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 مقدمه
 سمیالیامپر میمستق ریغ ای میمستق راتیثأت از هک ستین یملت ای شورک چیه امروز، يایدن در

تـاب معـروف خـود بـا     که در کـ ) Edward Said (دیادوارد سع.  در امان مانده باشد استعمار و
ز کـ بعـد متمر    غرب و شرق از قرن هجـده بـه  انیم رابطه بر) 1978/1995 (یشناس شرقعنوان 
/ سـم یالیخوانـد و نظـام امپر   ی مـ »شناسانه گفتمان شرق«چه او   آن انی م ی معتقد است نسبت   ،شده
ـ  ،شـرق  از خاص يها هانگار نشر و دیتول نظر او  ه  ب. وجود دارد  ستعمارا  تیـ تثب و گسـترش  ه  ب
 خیتـار  گفتمـان  سـلطه  نیا حفظ يها راه از یکی. است ردهک کمک انیرغربیغ بر غرب یرگیچ

 .است بوده
 از ینـ ی و عمعتبـر  يدیبازتول گذشته،  خیه گزارش آنان از تار    ک  بودند یمدع یغرب مورخان

 بـه  را، انییـ راروپای و غها ی شرق،ی غربسندگانینو ،یخی تاري ادعاهانیبر اساس ا. ستاگذشته  
ـ دن  ـــ  و متم  دوستـنوعـ  ردگرا،ـخـ  را انـییاروپا و تمدن یب و   نـخش ز،یرـ گ لـعق ثل،م  ازـب
. دهد یبرابر غرب قرار م شرق را در) binary oppositions(  دوگانهيها تقابل نیا. اندندینما یم

 تحـت اسـتعمار     را یعی مناطق وس  هک و فرانسه    ایتانی بر ،ستمی قرن ب  لیر قرن نوزده و اوا    در سراس 
 نی ا ، دوم یاما بعد از جنگ جهان    . شدند ی بزرگ محسوب م   یستیالی دو قدرت امپر   ،خود داشتند 
 يهـا   واستقالل ملـت ات مستعمردر طلبانه استقالل يها تکحر شیافزا با همراه جیاقتدار به تدر 
 همزمـان  دارد، یم اظهار دیسع ادوارد هک گونه همان   ج،یتدر هب.  رو به افول گذاشت    استعمارشده

 » صـاحبان قـدرت    ۀسـاخت بر« شـتر یچـه ب   را هر  ها گ فرن انیم يبندمرز بشر ،ستمیب قرن انیپا با
 گـواه برنتـافتن     ،خیتار ه ب دی جد يردکی با رو  ي پسااستعمار آثار ظهور). 15،  1993 (ردک ی م یتلق
 ینگرش اند، داده نشان خود نوشتار در یغرب مورخان هک است همان   تیواقع هک  بود  نگرش نیا
 يپسااستعمار سندگانینو. خورد یچشم م  ه   ب یخوب ه ب زی غرب ن  یادب آثار در آن اسکانع البته هک
 خی از تار  يمحور - اروپا يها انگاشت نیچن گانشد ه راند هیحاش  ه ب ی تجارب زندگ  بر زکتمر با
 .دندیشکپرسش  ه را ب

ـ وا دنیه یعنی ،خیتار لسوفانیف از یکی نظرات ه ب ما نه،یزم نیا در ) Hayden White (تی
 از مصـدق  و مسـتقل  يرکـ تف ةوی شـ  ۀبه مثاب « را خود شأن خیتار است معتقد هک میا هردک اشاره
 و انـد  ياستعار یعبارات ت،یوا نظر از ،یخیتار يها تیروا). 29،  1986 تیوا (»است داده دست

 هکـ  شود یتلق)  a heuristic rule (ی تجربيا هقاعد تواند یم یخیتار تیروا کی غالب ةاراستع«
» نـد ک ی مـ يریجلـوگ  ك مـدر عنـوان  بـه  ها داده انواع خاص   از یبرخ از لحاظ شدن     انهخودآگاه

 واقـع   بهه ک ی، از نوع]خیاز تار [یعلم ییاوجود دان«ان ک ام ردةبار درتی وادنی ه دگاهید). 46(
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 دنیشـ کچالش    به يبرا او تالش آن یپ در و )23(»  قابل حصول است   ي ماد عتی طب ۀعدر مطال 
ـ روا و خیتار گفتمان نیب یذات یتفاوت رفتنی نپذ نی غرب و همچن   ينگار خی تار تینیع يادعا  تی
. اسـت  اذبکـ  يمرزها نیچن از فرارفتن يبرا يپسااستعمار ةسندینو لیتما دیمؤ همه ،یداستان
 .است يپسااستعمار سندگانینو نیا از یکی ،)1943ـ(...  Michael Ondaatje ،یآنداچ لکیما

 بـه  اکالنیسـر  از؛ او   دارد ییانـادا ک تیـ ه مل کـ  نامـدار ار و   کـ  است پر  ي ا سندهینو یآنداچ
 زکـ متمر از آثار او ياریه بسک است   یعی طب رو نیا از. ردکانادا مهاجرت   ک   و از آنجا به    انگلستان 
ـ هو بحـران  چون یوضوعاتـم رـب  یعنـ ی دا،یـ ناپ يمرزهـا  ،یفرهنگـ  یختگـ یآم مهـاجرت،  ت،ی

 بـر  مشـتمل  او آثار. ندیآ یم شمار  به ي پسااستعمار اتی بارز ادب  يها یژگی و از هک اند ییها دغدغه
 یسیانگل ماریب رمان معروف    ها آن انیم در هکاند   رهیغ منتخب نظم و نثر و       لمنامه،ی ف شعر، رمان،

 را )Booker(ر ک بـو ة جایززین و )Governor General's Award( ز گاورنر جنرالةزیجا) 1992(
ـ  گز هک است شده نوشته یآنداچ آثار يرو بر يمتعدد مقاالت. است داده اختصاص خود  به  ةدی
 شـده   منتشـر ) 2005( یآنـداچ  لکیما آثار و يا مقابله یفرهنگ مطالعات با عنوان    یتابکها در    آن

 بـه  هک رکالذ فوق مجموعه مقاالت از دسته آن به بر بحث يمدا درشیعنوان پ    به نجایا در. است
 .مینک ی ماشاره ،اند پرداخته ی معروف آنداچيها رمان در خیتار ۀلئمس

 اثـر  یسیانگل ماریب« خود ۀمقال در) Stephanie M. Hilger (لگریه. م ینا نمونه، استفيبرا
 را داستان و خیتار نیب مرز یآنداچ چگونه هکسته  یته نگر کن ن یبه ا  »خیتار یسیبازنو و   یآنداچ

 ).38-48( دسـت دهـد     رمان به  ی اصل تی چند پاره و مبهم از شخص      یتیهوند تا   ک یمخدوش م 
 مبحـث  نیا به »خیتار يامعم و یآنداچ لکیما« عنوان با خود مقاله در) Ajay Heble( هبل یآج
 یخیتـار ریا در آثـار غ     ر »خی تـار  ۀگذشـت  يا هیحاش يها تیشخص« یآنداچ چگونه هک پردازد یم

