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 چکیده
 ادبيّاتتوان در پرداخت ابراهيم نصراهلل شاعر و داستان نویس معاصر فلسطين را می

ترین آثار ایی شاخص و صاحب سبک دانست. یکی از مهممقاومت و ضد استعماری نویسنده
 رتوان در این اماین رمان را می است. اهميت« شرفۀ الهذیان»داستانی رمان  ادبيّاتوی در 

ترین گيری از مهمپسامدرن و با بهره ادبيّاتاست در قالب خالصه کرد که نویسنده توانسته
های تجارت جهانی، اشغال عراق، شهادت محمد الدوره، وقایع دنيای معاصر مانند: سقوط برج

از رخدادهای قرن،  واقعی کامالًهای ریاست جمهوری جورج بوش و تلفيق تصاویر و عکس
کایی مدعی دموکراسی و حقوق بشر، نوید دهندة دهکدة جهانی و عصر نو را با گفتمان آمری

به « ادوارد سعيد»پردازان و منتقدان پسااستعمار مانند اهی پسااستعماری و همسو با نظریهنگ
نداند. چالش بکشد و پسامد آن را چيزی جز افزایش گسترة نفوذ آمریکا در قالب استعمار نو 

حل کاربردی برای برون رفت و رهایی از سيطرة امپریاليسم جهانی را ها راهابراهيم نصراهلل تن
افزایش آگاهی و هشياری در بين اقشار مختلف و تقویت روحيۀ مقاومت و ایستادگی عنوان 

است گفتمان انتقادی و ضد استعماری ابراهيم نصراهلل کند؛ بنابراین در این مقاله سعی شدهمی
 مورد بررسی و  تحليل قرار گيرد.« شرفۀ الهذیان»در رمان 
 

استعماری، ، استعمار، نظریۀ پسا«فۀ الهذیانشر»ابراهيم نصراهلل، رمان : کلیدیهای واژه

 مقاومت.
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 مقدّمه -1

کنند و هم به تغييرات به می توجّههم به استعمار  ،بسياری از نویسندگان جهان سوم 

معاصر  ادبيّات از جمله نویسندگان وجود آمده در فرهنگ پسااستعماری. ابراهيم نصراهلل

بی، جبرا فلسطين مانند: غسان کنفانی، اميل حبي متعهّداست که در کنار دیگر نویسندگان 

فلسطين به  مسئلۀو پایبندی خود را به  تعهّد ... شاور، سحر خليفه وابراهيم جبرا، رشاد ابو

لۀ فلسطينی این است که مسئ نکتۀ جالب در خصوص این نویسندةامّا  ؛استخوبی نشان داده

است که نگاه و قلم وی تنها محدود به یک منطقۀ خاص باشد و او را فلسطين موجب نشده

ی و ها و باورهای دینی خود از نگاهی فرا ملّبه ارزش متعهّدبه عنوان یک ادیب مسلمان و 

یش این نویسنده ای غافل کند. ناگفته پيداست که نگاه دقيق و هشياری قابل ستایا فرا منطقه

های  تر به دنيای امروز، پرده از زرق و برق گفتماناست تا وی با نگاهی جامعموجب شده

 امپریاليستی و استعماری بردارد.

