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  مقدمه -1
اوش در  كـ ه بـه    كـ ن اسـت    يسنده ا ي نو ةفي ملت، وظ  يكات  ي ح يها بيبا وجود فراز و نش    «

 يا سندهيــنو«احمــد محمــود،. 1».نــدكشف كــ را ي انــسانياصــل قيه حقــاكــاعمــاق بپــردازد 
رمـان  ). 23 ،1384اعطـا،  (»ندكرد به جامعه در وسعت بزرگ نگاه        ك ي م يه سع كس  ينو ياجتماع
دگاه يـ ن رمـان از د يـ ا.  شدن صنعت نفـت نوشـته اسـت     ي مل يخي تار ةر محدود  را د  ها هيهمسا

ان يـ  و ب2 فرودسـتان يدن صـدا ي شنيت حضور نخبگان برا   ي بر اهم  ي مبن كواي اسپ يپسااستعمار
ن رمـان بـه موضـوع اسـتعمار و     يـ  اةسنديـ نو.  اسـت يل و بررسـ ياز آنان در جامعه قابل تحل  ين

گـر  ي د يـي   فرودسـتان از سـو     ير آنان در زنـدگ    ي تاث ران و ك و حضور روشنف   ييفرودستان از سو  
الت يمتولـد اهـواز اسـت و در همـان جـا تحـص             ) 1381-1310(احمد محمود   . پرداخته است 

هـا و    انگر دردهـا و رنـج     يـ  از زبان اشـخاص داسـتانش ب       يو. ان رسانده است  يمتوسطه را به پا   
داسـتان  ،   )1947 (هـا  هيهمساش،  ي خو ةگان  سه يها  در رمان  يو.  فرودستان جامعه است   يصدا
 يست اجتمـاع  يـ سندگان رئال ين نو ي از مشهورتر  يكي) 1982(ن سوخته   يزمو  ) 1981 ( شهر يك

شورش گره خورده است، اما به      ك ياسي با حوادث س   يد ، آثار و   ي آ يران به شمار م   يات ا يدر ادب 
  ). 33 ،1386،يزنوز(»ن اثر محمود استي بهترها هيهمسا «ياعتقاد برخ

  ژوهش پةنيشيپ -2
ران، يـ شتر به مسائل زبان و فرهنگ جنـوب ا        ي انجام شده در آثار احمد محمود ب       يوهشهاژپ
نقـد آثـار احمـد      تـاب   كب با انتشار    ي دستغ يالعل  عبد.  معطوف شده اند   ياوك زنان و روان   ةمسئل

ده اسـت و  يان نرسـ يـ سنده بـه پا يـ ن نو يـ  آثار ا  يق رو يه تحق ك نشان داد    1378 در سال    محمود
ز مقاالت ينون ن كاز آن زمان تا     . ستي نگر ي به آثار و   ياتب متنوع نقد ادب   كچنان از م  توان هم  يم
 و يدريـ تر فاطمه حك دة توان به مقال  يه م ك منتشر شده است     يح آثار و  ي در جهت تشر   ياريبس
قابل . ردكد اشاره ي منشر گرد  1394ه در سال    ك ها هي در رمان همسا   ياسيامر س ثم فرد با عنوان     يم
.  برگردانـده اسـت  يسي به انگل  راها هيهمسا رمان 2013تر نسترن خرد در سال كه دكر است كذ

 فرودستان انجام نشده    يران در زندگ  كز به نقش روشنف   ك با هدف تمر   ها هيهمساق در رمان    يتحق
  . نهين زمي است در ايوششكن مقاله ياست و ا

___________________________________________________________________________ 
 )1935 -2014(برينك، نويسنده آفريقايي . 1

2. Subaltern 



 339  در پرتو نظرات اسپيواكها همسايهاستعماري  خوانش پسا

  طرح مسئله -3
 يبـا توجـه بـه گـستردگ       . فتـه اسـت   اي مختلـف توسـعه      يها  در شاخه  ياستعمار ه پسا ينظر

 يه هـا  ينظر. ستيش ن ي ب يي اثر به طور جامع ادعا     يكه همچنان ادامه دارد، خوانش      كمطالعات  
مانده جلـوه دادن     غرب و عقب   ي، توسعه و برتر   يشناس شرق،  يار مهم و  يد و اثر بس   يادوارد سع 

د و تعامل ي ، تقليدوگانگنه ي بابا در زمي هوميها هي، نظر ي در متون غرب   يشرق به لحاظ اجتماع   
 اسـت   يا سندهيـ  تنها نو  كواياسپ. ن مطالعات است  يدو فرهنگ استعمارگر و مستعمره از جمله ا       

ن مقالـه  يـ ن رو در ايـ رده و از اكـ ان يـ  فرودسـتان را ب يران در زندگكت حضور روشنفيه اهم ك
  .ده شده استر اختصاص داكن متفي ايه هاي از متن صرفاً محدود به نظرياستعمار خوانش پسا

 متولـد   1942تـه در سـال      كلكتبار، در شهر     ي هند ي، منتقد ادب   كواي اسپ يراورتك چا ياتريگا
ه يـ  نظرةشتر بـه سـبب دامنـ      يـ اسـت و ب   يك امر يهـا  نـون از اسـتادان بنـام دانـشگاه        كشد و هم ا   

 سم تـا ينيسم و فميسك معاصر، از ماري و فرهنگ ي انتقاد يا هي نظر ياسياربرد س كش از   يها يپرداز
 در  ييايه در جوامع آس   ك معتقد است    يو. اش مشهور شده است    يه پسااستعمار ي و نظر  يواساز

 زنان و ي واقعيازهايها به ن ومتك حيعنيده نشده است،    ي فرودستان شن  ير ، صدا  ي اخ يقرن ها 
ها، استثمار را    ا با حداقل پاسخ   يند و   يگو يان پاسخ نم  يشاورزان و روستائ  كارگر،  كمردان طبقات   

توانـد سـخن     يا فرودسـت مـ    يـ آ« ن مقالـه او بـه نـام       ي مهـم تـر    1985در سـال    . دهند يمه م ادا
ن بار از افراد تحت سلطه بـه    ي اول ي برا يو گرامش يش از او آنتون   يه البته پ  كد  يمنتشر گرد »د؟يبگو

ت فرودسـتان   يـ  هو ةخچـ ي تار ي برا ي عطف ةه نقط كن مقاله   يدر ا . رده بود كنام فرودست استفاده    
دسـت بـا    وت خودشـان، هـم  كا بـا سـ  يـ ه نخبگـان  كند ك ي مطرح مكوايد، اسپ شو يمحسوب م 

بـه طـور   . شـوند  يقت ها ميانگر حقيشنوند و ب ي فرودستان را ميا صدا ياستعمارگران هستند و    
ستند و در برابـر  يـ ش ني جامعه خـو ياسي و سي اجتماعي، فرودستان واجد آگاهي به نظر و  يلك

