی پسانق

نۀ مطالعات ادبی در ـرغم فعالیت در زمی، که به»یواکـایاتری اسپگ«و  »هومی بابا«

های غربی، پیوند نظری خود را با فرهنگ بومی حفظ کرده بودند، مطرح شد و دانشگاه

 .)27-8، 1389(شاهمیری:  »باز کرد استعمار زدهثار ادبی ملل رفته جای خود را در میان آرفته

پردازد. که به نقد و بررسی متون ادبی این کشورها می، گفتمانی ادبی است یادشده رویکرد

است که از  ادوارد سعیداثر  شناسیشرقاستعماری کتاب  یکی از ارکان اساسی نقد پسا

شناسی به عنوان نگرد. سعید از شرقمنظری متفاوت به موقعیت شرق و عملکرد غرب می

یی امکان مدیریت و حتی تولید کند، که به فرهنگ اروپامند یاد میای شدیداً نظامرشته

(سعید،  تظامی، ایدئولوژیک و علمی داده اسشناختی، ن شرق را از لحاظ سیاسی، جامعه

 ایشانداند. ای در خدمت استعمار برای کسب و تداوم قدرت میو آن را وسیله )7-16: 1390

کشیده و با الش به غرب را به چ یمعنا بخشاز شرق برای  افتهی لیتقلی منفی و هاکلیشه

 .کندمعرفی می را استعمارگرایانه ترین مفاهیم پسابه جهان، شاخصمعرفی متفاوت شرق 

ها به عنوان مهاجر در کشورهای اختیار سال یااجبار   به که یا استعمار زدهآثار نویسندگان 

سوریه که از جنگ  .استاستعماری  ، منبع قابل تأملی در نقد پسااندبه سر بردهغربی 

های سدۀ بیستم تحت سلطۀ استعمار فرانسه بود، خاستگاه چنین ادبایی انی اول تا نیمهجه

استعمار و بازتاب اجتماعی و  مسئلهشد. حنا مینه از نویسندگان معاصر سوری است که به 

یکی از آثار اوست که در آن  و الخریف الربیعای دارد. رمان سیاسی آن عنایت ویژه

شخصیت اصلی داستان، در  »کرم«کشد. ز وطن را به تصویر میا افتادهدور روشنفکری

ها نویسنده بودن و مهاجرت  ترین آنها با حنا مینه مشترک است که مهمبرخی از ویژگی

، م1956هر دو به چین و مجارستان است. در این داستان به انقالب مجارستان در سال 

 پژوهشرائیل اشاره شده است. روزه اعراب و اس اتحاد موقت مصر و سوریه و جنگ شش

های ر به کدام تقابل. رویکرد حنا مینه ناظ1 ست:هاپرسشاین پی یافتن پاسخ در  حاضر

کیفیت انعکاس، به  الخریف و الربیع. در رمان 2است؟ مدّ نظر ادوارد سعید  پسا استعماری

 های تقابلی استعمار چگونه است؟چالش کشیدن و ساختارشکنی نظام
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 پیشینۀ پژوهش. 1-1

از یک سو و لزوم به چالش کشیدن  پسا استعمارینوبنیان بودن و جذابیت مبحث نقد 

متفکران حوزۀ مطالعات گفتمان استعماری غرب از سوی دیگر، موجب جلب توجه 

در این  .شده استادگفتمان علیه گفتمان مسلط پیشین نهایت ارائۀ یک پ و در فرهنگی

های مختلف به بررسی و تحلیل رمان پسا استعمارید انتقادی هایی با رویکرپژوهش راستا

اهر بر اساس بهاء ط واحة الغروبرمان  پسا استعمارینقد «نامۀ پایاناند؛ از جمله: پرداخته

پسا های نگارش ناهید خدادادیان که با استخراج مؤلفه )1393( »رویکرد ادوارد سعید

بار استعمار، تقابل شرق سنتی با ای زیانو تالش برای تبیین پیامدهرمان  استعماری

فرخنده سهرابی  ۀنامپایانکند؛ رمان مطرح می ۀمسئلترین غربی را به عنوان مهم ۀمدرنیت

 »پسا استعماریهای نقد اساس مؤلفهبر  ذاکرة الجسدبررسی و تحلیل رمان «با عنوان 

رمان است  پسا استعماریهای دنبال دریافت رویکرد نویسنده در بازنمود مؤلفه به )1394(

ترین عنوان شاخص به» بازگشت به سنت و خودیابی هویتی«که در نهایت، ترویج گفتمان 

بررسی « ۀنامشود؛ فاطمه شهریاری در پایانمعرفی میمورد بحث اثر  پسا استعماریمؤلفۀ 

بر  ، با تکیه)1395( »پسا استعماریلی عرعار از دیدگاه اثر محمد العا ما ال تذروه الریاحرمان 

های تهای استعمار و تأثیرات فرهنگی آن در مل، آسیبپسا استعماریشناسانه و  نقد روان

داند؛ ترین پیامدهای امپریالیسم میعقدۀ حقارت را مهم مستعمره نظیر تناقض شخصیتی و

 راه خورشیددر رمان  پسا استعماریهای مؤلفه« ۀجواد اصغری و سیمین غالمی در مقال

، 10 ۀ(مجله ادب عربی، دور »نوشتۀ عبدالکریم ناصیف» غرب-شرقالطریق الی الشمس: «

، در خالل توصیفات نگارندۀ رمان از پیامدهای سیاسی، اجتماعی و )1397، 2شمارۀ 

ضد  نقطه نظراتژه در کشور سوریه، به تبیین وی اقتصادی استعمار در خاورمیانه به

شناسی اثر، از شرق پسا استعماریهای اکاوی مؤلفهپردازند و پس از واستعماری او می

پسا نقد « ۀد؛ مجتبی قنبری و همکاران در مقالنکنترین مؤلفۀ آن یاد میعنوان برجسته به

(مجله نقد  »(مطالعه موردی نژادگرایی) بن هدوقة دیعبدالحماثر  یوم جدید غداًرمان  استعماری

سی علل ظهور نژادگرایی استعمار و واکاوی آن در به برر )،1398، 17 ۀمعاصر ادب عربی، شمار

هایی چون نژادگرایی زیستی، مذهبی، قضایی و انحصار شغلی پرداخته، و راه خروج از حوزه

ستیزی عنوان کرده است؛  این بحران را تکیه بر فرهنگ و تاریخ بومی، وحدت و ظلم

س بر اسا بیوتنرمان  یپسا استعمارخوانش « ۀو همکاران در مقال شجاعت زادهتهمینه 

، 39شمارۀ شناسی، های نقد ادبی و سبکپژوهش ۀنام(فصل »شناسی ادوارد سعیداندیشۀ شرق

اند سعی کرده، شده در رمان مذکور مطرح پسا استعماری، در راستای تحلیل مناسبات )1399

ب یک اثر شناسی ادوارد سعید، بحران هویتی شرق را در قالشرق ۀسازی اندیشبا برجسته

 د.نپسامدرن به تصویر کش
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هایی صورت گرفته است که غالباً بر عناصر مینه نیز پژوهشهای در خصوص رمان

از مکاتب  اشداستانی، مضامین غالب در اندیشۀ او، تبیین دیدگاه سیاسی و اثرپذیری

بیشتر  الزرقالمصابیح و  الثلج یأتی من النافذةهای بین رمان  این اند. درفکری تأکید کرده

صورت گرفته  الخریف و الربیعاند. تنها پژوهشی که دربارۀ رمان  توجه قرارگرفته مورد

، 282 ۀالمعرفة، شمار ۀ(مجل »التعبیر الروائی عن: إشکالیة اللقاء بالغرب االشتراکی«مقالۀ 

های داستان تمرکز دارد. نوشتۀ نبیل سلیمان است که بیشتر به بررسی شخصیت ق)1405

صورت گرفته تاکنون هیچ  پسا استعماریای که در حوزۀ نقد ا وجود کارهای ارزندهب

 پژوهشی با محوریت این رویکرد به کنکاش آثار حنا مینه نپرداخته است.