 لهبیان مسئ -1-1

ترین ستيزی خود و با اشاره به مهمبا رویکرد استعمار« شرفۀ الهذیان»نصراهلل در رمان  

 آمریکایی را مورد انتقاد قراردهد.-یاليستیرخدادهای قرن در صدد است گفتمان امپر

 تحليلی پاسخ چند سوال دنبال شود:-است به روش توصيفیبنابراین؛ در این مقاله سعی شده

 است؟ترین رخدادهای قرن چه بودههدف ابراهيم نصراهلل از پردازش مهم-4

 است؟گفتمان امپریاليستی غرب چگونه مورد نقد قرار گرفته-2

 است؟ه وجود آمده در فرهنگ پسااستعماری چگونه ترسيم شدهتغييرات ب-9

ابراهيم نصراهلل برای برون رفت از بحران استعمار نو چه راه حلی را پيشنهاد -1

 است؟کرده

 پیشینة تحقیق-4-2

با وجود این که ابراهيم نصراهلل از معدود نویسندگانی است که در عرصۀ شعر و داستان  
این نویسندة توانا به صورت  ادبيّاتاست، ولی متاسفانه در ایران هنوز آثار زیادی ارائه کرده
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داستانی این  ادبيّاتاست. از جمله تحقيقات صورت گرفته پيرامون گسترده معرفی نشده
کرد: البنيۀ و الداللۀ فی روایات ابراهيم توان به این موارد اشارهنویسنده، به اختصار، می
الکون الروائی: قراءة فی الملهمۀ الروائيۀ -. 2115 لموسسۀ العربيۀ،نصراهلل، مرشد ابراهيم، ا

و در  -.2113/براهيم نصراهلل، محمدصابر عبيد و سوسن البياتی، الموسسۀ العربيۀبيروت، 
ی در آثار داستانی ابراهيم نصراهلل، جواد اصغری، های روایای با عنوان: شيوهایران مقاله

.؛ و نيز مقاله 33پایيز 6عربی، شماره  ادبيّاترانی زبان و مجله علمی پژوهشی انجمن ای
احمدرضا صاعدی با عنوان: تجليات ما بعد الحداثه فی روایه براری الحمی البراهيم نصراهلل 

 .4934پایيز بحوج فی اللغه العربيه دانشگاه اصفهان، ۀچاپ شده در مجل

 تحقیق اهمیّتضرورت و  -1-3

ر برگرفته از شرایط و اوضاع نابسامان دنيای امروز است؛ این نوشتا اهميّتضرورت و  

جویانه و رب و به خصوص آمریکا و نگاه سلطهبا نگاهی به گفتمان امروز دنيای غ زیرا

 مسئلۀیگر با در نظر گرفتن ها به شرق و به خصوص خاورميانه و از طرف دخودبرتر بينانۀ آن

ی و مقاومت ضرورت پرداختن و به چالش پایدار ادبيّاتگذاری و سازندگی فرهنگی تاثير

بدین جهت در این  ؛محسوس و مشهود است کامالًکشيدن گفتمان استعمار و امپریاليسم 

شالوده و اساس گفتمان امپریاليستی غربی از منظر  -در حد توان-استنوشتار تالش شده

 پایداری تبيين و بررسی شود.  ادبيّات

 بحث -2

شرفۀ »تحليل گفتمان پایداری و پسااستعماری در رمان اکنون به  مقدّمهپس از این  

استعماری، ترین موضوعات مورد بحث عبارتند از: نظریۀ پساپردازیم؛ مهممی« الهذیان

گرایی و نقد فرهنگ غرب ،هویّتبحران آزادی، بحران  عنوان داللتمند داستان، عصر نو و

اهی و روحيۀ آگخود هنگی،تهاجم فر غرب و تضاد شرق و غرب، مرکزیّت پروری،تن

 ستيزی.مقاومت و غرب
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 نظریة پسااستعماری -2-1

استعمار از جمله مباحثی هستند که در قرن پساساختارگرایی و پسا، های پسامدرننظریۀ 

های مختلف فرهنگی را درنوردید و پيوسته از های شصت تا نود، عرصهبيستم و خالل دهه

در این ميان نظریۀ پسااستعماری به طور کامل امّا  ؛ای دیگر سرایت کردای به حوزهحوزه

از کشورهای  توسط اندیشمندانی شکل گرفت که خود غالباً در  دهۀ نود قرن بيستم و

ترین بودند و همواره در تالش بودند تا مهم تحت استعمار به آمریکا و اروپا مهاجرت کرده