قت گفتمان قدرت و مقاومت فرودستان و نقـش       يد، در حق  رانيپذ بيمان به شدت آس   كد حا يعقا
ن مقالـه اسـت،   يـ  اةجـ ين نتيهـا مهمتـر    ملـت ةنـد ي با استعمار در آ يدست ران و عدم هم   كروشنف

ر اسـتعمار زده در     ك اسـتعمارگر و روشـنف     يه صدا ك است   ير در مواضع  يي خواهان تغ  كواياسپ«
ه غالباً از متـون حـذف       ك است   يياهاده شدن صد  ياست و خواهان شن    ز توجه قرار داده شده    كمر

  . )58 ،2003مورتون،  ("شده است
 يط زنـدگ  يه شـرا  ك و متعهد است     يت دارد، حضور نخبگان بوم    ي اهم كوايآنچه از نظر اسپ   

 آن  يالت واقعـ  كن مـش  يشور و همچن  ك آن   يخ واقع ينند و با تار   يب يزنان و مردان فرودست را م     
 متـون  ي فرودسـتان از البـه ال  ةف و خفه شدي تضع يدن صدا يشكرون  ي آنان ب  ةند و دغدغ  يآشنا
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ه كـ او معتقـد اسـت      .  فرودست اسـت   1يير بازنما ك روشنف ةفيگذشته و حال است، در واقع وظ      
. شـنود  ي فرودستان را نم   ي به جوامع جهان سوم، صدا     يستيسكل نگاه مار  ي به دل  ير غرب كروشنف

 است، ي و فرهنگي، اقتصاديت نظامداي فرستادن توليان برا كن م ين نگاه، جهان سوم بهتر    يدر ا 
ه كـ ن يـ  ا  مختلـف بـه نفـع غـرب اسـت و بهتـر      ياالهاك از فروش   ين سود سرشار ناش   يپس ا 

، كواي اسـپ  ين اصـطالحات پـسااستعمار    يتر مهم.  همچنان ادامه داشته باشد    ير نظام ياستعمار غ 
 يئولوژديـ  و ا  ي همچـون هژمـون    يميه با مفـاه   ك است   3يگربودگي و د  2ت متن يويفرودست، دن 

  .  خواهد شدي  بررسها هيهمساه در نقد رمان  كاست  خته شدهيآم

  د؟ يتواند سخن بگو يا فرودست ميآ -4
ه پـس از    كـ  اسـت    يداستان) يشرق(گران  ي و د  ير متمدن غرب  يامر وجود جوامع متمدن و غ     

، بر  زي همه چ  ي دارا يغرب. است  مطرح بوده  يات داستان ي همواره در ادب   يظهور استعمارگران غرب  
 جهـان  يريا به تعبيقا يا و آفرين در آسكاد، ساي زيتيشدند و با جمع يده مي ناميه شرقكگران  يد

د يجـاد شـد و شـا      ين رونـد ا   يـ  در ا  يراتـ ييبا گذشت زمـان تغ    . اند ردهكومت  كاند، ح  سوم بوده 
 يتـ كا حر يز در گسترش استعمار و      يات ن يادب. ردندكه اعتراض   ك بودند   يا ن طبقه يفرودستان اول 

ن است  ي معتقدند ا  يه منتقدان پسااستعمار  كآنچه  .  داشته است  يشه نقش موثر  يضداستعمار هم 
صـورت مردمـان      در نشان دادن مردمان جهان سـوم بـه         ي سع ير، متون غرب  يه در چند قرن اخ    ك
شورها، كـ ن  يـ ه با حضور در ا    كاند    بوده  و خود را موظف دانسته       ي وحش يفرهنگ و به نوع    يب

انـد،   ه رانـده شـده  يه به حاش  كاند   يسانكن گروه   ياورند، در واقع ا   يارمغان ب  نان به  آ يتمدن را برا  
 از يگروهـ . انـد   آنـان سـخن گفتـه    ةر از خودشان درباري غ يگرانيشه د يه هم ك ياشخاص مغلوب 

   ). 48 ،1392مورتون،(م هستند ك طبقه حايه هدف هژمونكمردم 
ـ كويه اسـپ كـ  اصل بدل شد  يك به   ي پسااستعمار ةي در نظر  ي فرودست زمان  ةمسئل  ة در مقال

 بـه موضـوع   ييسم و پـساساختارگرا يـ سكچـه مار ي از در»د؟يتواند سخن بگو يا فرودست م  يآ «
ه از  كـ  يخانمان و زنـان    ي، پناهندگان ب  ي متوار يها لهينان، قب ينش نژاد، جهان سوم، مهاجران، زاغه    

سم همـواره زنـان و    يـ اليامپراو معتقد است    . ستي محروم هستند نگر   ي اجتماع ة طبق يكداشتن  
ن سـلطه از    يـ  برد و افراد استعمار شده و محـروم بـر اثـر ا             يه م ي را به حاش   يمردان جهان سوم  

___________________________________________________________________________ 
1. Representation 

2. Worlding 

3. Othering 
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 ي بـرا  يل اسـت راهـ    يـ او ما ). 141 ،1389،  يريشـاهم ( انـد    رون افتاده يش ب ي خو يگاه اصل يجا
دمـان فرودسـت    ، مر ي سواد يل فقر و ب   يه به دل  ك معتقد است    كواياسپ. ابدي آنان ب  يدن صدا يشن

ان، يـ ن م يـ در ا . ر خواهند بود  يپذ بيار آس ي بس ي و فرهنگ  ي در مقابل تهاجم اقتصاد    يجهان سوم 
 ي واقعـ  ةد چهـر  يـ  با يسانكنند، در واقع    ك آنان را اظهار     ةيه نام و حقوق اول    ك باشند   يسانكد  يبا

ش را  يه خـو  يـ پارچـه عل   يـك ه سـتم    يـ ان صحبت عل  كرا فرودستان ام  يند ز ي نما ييآنان را بازنما  
 همچـون   يسندگانيـ رش نبـوده اسـت و نو      يخ فرودستان نوشته نـشده و مـورد پـذ         يندارند، تار 

ل يـ  بـه دل   يران غرب ك از روشنف  يبرخ. الت آنان باشند  ك مش ةنندك انينند تا ب  ك ي تالش م  »محمود«
بـه بـاور   .  فرودستان باشـند ي براينده مناسب يتوانند نما  ي، نم يالت واقع ك نداشتن  با مش    ييآشنا
ل ينـد تبـد   يه فرا كت بدهد مگر آن     ي تواند حرف بزند و به خود مشروع       ي فرودست نم  كوايپاس

فرودست در جوامـع   ). 76 ،1392مورتون، ( ند ك متوقف يخود را به سوژه در نظام نواستعمار    
د يـ ه با كـ ر است   ك او روشنف  يپس به جا  «ردن است،   كاستعمار شده اساساً فاقد قدرت صحبت       