، در الربیع و الخریفپژوهش حاضر با عنایت به  رویکرد ضد استعماری نویسندۀ رمان 

های تقابلی موجود در این اثر را ، مؤلفهتحلیلی -پی آن است تا با کاربست روش توصیفی

صورت که بر اساس سبک انتقادی او و با  بر اساس دیدگاه ادوارد سعید، بررسی نماید. بدین

پسا های مختلف، مناسبات ها در موقعیتتوجه به طرح داستان و تحلیل شخصیت

مصادیق و گفتمان ایدئولوژی مرکزیت غرب، تبیین شده و پس از استخراج  استعماری

های فرضسازی پیشوارونهبر ها، بندی و تحلیل آنو دسته پسا استعماریهای تقابل

 .شودتأکید میشناسی غربی شرق

 ادوارد سعید شناسیشرقشناسی تا از شرق .2

گردد. زمانی  مثابۀ یک نظام پژوهشی، به اوایل قرن چهاردهم برمی شناسی به سابقۀ شرق

ها و  زبانهای دانشگاهی را به ارتقا فهم  دادی از کرسیکه شورای کلیسای وین، تع

در ابتدا جنبۀ تبلیغ مذهبی  مسئله. این )163-4: 1393(مطلبی،  فرهنگ شرقی اختصاص داد

شده به خود گرفت و  ریزی شکلی برنامهمیالدی داشت ولی در قرون شانزدهم تا هجدهم 

ها و فرهنگ شرق  لعۀ تاریخ، زبانبا تأکید بر برتری غرب در تعامل با سایرین، به مطا

  پرداخت.

امپریالیسم، پرورش نوع مناسبی از ایدئولوژی را به همراه خود  اندازیدست« واقع در

های نظامی، اقتصادی و که در اتحاد با شیوه ایساخت یعنی ایدئولوژیضروری می

لعاتی گوناگونی را طاهای م نویسندگان غربی حوزهلذا  .)119: 1382(سعید،  »فرهنگی باشد

ها و  ها واقعیت و در آن بود گرفته ها بر پایۀ نگاه غربی شکل ند که همگی آنطراحی کرد

از این . )213: 1391(پری،  نداهای غیر غربی را مفروض انگاشتهای خود دربارۀ دنی تئوری

ل است، تصویری که برای اروپا مجا »دیگری«شرق تصویر اروپایی گریزناپذیری از «منظر 

توضیح اینکه در . )26: 1397(اصغری و غالمی،  »کرده استریف کردن خویش را فراهم تع
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در نقطۀ مقابل  »دیگری«جریان مدرنیته، غرب که برای تعریف خود ناگزیر از ترسیم یک 

گویی نسبت به « کهای بازنمایی کرد گونهرا بر اساس مفروضات خود به »شرق«بود، 

وجهی و  و تصویرسازی دو )139-40: 1382(میلز،  »استناهنجار ای  هنجارهای غربی، پدیده

-را ارائه داد. این دوئیت و تباین که در آن غربی  استعمار زدهمتباینی از استعمارگر و 

-با صفاتی نظیر سفید، خودی، متمدن، پیشرفته، علمی و برتر در برابر شرقیِ  -استعمارگر

گرفت،  انده، خرافاتی، پست و ناهنجار قرار میم سیاه، دیگری، بدوی، عقب -استعمار زده

زمینۀ اندیشۀ نویسندگان غربی را شکل داد و در آثارشان  عنوان یک اصل، پس مرور به به

بروز یافت. اما در دوران پسااستعمار، این ساختار که به توجیه عملکردهای استعمارگر 

د و تا حدود زیادی تغییر پرداخت، با اعتراض شدید بسیاری از اندیشمندان مواجه ش می

که در حقیقت فرایند ارائۀ تعریفی از هویت خود و  پسا استعماریکرد. درنهایت مطالعات 

 های غرب از شرق بود به منصۀ ظهور نشست.نقد بازنمایی

شناسی ادوارد سعید در مقابله با شرق شناسیشرقانتشار کتاب  نظرانصاحببسیاری از 

دانند. سعید  می پسا استعماریگیری مطالعات  مل شکلرا عا م1978غربی به سال 

ساختار و اقتدار بر شرق  شناسی را نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید شرق

که اقدامات امپریالیسم در سرکوب و تحقیر جهان شرقی را  )16: 1390(سعید،  تدانسمی

ینی چگونه شرق را بازآفر تیالیسکند. وی در این کتاب نشان داد که غرب امپریتوجیه می

شناسی وابسته به نوعی او شرق نگاهدر که یی آنجا و به نمایش گذاشته است. از کرده

، نظریۀ خود را بر این رکن اساسی بودشناختی میان شرق و غرب  ساختۀ معرفت تمایز بر

درستی از جای پرداختن به خود واقعی شرق، تصویر نا استوار ساخت که متفکران غربی به

های  اند. سعید انگارهمشرق به عنوان دیگریِ فرودست را در تقابل با غرب ارائه کرده

د را به چالش شومعوج و جعلی از شرق می یری کجآنان که منجر به ارائۀ تصو ۀمغرضان

 دهد.شناسی وارونه را ارائه میقتوان گفت او یک شرلذا می کشد.می

 لربیع و الخریفادریافتی اجمالی از رمان  .3

مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی، مسائل ملی و مبارزه با «محور اصلی آثار حنا مینه 

گرایانه و قلمی . وی رویکردی واقع)4: 1388(کعب،  »فرانسه و کشورهای استعمارگر است

منتشر شد، برگرفته از زندگی واقعی  م1984که در سال  الخریفو  الربیعروان دارد. رمان 

این مضمون اصلی حال خود اوست.  ای شرح گونه در غربت و به )1924-2018( حنا مینه

رمان، تقابل فرهنگی و اجتماعی مهاجران با غرب و بحران هویت ناشی از این تقابل 

در لفافه به  ،شودبر اساس زاویۀ دید دانای کل روایت میکه این داستان  در مینه است.

  کشد.به چالش می را که زاییدۀ آن است یهایکند و تقابلاشاره می استعمارپیامدهای 
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اجبار   ای اهل سوریه است که بهکرم، شخصیت اصلی رمان، مانند حنا مینه، نویسنده

سخت در چین، به مجارستان زندگی سرزمین مادری را ترک کرده و پس از پنج سال 

ن عربی در دانشگاه و رغم نداشتن مدرک تحصیلی، به تدریس زبا رود. در آنجا بهمی

شود. او که در چین شرایط مساعدی فعالیت در بخش عربی رادیو بوداپست مشغول می

رغم شرایط مناسب  نداشت و به همین علت در نوشتن ناکام بود، در مجارستان نیز به

گونه که باید، نتوانست بنویسد. در خالل داستان علت این ناکامی، دوری از  زندگی، آن

شود. وی در نخستین روزهای زندگی در عنوان می دنورزی وانی کرم در عشقوطن و نات

بندد اما کرم به شود. بیروشکا به او دل میآشنا می »بیروشکا«مجارستان با زنی به نام 

اش در برقراری رابطۀ عاشقانه، از او ساله و همچنین عدم تواناییعلت اختالف سنی بیست

بهار و  -الی داستان، عنوان رمان خود بهحنا مینه در ال اینکه وجود کند. بادوری می

آن، ذهن خواننده را  پسا استعماریاما مضامین  ؛داندرا برگرفته از این موضوع می -پاییز

 -ایرجیکا -دهد. با ورود زن دیگری ازآن نیز سوق می به بهار پیش از استعمار و خزان پس

ها با خود همراه ـیرد که خواننده را تا انتگکل میـمکشی جذاب شـبه زندگی کرم، کش

های اجتماعی در هه با شرایط متفاوت مجارستان که با آزادیـکند. کرم در مواجمی

شود، اما تذکرات های مختلف همراه است، مدتی مجذوب زندگی غربی میعرصه

مسئول  پیش خود را در قبال وطن از  آورد. لذا بیشروشنفکران داستان او را به خود می

عنوان یک قهرمان  ازآن به روزۀ اعراب و اسرائیل و پس  داند. او در خالل جنگ ششمی

اند میهنانش که در جنگ آسیب دیدهملی در تبعید، نهایت تالش خود را برای کمک به هم

محض ورود دستگیر  اما به ؛گردد مبارزه به وطن بازمی ۀگیرد. سرانجام برای ادامکار می به