قرار دهند. در واقع نظریۀ  کندوکاو استعمار را مورد بررسی و ۀبسامدهای دو سوی

های ادبی و نقدی است که همزمان با دوران پسامدرن ترین نظریهپسااستعماری از مهم

به خصوص پس از آن که ساختارگرایی بر  ؛استای از خود نشان دادهحضور گسترده

بر اندیشۀ جهانی سایه افکند و غرب را به « سفيد پوستی ةاسطور»عرصۀ فرهنگی غرب و 

 ۀکرد و نقطها معرفیها و روشمنبع و سرچشمه علم، معرفت، ابتکار و زادگاه نظریه عنوان

مقابل آن، یعنی شرق و تمامی کشورهای مستعمره، به عنوان کشورهایی تابع و حاشيه در 

گفتمان پسااستعماری درصدد است تا ارکان این تابوی  ،از همين روی ؛نظر گرفته شدند

بيشترین تالش »گفت شاید بتوان دریدا درهم بریزد. و« تار شکنیساخ»غربی را همانند مدل 

در حوزة اندیشه پسااستعماری به حاشيه راندن فرهنگ غربی و ارزش ترین هدف  يو مهم

.. و در این ميان تعریف و مفهوم دریدا در . فرهنگ غيرغربی و اروپایی است دادن به هر

بيشترین کمک را برای « سفيد پوست اسطوره»خصوص متافيزیک غربی و توصيف آن به 

(. سعد 425: 2141)کارتر،« استهای غربی ارایه کردهپایان دادن به سيطرة ایدئولوژی

که استعمار قدیمی پایان »داند این اساس می البازغی فرضيۀ نظریۀ پسااستعماری را بر

يسم یا است و مرحلۀ جدیدی از استعمار و سلطه، معروف به دوران امپریالپذیرفته

(. تقریبا بيشتر پژوهشگران بر این 32: 2111)البازغی،« استکولونيالی، جانشين آن شده

گيری این نظریه به دوارد سعيد، نخستين سنگ بنای شکلا« شناسیشرق»باورند که کتاب 

تأمالت »و « صور المثقف»، «الثقافۀ و االمبریاليۀ»هایی مانند رود؛ او با نوشتن کتابشمار می

و از آن پس این نظریه به  ردبه بسط و گسترش این نظریه کمک شایانی ک« ل المنفیحو
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و نقد ادبی جای خود را باز کرد و بعد از او اندیشمندانی  ادبيّاتطور گسترده در حوزة 

( در این حوزه GayatriSpivak« )گایاتری سبيواک»( و HomiK.Bhbha« )هومی بابا»همچون 

لۀ ه مسئترین محورهای مورد بحث در این نظریت یکی از مهمظهورکردند. چنان که گذش

تعامل فرهنگی بين شرق و غرب است؛ یعنی از آنجا که غرب و نگاه غرب به شرق همواره 

چنين نگاهی پرداختن به  ۀسای است، همواره و درنگاهی تحقيرآميز و خودبرتر بينانه بوده

ة ترین موضوعات مورد بحث در حوزتضاد فرهنگی و رویارویی دو فرهنگ یکی از مهم

های مختلفی وجود آراء و نظریه ،رود؛ البته در این ميانمطالعات پسااستعماری به شمار می

(  و گروهی 13: 2111ها اذعان دارند )خاتمی،دارد. از طرفی گروهی به گفتگوی تمدن

که  (؛ زیرا469 :2114ناپذیر بين غرب و شرق )هنتغون،دیگر بر اصل تمایز و اختالف آشتی

شناسی جز منافع مادی و یا استثمار و غارت شرق و تالش برای غرب در ورای اندیشۀ شرق

کند سيطره و سيادت بر آن و تأکيد بر اصل تمایز و برتری، چيز دیگری را دنبال نمی

توان گفت این نظریه در حقيقت (. بنابراین می431-434: 2114؛  منيف، 93: 2115)سعيد،

سوژة  این نظریه قصد دارد ،است از فکر غربی در تعامل با شرق؛ به تعبير دیگر خوانشی

 امپریاليستی را به چالش بکشد.