 يازهـا يان ن يـ ه در ب  كـ آنچـه   ). 149 ،1999،  كواياسـپ (»نـد كش دفـاع    د و از حقـوق    يسخن بگو 
  يعنـ يردن آنان است، كه خارج يز قرار دادن فرودستان و از حاش      كت دارد، در مر   يفرودستان اهم 

 يي جـا  ي و فرهنگ شفاه   ي بوم يصدا ). 155 ،1389،يريشاهم( دن  يتر از متن د    ه را مهم  يحاش
دار يـ پنـدار، شـفق و ب     . شـود  ي شناخته نم  يدرست  آنان به  تي ندارد و اهم   ير بوم ي نخبگان غ  يبرا

ن يـ  را در ا   يران متعهد بوم  كه نقش روشنف  ك اند   ي، از جمله افراد   ها هيهمسا رمان     يتهاي،شخص
 معتقـد اسـت     كواياسپ.  آنان باشند  يها  حرف ةنندكان  يفرودستان، ب  ةنديعنوان نما  اثر دارند تا به   

ننده ستم فرودسـتان نباشـد،      كان  يه صرفاً ب  كم  يد قائل شو  ر متعه ك روشنف ي برا يگاهيد جا يه با ك
 يهدف اصل . ندك يها نقش باز   ت آن يشاند و در روا   كشدگان را به صحنه ب     ن حذف يد ا يه با كبل
ز يـ هـا ن  ان ملـت يـ  داشتن احتـرام م  ي برا يه تالش كست، بل ي فرودستان ن  ين مقاومت فقط آزاد   يا

گران و فرودستان است تا نـشان دهـد چگونـه            فرهنگ استعمار  ةدهند  بازتاب يمتون ادب . هست
ند و اصـالت خـود را از        ك ير م يير استعمار تغ  يت تحت تاث  ي، فرهنگ، زبان وهو   ي اجتماع يزندگ

  .دهد يدست م

   ها هيهمسا فرودستان در ينقد زندگ -5
داسـتان در جنـوب   . شدكـ  ير مـ ي شدن صنعت نفت را به تـصو ي دوران ملها هيهمسارمان   

چـون   ن رمـان هـم    يـ ا. شود يت م ي در زمان داستان روا    ي و غرب  يرانيد فرهنگ ا  ران، محل تضا  يا
ـ  ي و غ  يگر آثار ادب  يد ر اسـتعمار و متـون   يس و تحـت تـاث  يه در دوران اسـتعمار انگلـ     كـ ،  ير ادب
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 ةيـ ه نظر كـ  يدر حـال  .  را دارد  كواي اسـپ  ي از نظرات پسااستعمار   يي نوشته شده، ردپا   ياستعمار
ز از اتفاقـات    يـ نهـا    هيهمساسنده رمان   يشود، نو  ي م كامعه در  ج يك ياسي س ي در فضا  كواياسپ
 اتفاقـات  ي راوهـا  هيهمـسا . اسـت  نش متعهد بودهيخ سرزميشورش غافل نبوده و نسبت به تار     ك

ه در آن كـ  است ي استعمارة جامعيكارگر در ك ة طبقيها  خانواده ي و زندگ  ياسي و س  ياجتماع
 از ينوجـوان   داسـتان،  يت اصـل  يشخـص  خالد،. د احراز حقوق خود ندارن    ي برا يفرودستان توان 

 رانيـ ا در هايسيـ انگل. است نفت صنعت شدن يمل دوران در رانيا جنوب ةجامع فرودست ةطبق
 حـضور  يرانيا يومتكح مقامات ياركهم با آن فروش از سرشار سود و نفت  استخراج ةبهان به

 در ننـد ك يمـ  يزنـدگ  يبـاز  ين ها يزم و استخر نما،يس با همراه مدرن، يها كشهر در و دارند
 يمـار يب و فقـر  با در مبارزه  و آبادها يحلب در رانيا جنوب يمردم بوم  از يمهم بخش هك يحال

 ها يسخت نيا با طيشرا همان با زين ها هي همسا هكبرد   ي به سر م   يا خانه در خالد. نندك يگذران م 
 شور،كـ  داخـل  در دولـت  نردكـ ت ن يحما و هيرو يب واردات ليدل به. نندك يم نرم وپنجه دست
سب و  كـ  يبـرا  هيهمـسا  يشورهاك به مجبورند يگاه و شده اريكب خالد پدر جمله از ياريبس
 از هـم  رو ليـ ب دسته يحت حاال«ه  ك است   يت به صورت  يرا وضع ينند، ز ك مهاجرت درآمد ار و ك

 لـد خا ان،يـ م نيـ ا در). 20محمـود،   (»رو شهيت و لنگك يحت رو، لهيطو خيم يحت ارن،يم خارج
 اش، خـانواده  خود، يزندگ تيوضع از يدرست ليتحل تواند ينم و ندارد جامعه طيشرا از يآگاه
بـه   يشخـص  يبرا را يغاميپ ديبا پاسگاه، در ياتفاق طور به. باشد داشته اش جامعه و گانيهمسا
 جامعـه  رانكـ ف روشـن  از تـن  چنـد  بـا  ي و ييآشنا شروع نيا و برساند پندار طرف از شفق نام

 و محرومـان  رنج از صحبت. داند ينم را زهايچ يليخ هك ابدي يم در شفق با داريد از سپ. است
 در. رسـاند  همگان به را ثروت نيا توان يم نفت صنعت شدن يمل با هك است ليقل يا عده رفاه
 متوجـه  مك مك يول است ريدرگ شيخو يزندگ در يرضروريغ مسائل با همچنان خالد انيم نيا

 و نـدارد  نوشـتن  و خوانـدن  يبرا يچندان سواد يو. گردد يم شيخو ةامعج در ياساس مسائل
 را هـا  هيـ اعالم و تـاب ك ،  شود و روزنامه   ي م يريادگي به مجبور پندار و شفق با ييآشنا از پس
هنگام  شور،ك از پدر خروج از پس. ندك تيفعال زين ها هياعالم پخش يبرا زمان خواند و هم   يم
 نفـت  صـنعت  شـدن  يمل از بار نياول يبرا ار است، كاف تبادل يبرا يمحل هك خانه قهوه ار در   ك
 را نفـت  خودمـان  ديبا ما «ردند،ك يم مطرح را خودشان نظرات زين موافقان و مخالفان. شنود يم

 نيا به او. ) 89همان،   (».مينك نخ سوزن هي ميتونينم يحت ما« اي و ) 65همان،  ( ».مينك استخراج
 هيسـ  با ييآشنا و مبارزات ادامه با. نندك يم چه تكممل نيا در هايسيانگل اصالً هك رسد يم جهينت

 ةادامـ   بـا  .شـود  يمـ  آشـنا  شورشكـ  يواقعـ  يازهاين و يواقع التكمش با همچنان خالد چشم،
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 مناسـب  يغـذا  و بهداشـت  ماننـد  هياول حقوق گرفتن يبرا و افتد يم زندان به خالد ها، تيفعال
 و بـرد  يمـ  به سـر   يانفراد در دوستانش ياسام ندادن لو يبرا را يطوالن مدت. ندك يم اعتصاب