 شود.می

 الربیع و الخریفدر رمان  پسا استعماریهای تقابل .4

توان به تقابل شرق/غرب، خود/دیگری، می پسا استعماریهای تقابلی از بارزترین مؤلفه

که به تفصیل به واکاوی هر یک در  کردمرد شرقی/زن غربی و فرادست/فرودست اشاره 

 .پردازیممیرمان مذکور 

 . تقابل شرق و غرب4-1

در ادبیات این  پسا استعماریهای ترین مؤلفهعنوان یکی از شاخص  ق و غرب بهتقابل شر

حوزه متجلّی شده و اندیشمندان با عنایت به نگاه خودبرتربین غرب، به تقابل این دو 

 هابلکه از آن ؛کنند. مفاهیم شرق و غرب صرفاً داللت جغرافیایی ندارندفرهنگ اشاره می

شود. از جوامع با سطوح متفاوتی از توسعه و قدرت استفاده میبرای اشاره به نوع خاصی 
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هرچند به  ،گیرندبر این اساس تمامی کشورهای جهان سوم ذیل مفهوم شرق قرار می

تمامی  . از سوی دیگر مفهوم غربگرفته باشند لحاظ موقعیت مکانی در غرب عالم قرار

رق دارای سه مشخصۀ اصلی نگاه غرب به ش. «ردیگ یدر برمجوامع صنعتی و مدرن را 

 »خودی«ها که در آن غرب  است. مسلّم انگاشتن تفاوت شرق و غرب و مرزبندی میان آن

هاست. دومین مشخصه، ترین این ویژگیشود اولین و مهمتلقی می »دیگری«و شرق 

های اعتقادی شرق است. سومین مشخصه های غربی در مقابل نظاممتمایز دانستن ارزش

 »نی بر ضرورت و مطلوبیت پیوستن شرق به غرب و هضم شدن در آن استانگارۀ مبت

(سعید،  داند. ادوارد سعید رابطۀ بین مغرب و مشرق را رابطۀ قدرت می)77: 1395(خانی، 

. غرب با استفاده از ابزار صدا و قدرت، خود را در قطب مثبت این تقابل قرار داده )25: 1390

شناسان شرقیان در آثار شرق«سازد. بر این اساس شرق میهای منفی آن را متوجه و سویه

قانون، خودمختار و تروریست مجسم ران، فاسد، نامتمدن، مستبد، بیهایی شهوتانسان

موقعیت فرودستی که غرب به شرق نسبت «توان گفت رو میاین؛ از)168(همان:  »شوندمی

و  )261-2: 1396(برتنز،  »رب استزمان در خدمت شکل دادن به موقعیت برتر غدهد هممی

ادوارد سعید با رد این مرزبندیِ ابداعی که کنند. دو قطب این تقابل یکدیگر را تعریف می

دهد، هر دو طرف این تقابل را دارای هایی متقن و ایستا قرار میشرق و غرب را در جایگاه

 داند.ماهیتی سیال و در جریان می

سندگان مهاجر با وضوح بیشتری نمایان است. زیرا فرد تقابل شرق و غرب در آثار نوی

مهاجر با تجربۀ زندگی در غرب که با عادات مألوف شرقی در تعارض است، این تقابل را 

 .بازتاب دارد الربیع و الخریفدر موارد متعددی در رمان مذکور تقابل کند. لمس می

 نگاه منفی غرب به شرق. 4-1-1

طور خاص زن غربی است، از دوست جدیدش  ب و بهشناخت غر به دنبالکرم که 

المرأة المجریة « :یۀ فرانتس به او قابل تأمل استخواهد. اینجا توصکمک می »فرانتس«

ای کوتاه که مؤید ذهنیت منفی . جمله)27: 1984(مینه،  »کغیرها.. فقط احذر أن تکون غجریاً معها

وار در برابر زن غربی نشان ار کولین کرم از رفتـحذر داشت فرد غربی از شرق است. بر

متمدن، نیازمند چنین  غیریک شرقی عنوان  دهد که فرانتس در نگاه اول کرم را بهمی

 بیند.ای میتوصیه

در خصوص رسوم  »السلو«و  »روزیکا«آمیز نگاه منفی غرب به شرق در لحن تحقیر

نماینده جامعۀ شرقی خود قدیمی کشور چین نیز نمود دارد. کرم به عنوان یک روشنفکر و 

ذائقۀ  تیـهر مل ظر اوـداند. از نقیرآمیز میـتحتانه و ـفرادسین نگاه ارد  ئولـا مسر

 که قابل احترام است: خود را دارد شناسی خاصزیبایی

) کان هذا (کرم:-الحدید منذ الصغر؟  أن المرأة الصینیة تضع قدمیها في هل صحیح-سألت فتاة: 
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علی قدام الصینیات، ولصین و تحرّرت أبعد التحریر، انتفت هذه العادة. تحرّرت ا. اآلن، في الماضي

وّق الجمالی یختلف من بلد آلخر، (کرم:) التذ -سألت الفتاة: کیف؟  -خاص.  کل هذا ذوق جمالي

 .)34(همان:  هذا العالم أو من منطقة إلی أخری في

مایه ، دستهاشرقیهای زندگی در شیوه شدههای مطرحمینه نباید ارزشحنا در نگاه 

 چند ۀتن مقولـرو، با در نظر گرف. از اینشودتحقیر و تمسخر فرهنگ غالب غربی 

ها داللت دارد و تعصب فرهنگ متمایل همۀ فرهنگ احترام متقابل« که بهگرایی فرهنگ

، )218: 1386مله، (کریمی »دهدقرار می را مورد نقد تانپوسبه رنگ سفید و تحقیر رنگین

 را دارد. زدن تصور برتری غرب و فرهنگ غربی قصد بر هم

 . تعارض سنت و مدرنیته4-1-2

چالش میان سنت و مدرنیته از نخستین روزهای حضور کرم در مجارستان و شرکت در 

ود و به همراه او ـشنا میـود. کرم در آنجا با دختری آشـشها آغاز میشبنبهـجشن ش

و سریع تواند با موسیقی مرد سنتی شرقی معذب است، نمی عنوان یکرقصد اما بهمی

(مینه،  کندشماری میو برای پایان این شرایط نامأنوس لحظه برقرار نمایدمدرن ارتباط 

گیرند در برابر . در ادامه او به همراه چند تن از دانشجویان شرقی تصمیم می)31: 1984

به صورت عربی را -تی شرقیهای مجارستان، یک مهمانی سنشبجشن ملی شنبه

های مهاجر با سرزمین مادری و کرم برگزار کنند تا پیوند شخصیت ۀدر خانهفتگی 

داشتن روحیات شرقی مهاجران در فرهنگ بومی حفظ شود. این محفل عالوه بر زنده نگه

سوب ـفرهنگی محگانگی و دگرگونی ـبیخودشرایط غربت، از طرفی نوعی مبارزه با از

ها با فرهنگ و و از طرفی دیگر با دعوت از مهمانان غربی، موجبات آشنایی آنشود می

(همان:  »جلست أرضاًفتاة مجریة، فتنها الجوّ الشرقي، خلعت حذاءها و«آورد: سنن شرقی را فراهم می

خواهد با انتقال . با این رویه گویا مینه درصدد تبدیل تهدید به فرصت است و می)262

ها به شرق را تلطیف رقی به غرب آن هم در شرایط غربت، نگاه غربیفرهنگ و تمدن ش

با اینکه مینه به هنگام تعارض سنت و مدرنیته بر حفظ فرهنگ بومی تأکید دارد، اما  .کند

 هایببیند، به جنبه یشرقهای سنتماندگی زعم خود مصداقی از واپس هر جا که به

د فعاالنه وضع موجود را به نقد کشد و در اصالح روشنفکر بای«زیرا  ؛تازدمیغیرعقالنی آن 

. او با این استدالل که در جامعۀ شرقی، فرد در خفا هر )19-20: 1382(سعید،  »آن بکوشد