 «شرفة الهذیان»عنوان داللتمند رمان  -2-2

ای است که نشان نام، دروازه .است نخستين مدخل برای ورود به دنيای آن نام هر اثر، 

. عنوان هر است ره و چکيدة یک محصول هنریای عصاگونه به از معماری شهرش دارد؛

تعيين »چند وظيفۀ مهم را به عهده دارد:  اثر، چه خودآگاه پدیدآمده باشد و چه ناخودآگاه،

 (؛61: 2113)بلعابد،« موضوع، تشویق و ترغيب خواننده و بيان یک ایدولوژی یا نظریه

و  توجّه کند وه خوبی ایفا میهر سه وظيفه را ب است که عنوان این داستان عنوانی داللتمند

تر عنوان بد نيست برای فهم دقيق ،بنابراین دهد؛نگاه مخاطب را به محتوای داستان سوق می

در فرهنگ لغت « الشرفۀ»دهيم؛ کلمۀ داللتمند داستان این دو کلمه را مورد بررسی قرار

یعنی « مشارف االرض»یا بلندی مقام و منزلت است. و  -بالکن–داللت بر مکان بلند مرتفع 

به معنی سخن یاوه و «  الهذیان» کلمۀ امّا  های مرتفع زمين )لسان العرب، شرف(؛ وقسمت
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ای که حرفی بزند و مفهوم نباشد یا دیوانهاست مانند سخن انسان مریض غير عقالنی آمده

واره به به معنای علو و ارتفاع مکان یا مقام عالی هم« شرفه»،هذی(. بنابراین واژة )همان

علو مکان و منزلت این اختيار را به صاحب  زیرابخشد؛ صاحب خود مکنت و جالل می

دهد که بر همۀ امور احاطه کامل داشته باشد. از طرف دیگر در علم روانشناسی و خود می

آمده است که هذیان: به ناتوانی انسان مریض در تشخيص و « هذیان» در ذیل تعریف واژه 

(. و یا این 411: 4331شود )طه،ها گفته میشخصيّت حتّی مکان، زمان و تفکر و یا تشخيص

، اضطراب، حتیهای طوالنی دچار نارادهد و ساعته انسان هشياری خود را از دست میک

سوال اینجاست که چرا شرفۀ الهذیان؟ و این که امّا  (.231: 4332شود )أسعد،می ... ترس و

جود دارد؟  با ی بين این دو کلمه وای؟ و اصال آیا رابطهچه ارتباطی با محتوای رمان دارد

رسد کرد که به نظر میل شاید بتوان در پاسخ به این چند پرسش چنين بياناندکی تامّ

ابراهيم نصراهلل از همان ابتدای رمان و با انتخاب عنوان داللتمند و به ظاهر متناقض، خواسته 

و حقوق بشر و یا نوید دهنده صلح و برابری را  است گفتمان امپریاليستی مدعی دموکراسی

-هذیان گيرد و عصر جدید و گفتمان غربی حاکم بر آن را چيزی جز آستانۀبه باد تمسخر

اللتمند داستان در راستای گویی غرب تصور نکند؛ و این گونه عنوان دگویی و یاوه

است. از نظر آمده شکنی و  در هم شکستن بنيان گفتمان غربی به خدمت متن درشالوده

مواجهه با شرق دائما  به آن  ، بلندی و شرافتی واهی، که غرب درمرکزیّتنصراهلل 

شود؛ و نه ها تعریف میگویی خود غربیکند، مصداقش در هذیان و یاوهفروشی میفخر

آن چه که آمریکا و غرب تصور آن را دارند. از طرف دیگر بين عنوان رمان و نظریۀ 

توان رابطه برقرارکرد. همان گونه که در نيز، البته با اندکی تغيير و تاویل، میپسااستعماری 

استعمار در واقع به تعبيری نوید دوران مفهوم و ترکيب نظریۀ پسااستعماری هویداست، پسا