 نـد ک یمـ  زنـده  »)1976( عـام  قتل ةبازماند] و) [1970( وچولوک یلیبمجموعه آثار   «خود مانند   
 Steven Tötösy (کزپتنـ  د یتوتوسـ  ونیاست ۀمقال در). 115 کدزپتن یتوتوس ونیاست در نقل(

de Zepetnek (بـودن، عـدم   نیمعنـا « سندهی نو»خی تارۀ و مسئلی اثر آنداچیسیانگل ماریب« نام با 
ــتعر ــذفی ــریغ] و [يری پ  محصــول را یاصــل يهــا تیشخصــ) the Otherness(« )117 (تی
 ی آنـداچ  هکـ  روست   نی هم از. داند یم »ها تیواقع يخمندیتار« و   » داستان يها سنت« ختنیدرآم
 مـورد  مکـ  دست ای رده وک ارکان خی را در تاریسی انگل ماری همان ب  ای ی آلماش تیت موجود صح
 داستان انی تا پاتشیه هوک است ی داستان تی شخص کی فقط   یآلماش). 126 (دهد یمر   قرا دیترد

 .ماند ی میننده و مبهم باقک جیهمچنان گ
 یرمـان عنـوان     ، بـه  )1992( یسـ یانگل ماریب ،ی انتخاب اثر معروف آنداچ    با جستار نی ا در
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ـ نها یچآنـدا  چگونـه  هکـ  میبپرداز لهئمس نیا به نخست تا   میا دهیوشک يپسااستعمار  تـالش  تی
 ی آنـداچ ن،یا بر افزون .شدکب چالش  ه ب را یستیالی امپرخی تاری شأن شبه علم تا ندک یم را خود
 يرپـا یدوت کسـته شـدن مهـر سـ    ک فرصـت ش   ،ي مهـاجر پسااسـتعمار    ةسـند ی نو کیعنوان    به

 اشـارات  ن،یهمچنـ . آورد ی فـراهم مـ    را تیـ از واقع  هـا   آن يها افتیدر ثبت و ش،یها تیشخص
 و محـو  را اتیادب و خیتار انیم مرز ،یخیتار عیوقا و اشخاصبه    ی آنداچ یلی تخ يها تیشخص

 است بازتاب   یتی روا یرمان آنداچ  .ندک یم القا را خیتار يتمندیروا و تیروا يخمندیتارتوأمان  
 . غربينگار خی استعمار و تاريها تیروا برابر در ي پسااستعماريا    سندهینو مقاومت ةدهند

 یبررس و بحث

 ال؟یخ ای تیواقع: خیتار
 ۀنگاشـت  خیتار هکردند  ک یاستعمارگران ادعا م  . استعمار و ينگار خیتار انیم هست ینسبت
  ببخشـد  تی مشـروع  »گـران ید« بـا  تقابـل  در »هـا  آن«توانسـت بـه      ی مـ  هک ینی ع بود یآنان نظام 

ـ و يبـرا  يدراهبـر  به خیتار یسی بازنو هک آن از   شیپ). 355،  1995اران  کرافت و هم  کاش(  رانی
 يالدی در قرن نـوزده مـ      شود، لیتبد ه سلط ان گفتم تام تیزک مر ردنک سست مک دست ای ردنک
 بـودن   ی واقعـ  ي ادعا قی تصد هجی نت تا نندک جدا یداستان تیروا از را خی تار تی روا دندیوشک یم

ـ  »تصور شـده  « و نه    » شده افتی« قی به عنوان حقا   ،مورخان ة شد تی روا يهاداستان    ،یلـ ی تخ ای
 ةننـد ک سکمـنع  شانیها تیروا بیترت و یوستگیپ انسجام،ه  کردند  ک ی ادعا م  نگاران خیتار. باشد
 ).141 نسیکجن(  بود»ینیع« يا گذشته بیترت و یوستگیپ

 یونـان ی ۀلمـ ک از مشـتق  خ،ی تار ۀلمک شود یم     ادآوری) Ashcroft (رافتکاش هک گونه همان
ـ ا بـا ). 82،  2001رافت  کاش (است »ردنک قیتحق« يمعنا به ،»)Historia (ایستوریه«  وجـود،  نی
. گذشـته  ینی ع  ثبت ای قی تحق تا بود اذبک یعلم لیتأو کی شتریب نوزده قرن یستیالیامپر خیتار
 برسـاختن  يبـرا  یراهـ  یمتـوال  و مـنظم  ،یعلمـ  صورت به یخیتار عیوقا ییبازنما قتیحق در
ـ ا. بـود  يپسااسـتعمار  جوامـع  يبرا جهان تیواقع ـ ا بـه  خ،یتـار   بـه  یلمـ ع نگـاه  نی  يدئولوژی
ـ  و سـره کی هکـ  واحد   یی روا قتی حق کی ۀبمطال«: یعنی ،شد ختم نگارانه خیتار چـرا   و چـون  یب
 تینیع يمدعا،  تی وا دنی ه ة استعار یۀاما، نظر ). 84 (» باشد عین از وقا  ک مم یی بازنما نیترکینزد
 .دیشانک چالش  به را غرب) historiography (ينگار خیتار

 هگـل  نظـرات   بـه  تیوا دنیه، )Tropics of Discourse) (1986( گفتمان مدارتاب ک در
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)Hegel( ،نـســیدرو) Droysen( ،هـچــین) Nietzsche (روچــهک و) Croce (ــه عنــوان چهــار   ب
 بـا  را خیتار »تینیع ةاسطور«ه  کند  ک ی اشاره م  م در قرن نوزده   ينگار خی تار ۀپرداز برجست  هینظر
ـ  اتیوا. ردندک رد یخی تار تیر هر روا   د »يریعنصر تفس « بر   دیکأت ـ  انی  سـه  حی را بـا توضـ  دهی

ـ او ا. دهـد  ی بسط مينگار خیتار  به رـی و تعبرـی تفس یابیروش راه   بـا  حیتوضـ « را وهیشـ  سـه  نی
 ideological) کیدئولوژیان ــم با تضحیتوض و بااستدالل، حیتوض ،(emplotment) يبند طرح

implication)  «1973 تیوا( نامد یم  ،x .(در  خیتـار  انرکـ  متف ارکـ ه  کـ نـد   ک ی استدالل م  تیوا 
 یمتفـاوت انواع  «  به یابیدست و خود يها داده ییبازنما يبرا راهبردها نیا يزیهم آم    و به  نشیگز
 انیـ م گذاشتن زیتما  به  است قائل تیوا). همان( است »شاعرانه ینشک اًاتذ... يریتفس راتیثأت از

  بـه ه  کـ  و آنچـه     ،ندک ی تظاهر م  یوستگیپ  ه به ک یی روا ی گفتمان یعنی شود، یم دهینام خیآنچه تار 
 انـدازه  همان به«  فحواشان ي مبنا هک وستهیناپ يها داستان از يا رشته یعنی شود، دهینام دیباواقع  