 يمعنـا  دنبـال  بـه  حـاال  خالـد  رسد يم نظر به هك يحال در شود يم آزاد مبارزه، سال سه از پس
 خواهد ادامه شيخو فرودست جامعه يواقع حقوق به يابي دست يبرا را مبارزه ،يزندگ يواقع
  .داد

ر ين رمان به تـصو ي اي داستانيايند در دنك يان م يدست ب  فرو ي به عنوان معنا   كواي آنچه اسپ 
پـدرم  « متوسط جامعـه اسـت،   ةتر از طبق نيي پاي داستان، خالد فرديدر ابتدا. ده شده است يشك
ه سواد خواندن و    ك ي، در حال  )10همان،  (»ساد شده است  ك هم   ي ندارد، آهنگر  ياركن روزها   يا

 يكه كآنچه . شود ي همچون شفق و پندار آشنا م  ي با اشخاص  ي ندارد به طور اتفاق    ينوشتن خوب 
 مـردم   ةدن هم ي بخش يد انجام دهد آگاه   ياش با  ط استعمار جامعه  ي متعهد در شرا   ير بوم كروشنف
 ةدر واقـع جامعـ  ). 17 ،1392مورتـون ، ( آن جامعـه اسـت    يالت اصـل  ك و مش  يط واقع ياز شرا 
. نندك هد تا از حقوق خود دفاع د يار فرودستان قرار نم   ي در اخت  يچ فرصت سودمند  ي ه ياستعمار

م يدن مفـاه يـ ، در خوانـدن و فهم    يسيـ ن برخورد خالد بـا مبـارزه بـا اسـتعمارگران انگل           يدر اول 
 يـك د تـا    يـ  آ يجانم باال مـ   . آورم يه اصالً سر در نم    ك هست   ييزهايچ«: ل دارد ك مش ياستعمار

مـثال  .  فهمـم  يا نم اش ر  يردم و خواندمش، معن   ك يلمه را هج  ك ينم و تازه وقت   ك يلمه را هج  ك
خـورد و اشـتهاش      يه فقط خون مـ    ك است   ين استعمارگر خونخوار چه جور جانور     يدانم ا  ينم

 داشته  يليد دل يبا. اند جهت اسم استعمارگر را خونخوار نگذاشته      يالبد ب . ر است ي ناپذ يريهم س 
اهـا، تـو    جيه بعـض كـ است  نيا. خورد ي خون، نفت هم م ي بجا يه گاه كام   دهيمثالً فهم ... باشد

  ) .80همان، (» خوار، خونخوار هم نوشته شده  نفتياغذها، بجاك
 ي آموزشـ  يانـات و فـضا    ك بـه ام   يه اصوالً فرودستان از دسترسـ     ك« دهد   ين متن نشان م   يا

 ي از خـود در جامعـه بـه جـا          يي بهتر جامعه محـروم انـد، فرودسـتان ردپـا          ك در يمناسب برا 
 بحـث  يوقتـ ). 143 ،2001برتنـز،  ( »ع اسـت يت شان مردان و زنان فرودسين بيگذارند و ا   ينم

 همچون حـضور بلـور   يم از مسائل جزئك مكشود، خالد  ي جامعه مطرح م   ي و اساس  يلكمسائل  
الت كردن مـش  كده و مطرح    ي در ابراز عق   ياريموانع بس . رديگ يش فاصله م  ي خو يخانم در زندگ  

 يه افـراد  كـ ن  يشود مگر ا   يمده ن ي آنان شن  يگر صدا ي فرودستان وجود دارد به عبارت د      يزندگ
دار شـدن اسـت و      يـ جامعه در حال ب   . گران برسانند يتر به گوش د    ي آنان را قو   يه صدا كباشند  
ه حـرف امـروز   كـ آنچـه  . ننـد ك ي مكمكن روند   يدار و پندار به ا    ي همچون شفق، ب   يرانكروشنف

آن گونـه  الت روزمره آنـان اسـت      كپاست فراتر از مش    شاورز خرده كارگر و   كمردمان فرودست   
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ه نفت مـا  ك پرسم ينند و مك يار مكت ما چه ك ها تو ممل  يسياصال انگل « : پرسد   يه از خود م   ك
. ران اسـت  كت روشـنف  يـ  فعال ةجـ ي نت ين روشـنگر  يـ ا). 90همان،   (»ها دارد يسي به انگل  يچه ربط 

دهـد   يدهـد و نـشان مـ       ي جامعـه قـرار مـ      يان واقعـ  يـ ها در شهر مردم را در جر       هيپخش اعالم 
نده يت از مردمان بدون نمايشرفت جامعه و حما ي پ يان موانع واقع  ي در ب  ين متعهد سع  راكروشنف

د كيـ ن اثـر مـورد تا     يران متعهد در ا   كرد روشنف كعمل«،  كواي اسپ يها هيه با توجه به نظر    كهستند  
  ).486 ، 1377 ، ينيرعابديم( »واقع شده است

لمـات  ك. ام اوردهيـ نخوار سر در نن استعمارگر خوياما هنوز از ا   .  چه يعنيه متحد   كدانم   يم«
ه همـه مثـل هـم       كگر  ي و چند حرف د    - غارتگران - استقالل -متحد. ر شده است  يتو ذهنم جاگ  

. سيا امپـرال  يـ ه امپرلس و    ي شب يزيچ. توانم بخوانمش  ي نم يه حت كگر هست   يلمه د ك يك. است
 ياه ظـاهر ه در نگـ ك يد خالد است، جوان ي جد يها ن حرف يا). 100همان،  (» بدقلق است  يليخ

 ير مسائل مهم زندگ يران آگاه، در گ   ك روشنف كمكتر به    قي عم ي است و در نگاه    يسرگرم زندگ 
 بـه مـسائل     يرد و بـه آرامـ     يگ ي فاصله م  ي و عام  ي شخص عاد  يكگر خالد از    يشود، حاال د   يم

ه كـ ن اسـت  يـ ت دارد در ايـ ه اهمكـ آنچـه  «ه كـ دانـد    يپـردازد و مـ     يشور مـ  ك يعمده و اساس  
 ياركـ ... دار و يـ شـفق و ب ). 87 ،1988، كواياسپ (»دست نباشند  استعمارگران هم  ران با كروشنف

ن يخالـد در همـ  . شور ندارنـد كـ ن يـ  ايها در استثمار نفت و ثروت مل يسيه انگليجز مبارزه عل  
ه كـ  دهد   يم شرح م  ي زند و برا   يدار لبخند م  يب « شود ،  يط مطلع م  يران از شرا  كروابط با روشنف  