خودی را  ۀدهد، جامعکاری خود را شریف جلوه میکاری که بخواهد انجام و با پنهان

 داند:ای آن را ضروری میمنافق خوانده و اصالح ریشه

 نة و العاهرة سواء. الشرف محدد في[...] کل حب ممنوع، کل ممارسة مرفوضة، الفنالشرقا في

المجتمع هناک منافق، لکنه  ستتار بقیت شریفاً.السرّ. إذا استطعت اال ا شئت فيالحوض. افعل م
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 قائم و تجاوزه، بالتمنیات وحدها یظل مجتمعنا؛ و ال یستطیع المرء أن ینسلخ عن جلده. التخلّف

هذا اعدة، یستحیل تغییرها من القمة وإذا لم تتغیّر الحیاة من الق ر یبدأ بالقاعده..تحیل، التطوّمس

 .)166: 1984(مینه،  التغییر یتطلب جهوداً، تضحیات، نضاالً متواصالً

 . بحران هویت4-1-3

ترین های اجتماعی غرب از عمدهبرق و آزادیومواجهۀ مهاجران شرقی با مظاهر پر زرق

در ابتدا برای مهاجران تازگی دارد اما به  مسئلهتقابل شرق و غرب است. این  هایصهعر

هویتی آنان را فراهم آورد. کرم با دیدن مردمی که  -گسست فرهنگی ۀتواند زمینمرور می

برهنه در ساحل دانوب مشغول آفتاب گرفتن بودند، روابط آزادانۀ جوانان در جزیرۀ 

خیف مهمانان در روستای کود، روح زندگی غربی و گسترۀ های سمارگریت و یا شوخی

درونی که مؤید و با کشمکشی  )272 - 87(همان:  کندهای اجتماعی آن را درک میآزادی

شود. در ابتدا شاهد موفقیت غرب در مشتاق می روروبه هویتی در وجود او است، بحران

 ن کرم نسبت به زندگی غربی هستیم:کرد

[...] المجتمع هنا مفتوح. الغریب ال یبقی غریباً، ، األشیاء تختلف،ا قال هیدجي، کمکرم:) هنا«(

بعد حرمان األیام في الصین، تفتح الجنّة لي «. )54-5(همان:  »لیهاالحیاة اإلجتماعیة تشدّه إ

بوداپست.. تفتحها واسعة.. علی مصراعیها.. تجدّد شبابی بشکل لعین.. هذا ما یسمّونه  أبوابها في

 .)133-4(همان:  »ةحیا

با  ؛جای انتقاد از گفتمان غرب رود که بهانفعال او در مواجهه با غرب تا حدی پیش می

با  گزینی آنـها و جایتـتقبیح شرق و تمجید غرب، آرزوی رهایی شرق از محدودی

. تا میانۀ داستان فرهنگ غربی بر کرم )210-11(همان:  های اجتماعی غربی را داردآزادی

و  »ضیاء«دارد اما به مرور و در اثر مصاحبت و نصایح روشنفکران انقالبی همچون  تسلط

خود را بین شاهد تحول شخصیت کرم هستیم. لذا با یادآوری چرایی تبعیدش،  »جورج«

های درونی خود ها، در خالل واگویهبه خاطر دوری از آرمانو  بیندگذشته و حال معلق می

 :کندرا سرزنش می

 -)بائس( -)نضال(نتهیت إلی بسببه، لکنک، یا کرم، ا ربة جزء من النضال، أو هيهذه الغ«

، إذا ما أنا إذا ما بقیت بعیداً عن الوطن«. )166(همان: »الفراش.. اللعنة علیک! محصور في

 .)172(همان:  »أبقی؟استمرأت هذا العیش الهنيء ماذا یصیر بحالي؟ تری أستطیب العیش و

خواهد به دهد که نمیاند، نشان میه به تباهی کشیده شدهسپس با نقد کسانی ک

(همان:  »هذا الترف کله هذا المصیر.. یجب أن ینتهي يال أرید لنفس«سرنوشتی مشابه دچار شود: 

 :اوستتحوالت امیدبخش زندگی بر  از کرم، مُهر تأییدیجورج تمجید . )270

القناعة، من الضمیر، فأوقفت مهزلة  ، موقف مستمد مننت یا کرم، بادرت إلی موقف إیجابيأ

ها. فرضت علی نفسک نوعًا من حیاة  ف و تخلّصت من إغراءات الجنس التي زادت عن حدّالمتح

 .)297-8(همان:  أیضاً هذا یرضیني. یرضي ضیاء الترکي[...] تکتب؛ قاسیة.. کي
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دل مبعطفی که کرم را از اساس متحول و به یک روشنفکر انقالبی  ۀسرانجام نقط

دهنده عراب و اسرائیل برایش بسیار تکاناو با خبر جنگ ا ۀ. مواجهدهدکند، رخ میمی

هایی که در زمان جنگ ها و فعالیتو ضمن تالشکند می است. لذا مدام خود را سرزنش

گیرد به کشورش بازگردد. تصمیمی که حتی زندگی پر از شش روزه دارد، تصمیم می

های های محتمل در وطن و خواهشپر از سختی ندهمظاهر اغواگری در غرب، آی

بیروشکا مبنی بر ماندنش در مجارستان نیز مانع تحقق آن نشد. حنا مینه با ختم داستان به 

زده و شرق را در ها را برهماز غرب اغواگر، معادلهخودآگاهی قهرمان شرقی و واگرایی او 

های استعماری است اندیشه یه شکنشالودهمان  مسئلهدهد. این موقعیت مسلط قرار می

 نمود دارد. پسا استعماریکه در این اثر 

بحث تقابل شرق و غرب الزم است به این نکته نیز اشاره کرد که این رمان  ۀدر خاتم

ضمن اشاره به تقابل شده و میان غرب جغرافیایی و غرب ایدئولوژیکی تفاوت قائل 

غرب در اینجا:  -های تاریخی مجارستانیها و پیوستگفرهنگی شرق و غرب، به شباهت

. مجارستان که همچون سوریه از پیامدهای شوم کندو سوریه نیز اشاره می -جغرافیایی

استعمار در امان نبود، با جوامع شرقی همزادپنداری کرده و از طریق آموزش متخصصان 

هۀ عربی در جنگ کرد. حمایت از جببومی، این کشورها را در مسیر استعمارزدایی یاری می

های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی، همراهی اعراب و اسرائیل، مجوز دادن به راهپیمایی

های دانشجویان مجار با دانشجویان عرب برای شرکت در تجمعات اعتراضی و کمک

 های اینمردمی مجارها که پس از جنگ برای آوارگان سوری سرازیر شد از دیگر نمونه

بنابراین هرچند که فرهنگ غربی  .)315-6 - 309-10 - 181-2(همان:  همزادپنداری است

 اش بامشابه ۀدهد، اما سابقبرابر شرق قرار میمجارستان در مواردی این کشور را در 

مقابل  ۀشود مجارستان را درست در نقطگیری ضد استعماری، سبب میسوریه در موضع

 ینیم.نظر ادوراد سعید نیز بب غرب ایدئولوژیکی مد

 تقابل خود و دیگری .4-2

اند فراگیرترین روشی که استعمارگران غربی برای معرفی خود و دیگران از آن بهره جسته

واسطۀ فرض  ماهیت استعمار تنها به«گفتمان خود/دیگری یا مرکز/حاشیه است چراکه 

کروفت و (اش »یابدتقابلی دوسویه در جهان و تقسیم آن به دو قطب مرکز و حاشیه معنا می

مبتنی بر این فرض است که در دل تجربۀ شخصی، «. تقابل مذکور )93: 2010دیگران، 

(مکاریک،  »سازدمثابۀ دیگری از خود بیگانه می خودی ذهنی وجود دارد که هر چیز را به

  سلسله ۀمسئلدر اینجا صرفاً مؤید تفاوت نیست بلکه بر  »دیگری«. مفهوم )112: 1384
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گیرد. فرهنگ تر قرار می، در جایگاه پست»خود«ارد و همواره نسبت به مراتب هم تأکید د