ـ وا (»هسـت  زیـ ن اتیـ واقع ])an inventio( ابداع[ برساختن است اتیواقع افتنی هک ، 1986 تی
 شیخی تار شیپ از شهیهم يپاها رد یانجیم به ، متن قیتنها از طر  « ه گذشته کاو معتقد است    ). 54
ـ  ا لی تبـد  ي وجـود، بـرا    نیبا ا ). 148 نسیکجن (»است ریرپذیتفس ـ  پاهـا  رد نی  بـه  هـا  نشـانه  ای

ـ ا عیصـنا  یعنـ ی خود دوران یادب يها  مورخ قالب  ،ری و نشرپذ  ریباورپذ یخیتار يها تیروا   یدب
 ي را برا  -هیناکل و   کثل استعاره، مجاز مرسل، مجاز جزء از         م - یادب متون دررفته   ارک   به غالب
 ).34 ،1973 تیوا(  بردیار مک   بهدادهایرو ییبازنما
تابش بـا نـام   کدر ) Northrope Frye (يفرا نورثروپ »)Mythoi (ةاسطور« نوع چهار ةدیا
ه کـ نـد   ک ی م اللاستد تی وا ، اساس نیبر ا . نه است ین زم ی در ا  تیواپندار   یۀ پا ،نقد یشناس البدک

 آورده دسـت   بـه  ينگـار  عیقـا و يها باتک در هکسازد   ی برم را ییها داده  از شی خو ریتعب«مورخ  
 عیوقـا  يهـا  داده ،خاص )Emplotment (»ی داستان يبند طرح« کی با انتخاب    ن،یبنابراو  » است
ح داسـتان    چهار وجه طر   تیوا). 57 ،1986 تیوا( ندک ی م لیداستان تبد    را به  یخی تار يها نامه
: نـد ک یمـ  ییشناسـا  را) Archetypal plot structures  (»داسـتان  طـرح  يالگـو  هـن ک« چهار ای

ـ « از یمتفـاوت  نـوع  مـورخ  يبـرا  ،وجوه نیا از دامک هر هک طنز و يمدک ،يتراژد رمانس،  ریثأت
ـ وا (آورد یم فراهم را »يریتفس ـ ا  بـه  ،يفـرا  نظـرات  بسـط  بـا  او). 426،  1973 تی  بحـث  نی
 کیرمانت ای کیمک ،کیتراژ را ها آن آنچه و ندی یخنث خود يخود  به یخیتار عیوقا هک دپرداز یم
 توانـد  یم زی ن واحد آن در دادیرو کی. است مورخ توسط داستان کسب انتخاب  به بسته ،ندک یم

ـ  از یبخش ـ تراژ داسـتان  کی ـ وا( باشـد  کیـ مک و کی  مورخـان  نمونـه،  يبـرا ). 59،  1986 تی
ـ ا بـا  ننـد؛ ک یمـ  یبررسـ  را   هـا  جنـگ  و ها شورش همچون »ییزا بیآس« يرخدادها  وجـود  نی
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انـد   ي استعار ی عبارات هکبل گذشته، اتفاقات از محض ییها ییبازنما نه ها آن یخیتار يها تیروا
ـ رو  بـه  خاص یدنی بخش یمعن يبرا ،ی داستان یطرح قالبه در   ک  یسـازمانده  یزنـدگ  يدادهای

 به اتفاقات بر خواننـده      نسبت  را ی خاص يرک ف ردکی رو یخی تار يها تیروا قتیحق در. اند شده
ـ  وا ،ندا »طبسو م یاستعارات« ها تی روا نیه ا ک از آنجا . نندک ی م لیتحم  مـورخ از    ة بـر اسـتفاد    تی
 ییبازنمـا  يرخـدادها  قبـال  دره احساس خواننده را  ک یادب یالک شگردها و اش   ،)tropes(عیصنا
ـ  ردنکـ  ریتصـو  يجا به ،یادب آثار در استعارات هک گونه همان.  دارد دیکتازد،  یانگ یم بر شده  کی
آن    مشابه نسبت بـه ی احساسجهی در نتهکنند ک ی معطوف م يگرید ریتصاو  به را ما توجه شئ،

 يهـا  طـرح  و عیبـد  عیصنا از استفاده با مشابه، يروند در زین مورخ زند،یانگ یشئ را در ما بر م     
 انکام. بخشد یم یخیتار يدادهایرو به را ودخ نظر مورد يمعنا شده، نشیگز و خاص یداستان
 مطالعات یعلم ریغ تیماه از نشان خود هکمتفاوت،  ) يها رنگی پ ای (یداستان يها طرح انتخاب

 ).61 (آورد یم فراهم را یخیتار يرخدادها از یمتفاوت يرهایتفس انکام دارد، یخیتار
ـ مـا      به تی و داستان، وا   خی تار نی ب زیار تما ک ان با  یی شناسـا  ییتوانـا «ه  کـ  شـود  ی مـ  ادآوری
 »کیدئولوژی ا يها فیتحر « از گونه، نیا و   »می در گفتمان خود را داشته باش      کیدئولوژیا ...عامل
ـ  ا ت،یبر اساس نظر وا   ). 2،  1973 تیوا( میزیبپره  در قـرن    یخی تـار  يرخـدادها  اسـتقالل  ةدی

  بـه . بـود  ها تمدن و ها  فرهنگ گری حفظ تفوق جامعه مدرن بر د      ي برا یغرب يراهبردنوزده تنها   
ـ  و با ردیـ گ ی قدرت سرچشمه م   يها انونک از   یخی تار ریتفس) closure (بستاراعتقاد او     آن بـا  دی
زبـان     بـه  ییبازنمـا  یخی تـار  يهـا  تیروا هک  است نیا بر یمبن تیوا بحث). همان( ردک مقابله
 ،یخیجـود در اسـناد تـار      ابهـام مو  «ه  ک تی واقع نینار ا ک در   ه البته ک ،ندا گذشته عی وقا از يمجاز
ه اعتبار اسناد   ک ن است ی از ا  کیحا،  )1719 چیل (»ستندی ن ی ادب ناقدان یمتر از متون مورد بررس    ک
  استعمار به  یواقع ه در بستر  ک يرمان پسااستعمار . ستی ن ی از اعتبار آثار ادب    شتری ب  لزوماً یخیتار

 بـر  استوار شد، داری خود پدتی ماهنیی و تبفی تعر ي استعمارشدگان برا  دست در يابزارعنوان   
نظـر      بـه . اسـت  یلـ یتخ يهـا     تصرف و دخل ی برخزی نو یواقع یخی تاري از رخدادها  يا رشته
 ةدهنـد  لیکتشـ  ةمـاد  همـان  ،ی اثر داسـتان کی شده افتی و بخش   شده ابداع بخش ة ماد ت،یوا
ـ وا( هست زین یخیتار يها باتک  چونـان  يمار پسااسـتع  يهـا  رمـان  ن،یبنـابرا ). 54،  1986 تی
 جوامـع و ملـل      ی واقعـ  تیـ  موقع یی ارجـاع را در بازنمـا      لی بد منابع نقش   ی داستان ییها تیروا