 ي،  اغلـب روشـنگر     )116همـان،    (»رده اسـت  كـ و پاخـت     ها سـاخت   يسيس دولت با انگل   يرئ
 ملـت بـه     يـك خ  يدن فرودستان ادامه دارد، تا درمواقع حساس تـار        ي بخش يران در آگاه  كروشنف
ـ  يمـ «د  يـ گو يدار مـ  يه رانده نشوند و نسبت به مسائل منفعل نباشند، ب         يحاش  خالـد؟ ماهـا     يدون

 از دسـتمون بـر   ياركـ چ يجداجـدا هـ   . ميمتحد شو د  يبا... مير خودمون باش  كد به ف  يخودمون با 
منـصرف  ).  126همـان،  (»ميگـه جـوش بخـور     يد به هم د   يبا. ميش ينابود م . ميش يخرد م . ادينم

شور منجـر   ك يالت واقع كان مش يت فرودستان جامعه در ب    يران در هدا  كنشدن نخبگان و روشنف   
 مردم بـر  يت روشنگريولشور، مسئ كن  يخ ا يدر تار « شدن صنعت نفت شده است،       يبه شعار مل  

ن خالــد بــا حــضور در جمــع ي، بنــابرا)22، 1389 ، يبــاو ( »ران بــوده اســتك روشــنفةعهــد
شـود، بـا     يار مردم محسوب مـ    ك تبادل اف  ي برا يانكه م كآقا    امان ةخان ار در قهوه  كران و   كروشنف
ـ         ك يبه طور «ابد  ي يامل م ك ييط روز جامعه آشنا   يشرا د هرگـز   ه اگر پندار و شـفق نبودنـد، خال
از . حاال خالد سواالتش عوض شده است      ). 105 ، 1387ب ، يدستغ(»افتي ير درست را نم   يمس
چشمم .  داشت يم تازگ يتمام حرف ها برا   «:  دانست يه قبالً در موردش نم    كپرسد   ي م ييزهايچ
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دسـتان  ي تهيه چـرا زنـدگ  كـ شـود   يرم مـ يهـا دسـتگ   از حـرف .  باز شده اسـت  يا  تازه يايبه دن 
ننـد و دنبـال     كوپالسشان رو جمع     د جل ي مثل پدرم با   ييه چرا آدم ها   ك. شود يتر م روز بد  روزبه
سـخنان  ). 176همـان،   (»ت سـگ دو بزننـد     يت به اون وال   ين وال يد از ا  ي پول با  يسه شاه -سنار

 معتقـد  كواياسپ.  قهرمان داستان استي براي ذهنييوفاك شيخالد از نظر احمد محمود، به نوع     
 در ي آنـان، سـع  يت ظـاهر ينترل مردم با رضاك ي و نوعيجاد هژموني اه استعمارگران با كاست  

ده يـ ها را از داشتن ا   ه آن كن معنا   يبد ). 52 ،1386هال ،   ( فرودستان دارند    يردن صدا ك خاموش
ا يـ  بلنـدتر مقامـات و   ي موجود در جامعه، صـدا   يتنها صدا . نندك يردن آن محروم م   كو مطرح   

 يدر فـضا « كوايبرطبـق نظـر اسـپ    . شـود  يگران م ي د يصداه سبب انفعال    كاستعمارگران است   
 ،1999، كواياسـپ (» فرودسـتان وجـود نـدارد     ي و عاد  يعي طب ي صدا ي برا يچ حق ي، ه ياستعمار

 يقت خودشان صداينند و در حق  كت را بش  يوار محروم ين د ي باشند تا ا   يسانكه  كن  ي، مگر ا  )99
ت يـ وار محروم يـ ستن د كـ قت ش يند در حق  ده يدار و شفق انجام م    يه پندار، ب  كآنچه  . آنان باشند 

.  دارديقـ يل داستان بر او گذشته تفـاوت عم   ي پرسد با آنچه در اوا     يه حاال خالد م   كآنچه  . است
اسـت،  ي از جمله سي اجتماعيها طهيها و ح ، تمام جنبه  ي استعمار ةم بر جامع  ك حا يدئولوژيدر ا 

ه بـر سـر    كـ آنچـه   . ه اسـت  ل گرفت ك ش ي روابط اقتصاد  ي بر مبنا  يمذهب، آموزش و هنر، همگ    
س، كبـر اسـاس نظـر مـار       .  است يدئولوژين ا ي هم ي اجرا ياند به نوع   جوامع جهان سوم آورده   

 محـروم  ي اجتماعيه آنان از خود آگاهكشود  ي فرودستان موجب مي و اقتصاد يط اجتماع يشرا
ن چـه   يرا، بنـاب   )74 ، 1392مورتـون ،    ( ز محروم باشند    ي ن ياسيان ابراز نظرات س   يشوند و در ب   

ه منافع فرودسـتان را  كت دارند يران مسوولكف روشن«، كواي آنان است؟ از نظر اسپ     ةندي نما يسك
ـ كف رند، روشـن  ي آنان بر عهده بگ    ياسين حقوق س  ي تضم يبرا دن يشكـ رون  يـ  ب ةه دغدغـ  كـ  يران

ن يـ ا ). 97 ، 1392مورتـون ،  (» متـون گذشـته را دارنـد     ي فرودستان در البـال    ة خفه شد  يصدا
ه احمد محمـود در     ك يدر حال .  جامعه ندارند  يك ي در متون و رمانها    يگاهي جا ي حت فرودستان

 در مطـرح  يران، سـع يـ  در جنـوب ا ي آباد شهري از حلب يردن قهرمان داستان  كن اثر با مطرح     يا
 با يار دارد، وين در همان د ي نش ك شهر ي ها ي تقابل متضاد با خارج    يكن طبقه در    يردن نام ا  ك
 احقـاق  ي آنان براي در رساندن صداي فرودستان سع يط سخت زندگ  يراان موضوع نفت و ش    يب

 همچون پندار و شـفق نقـش فرودسـتان را پررنـگ             يرانكف در رمان او روشن   . حقوق آنان دارد  
  .ردندكه خارج يردند و آنان را از حاشك

شور و جهـان   كـ  ياسـ يگر پندار در حال خواندن روزنامه در رابطه با مـسائل س           ي د ييدر جا 
 مـردم،   ياريكـ او نسبت بـه ب    . شورش پرسش دارد  ك ي در همان حال خالد از مسائل جار       .است
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ت، در ين وضـع ي دارم با ا  كمن ش  « دارد يره سواالت فراوان  ي مردم و غ   يت فقر و نابسامان   يوضع
شور حـساس شـده و   كانات ي نسبت به جري، و)190همان، (»مي داشته باش  ياقتصاد مردم بهبود  

بـار اسـتقالل از    بتيج مصيران در مقابل نتاكف مقاومت روشن«. رده استكمبارزات خود را آغاز  
  )1008 ،1377، ينيرعابديم. (» شودي فرودستان ميگانگان سبب روشنگريب