مخفی قدرت و هویت  »خود«اروپایی از طریق جدا کردن راه خود از شرق، به عنوان نوعی 

ای است که صرفاً از شرق همان دیگریِ حاشیه«. در این نگاه )17: 1390(سعید،  کسب نمود

. نخستین )262: 1396(برتنز،  »کندتأیید می طریق وجودش مرکزیت و برتری غرب را

فرانتس «پوستان مطرح کرد،  را با اشاره به وضعیت سیاه »دیگری«اندیشمندی که موضوع 

شناسانه و که مبنای کلی تفکر شرقسعید ادوارد  ،. در ادامه)219: 1355فانون، ( بود »فانون

ا نوعی جغرافیای برساخته و ر »دیگری«و  »من«عامل تقسیم جهان به دو بخش ناهمتراز 

 پسا استعماریترین منتقدان به عنوان یکی از شاخص )45: 1377(سعید،  دانستتخیلی می

 و قلم زدها مانده مکان بازنمایی در حاشیهمرکززدایی از باور غرب و اعطای ا منظور به

 غربی را ایجاد کرد. شده بندیقطبتخریب منطق تضعیف و زمینۀ 

تقابل که یی آنجا اما از ،نشده استاستعمار  ۀمسئلی به مستقیم اشارهدر رمان حاضر 

را  این مقولهتوان می نیست، استعمار زدهمنحصر در روابط استعمارگر و خود/دیگری 

رمان شده و آن را ها دید که موجب جذابیت و پویایی صورت تضاد میان برخی شخصیت به

با فرهنگ غیرخودی، بارزترین  »هیدجی«. تعارض کرده استتحرک دور از نقلی ساده و بی

و هر آنچه غیرخودی  اوجهیدجی ملیت و نژاد خود را در  نمود این مؤلفه در داستان است.

ها را جشن سنتی چینی ،داند. لذا در صحبت با کرمارزش و در حاشیه میت را بیاس

 بالد:می مجارستانبه جشن ملی  کند ومیمسخره 

في بکین من  »مدینة صداقة« ت عن احتقار شدید، بین ما یقام فيمقارنة نمّ حدّثه، فيفقد 

مثل هذه اللیلة. قد قال  من حفالت حقیقیة، غنیة، زاهیة في بودابست حفالت سبت و ما یقام في

 .)19: 1984(مینه،  لة کهذه... عندنا مثالً، بحفه: إلی الجحیم، یا صدیقيله بإشارة ازدراء من ید

عندنا « اصطالحوی در توصیفاتی که از مجارستان دارد، بینیم با دقت در عبارات می

 شدر داستاندفعات   بهو آن را تأکید کالم  این تکیهمینه روی . گیردرا به کار می »مثالً

در دنیا فقط ضوع است که القای این مو در نگاه او، مقصود هیدجید چراکه کنتکرار می

در ادامه، مینه با وضوح بیشتری ذهنیت  .یک مکان وجود دارد و آن هم مجارستان است

کند. دیگری را از منظر هیدجی منعکس می »بودگیدر حاشیه «غرب و  »خود مرکزی«

تنها شرق بلکه غرب را  ضمن مفاخرت به ملیت خویش، نه تعصبات او به حدی است که

سو نباشند یا در برابر با افرادی که با تفکراتش همو  راندر خود به حاشیه میدر برابنیز 

 :کندبیاورند قطع رابطه می »إن قُلت«سخنانش 

تعرف ما قال؟  عدد سکان بودابست؟ قلت: ملیونین.: کم ! سألنيذلک الروماني الجاهل، تصوّرْ«

 ة و بین قریة سخیفة ضائعة فيعریق یقارن بین عاصمة تأمّل. )عجیب کنت أحسبها کبوخارست(

 .)281(همان:  »المجر یری رومانیا مقاطعة من یعش في [...]أروبا.
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استعمار «های در توصیف هویت ،و فمینیسم پسا استعماری مشترکات میاننظر به 

مثابۀ  عنوان خود و زن را به ، مرد را بهجنس دومدر کتاب  »سیمون دوبوار«، »زن«و  »زده

پس از تأمل در زندگی  در این راستا .)112-3: 1384(مکاریک،  کنددیگری معرفی می

استعمارگران های ویژگیبارزترین از که  منیّت و خودخواهیخصیصۀ شخصی هیدجی، 

وب ـمحس »دیگری«عنوان بهنظر او زن و فرزند هم  از شود.به وضوح نمایان می است

اش دست ند تا به عالیق شخصیکمعاش خانواده مضایقه می ازبه راحتی لذا  شوندمی

خواهد شد  »اندیگر«نصیب  هایی که گردآوردهعتیقهکردن به اینکه روزی حتی فکر یابد.

سأموت و أترکها..  تفکیري أنني.. مجرد بیعها هي التي تضنیني لیست مسألة« :دهدشدت آزارش می به

وم، أترکها و أمضي؛ و لمن؟ فجأة، ذات یالصین و أنا من تقشّف حتی اشتراها.. ثم  أنا الذي کنت خبیراً في

وحده در کالم  تکرار ضمیر متکلم. )283: 1984(مینه،  »ها.. أنا، أنالزوجتي؟ ألوالدي؟ أنا صاحب

پردازی در شخصیت با این اوصاف گویا مینههیدجی، گواه روشنی بر خودخواهی اوست. 

برانگیختن  به دنبال، استهمراه  »دیگری«و استخفاف  »خود«با اغراق در حق  که هیدجی

 .استباور مرکزیت غرب دن یبه چالش کش برای احساسات مخاطبان

 دمان مشرق زمین بهبه مرکه شناسی غربی شرقسو با سعید در مخالفت با مینه هم

رمان این  در ؛)169: 1390(سعید،  نگردحرکت و بدون توان تغییر میبی صورت موجوداتی

شکل ثابتی ندارد و بر اساس زاویۀ دید  »دیگری«مفهوم در آن  را اتخاذ کرده که یرویکرد

 هم با درشناسان غربی، شرق »یانگار ستایا«ا در تضاد ب او کند. ها تغییر می شخصیت

ها را مانده حاشیه در، »دیگری«و شرق در مقام  »خود«مثابۀ ریختن معادلۀ جزمی غرب به

. با کشددر اندیشۀ غرب را به چالش می »یزخود مرک«و ذهنیت  ،به متن و مرکز وارد

 »خود«بینیم هرگاه حنا مینه شخص غربی را در قامت  تأمّل در سطوح عاطفی داستان می

اندام شخصیتی  کند، به خودخواهی او تأکید دارد و در مقابل به هنگام عرض مصوّر می

دار دوست ایثارگر وفردی  را به عنوان »من«کند جایگاه  ، سعی می»خود«در جایگاه شرقی 

مینه حتی جامعۀ مهاجران شرقی را ). 141 - 81: 1984(مینه،  به مخاطب عرضه کند دیگران

کند. توضیح اینکه او ایدئولوژی ارزشی مبارزه را در دیگری تقسیم میو  به دو بخش خود

های مبارز و  شامل شخصیت »خود«دهد. بر این اساس،  طلب قرار می برابر دیدگاه منفعت

 .)242 - 116(همان:  های الابالی و خودخواه است شخصیتشامل  »دیگری«

 تقابل مرد شرقی و زن غربی .4-3

است، فراتر از داللت فیزیولوژیکی، ناظر  پسا استعماریکه از مفاهیم اساسی نقد  »جنسیت«

اجتماعی مرد و زن توسط جوامع است و ذیل ارتباط شرق و غرب  -بر تربیت فرهنگی



 )دیادوارد سع شناسیبر شرق ی(با نگاه نهیاثر حنا م »فیو الخر عیالرب«در رمان  يپسااستعمار هايتقابل يخوانش انتقاد /62

تصور کرده است.  مرد محورشناسی را به طرز شگرفی ادوارد سعید شرق«شود. مطرح می

به عبارت دیگر شرق موجودی است که برای همیشه منجمد و ثابت است و توسعه و 

، شرق برای غرب مانند زن برای مرد است؛ شریکی گونه نیاپویایی آن ممکن نیست. 