 .دارند عهده بر ،ي پسااستعمارسندگانی نودگاهی از د،يپسااستعمار
 از خـود  يهـا  افتی درانی ب ي قدرتمند برا  ي ابزار تیرواه  ک غافل بود    دی نبا زی ن تهک ن نی ا از
 ،يمتمـاد  قـرون  یطـ .  بوده است  استعمارشونده و نندهکاستعمار روهگ دو هر دست در تیواقع
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 شـرق،  یعنـ ی بودنـد،  رشیـ درگ هک یتی واقع»بر ساختن « ي ابزار برا  نی از ا  یی اروپا استعمارگران
) Boehmer (مریبـو . ننـد ک ییبازنما ،شود دهید خواستند یمه  ک گونه آن را شرق تا گرفتند بهره
 قـدرت  مظـاهر  گرید مانند استعمار هک سدینو یم) 1995( يار و پسااستعم  ي استعمار اتیادبدر  
ـ ناپا و گـون  گونه یتیواقع« بتواند تا است يانحصار فیتعار یعمد  حفـظ . نـد ک شی پـا  را »داری
 و  فیرار تعـار  ک با ت  آن، امدیپ و   ها تفاوت وبکسر با: بود ریپذ انکام راه دو از استعمار يالیاست
 .)167( غرب تای جهان شمول و غالب در ادبمیمفاه

 بـا  همزمـان  و دوم یجهـان  جنـگ  از بعد یستیالی امپر يها  قدرت افول امدیپ وجود،   نی ا با
 سـندگان ی نو ات مسـتعمر  شتری در ب  یی استعمارزدا ندی و آغاز فرا   يضداستعمار يردهاکیرو رشد

 اسـتفاده  انیـ جهان  خـود بـه  ي صـدا دنی رساني برات،ی روایعنی ابزار مؤثر، نی از ا  يپسااستعمار
 از صـرف  دیـ تقل يجـا  بـه  مسـتعمرات    انیـ  خـود، بوم   ي بازگردانـدن خـود بـاور      يبـرا . ردندک

ـ  قیـ تطب و اقتبـاس بـا  « آوردنـد؛  يروهـا    در برابـر آن    مقاومـت  بـه  گراناستعمار  بـا زبـان   افتنی
 از اسـتفاده  بـا  توانسـتند  هـا  آن). 171 (»نـد یبگو خود از خود هک گرفتند   ادیها    آن دپوستان،یسف
 منظور  نیبد. نندک انی خود درباره جهان را ب     ة گرفته شد  دهی ناد يها دگاهی د ،ییپا ارو یال ادب کاش
 فلسـفه  و اتیادب خ،یتار در انییاروپا يها سنت ي برایلید ب،دیرار و تقل  ک از راه ت   ستیبا یم آنان
س کاو مـنع    را بـه   اسـتعمارگر  يایـ دن از نـاموزون  يریتصـو  آنان   ،دی تقل ةویش نیبا ا . ساختند یم
 شـده  فی تحرری تصونی اند،ک یم بحث) Homi K. Bhabha (هابهاب. ك یهوم هک چنان ؛ردندک

. نـد ک یمـ جا   جابهرا  )) authority (تی مرجع ایاقتدار  ( قدرت   یی بازنما ي الگو ،نندهکاز استعمار   
ـ  اسـت جد   يزیـ چ دنیآفر هکبل ،ستین صرف) copy (یروگرفت فقط   دی تقل نیا ـ ا. دی  گونـه،   نی
تـا  ) 172 -173(سـتند  ک شده بر خود را ش    لیتحم ازبریدوت  کهر س  م يراستعما پسا سندگانینو

 معنـا  ، آنان برساخته بودندي خود را متفاوت از آنچه استعمارگران براتیرده و هوکابراز وجود  
 .شود ی می مقاومت تلقی عمل خود نوعنیا. نندک

ـ  بـه  فقـط  یتسیالیامپر ۀسلط برابر در مقاومت مفهوم ند،ک یم اشارهرافت  ک اش هک چنان  کی
ـ ظر اری اسـت ممتـد و بسـ       ينـد یفرا هکـ بل. شـود  ینمـ  خالصـه  ساده »مخالفت«  روابـط  در فی

 نـوع  نیدارتریپا هک، »)Resistance to absorption(نجذاب  امقاومت در برابر«). 13 (ياستعمار
 و  خیتـار  ازمحـور    - اروپـا  برداشـت  در مخالفـت بـا       نظر، کی از است، يپسااستعمار مقاومت

 بازتـاب  ،)subjectivity (سـوبژكتیويته  برسـاختن  يبرا یستیالیامپر يابزار ۀمثاب به   ،ينگار خیتار
 یسـت یالیامپر ردکارک  به شدگاننش استعمارک مختلف وا ةوی ش نیرافت چند کاش). 14(  است افتهی

ه کـ نش  ک وا نی سوم و ،املک) rejection (طرد يگری است، د  شریپذ یکی: شمرد یم بر را خیتار
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ـ  ییگـو  معترضـه [ گنجاندن رد« است   يپسااستعمار ژهیو  به  یعنـ ی ،)interjection (»] انضـمام  ای
-101(» یخیتـار  و ضـبط  ثبـت   بـه یستیالی امپرخی از تجارب حذف شده از تاری شرح انضمام«

 . استي و پسااستعماري راهبردی از مقاومتیک انضمام حانیا. است )100

 یستیلای امپرخی تاریعلم   شأن شبهدنیشکچالش   به
محـور   - اروپامفهومه  ک است   ي پسااستعمار يها  رمان پرشمار از   یکی یسیانگل ماریب رمان

نـام     بـه ی مجارستانیشک نقشه داستان تی به روارمان .دانشک یچالش م   را به  آن و   افشا را خیتار
 بـا  يارک در همیآلماش. پردازد یم )Count Ladislaus de Almasy (یآلماش د سالسی الدنتک
 لی و قاهره را تبد    ردیگ یدرم دوم   یه جنگ جهان  ک است   قای آفر يتشاف در صحراها  ک گروه ا  کی

نام    به یسی زن متأهل انگل   کی او عاشق    هکزمان است    نیدر ا . ندک ی نبرد م  يها دانیم از   یکیبه  
 يجفـر . شـود  ی فـاش مـ  بعـدتر ه کـ ند ک یآغاز م را    عاشقانه يا شود و رابطه   ی م فتونیلک نیاترک
رده کدار  هک را لاو خاندان یه نام اشرافک ییرسوان  یا   دادن به  انی پا ي زن، برا  نی همسر ا  ن،فتویلک

ـ جر در همزمان یشکخود و قتلاست، نقشه     از  بعـد . نـد ک ی مـ  ی را طراحـ   مـا یهواپ سـقوط  انی
 از مرگ  یشود و آلماش   ی م ی زخم نیاترکسپارد،   ی در دم جان م    ي جفر ن،یزم   به مایاصابت هواپ 
  کمـ ک يبـرا  و ابـد ی یمـ  يغار درون در نیاترک يبرا یسرپناه یآلماش. برد یدر م  بهجان سالم   

 راه  انیـ  در م  یسی انگل انی نظام يها پیج اما. ندک یم رها غار در را او واحه   نیترکی از نزد  گرفتن
  بـه  یشـد تـا آلماشـ     ک ی سال طول م   نی چند ،جهینند و در نت   ک ی م ری دستگ یجاسوس ظناو را به    