 ي فـرد عـاد    يك از   يو«.افتد يشود و به زندان م     ير م يها، دستگ  تين فعال ي از ا  يكيخالد در   
 احقـاق حقـوق   يو بـرا  ) 44 ، 1383 ،ييآقـا  ( » بدل شده استياسي شخص مبارز و س يكبه  
ت فرودسـتان  يـ ، هرگونـه فعال كوايطبق نظر اسپ. ندك ي را آغاز م   يگران اعتراضات ي خود و د   ةياول
ه اسـتعمارگران   كنگونه است   يشود و ا   ي م ي شورش تلق  يك گرفتن حق خودشان به عنوان       يبرا
 سـالم  يند بهداشت و غـذا   مان يه انسان ي اول يازهاين. نندك يوب آن با خشونت اقدام م     ك سر يبرا

 قهرمان داسـتان    يان و همراه  يه همراه با اعتصاب زندان    كان بود   ي زندان يها  از درخواست  يبخش
حـال خـودش    . ط جامعه دارد  ي از شرا  يتر قي عم ك خالد، حاال در   يول.  نداشت يجه مشخص ينت
د بـه  ي، شا...دي شدم شايمن اگه زندون«: ديگو يخالد م.  فرودستان داردي در رساندن صدا  يسع

 مثل  ييبه خاطر عمو بندر و به خاطر آدمها       ... لهيبه خاطر جم  . خاطر تو بود، به خاطر مادرم بود      
 يار هـست، امـا خفـت و خـوار         كـ نجـا   يا...خـوانم  ياش را مـ    نامه.... قيم و خواج توف   يرح مش
  )435همان، ( »...ر عربهاكها هستند و ما نو ير فرنگكها نو انگار عرب. هست هم

  ران به آنكت و نگاه روشنفيويدن -6
 يـك  يلـ كق آن نوشـتار بـه طـور    يـ ه از طرك اشاره دارد   ي به روش  كواي در آثار اسپ   تيويدن

ن آثــار از يـ در ا. سم در شـرق فـراهم آورده اســت  يــاليه گـسترش امپر يــ توجيسـاختار را بـرا  
ن متـون   ي ا ان در يبوم. اد شده است  ير  ك و ب  ي خال يها ني استعمار شده، به عنوان زم     يها نيسرزم
قت استعمارگران  يدر حق  .اند ر شده ي تصو ياسيومت س ك از فرهنگ، نوشتار و ح     ي عار ييانسانها
ر نوشـتار  يـ  فراگيهـا  ق نظـام يها را از طر  نين سرزم ياد، چپاول و استثمار ا    ينترل، انق ك يچگونگ

ر ظـاهر    اگر  د   ي هستند و حت   ييايها دن  متن ةهم«: ديگو يد م يادوارد سع . نندك يف م ي توص يغرب
 و البتـه لحظـات      ي انـسان  ي، زنـدگ  ي اجتمـاع  يايـ  از دن  ينند، باز هم بخـش    ك يار م كهم آن را ان   

سنده نـسبت   يـ پس نو  ). 15 ،2005سلدن،  ( »نندك يف م يه در آن قرار گرفته ، توص      ك را   يخيتار
 شـود خـود   ياجتمـاع  ر اتفاقـات كـ سنده منيـ  اگر نويحت. ستي تفاوت نيشورش بكبه مسائل 

 .دهـد  ي را بازتـاب مـ     يخي و تـار   ي از اتفاقات فرهنگ   ياش بخش  عه است و نوشته    از جام  يبخش
ا، نظـراتش را    يكرده در آمر  ك لي تحص ي زن هند  يك به عنوان    كوايم اسپ يه بدان كن مهم است    يا«
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ش را در نظـر دارد، احمـد   ي خـو  ةط جامعـ  يو شـرا  )142، 1391انگ ،   ي ( »ندك يان نم يدر خال ب  
هـا   ي فرودستان، حضور خـارج    يط سخت زندگ  يت نفت، شرا   شدن صنع  يمحمود نسبت به مل   

 نوشـتن او    كسـب  « تفاوت نبوده است و    ي دولت از آنان ب    ي چون و چرا   يت ب يران و حما  يدر ا 
پــس از حــضور ). 73، 1383گلــستان ، (» جامعــه بــوده اســتيماً از حــوادث اجتمــاعيمــستق
 بـر   يردنـد و سـع    ك ي مـ  يهنگ تلقـ  فر ي ب يان را ملت  يرانيها ا   استخراج نفت، آن   يها برا  يسيانگل

ه بدون كمان آوردند ي هم ايه تعداد ك بود   يا نفوذ آنها به گونه   . ز داشتند يران ن يآوردن تمدن به ا   
 از  يكـي ه در رمـان از زبـان        كـ  ي صورت نخواهـد گرفـت بـه طـور         يشرفتيچ پ يحضور آنها ه  

ـ م، چه برسه    ينكه سوزن نخ    يم  ي تون ي ما هنوز نم   يمرد حساب « هكشود   يها مطرح م   تيشخص ه ب
 يدهنـد روشـنگر   ين اثـر انجـام مـ     يران ا كه روشنف كآنچه  ). 89همان،  (» شدن صنعت نفت   يمل

 سـود فـروش نفـت       ي ها بـرا   يتها در جامعه است تا در مقابل منافع غرب        يان واقع يفرودستان و ب  
نـسبت  ز يه احمد محمود نكخ آن دوران است ي تارةنندكان ين داستان ب يدر واقع ا  . منفعل نباشند 

ن يـ خ ا ي تـار  ة نداده است دربـار    ير غرب كف ن اجازه را به روشن    ي تفاوت نبوده است و ا     يبه آن ب  
 يـك   به عنـوان  ها هيهمسا  ةسندينو «.اورنديه به نفع استعمار است به نگارش ب      كملت هر آنچه    

. )74 ،1383گلـستان ، ( »داند يع جامعه ميردن فرودستان از وقا  كر خود را مسئول مطلع      كروشنف
ان يـ  پاي باشد براينند تا شروعك ي را مطرح ميانات واقعين گونه جر يز ا ين اثر ن  يران ا كف روشن

  :رانيها در ا يسياستعمار انگل

ـ ... م؟يشـ  يها م  يسي انگل يباز ف حقه ي ما حر  ينك يال م يخ« ت كه شـر  كـ ادت رفتـه    ي
خودمون ... د؟  شتر بويداد از حق ما ب يس مي دولت انگل ه بابت نفت بهك رو ياتيغاصب مال
  )232همان، (».ميفروش يم، خودمون مينك يه ميم، خودمون تصفينك ياستخراج م

داند  يار حق سخن گفتن فرودستان م     ك ان ي نوشته شده از غرب را به نوع       ي متن ها  كواياسپ
ر يـ  و غ  يران بـوم  كـ ف  روشن يدست  هم يخواهند، و  يوت فرودستان را م   كه آنان در آثارشان س    ك