پایان  ةکنندپس از استعمار و یا پایان آن است؛ براین اساس عنوان داستان نيز تداعی

و «  شرفۀ»زیرا  ترکيب کلمه  ؛گفتمان هذیانی استعمار است هندةگویی یا نویددهذیان

سقوط قرار گرفته  ۀگر هذیانی است که در لبه و یا آستانی دیگر تداعيایاز زاویه« هذیان»
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 ۀپس از آن تجربه خواهد شد و این گونه ارتباط عنوان با نظری ۀاست و به زودی مرحل

 ود.شپسااستعماری بسيار تنگاتنگ ترسيم می

 عصر جدید و بحران آزادی -2-2

 مسئلۀشود، می توجّهترین موضوعاتی که در نقد فرهنگی استعمار به آن یکی از مهم  

آزادی، امروزه، از جمله مباحثی است که قلمرویی بس  مسئلۀآزادی است. در واقع 

گر کند. امیگری پسااستعماری به صورتی خاص جلوه ادبيّاتدر قلمرو امّا  ؛گسترده دارد

پسااستعماری گفتمان  ادبيّاتگيری در نظر بگيریم که خاستگاه و عامل اصلی شکل

حق و  ةهدفی جز مصادر»استعماری غرب و به خصوص گفتمان آمریکایی است که 

توان ( بر این اساس می11: 4331)سعيد،« های دیگر نداشته و نخواهد داشتملّتحقوق 

 کرد.استعماری و نقد فرهنگی بهتر هضمپسامفهوم بحران آزادی را از منظر گفتمان 

 مقدّمهکه بيشتر شبيه یک افتتاحيه یا  ای راابراهيم نصراهلل پيش از آغاز داستان صفحه 

آزادی!  مسئلهترین موضوعات گفتمان امپریاليستی نوین یعنی باشد، به یکی از مهم

ادی را از نقطه نظر صراحتا حد و حدود آز مقدّمهنویسنده در این است. اختصاص داده

کند؛ مقصود وی آن نوع آزادی است که مورد قبول غرب و آمریکا ها ترسيم میغربی

ها و توقعات آن آزادی نيست؛ آن نوع آزادی که خواسته ،اگر چنين نباشد ؛ زیراباشد

 ،ها را برآورده سازد و در راستای اهداف استعماری آنها باشد؛ بنابراینها و آمریکاییغربی

آن نوع آزادی که در راستای اهداف امپریاليستی تعریف نشود باید شدیدا از آن 

.. باستطاعتک أن تمتدح القمر . کرد: باستطاعتک أن تتابع الکذب علی الهواء مباشرةدوری

.. وأن تصطحب . خریطۀ الوراثۀ فصيلۀ دمک و دون أن یطلبوا منک بصماتک العشر و

ید تشکن( و أن تعلن انحيازک ألیّ مشروب غازیّ ترید تلک العائلۀ  لی)برغر کنغ( أو )فرا

 (.9: 2115)نصراهلل،..« . حریتک التی لن یتدخل فيها أحد

در واقع ابراهيم نصراهلل از همان ابتدا و پيش از آغاز داستان با علم به پوچی و واهی  

« ر جدیدعص»بودن گفتمان استکبار جهانی، گفتمان آزادی غربی را که بر اساس مفهوم 
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پيوسته از طرف غرب به کشورهای غير غربی و به خصوص عربی و خاورميانه دیکته 

دهد. به خوبی پيداست که ابراهيم نصراهلل گفتمان شود، شدیدا مورد انتقاد قرار میمی

است. آزادی امپریاليستی را در قالب جمالت فوق به بهترین نحو ممکن به باد تمسخر گرفته

به مخاطب خود هتک « نگاریانگشت» ئلۀویا در تالش است تا از خالل مسعالوه بر این؛ گ

های غرب را نسبت به شرق تداعی کند و به او بفهماند که نباید ها و بی احترامیحرمت

 گفتمان غرب شد. ۀفریفت

است، این است که نویسنده  توجّهشناسی این داستان قابل دیگرکه در فهم زیبایی ۀئلمس

پردازد؛ رمان می ای که از زاویۀ دید استعمار نو به تعریف آزادی )غربی( مهمقدّپس از آن 