لذا سعید جوهری ). 110: 1395مدوند، و اح سینو کیکشدر  نقل  1979(سعید  »ضعیف و پست

سعید از ادوارد پذیرد. تحلیل فرودستی، ضعف و زنانگی به شرق را نمی اتصافبودن 

شده  مواجهها با این اتهام دهد، از سوی فمینیستبازنمودهایی که غرب از شرق ارائه می

جایی  استعماری پساتفاوت است. اما نقطۀ ادغام فمینیسم و تمایز جنسیتی بی نسبت بهکه 

پسا های مردساالرانه دارد، و گفتمان گفتمان ییساختار زدافمینیسم سعی بر «است که 

(وطن آبادی،  »کنددر جهت فروپاشی ساختارهای فرهنگی استعماری تالش می استعماری

 پسا استعماری. فارغ از تقابل جنسیتی شرق و غرب، بر اساس تصویری که آثار )33: 1382

شود. زن نمایانگر انگاشته می »اصل«و مرد  »فرع«دهند، زن سنتی ارائه میاز جوامع 

در جامعۀ مردساالر خودیتِ کامل «شخصیتی است که آزادی عمل و هویت مستقلی ندارد. 

، چراکه زنان سنتی )112-3: 1384(مکاریک،  »شودزن انکار و او با سوژگیِ خود بیگانه می

اند تا بر بسیاری از تمایالت خویش مُهر  وند و محکومشته میـاً نادیده انگاشـالبـغ

که در این آثار، زن مدرن غربی مظهر تحرک، جسارت، و استقالل  خاموشی نهند. درحالی

باکی خویش است، از ساختارشکنی  هایخواستهگرانه به دنبال دستیابی به است و کنش

 کند.حب میو گهگاه در ارتباط با مردان جایگاه مردانه را تصا ندارد

رهگذر  ازبه دنبال آن است تا ای متصوّر نیست، که برای زن جایگاهی حاشیهمینه حنا 

، »ایرجیکا« و »ماکدا«، »بیروشکا«، »روزیکا«های رویدادهای داستان و در قالب شخصیت

سلفیة  کانت تمزق [...] ایرجیکا« :کند آشکار ق زنان سنتی صورت گرفتهکه در حرا اجحافی 

 [...]جسارة، القارات الخمس.. تتعامل، بفعل نافذتها، نافذة غیرها و غیرها في عنکبوت اجتماعی علی یغزلها

اصالح نگاه الخریف و  الربیعرمان  . در)98: 1984مینه، ( »تعلو علی قیم االستبداد المتوارث

 قرار گرفته مدنظر نیزاز زن شرقی  ییزدا تیمحدودو سنتی حاکم بر جوامع  آمیزیضتبع

قائل ایدئولوژی مردساالر کار، که   از لزوم همبستگی مکان و جنسیت در تقسیم لذا. است

صرفاً قلمرو مردانه  »بیرون«عبارتی دیگر در تقابل مرد/زن، ، خبری نیست. بهبه آن است

 .)94(همان: شودخانه تعریف نمی »درون«نیست و زن هم در 

ها  تقابل آن برهای مختلف، قعیتمینه پس از توصیف مرد شرقی و زن غربی در مو

و  کنددر معاشرت با زن غربی هنجارها را رعایت میکرم که  ،به عنوان نمونهد. دارتأکید 

لذا با خود  ؛ودــشمواجه می مؤکداهای و تهمت سوء رفتاربا بدبینی،  ،آداب است مبادی

 ؛)78(همان:  »حکماً عليّ رجل عربي.. تهاجمني، تتهمني، و تصدر غجریة مجریة مع هي«گوید: می

(همان:  »أن أفتن أحداً.. ما تغرّبت طلباً للملذات لیس بودّي« :نیست سوءاستفاده گرفریبکار و کرم 
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عبه کرده ـصود خود، دیگری را ملـیدن به مقـتی برای رسـا به راحـکه روزیکحالیدر )183

 :فریبدو می

کیف، فتاة تتأبط ذراعه.. زاعمة  جد، ال یدريوو  المرقص، إلیجات األولی وجد نفسه یصعد الدر

تضحک بصوت  ة، حتی لوّحت له بیدها مودعة و هين صارت داخل القاع.. لکنها ما إأنها صدیقته

 ینتظرهاالذي فتاها ی وسیلة اصطنعتها الفتاة للدخول إل ، [...] أنه لم یکن إالعال، فیه شقاوة

 .)21(همان: 

از باشد  اش در تضادموقعیت اجتماعیشرایط سنی و  به هنگام انجام کاری که باکرم 

 هما (کرم و بیروشکا) یسیران، حذر أن تحدق به عینان« :قضاوت شدن توسط دیگران نگران است

کار نیست و بیروشکا محافظه ،در مقابل )203(همان:  »کالم یقالعذولتان. أن یقف رجل أو امرأة و

حضرتُ أمسیتکَ.. کنتُ سعیدة.. کنت فرحة کطفلة. « :تپروا به دنبال تحمیل عشق خود به اوسبی

؛ )137(همان:  »إلی بیتکَ علیک، طلبتُ منکَ أن آتي هنأتک، وقفت إلی جانبک، فرضت نفسياندفعت و 

 :و علناً رفتاری خارج از عرف شرقی را انجام دهدها خارج شود از چارچوبتواند نمیکرم 

 )272(همان:  »المشاعر من حوله ن ذلک فوق طاقته علی تحدّيبها. کالم یجرؤ کرم علی اللحاق و...«

 - 98(همان:  پذیردهای اجتماعی جوامع مردساالر را نمی، چارچوباوایرجیکا برخالف  ولی

157(. 

با توجه به اینکه غرب در ارتباط با شرق  پسا استعماریهای جنسیت در رمان ۀمسئل

تالش گر انگارد، بیانمی -پذیرکنش-نث و طرف مقابل را مؤ -گرکنش-خود را مذکر 

غرب در جهت حذف هویت شرق و از بین بردن استقالل آن است. در نخستین مالقات 

شود. ایرجیکا در این وضوح نمایان می کرم و ایرجیکا موضوع غربِ مذکر و شرقِ مؤنث به

ت مألوف جامعۀ مالقات، پس از آشنایی اجمالی با کرم، با دعوت از او به خانۀ خود، تصورا

که کرم در این دیدار رفتاری یی آنجا زند و ازشرقی در مورد روابط زن و مرد را برهم می

 گیرد و ایرجیکا بهمنفعل و احساسی دارد، با وجود جنسیت مذکر در جایگاه مؤنث قرار می

در را شوند، جایگاه مردانه واسطۀ دارا بودن رفتاری که غالباً به جنس مذکر نسبت داده می 

کند و آزادانه آنچه را که حق پذیری سنتی محدود نمیخود را به نقشاو . گیرداختیار می

 ،ندارد »نه گفتن«گر ایرجیکا قدرت در برابر رفتار کنش کرمکند. دنبال می ،داندخویش می

انۀ سان روابط عاشق آورد. رابطۀ این دو هرگز بهمی ر فرودرو در برابر اغراءات او س  این از

گرایش  -شرق -به خاطر خودش به کرم  -غرب -چراکه ایرجیکا  ؛میان مرد و زن نیست

 جویی از اوست.رفاً به دنبال کامدارد و ص

لوح و فاقد پشتکار و ابتکار زمینیان را سادهشناسانی که مشرقبرخالف تصور شرق

کر و شرِق مؤنث را ؛ نویسنده برای اینکه رابطۀ غربِ مذ)69: 1390(سعید،  دانندمیعمل 
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های بعدی کرم و ایرجیکا، قهرمان داستان را خودآگاه و فعال نشان معکوس کند، در دیدار

او که در اثر معاشرت با  .)166: 1984(مینه،  شوددهد که تسلیم خواستۀ ایرجیکا نمیمی

، دیگر در تقابل با زن غربی ضعیف و شتهگیش بازخو روشنفکران انقالبی به خویشتنِ

گر است و در متن شـکنفعال و نیز،  کاـبیروش بادر ارتباط کرم  ست.ـای نیحاشیه

کرم رفض اقتراح « ایستد:اغراءات تحمیلی او می در برابرگیری قرار دارد. لذا بارها تصمیم

م هو، علی أن تتألّم هي، حین و آثر أن یتألّ إلی البیت، الذ بنفحة من التسامي معه بیروشکا أن تأتي