ه كـ  معتقد اسـت  كواياسپ. داند ي مير نظامي غ ي گسترش استعمار از راه ها     ي برا ي را عامل  يبوم
ج اسـتعمار  ي از نتايكيغرب  ةنندكن به عنوان مستعمره و مصرف     ي سرزم يكبه تله افتادن مردم     

 ،1998، يگانـد ( افـت  ي آنـان  ة نقـش يد از رويـ شور را باك يك ة نقشيه حتك ياست، به طور  
اد و چپـاول    يـ ت و انق  يـ ويان دن ي از جر  يري جلوگ ي برا ها هيهمساان  ران رم ك روشنف يآگاه). 85

 ي در روشنگر  كوايه اسپ ك يفي از وظا  يكي. شود يشورش موجب مقاومت فرودستان م    كمردمان  
ن رمـان،   يـ در ا . ع اجتمـاع اسـت    يافتن فرودسـتان از وقـا     يند اطالع   ك يد م كيفرودستان بر آن تا   
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ـ      و در  يه اسـتعمارگر  ياستعمارگران در توج    يتمـدن بـودن فرودسـتان اشخاصـ        ي نـشان دادن ب
ه در ظـاهر    كـ در متن بارها اشاره شده اسـت        . ننديب يدار را در مقابل م    يهمچون شفق، پندار و ب    

ت بـه دنبـال اهـداف       يـ  در نها  ينند ول ك كمك يوي و دن  يه به فرودستان در امور ماد     كحاضرند  
 در آن دوران بـود،      يت اقتـصاد  شرفيـ ن عامل پ  يتر نفت مهم . ش هستند ي خو ياسي و س  ياقتصاد

 آگاه  يعيه فرودستان را از حق طب     كران بودند   كف ن روشن ي فروش نداشتند و ا    ةان اجاز يراني ا يول
توانند به نفـع فرودسـتان سـخن     يران مكف ا روشن يه آ كن سوال   يت در پاسخ به ا    يدر نها . ردندك

وشـته اسـت، در جهـت     مـردم جهـان سـوم ن     يه بـرا  كسنده در اثرش    يه نو كد گفت   يند با يبگو
ـ   كـ دهـد    يه استعمار است و با اعتراض خود نـشان مـ          ي توج يروشنگر  ين مـردم و بـرا    يه در ب

ه و بـه  يردن فرودسـتان از حاشـ  كـ  خـارج  ي براياتيه نقش حكفهمد   يسد و م  ينو يفرودستان م 
  .ز بردن آنان داردكمر

   ي و هژمونيبودگ  گريد -7
 و  ياوكـ  ، روان يشناسـ   از زبـان   ي متنـوع  يا در قلمروهـ   »يسـاز  يگريد« و   »يگريد«مفهوم  

 را در ارتبـاط     يگـر يد ةه مـسال  كـ ن بار بود    ي اول يفانون برا «. اربرد دارد ك يات پسااستعمار ينظر
ه هرگـز   كـ  يا اسـتعمارزده ). 94 ،2006رافت،  كاشـ  (»ردكان استعمارگر و استعمارزده مطرح      يم

 »يگريد« از   يليز تحل يد ن ي ادوارد سع  .ماند يشه وابسته م  يرد و هم  يگ ي را بر عهده نم    ينقش اصل 
 »يگـر يد «يقت، شـرق يدر حق. داند ي ميگريه غرب را خود و شرق را دك دارد  يشناس در شرق 

جه گرفتـه شـده   ي نتي غربيوجود آمده است، در واقع در ذهن و آگاه   به ياست و در مقابل غرب    
مار و استعمار زده بود ي ب ي شرق يتمدن يدنبال درمان ب   ت استعمارگر به  ي شخص ي دارا يبود و غرب  

زمـان در    دهـد هـم    ي شـرق مـ      بـه  يشناسـ  ه شرق ك يت فرودست يموقع ). 45، 1392مورتون ،   ( 
ت، يت، بـدو  يـ  بـودن، فقـدان عقالن     ياحـساس . ت برتر غرب اسـت    يموقع ل دادن به    كخدمت ش 

 شهيه غرب هم  كند بوده است    ين فرا ي ا ةدهند ، نشان يكراتكت شرق، غرب خردورز و دمو     يجبار
. شـود  يل مـ  ي تـسه  ي هژمـون  ي فضا يك در   يساز يگريند د يفرا. هياست و شرق حاش    ز بوده كمر

ق يـ گـر از طر  ي بـه طبقـات د     ياجتمـاع  ة طبقـ  يـك تـسلط     اشاره به  ي هژمون يبرطبق نظر گرامش  
ر ي فرودسـتان تـاث  يماً بـر زنـدگ  ي مـستق  ينار عوامل اقتـصاد   كه در   ك است   ي اجتماع يساختارها

ن مبنـا   يبـر همـ   ). 548،  1393 ،يمقـداد (نـد   ك يب نمـ  يـ با استعمار ترغ   مبارزه   يگذرد و برا   يم
ه كـ  يندي فرا يگذار  نام يبرا«را  » يگربودگيد«او  . ردكرا وضع   » يگربودگيد« اصطالح   كواياسپ

، كواياسـپ ( »رده اسـت  كـ ند، وضـع    ك يش را خلق م   يها يگريق آن د  ي از طر  يستياليگفتمان امپر 



 349  در پرتو نظرات اسپيواكها همسايهاستعماري  خوانش پسا

م كـ شـود در ح  يد مـ يه سوژه در آن تولك يا در رابطه»  بزرگيگريد«ه  ك يدر حال ). 35 ،1987
، فرودستان در ي استعماريدر فضا . شود يده گرفته م  ي ناد »كوچك يگريد «ز قدرت است و   كمر

. ننـد ك ي آنان اجرا مـ    ي را برا  »يگربودگيد«شوند و استعمارگران روند      يحاضر م » يگريد«نقش  
ه فرودسـتان رونـد سـوژه       كـ ن است   يود ا ش ي مطرح م  كوايآنچه به عنوان راه حل از طرف اسپ       

حـال  .  جامعـه باشـند    يـك ت  كرند و در متن حر    يه قرار نگ  ي در حاش  يعني. نندكبودن را متوقف    
ن روند سوژه بودن را متوقـف  ي اير متعهد بومكد، روشنفي تواند سخن بگو   ي فرودست نم  يوقت

فرودسـتان بـه شـمار      وب  كن عامـل سـر    يومرج مهمتر  هرج. ندك يو او را به متن اجتماع وارد م       
. شود ي ميشورش تلق هي حقوق اولي فرودستان برا  يها ر استعمارگر از درخواست   يد و تفس  يآ يم

 يسكـ نتـرل جامعـه داشـتند و        ك در   ي، سع يجاد هژمون ي دولت وقت با ا    كمكها به    يسياما انگل 
دسـتان   فرو»يگربـودگ يد «جـاد ي در ايل را نداشت و به نوع كان و حل مش   يا ب يده  يحق ابراز عق  
 بـر   ي سـع  يا با آگـاه   ين عمل منفعل بودند و    يران نسبت به ا   كف ا روشن ياما آ . ردندكموفق عمل   