 او ی آلماشـ ،نیاترک ةردن جسد مردک دایبا پ.  باز گرددنیاترکغار نزد     رده و به  کا   خود وف  مانیپ 
ـ ا از قبـل  امـا . ندیآ یم در پرواز به ها آنند و   ک ی خود سوار م   کوچک يمای هواپ هرا ب   بـه  هکـ  نی

 یصـورت  و بـدن  بـا  پـرد و     ی م رونیب او،  ردیگ یم آتش یفن نقص علت به مایهواپ ،برسند ییجا 
 سـپس  ،ننـد ک ی مي از او پرستاری مدتنانینش هیباد. دیآ ی فرود م نینش هی باد لی قبا انی م درسوخته  

ـ  يهـا  ابانیب از او. دهند یم لیتحو وایس در یسیانگل انینظام گاهیپا  به را او 1994 سال در  یغرب
  بـا  مـاران یب فهرسـت ه او در    کـ آنجاست  . شود یم فرستاده ایتالیا  به یشتک با آنجا از و تونس  به
ـ    تی خود از نام و هو     هک یحال درشود،   ینام م   ثبت »یسیانگل« تیمل ـ  ،اطـالع اسـت    ی خـود ب  ای

 اسـت و بـا      ی جـوان  ییاناداک پرستار هک هانا زا،یپ مارستانیب در. داند ی نم چیه ه کند  ک یوانمود م 
ـ با ا . ندک ی او را مالقات م    ، آمده ایتالیا   ارتش به  يروهاین ت علـت شـد     بـه مـار یه بکـ  اعتقـاد  نی

 و پرسـتاران  اردوگـاه  از شـدن  را ندارد، هانا بر جدا     داوم م يها ییجا  توان جابه  گریجراحاتش د 
 دو تـا سـه مـاه قبـل از           ۀدر فاصـل  . ورزد ی اصرار م  كمترو ییالیو در یسیانگل ماریب از مراقبت
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 - همـراه خـود آورده     مای هواپ يسوز  آتش از یآلماشه  ک یتابک هانا تنها    هک نیا نیح در و ،مرگ
ـ  ی آلماشـ  ،خواند ی او م  ي برا - ردهک یسینو هیحاش  او آن را   هک  را هرودوت خیتارتاب    ک یعنی  ای

ه قبـل و بعـد از جنـگ         کـ  را   یعی، وقا )flashback (ییها نگاه پس در قالب    یسی انگل ماریهمان ب 
 دو و هانـا  ،یسـ یانگل مـار یب. نـد ک یمـ  بـازگو  و آورده خـاطر   بـه  او رخ داده     ي دوم بـرا   یجهان

 بـه  ویـ راواجک و يهنـد  پیـ ک یعنی ،وندندیپ یم الیو نینکسا  به بعد يچند هک گر،ید تیشخص
 توسط   را  ژاپن يشهرها بمباران اخبار پ،یک ناگهان هک اند ردهک عادت هم نارک در ردنک یزندگ 
 مانند  ،ی ملل شرق  هی عل گری د ی و شروع جنگ   یمرگ همزمان آلماش  . شنود ی م ییاکی آمر يروهاین
 و  ییاکـ ی آمر سـم یالی امپر ثیـ  خب تیـ  را بـر ماه    پیکشهود، چشمان هانا و     شف و   ک لحظه   کی

ـ ز خـدمت ه از   کـ نند  ک ك تر ی را در حال   الیها و  ه آن کشود   یند، و موجب م   ک ی باز م  ییاروپا  ری
 .اند ه داد استعفا یستیالیامپر و استعمارگر يروهاین پرچم

 آغـاز   ایـ جغراف انجمـن  تنشس ۀصورتجلس  از يا دهی با گز  یعنی یخی تار یادداشتیرمان با   
 :شود یم

 به و ر،یبک لفیگ فالت در  را فتونیلک يجفر مرگ زیانگ حزن عیوقا شما شتریب هک مطمئنم
 يجسـتجو  در ییصـحرا اوش  کـ  طول در هک فتون،یلک نیاترک همسرش، شدن دیناپد آن دنبال
 .دیدار خاطر  به ،وستیپ وقوع به 1939سال در] ي افسانه ايشهر [زرزورا
 .نمک شروع زیانگ حزن اتفاقات آن به مشفقانه امشب را بدون اشاره جلسه انمتو ینم

 »...امشب نطق اما و«
 ایجغراف انجمن نشست صورتجلسه از يا دهیگز

 ، لندن194نوامبر ـــ

ـ  از ا  یآنداچ دار هیناک ةاستفاد لیدلتواند   ی م خواننده ، بردن رمان  انیپا  به از   پس ـ  گز نی  دهی
 یخی اسناد تـار   ه در پس  ک است   ییزهای آن چ   داستان واقع، در رمان، نیا. ابدیب در اول داستان     را

آن اشـاره شـد،        ه در باال به   ک يا دهی مانند گز  ،ی رسم یخی تار كدر مدار .  رخ داده است   انییاروپا
 طـرز     بـه  فتـون، یلک ي جفـر  ،ییایـ تانی بر اطالعات مأمور هک است نیا است یدسترس قابلآنچه  
 نیا  ه به ک می بخوان را یسانک مشروح سرگذشت ماخواهد   ی م یما آنداچ ا.  درگذشت یکوحشتنا

او . دهیثبت نرس   ها به  آن  راجع به  يزی هرگز چ  ی ول ،اند  بوده لی در آن دخ   ای مربوط   یخیاتفاق تار 
ـ ه در طـول و در پا      کـ  اسـت    یتلخـ  يرخـدادها  معطـوف  شتریب  ي دوم بـرا   ی جنـگ جهـان    انی

 هکـ  - یسـ یانگل اصطالح به ماریب و ویرواجک پ،یک انا،ه مثل داستان یسیرانگلیغ يها تیشخص
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 یرمـان عنوان    به یسی انگل ماری ب خواندن با قت،یحق در. افتد یم اتفاق - ستین یسیانگل واقع در
 ي پسااسـتعمار  يا سـنده ینو مقـام    در یه چگونـه آنـداچ    کشود   ینگارانه، خواننده متوجه م    خیتار
 خی متفـاوت از آنچـه در تـار   يا  جنبـه  -ند  ک ی م ي بازساز  رمان نی را در ا   خی از تار  گری د يا جنبه
 . قرار گرفته استدیک مورد تأای انجمن جغرافیرسم

 حـول  اتفاقات از را   خود تی آن است تا روا    بر انیی اروپا خی راندن تار  هیحاش   با به  یآنداچ
 قالـب  در ،رفتـه  دهیستمد تیشخص چهار نیا و آن چه بر      دوم یجهان جنگ يها سال حوش و
ـ ا   بـه  لیـ  ن يبـرا .  ارائه دهـد   یواقع مهین -یلیتخ مهین يرخدادها از یداستان یرحش  هـدف،   نی

 غـرب را    یخی تـار  کیالسک آثار   يستای خودا تی مرجع یسی انگل ماریه ب کدهد   ی اجازه م  یآنداچ
 مـا ی هواپ يسوز  از آتش  یسی انگل ماریه همراه ب  ک هرودوت خیتار 1890 در چاپ . ندکدر هم بش  