 اینبا  .)81(همان:  »األیام التالیة، انها تسرّعت و أسلمت نفسها إلیه من الیوم األول للتعارف تشف، فيتک

نگاه غربِ مذکر/شرقِ مؤنث برآمده و  یمعکوس ساز از پساوصاف نگارنده با موفقیت 

 است. پس گرفتهمرد شرقی را برای او  جایگاه

 تقابل فرادست و فرودست .4-4

های مختلف امعه همواره موجب تعارضات درونی و بیرونی میان گروهطبقاتی شدن ج

تر طبقۀ تر طبقۀ فرادست، و دیگرانِ ضعیفای قویچراکه ناگزیر عده ؛اجتماعی بوده است

و  پایینی و فرعی است  دهند. فرودست که ناظر به موقعیت دستفرودست را تشکیل می

انسان «ا شامل شود. به گفتۀ ادوارد سعید ر »زن«و  »استعمار زده«های تواند هویتمی

همواره با معادل اروپایی خود متقارن و در عین حال نسبت  شرق شناسانهشرقی در متون 

. سعید نسبت به ایدۀ هویت اروپاییان به منزلۀ )16: 1390(سعید،  »پایه استبه او، کامالً دون

صور غربی که فرد شرقی عضوی های غیر اروپایی و این تبرتر از تمام مردمان و فرهنگ

. مفهوم )169و  23: 1390(سعید،  دکنانتقاد می ،آیددست به شمار میاز یک نژاد و قوم فرو

به اعتبار قدرت «اقلیت  زیراارتباطی نزدیک دارد.  »اقلیت«ودست از جهتی با اصطالح فر

کند. بر ت میشده دالل  نداشتن، بر جایگاه فرودست اجتماعی یا منافع به حاشیه رانده

اما چنانچه  ،همین مبنا زنان نیز ممکن است در جامعه به اعتبار تعدادشان در اکثریت باشند

 رانده باشندها را به حاشیه  ، منافع آنساختارهای قدرت حاکم یک جامعه یا فرهنگ

اجتماعی در جایگاهی فرودست قرار گیرند، در حکم اقلیت به  به لحاظها  که آن نحوی به

اسپیواک  پسا استعماریپردازان . در میان نظریه)46-7: 1387ویک، (ادگار و سج »آیندمیشمار 

در فضای استعماری هیچ حقی «معتقد است بیشترین تأکید را بر مسئلۀ فرودست دارد. او 

حیدری و البرزی، نقل در  1999(اسپیواک،  »برای صدای طبیعی و عادی فرودستان وجود ندارد

ای بسیار تاریک، با وضعیتی زنان فرودست را در سایهدر آثارش پیواک . اس)345: 1396

در مرکز، به  دون مرتبهبا قرار دادن سوژۀ دهد و ر از سایر فرودستان نشان میبسیار بدت

 .بخشدمیای دست اعتبار ویژه فرو

وی داند. می های اساسی خودو را یکی از دغدغهحنا مینه توجه به فرودست و آالم ا

ه بود، نمودپنجه نرم کرده و از نزدیک شکاف طبقاتی را لمس  و ها با فقر دستسال که
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بیشتر به فرودستی اقتصادی  الربیع و الخریفدر  ؛های فرودستیبا وجود گستردگی جنبه

، »انیکو«با  »هیدجی«در خالل روابط پایینی را -تقابل دوسویۀ باالاین و  کندمیتأکید 

به را  انیکو ،. نویسندهکشدبه چالش میمعارضان، با  ظام مجارستانو ن »ندیم«با  »حمیش«

 دهد.نشان میدلیل وابستگی اقتصادی در رابطه با همسرش هیدجی در مرتبۀ فرودست 

به  ،»یک شکم سیر غذا خوردن«مثل  ی بسیار معمولییهارغم داشتن خواستهعلی زنی که

شده   تمایالت خود را سرکوب، جاتآوری عتیقهدر جمع همسرش حرص و طمعسبب 

با داند، هیدجی که مالک برتری در خانواده را قدرت اقتصادی میدر مقابل،  .بیندمی

کو نگاه ـانی کند.نگاهی از باال به پایین و لحنی نامناسب، کارهای خود را توجیه می

تابد ا برنمیر وجود آمده واسطۀ انحصار در داشتن شغل و درآمد به آمیز هیدجی که بهتحقیر

این اعتراضات مذبوحانه گوش شنوایی برای شنیدن  ولی ،کندو نسبت به آن انتقاد می

 :نیست

ظتها.. لکن هذا ال یمنع و ال یلغي الحقیقة أعرف کل اعتراضاتک.. سمعتها، حف-هیدجی:) «(

یک و علی أنفق عل الموضوعیة، التي ال دخل للعواطف فیها و هي أنني أنا الخبیر هنا و أنا الذي

للعمل.. هذا هو المعیار.  ضاً، أن القیمة، بعد کل الشيء، هياألسرة؛ و أنت تعرفین و تؤمنین أی

ء؛ و إذا أخذنا بقاعدة من ال إذا کان هذا هو المعیار. یا عزیزي، فیعني أنني، اآلن، ال شي-(انیکو:) 

تری هذا شیئاً مخجالً  حتی بوجبات الطعام.. أال  یأکل، فمعنی هذا أنک تتصدّق عليّیعمل ال

 .)11: 1984(مینه،  »حقاً؟

برتربینی، مقاومت در برابر شنیدن صدا و پذیرش حق فرودست و  رویۀ هیدجی در خود

یادآور رویۀ مستبدان و استعمارگرانی است که جلو برای تطهیر اقدامات خود،  به فرار رو

 .دانستندخود را از همه چیز و همه کس باالتر می

پس از شیوع ویروس واگیردار و سمج استعمار در سراسر جهان مفهوم « اینکه نظر به

کشی پا به های نوینی از سروری و بهرهتاریخی ارباب و برده دگردیسی یافته و گونه

ای هبا توصیف رابطدر یک بازسازی خالقانه  مینه، )94: 1399(باغجری،  »عرصه گذاشت

بیشتر  که -کارفرما و کارگر-الجمل  یش و ندیممحمد حممیان مبتنی بر سیطره و سلطه 

ره «کند. ندیم برای اینکه فرودست را بازنمایی میفرادست و  تقابل، دارد یجنبۀ استثمار

حمیش  آورد و به دستگاهقانون روی می به کارهای خالف »شبه طی کند صدساله را یک

را  آورو خجالت آمیزی مخاطرهها، اکثر مسئولیتکشی از ندیمبا بهرهشود. حمیش وارد می

نیاز و وابستگی از زبان ندیم  مینه. زندبه جیب میخودش را لی سود کار و ؛سپاردمی اوبه 

خاطر .. ألو ملکت رأسماالً لعملت لحسابي« داند:می گیری این رابطهشکل اقتصادی را عامل

قطع این  او. )231(همان:  »االمجر و محمد یأخذ البیضة و قشرته بنفسي، بدراستي، بمستقبلي في
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الذبابة «: داندکاری بس دشوار میضعیف، نیازمند و فاقد قدرت،  دست وسیلۀ فرو رابطه را به

. )233(همان:  »تظنّ هولة التيـیجه الدبق بالسـفلت من نسکبوت لن تنـشبکة العن التي وقعت في

نسبت به ندیم روا  حمیش در کنار تطمیع، تهدید و تحقیری که طلبی و سودجوییراحت

زدن  برای برهممینه نکته اینکه است.  پسا استعماریغالب فرادستان  صفاتدارد، از می

به ید و بیا خود بهخواهد میشورد و از او می -فرودست -بر ندیم زبان کرم از این رابطه 

دست  فرودستان فقط در ن دهد؛ تا به همه بفهماند تغییر سرنوشتپایا این رابطۀ ننگین

 خودشان است.