ه كـ رسـد   ين جـا مـ  يـ  مردم بـه ا ي آگاهها هيهمسادر رمان   . اتمام سوژه بودن فرودستان داشتند    
ن يقـ يرده باشـه،    كـ ت خودش حل    كومت، استثمار فرد از فرد و تو ممل       كه ح ي يوقت«: نديگو يم

»  استعمار، استثمار فـرد از فـرده  ةيچون پا. رده استك استعمار رو هم حل    ةه مسئل ك باش   داشته
از يـ شتر ن يـ  ب ي نفع اقتـصاد   يرا برا ين استثمار حل شود، ز    يخواهد ا  يومت نم كح). 172همان،  (

ران كـ ف اما با اعتراض روشن   . ه بمانند ي دارد تا فرودستان همچنان در حاش      ي هژمون ي فضا يكبه  
شه يـ  هم ي در منطقه بودند ول    يشاورزكدات  ي تول يفرودستان جامعه عامل اصل   . وندش يمواجه م 

 اوقات فرودسـتان    يگاه). 171، 1387ان ،   يابجد( شوند   يبه عنوان شهروند درجه دو شناخته م      
 انجـام  يار اسـتعمار را بـه خـوب       كـ  ي مقامـات داخلـ    ي ندارند، به نـوع    ي به دشمن خارج   يازين
ران از  كـ ف  روشن يريجاد خفقان و دستگ   يس در ا  ين پل يبابان و هم چن   ان و ار  كنقش مال . دهند يم

  :جمله قهرمان داستان از آن جمله است

ـ د به نفع ارباب روي باييه روستا كزنند   ين حرف م  ياز زم « از سـهم  . نـد كش جـان ب ي
 حـرف   ي دهات يها از بچه . ستي هم ن  يريه ساالنه به قدر بخور و نم      كزنند   يزارع حرف م  

 »زننـد  ي حـرف مـ  كم امـال ياز بهداشت و دوا و درمـان و تقـس        . درسه ندارن ه م كزنند   يم
  ).178همان، (

دار و يـ ب. شديـ اند ين بار به آن مـ ي اول يان مردم است و خالد هم برا      يدار در م  ين سخنان ب  يا
آنچـه  .  فرودستان به گوش نرسـد   يدست استعمارگران ، صدا    خواهند هم  يران نم كگر روشنف يد
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 مـردم در مقابـل      يالت واقعـ  كقـت و مـش    يان حق يـ ننـد ب  ك ي عمل م  يودگگربي توقف د  يه برا ك
ار كـ ه در جامعه حاضر بودنـد وجودشـان ان      كن  يقت فرودستان با ا   يدر حق . م است ك حا يهژمون

زده از خود     بهت ي گفتند و استعمارزده با چشمان     ي آنان سخن م   يگر به جا  يسان د كشده بود و    
شورش را كخ و فلسفه يد تار يند با ك ي م يران زندگ يب ا نون در جنو  كه هم ا  كاو  . گانه شده بود  يب

 همچـون قـرون   ييهـا  خ خـود را ماننـد دوره    يند و تار  كگر مورخان مطالعه    ياز فلسفه هگل و د    
ن اثـر در تلـه      يـ ران ا كه روشـنف  كشود   يده م ين د يبنابر. ندكشف  كسه و   يا رنسانس مقا  ي يوسط
 يدهند و مردمـان جنـوب بـا آثـار          ي نشان م  نشكافتند و در مقابل آن وا      ي نم يگربودگيند د يفرا

  .نندك يت خود را فراموش نمي هوها هيهمساچون  

  جهينت -8
  »د؟يـ توانـد سـخن بگو     يا فرودسـت مـ    يـ آ «ش،يار مهم خـو   ي بس ة در مقال  كوايه اسپ كآنچه  

توانـد سـخن    ي، فرودسـت نمـ  ي و هژمـون ي اسـتعمار يه در فضاكن است يرده است اكمطرح  
ننـد و خـود   ك يان ميت سخن خود را بين اثر در نهايند، اما فرودستان ا   كده  يقا ابراز ع  يد و   يبگو
ه كـ ست  يـ  ن ييچ فـضا  يهـ . چ بپندارد يها را ه   ز آن يدهند جهان ن   يپندارند و اجازه نم    يچ نم يرا ه 
 و يدار هيد، چنانچـه فرودسـت تحـت نظـام سـرما         يـ  فرودست بتوانـد در آن سـخن بگو        ةسوژ

ن انفعـال   يـ  ا ي ندارد، ول  يح مقاومت، دسترس  يد، به روش صح    باش ي و اقتصاد  ي نظام ياستعمار
خ فرودسـتان اسـت،   ي تـار ييران بازنمـا ك روشـنف ياتيار حي بسةفيست و وظ ياس ن ي ي برا ينشان
قـت  يدر حق . د مغفـول بمانـد    يـ  نبا يطيچ شـرا  يه تحت ه  ك منتقدانه   يتي همراه با مسئول   يا فهيوظ

ران كـ متف. خ و فرهنگ فرودسـتان باشـند  ي تاريع واق ةنديتوانند نما  ي م يران پسااستعمار كروشنف
م يان مفـاه  يـ  م ينـد و دچـار دوگـانگ      يتوانند سخن بگو   ي و محمود م   كوايپسااستعمار چون اسپ  

 كمك به   ينند ول كند، اعتراض   يتوانند سخن بگو   يز م ينها   هيهمسافرودستان رمان   .  نشوند يغرب
 اعتـراض   يجاد فـضا  ي فرودستان و ا   دهي ابراز عق  ي برا »محمود«رمان  . رانكف  روشن يو روشنگر 

دن ي در شـن   ير سـع  ك روشـنف  يـك  خود محمود بـه عنـوان        يعنيه استعمار وقف شده است      يعل
ران كگـر روشـنف   ياو و د  . نـد ك ي نم ي منفعل نسبت به آنان را باز      ي فرودستان دارد و نقش    يصدا

ط بـود    فرودسـتان در ارتبـا     يماً بـا زنـدگ    يه مـستق  كـ شدن صنعت نفت     يداستانش نسبت به مل   
ات، يـ  ادبيايـ ن اثـر در دن يـ بـا ا . قت داشـتند يان حقي در بيرده بودند و خودشان سع   كوت ن كس

نـد و   ي اثرش بدهد تا سـخن بگو يها تين فرصت را به شخصيخواهد ا يه مكمحمود نشان داد  
ه كـ  نيـ ند تا اك يان م ي ب ي داستان يشورش را با مضمون   كخ فرودستان   ير تار ك روشنف يكبه عنوان   
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ات يـ ادب«ه  كـ  يبه درست . سنديشورش بنو كخ  ين برهه از تار   ي از ا  ي بخواهند داستان  يغربنخبگان  
  ).24 ، 1391مورتون ،  ( »خ فرودستان استيان تاري بي از راههايكي
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