 از  ییهـا  ادداشـت یهمـراه      با چسب به   و دهیبر گری د ي ها تابک از   یصفحات« دیآ ی م رونیسالم ب 
ـ    ک يطور   به –متن اضافه شده      به] یسی انگل ماریب[ مشاهدات خود   از مـتن    یه آن صفحات جزئ
ه کـ  ی  اطالعات  ی بسندگ خیتار تابکردن به متن    ک مهی ضم نیا). 17 یآنداچ(» اند هرودوت شده 

 رسـؤال یدهـد را ز  ی خواننده قـرار مـ  اری در اختت،ی از واقعیقی حقییزنماعنوان با  تاب، به ک نیا
 جدا یتیروا عنوان  به  را  غرب خیتار یعلم شبه ي ادعاها ،ی الحاقات نی چن گر،ی از طرف د   .برد یم
ـ اکاسـتفاده از ح   . شـاند ک یچالش م    به ی داستان يها تیروا از متفاوت و  يال بـه  ال ی شخصـ  اتی

ـ  وا دنیـ  ه نیـی تب رد« خیتـار  تـاب ک کی صفحات  و] )rhetoric (قـا یطوریر [يپـرداز  عیبـد ،  تی
 ).92رافت کاش (»)re-inscribes (ندک یم کبازح را یخی تارییبازنما یناهمنگن

ـ  پنداشت غلط صـح      به یسی انگل ماری ب زیآم هیناک ة اشار ن،ی بر ا  افزون  يچـون و چـرا   یت ب
 انیی توسط اروپا  شهی هم یخی تار ییا بودن بازنم  یه واقع ک قتی حق نی ا ،خنگارانیتار يها گزارش

 اتی فرضـ  نی به چنـ   ی آنداچ ۀطعن. شاندک یچالش م   رده و به  کار  ک شده را آش   یفرض مسلم تلق  
ه کند  کش ی در هم م   ی وقت گری گذشته را بار د    عی صادقانه از وقا   ییبازنماان  کِ ام ی غرب ةدی ا یغلط
 یآنـداچ (نامد  ی م » مفروض ياه دروغ...يتاب راهنما ک« هرودوت را    خیتارتاب  ک یسی انگل ماریب

 چسـب خـود را      یرد، قوط ک یشف م ک ،نظر دروغ آمده بود     ه به ک آنچه را    قتیحق یوقت«). 261
 خـود را در آن  يهـا  ها و دست نوشته   ی طراح ای » روزنامه از دهیبر اخبار   ای نقشه   کید و   رآو یم
 يهـا  شـرح  و هـا  دروغ راهنما با    یتابکشود   ی م چگونه هک است نیا پرسش). همان(چسباند   یم

 حیتوض ؟ شأن خود را هم داشته باشد      ، حال نی و در ع   باشد داشته ارک و سر تیواقع از نادرست
 يهـا   نوشـته شـده در چـارچوب       ییها تیروا زی از هر چ   شیپ ،یخی تار يها باتک هک است   نیا

 در نـد، ک ی مـ  اسـتدالل  )1995( یشناسـ  شـرق  در دیسـع  هک گونه همان. ندشان سندگانینو یذهن
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 خـاص  ییهـا  ییبازنما تا اند دهیوشک استعمارگر نگاران خیتار و ی غرب سندگانی نو ،خیتار سرتاسر
 هکـ  اسـت  همـان    نیا. باشند نبوده قیدق ای درست است نکمم هک دهند ارائهرا   ها  ملت گریداز  
 یآنـداچ  (»رفتنـد  یخواب م    به هرودوت با ها آن ۀمه« گرچه. ندک یم اشاره آن به یسیانگل ماریب

 او آگـاه    ی ول ،بردند یار م ک  گذشته به ) 256 (»شفک« ي برا یی راهنما تابک چون، و آن را     )151
ـ  شتریب« خیتاب تارک نیه اکبود   آن  بـه  هکـ ) 245(» بـود  )commonplace book (ولکشـ ک کی
 ی واقـع، آنـداچ    در. افزود یم ،انگاشت یم قتی حق ه او آنها را   ک را   خود يهابرداشت و رهایتفس
 را دهـد  یمـ  يبرتر ها آن به ایدن نیا هک يتبار و دودمان و) 153(» یرسم خیتار يایدن« عمل   در
ه البته بر   ک ،ي استعمار یشک  نقشه و قایآفر يها ابانیب اوشگرک مقام در یسی انگل ماریب. ندک ی م در

نقـش  ) 1965 (شـده  اسـتعمار  و اسـتعمارگر در ) Albert Memi (ی آلبـر ممـ  يبند اساس طبقه
 آمـدن  با تا... بودند ردهک انتخابه ک یانکم«عنوان    را بهابانی است، ب رفتهیود را نپذ   خ ياستعمار

 ۀشـ یه اند کـ  يند؛ تبـار  ک ی م فیتوص) 265 یآنداچ (» شوند رها خود   انینیشی و پ  تبار از آنجا به
 .دهد ی ملل رجحان مگرید خی و بر تاري جوامع پسااستعمارینونک تی آن را بر موقعیغرب

 ارتنوش و گفتار ابزار  به مارشدگاناستع یدسترس
 گـران ید يهـا  نگـرش  و هـا  شـه یاندردن ک مطرح  با را غرب رکتف بودن يانحصار یآنداچ

 در هـا  آن بـه  و ردهکـ  رو را شیهـا  تیشخصـ  ۀگذشت و حال یزندگ تجارب او. ندکش یم درهم
 میمستق ،هردک انتخاب خود تیروا يبرا او هک ییها تیشخص. بخشد ی م تازه ی خود جان  نوشتار

هانا . اند  را از دست داده    يزی چ ندی فرا نی در ا  کیاند و هر      بوده سمیالی امپر ی قربان ،میرمستقیغ ای
 مـار یب را، دسـتش  انگشـتان    ویـ راواجک و پدرش را در جنـگ از دسـت داده،            امدهی ن ای به دن  ۀبچ
 ها نیا. د را  خو نجی س رپالیک ي و نام هند   ی واقع تیهو پیک و را، اش سوخته بدن تمام یسیانگل
 مجـال مـا     بـه ی حـال، آنـداچ   نیبا ا .  باشند دهیثبت رس    به ی رسم خیه در تار  ک ستندی ن ییزهایچ
 نیآخـر تـاب   ک هانـا    یدر فصل نخست داستان، وقتـ     . می را بشنو  آنها خاموش   يدهد تا صدا   یم

ه کـ جلد  ي روری تصودنی با د،دارد یتابخانه بر مکرا از ) The Last of the Mohicans (بازمانده
 خوشـحال   ،دهـد  ی نشـان مـ    ری تصـو  »]ۀنـ یزم پـس  در نهو  [ نهیزم شیپ در را سرخپوست کی«
ه کـ نـد   ک یمـ  یتاب شیپ ینشکوا نی و نشان دادن چن    یتابک نیبرداشتن چن ). 13 یآنداچ(شود   یم