مجارستان که پس از سرکوب  م1956با اشاره به معارضان انقالب  الربیع و الخریف

 این رمانکند. تر قرار گرفتند، باز هم به مفهوم فرودست اشاره میشدن در موقعیت پایین

 (همان: کندکار فرادست برای انقیاد فرودست یاد میهعنوان را از خلع سالح اقتصادی به

ای را که در خوردهیکی از موافقان نظام حاکم، معارضان شکست به عنوان »الیوش« .)122

کنندۀ منابع عنوان تأمین ، و غرب را به»رجعیه«اند با نام  دست سیاسی قرارگرفتهمقام فرو

ها سال شور به دهها معرفی کرده و قصدشان را بازگرداندن این ک آن مالی و تسلیحاتی

نت تراهم لدیهم رحمة؛ و برغم کل ما یقال في الغرب، ها ألو انتصروا ألبادونا.. لیس « داند:تر میعقب

 .)123(همان:  »یعیشون.. إننا أرحم منهم علی کل حال

در تطهیر خویش به واسطه داشتن صدا و را  فرادست هایتالشدر این بخش، مینه 

ی مجارستان و تمجید از با توصیف جامعۀ کمونیستدر ادامه گذارد. میبه نمایش  جایگاه

 فرودست کامالً مخالف است. هایی نظیر فرادست/ بندی دهد که با دستهآن نشان می

 نتیجه  .5

با رویکردی انتقادی نسبت به گفتمان استعماری، فضای تقابلی  الربیع و الخریفرمان 

پسا تمان با مدد جستن از گفحنا مینه  کشد.از استعمار را به تصویر می حاکم بر جهان پس

 نوین میان شرق و غرب، ایهمسو با اهداف ادوارد سعید در تبیین رابطه، استعماری

کند. خالقیت مینه در آفرینش را واسازی می شناسی غربیشرقهای مغرضانۀ انگاره

ای عنوان نویسنده مستقیم به استعمارگران است. او به ۀبدون اشار یضد استعمارداستانی 

از طریق مطرح کردن تقابل  مینه سیاسی و اجتماعی الهام گرفته است.ل گرا، از مسائواقع

روی مهاجران شرقی با زندگی در غرب، های پیشدر قالب بازنمایی چالشغرب،  / شرق

اصلی داستان را با بحران هویتی  شخصیتبه نگاه تحقیرآمیز غرب به شرق،  ضمن اشاره

کند. سپس با ختم ماجرا به خودیابی ر میکه ناشی از مواجهۀ سنت و مدرنیته است درگی

 تقابل دهد.جلوه میناکام در مواجهه با شرق را  ایدئولوژیکی هویتی مهاجر شرقی، غربِ

های مینه در راستای ساختارشکنیحنا های پربسامد این اثر است. دیگری، از مؤلفه / خود

هم را بر »دیگری«مقام  و شرق در »خود«مثابۀ معادلۀ جزمی غرب به، پسا استعمارینقد 
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در اندیشۀ غرب را به  »یمرکزخود«ذهنیت و وارد به متن را ها مانده حاشیه در، زندمی

های ودیـخباشند، رقی ـش این تقابل طبـدو ق هر که یگامـهنبه  .دـکشچالش می

مؤلفۀ دهند. عنوان دیگری مورد نکوهش قرار می پرست، خودباختگانِ الابالی را بهوطن

است. نویسنده با توصیف زن های محوری و خط سیر داستان جنسیت نیز یکی از مؤلفه

وجود دارد  سنتی هایی که در جوامع شرقی برای زنانهای او، به محدودیتغربی و آزادی

 کندسو تالش میزن غربی، از یک / تقابل مرد شرقی ۀاو ضمن ارائ .کنداعتراض می

د تا کوشمیاز سوی دیگر  خوانندگان ایجاد کند و اندیشۀر ذهنیتی مثبت از مرد شرقی را د

 شرق را به چالش کشد. بودن یانفعال باورمرد شرقی،  »جایگاه مردانۀ«گیری با بازپس

شه در عدم توازن قدرت و ثروت دارد، با ـری شترـبیتقابل فرادست/فرودست نیز که 

دهد که نشان می او .شودح میمطرعنوان نمایندۀ مردم فرودست  های حنا مینه بهتالش

فرودستی صفتی جوهری نیست و خود فرودستان باید وضعیت موجودشان را تغییر و 

غرب و مؤلفۀ جنسیت به  / توان از تقابل شرقدر پایان می .ا دهندرتقجایگاه خود را ا

 . در این رمان یاد کرد شده مطرحترین مباحث عنوان عمده

 منابع 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، مفاهیم بنیادی نظریۀ فرهنگی ،)1387( ویکسج ادگار، اندرو و پیتر

 آگه.   ،تهران

المرکز القومی  ،القاهرة، ترجمة أحمد الروبی دراسات مابعدالکولونیالیة؛ ،)2010( أشکروفت، بیل واآلخرون

 للترجمة.

الطریق إلی ( – رمان راه خورشید در پسا استعماریهای مؤلفه« ،)1397( اصغری، جواد و سیمین غالمی

 21-40، صص 2، شمارۀ 10، سال ادب عربی، ») غرب-الشمس: شرق

مؤسسة فلسطین  ،، دمشقأدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات). 2008( األسطة، عادل

 للثقافة.

، الحریق و النّول) اثر محمد (الدار الکبیرة گانۀ الجزایرسه پسا استعماریخوانش « ،)1399( باغجری، کمال

 85-107، صص 2، شمارۀ 12سال  ادب عربی،، »دیب

 علم. ،، ترجمۀ فرزان سجودی، تهراننظریۀ ادبی؛ مقدمات ،)1396( برتنز، یوهانس ویلم

و رامین  یفرزانه دهکردترجمۀ جالل  ،پسا استعمارینهادینه کردن مطالعات  ،)1391( پری، بنیتا

 (ع).اه امام صادقدانشگ ،فرهادی، تهران

ها در پرتو نظرات همسایه پسا استعماریخوانش « ،)1396( اوانکی، رضا حیدری فاطمه و البرزی

 337-352، صص 2 ، شمارۀ22 ، دورۀپژوهش ادبیات معاصر جهان، »اسپیواک

 (ع). دانشگاه امام صادق ،، تهرانپسااستعمار و نظم جهانی ،)1395( خانی، محمدحسن

 توس. ،، ترجمۀ اکبر افسری، تهرانجهان، متن، منتقد ،)1377( سعید، ادوارد

 نی. ،، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهراننقش روشنفکر ،)1382( ـــــــــــ



 )دیادوارد سع شناسیبر شرق ی(با نگاه نهیاثر حنا م »فیو الخر عیالرب«در رمان  يپسااستعمار هايتقابل يخوانش انتقاد /68

 .ریرکبیام ،، ترجمۀ لطفعلی خنجی، تهرانشناسیشرق ،)1390(ـــــــــ

 علم. ،، تهرانپسا استعمارینظریه و نقد  ،)1389( شاهمیری، آزاده

 .خوارزمی ،دامین کاردان، تهرانحمترجمۀ مهای سفید، پوست سیاه صورتک ،)1355( تسفانون، فران

سال  پژوهشگاه علوم سیاسی،، »های مختلف آنگرایی و رهیافتچندفرهنگ« ،)1386مله، علی(کریمی

 .212-248صص  ،4دوم، شمارۀ

شناسی: پژوهشی در گرایی تا شرقاز شرق« ،)1395( و عباس احمدوند کمال دیس، یرضو سینو کیکش

، سال هفتم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »شناسیمفهوم و مصداق شرق تحول

 . 99-132اول، صص  ۀشمار

دانشگاه  ،معصومه شبستری، دانشکده ادبیات ترجمه و تحلیل األرقش و الغجریة، ،)1388( کعب، رقیه

 تهران.

 ،، ترجمۀ جالل سخنور و الهه دهنوی و سعید سبزیان، تهراننامۀ نظریۀ ادبی درس ،)1388( کلیگز، موری

 اختران.

، فصلنامۀ مطالعات »پسا استعماریفرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات « ،)1393( مطلبی، مسعود

 .    161-184، صص 24 ۀفرهنگی، سال دهم، شمارمیان 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه ،)1384( مکاریک، ایرنا ریما

 آگه. ،تهران

 سوم. ۀهزار ،، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجانگفتمان ،)1382( میلز، سارا

 .1دار اآلداب، ط ،، بیروتالربیع و الخریف ،)1984( مینه، حنا

 .30-33صص ، 18-20 ۀیا شمار ، با»پسا استعماریگفتمان « ،)1382( ، شعلهیوطن آباد
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