 خود توجه زکمر در را انییراروپایغ دارد قصد هم یآنداچ. بود خواهد چه درباره یرمان آنداچ 
 .دهد قرار

 ابـزار   ازدهـد    یمـ  انکام شیها تی به شخص  یآنداچ ،ي پسااستعمار يا یمش خط   عنوان  به
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 ةت شـد  ک سـا  ي صـداها  ردنک رها نی خود و همچن   تی ثبت موجود  ي برا يا لهیوس چوننوشتار  
 تجربه و احساس ر،کف خود هک را   چه آن شرح هانا دهد تا  یاجازه م  سندهینو. نندکخود استفاده   

تـاب  ک هانـا همـان      ،داسـتان  از يگـر ید يجـا  درمثـل،     به. ندک یسینو هی حاش ای بنگارد ،ندک یم
 و  سدینو ی م ویراواجک   راجع به  یفی توص دشی سف ۀح صف نیآخر  را برداشته و بر    بازمانده نیآخر

 :ندک یم انیب زین را گرانید نزد تشیمحبوب خود از یدر آن تلق

  از دوستانیکی و،یراواجکنام   است بهي مردنجایا
 من از بزگتر او. ام داشته دوست را او شهیهم. رمدپ

 او در. نم چهل و پنج سال داشته باشدک رکف است،
  اعتمادزی چچیه برد، به ی ابهام به سر مةدور
 )65.(می  توجه اومورد من یلیدال به. ندارد

ـ عنـوان     خواننده تا بتواند نه تنها از احساسـات هانـا، بـه            يان برا ک ام نیردن ا ک فراهم  یزن
 ۀدغدغـ  از نشان ،شود آگاه زیخودش ن ه از نگرش او نسبت بهک بلانشی اطراف ةدربار ،ییراروپایغ

 . داردشدگان رانده هیحاش به خاموش ي صدادنی رساني برایآنداچ
 يبنـد  گـر ی د یی جا در ،سدینو یم بازمانده نیآخرتاب  که هانا در آخر     ک یادداشتی   به هیشب
 در قرن هجده    ،ها جنگ از ياریبسدر  « هک سدینو یم »زما -زم« امن  به يا توپخانه ةدربار یفیتوص

 یفیتوص يحاو يبند افزودن با   ای). 125 (»شده یها استفاده م   کی س هیعل از آن    ،يالدیو نوزده م  
 هکـ   را یسـتم  از خود یذهن يها برداشت هانا،  )Kipling (نگیپلیک اثر میک رمان آخر به یخیتار
 عام قتل  به راجع یخیتار قتیحق نیا. آورد یم در نگارش به رفته ها قرن یط در انییراروپایغ بر
 آن یامـا آنـداچ  .  باشدنشده ثبت انیی اروپایخی تاري هاباتک از کی چین است در ه ک مم ها کیس

 اثـر  کی   بهیخی تار اطالعات نیا افزودن ن،یبنابرا. رساند یثبت م   به یخی تار یقتیحقعنوان    را به 
ـ ا ،یداستان ـ  وا دنیـ  ه ی اصـل  بحـث  خ،ی و تـار   اتیـ ادب انیـ م مـرز  بـودن  زیـ آم امابهـ  ةدی در  تی

Metahistory )1973(، ندک یم تیتقو را. 

  خی و تاراتی ادبانی مبهم ممرز
ـ  از ابزار روا   ي پسااستعمار ةسندی نو ي راهبرد ةاستفاد  یخی تـار  قی حقـا  بازتـاب  ي بـرا  ت،ی

ـ  آثـار  در   ي پسااسـتعمار  ي تها مل یزندگ  »یخیتـار  ییبازنمـا ) heterogeneity (ینـاهمگن « ،یادب
 انجـام  خـود  رمان در یآنداچ هک است يارک همان نیا و شدک یم ریتصو  به را) 92رافت   کاش(
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 مـار یب هکـ  یخـاطرات  نـار ک در سـال  و مـاه  و روز قیـ دق خیتار دادن قرار با یآنداچ. است داده
 را مخـدوش    ینـ ی ع رهسـ کی یخیتار يان بازساز ک در واقع ام   ند،ک یم بازگو از حافظه    یسیانگل
 النـژ کیم، )Pico (وکـ یپ مثـل  1483 سـال  در خیتـار  یقیحق يها تیشخص اشارات او به . ندک یم
)Michelangelo(  ،انویزیپل و) Poliziano) ( و  یردن حـوادث زنـدگ    کـ ار  ک، و آشـ   )60یآنـداچ 

 پیـ کاشـارات  .  اسـت ي پسااسـتعمار یشـ یگرا ،ی اثر داسـتان   کیها، در متن      مرگ آن  یچگونگ
) Harry Truman( ترومن يهر« و »یکیبلژ) King Leopold (لئوپولد شاه« مانند یقیراد حقاف به
ـ  از   ی و داسـتان   یلـ ی مطالب تخ  نیننده ب ک جدا ی خط دنیشکخواننده را از    ) 304 (»ییاکیآمر  کی
ه رمـان  کـ  هسـتند  ي شواهدها نیا. سازد یعاجز م گری دي از سو یخی و تار  ی و مطالب واقع   سو
ـ  يصـدا    آن را بـه    يراو/سندهی نو ينگارانه و صدا   خی تار یرمان  ا به  ر یسیانگل ماریب  مـورخ   کی

 نگارانه خیتار فراداستان کی خالق تیموقع ند،ک یم انیب هاچن ندایل هک گونههمان. ندک ی ملیتبد

) historiographic metafiction ( اســت یـی روا مــورخ و سینـو  رمـان  تیــدر آن واحـد موقع 
 ).148هاچن (

ـ      نامه،ی زندگ خ،ی تار نی ب زینگارانه تما  خیز داستان تار   وجه ا  نیا بـرد و    ی مـ  نی و قصه را از ب
مارتـا  (شـاند  ک یچالش مـ   را بهینی عیخی تارقتی حق کی وجود   بر یمبن ،محور - اروپا اتیفرض
 و اتیادب نیب زیتما شدن محو آن   امدی پ و یخی و تار  ی امتزاج مواد ادب   نیا). 165رولر  ک،  كدورا
ـ  و  خی در تار  یقیافراد حق   به ها تیشخص اشارات در یآنداچ نرما در خیتار ه کـ  یحـات ی در تلمای
 داسـتان   ی آنـداچ  ،هکـ  نی ا نمونه. است افتهی نمود یخوب  شده به  ی واقع ندگانویس ن يها تابک  به

 Ezra( پانـد  زراا ی زنـدگ خی تـار نـار ک را ،یسـ یانگل مـار یب یعنی رمان، ی اصلتی شخصیزندگ

Pound( شد و   ری دوم اس  ی جنگ جهان  انی در جر  انتیجرم خ  ه به ک ییاکی آمر يرشاع ،گذارد یم 
خواننده    به تهکن نیا نشد ادآوریبا  . برد یم سر به ایتالی در ا  ی در زندان  ي روز چندمه  کقبل از محا  

 آن در پاند ازرا هک يمقر   بهکیند نزدک ی مي سپريمقر در ایتالی را در ا  ی مدت یسی انگل ماریه ب ک
اگـر  .  دارد یخی و اسـناد تـار     ی داستان داتی تول انیماستن فاصله   ک بر   ی سع ی آنداچ بوده، یزندان
 یانکـ  در همان م   ی مدت يه برا کن است   ک باشد چگونه مم   یلی تخ یتی فقط شخص  یسی انگل ماریب

 و تیواقع دادن قرار هم نارک در با است؟ ردهک یزندگ اند مانند پ  یقی حق یه شخص کند  کاقامت  
 در  شهی است، اما ر   ی ادب ياثر گرچهه رمانش،   کند  ک انی ب حیتلو  به تا ندک یم تالش یآنداچ الیخ

 . داردیرونی بتیواقع
 يهـا  تیشخصـ  يبـرا  سـال  و ماه و روز قالب در هک یاتفاقات  به قیدق زمان ردنک مهیضم
ـ افزا ی رمان مـ   ی ادب ۀجنب   به خمندانهیتار یوجه ،رخ داده  رمان   نی ا یداستان  حـال   نیعـ  در و   دی
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 یقتـ یحق تنها است   یه مدع کشود   ی م یستیالی امپر خیب تار  و متصل  پارچهکی شأن ةندنکدرهم ش 
 تفـاوت   ی داسـتان  یتـ یروامتن   به یخیردن مطالب تار  کداخل  . دارد را شدن ثبت ارزش هک است

نـوب  ج «: بـا عنـوان    رمـان  چهارم فصل. ندک ی داستان را مخدوش م    تی و روا  خی تار تی روا نیب
 از مختصـر  یشـرح  هکـ  شـود  یم آغاز سوم سخص مفرد   يراو تیارو با »1930ــ  1938 قاهره

 را »20 قرن لیاوا تا الدیم از شیپ 425 از« نیزم مشرق يها ابانیب در یمستعمرات منافع گسترش
 اسـت  ی از اتفاقـات ی شفاهیحی توضمیخوان ی فصل م  نی ا در چه آن). 141 یآنداچ (دهد یم ارائه
 هانـا بـازگو   يبـرا هـا را   آن رخ داده و او      یسـ ی انگل ارمی ب يبرا1938 تا     1930 يها سال یطه  ک
 ي سـال و مـاه آن بـرا        خی را بـا تـار     یخی حوادث تـار   نی از ا  افتنیان اطالع   ک ام یآنداچ. ندک یم

 ۀردن گذشـت  کـ  و بـازگو     يادآوری  در حال به   یسی انگل ماریه ب کهمچنان  . آورد یخواننده فراهم م  
 مـا   1930در   «:شـود  ی شـروع مـ    یی هـا  خی تار نی فصل با چن   نی ا يبندها رــشتی ب ، است شیخو
ـ . 1930«،  »...م،یرده بـود  کـ  را آغاز    ریبک لفی بخش اعظم فالت گ    یشک نقشه ، »... سـفر مـا    نیاول

ـ  1933«، »...وسـتم ی پنینش هی باد ۀ قافل کی   من به  1930 در   یزمان«  مـوش سـالش را فرا . 1934 ای
 ينـام جفـر      بـه  یجوان 1936در  «،  »...تم باال رف  ی سنگ يا  صخره ازروز پنجم ماه مه،     «،  ».ام ردهک
اشاره ). 144-152 (»... بود، آغاز داستان ما    1936سال  «،  »...رده بود ک را مالقات    ی دوست فتونیلک

 یافکـ  ةانـداز   خواهـد بـه    ی مـ  یآنداچ. ستی ن ی تصادف سندهی همه سال و ماه از طرف نو       نیبه ا 
ـ ه رواکـ  ارائه دهد ادعا نیا اثبات ي برا یمک موجه و مح   لیدال  یالیـ خ ظـاهر در  گرچـه  او، تی

 .شود گرفته نظر در »يگرید« دگاهی داز  شده نوشتهیخی تاریکمدرتواند  یاست، اما م

  جهینت
 در و ردهکـ  دایـ پ گسـترش  يالدیم نوزده قرن اواخر در جهان سراسر در استعمار يالیاست

 يهـا  قـدرت  نفـوذ  گسـترش  بـا ). 1995 د،یسـع  (دیرسـ  خـود  اوج  بـه  اول یجهـان  جنگ انیپا
ـ روا در ی غرب شناسان شرق ن،ی در مشرق زم   ییاروپا یستیالیامپر  نیهمچنـ  و یخیتـار  يهـا  تی
ه برخاسـته از گفتمـان      کـ  ارائـه دادنـد      ی از شـرق و شـرق      خـاص  ییهـا  ییبازنما خود یداستان
 ریـ تعب  فرهنـگ، بـه  ه،کـ  آن سـخن وتاه  ک.  غرب بر شرق بود    ی ذات ي بر برتر  ی مبتن ،شناسانه  شرق
 مقاومـت در برابـر   يبـرا  . شـد انیـ  غربیطلبـ  ن استعمار و توسـعه   ک جاده صاف    ،)انهم (دیسع
 انییـ راروپایغ ی دوگانه فرودستییها ها در تقابل ه در آنک غرب یها در آثار ادب  ییبازنما گونه نیا
 و حضـور    الی رهگذر است  نیشود تا از ا     ی دست دوم و نامتمدن مسلم گرفته م       ينژادها عنوان به

 از ییبازنمـا    بـه خـود  مصمم شـدند تـا   ي پسااستعمارسندگانینو شود، هیب توج غر ياستعمار
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 سـندگان یه نو کـ  غالب   یقالب ری تصاو برابر در شدند آن بر آنان. ازندی دست   خود ۀجامع و مردم
ـ وا دنیـ ه بحـث . ننـد ک مقاومـت  ،انـد  داده نشـر  و پرداختـه  خی در طول تـار   یغرب  بـاب  در تی
   بـه ي پسااسـتعمار سـندگان ی نو التفـات  ي بـرا  یافکـ  اسـت  يا زهیـ انگ و لی دل ،خی تار يتمندیروا
 اسـت  ی خوبۀ نمونی آنداچاثر یسیانگل ماریب رمان   ثیح نیاز ا . یتوب غرب ک م خی تار یسیبازنو
 بـا  را   ت،یـ  در برابـر واقع    يا  نـه یعنـوان آ     بـه  خ،یمحـور از تـار     - مفهوم اروپا  سندهیه در آن نو   ک
 هیحاشـ  بـه  شـده بـر      لیـ تحم يرپایدوت  کتن مهر س  سکش. ندک ی م رد گونه مقاومت   يردکیرو

ان کو فراهم آوردن ام   )  فرانتس فانون  ریتعب   به ،»نیان زم کمفلو« (استعمارشدگان و شدگان رانده
ه کند ا یداتیتمه و داستان خی تارنی بيردن مرزبندک محو نیهمچنابزار نوشتار،       به ان آن یدسترس
ـ  را مورد ترد   خی تار یها شـأن شبه علم      آن قی طر از یآنداچ  و اعتـراض قـرار داده و داسـتان          دی

 .»يگرید« از منظر خی تاریسیبازنو يند براک ی می معرفيابزار را يپسااستعمار
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