أغنيۀ »رساند. وی عنوان اختتاميۀ داستان را ای مشابه افتتاحيه به پایان میخود را با صفحه

های ای از قفسجان کالم نویسنده در این اختتاميه، قفس و مجموعهامّا  ناميده است.« النهایۀ

ست که در همه جا حضور دارند. بدیهی است که نویسنده در این اختتاميه در پرندگان ا

بکشد.  نتيجۀ آن نوع آزادی امپریاليستی مورد نظر غرب را به تصویر صدد است که پایان و

گفتمان « عصر جدید»پایان آن نوع گفتمانی که وی در آغاز رمان خود، یا بهتر بگویيم 

های غربی و آمریکا انجام و واقعيت آن چيزی که دولتخود را با آن شروع کرد. آری سر

ها زنند، چيزی جز این قفسهند و پيوسته و در هم جا از آن دم میشعار  آن را سر می

نيست و نخواهد بود. نصر اهلل عالوه بر این، پارادوکس حاکم بر گفتمان غربی را از طریق 

کشد، پارادوکسی که از معنای می ها و تصاویری از دنيای واقعی به تصویرتلفيق عکس

گيرد. وی تصاویری از زندان آزادی، به معنای واقعی کلمه، و زندان و زندانيان نشأت می

حالی که یک سرباز آمریکایی غریب، در ابو گوانتانامو، زندانيان بر هم انباشته و برهنۀ

اینجاست که وی در گذارد و زنان در پشت آنها ایستاده است را به روایت تصویر میلبخند

تلک حریتک التی لن »کند: همان افتتاحيه مفهوم آزادی غربی را این گونه تعریف می

یتدخل فيها أحد ..ولکن حين یأتون تذکر: لن تکون أکثر من کتلۀ العری تلک، فوق کتلۀ 

 لعلهم سيُتَمتمون بخشوع وهم یرون قطرةَ العرق العری التی تحتها فوق کتلۀ العری تحتها، و

تلک التی تنساب من عنقکَ نحو آخر نقطۀ خفيۀ من عمودکَ الفقری  ذ یهُشرعون 
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(. و این 9: 2115نصراهلل،«)متطلعين لِعُتمۀِ کهفکَ الصغير ... حماستهم، و هم یتضاحکون

عمران در  گونه گفتمان غربی مدعی صلح، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و توسعه و

رج بوش با لباس نظامی، زندان را با تصویر جوساحت عمل و کردار پارادوکس خود 

از طرف . کندالقاء می کامالًغریب، گوانتانامو، شهادت محمد الدوره و اشغال عراق و..ابو

ها به گفتمان امپریاليستی، نگاه و احساس انسان ۀدیگر در جوامع مستعمره و در سای

بيند؛ به را این گونه می جهان پيرامون خود حتّی خودشان به صورت یک زندانی است. او

تر تر و بزرکوطن و ميهن خود را چيزی جز یک قفس در مقياسی وسيع حتّی ای کهگونه

به  ؛کنددر زندگی زناشویی مصداق پيدا می حتّی کند. احساس زندانی بودن،تصور نمی

در بيند. این همان عبارتی است که ازدواج را به چشم زندان می حتّی ای که انسانگونه

ألم أکن عصفورتک الجميلۀ ذات یوم؟ »شود: گفتار همسر رشيد النمر به صراحت بيان می

 ،(. بنابراین91: 2115)نصراهلل،« ألم تعمل المستحيل من أجل أن تدخلنی فی القفص؟

ای که تحت نفوذ و سيطرة و یا احساس زندانی بودن در جامعه« زندانی»توان گفت که می

های های آهنين با آن داللتود به زندانی با دیوارهای بلند و با ميلهبيگانه است، تنها محد

تواند انسان زندانی عادات و رسوم اجتماعی باشد، یا  لغوی خاص خود نمی شود؛ بلکه می

کند و فرهنگ ملی را تهدید می  هویّتزندانی قوانين و معيارهای غربی و یا هر آن چه که 

و  نداشته« گوانتانامو»و یا بازداشتگاه « أبوغریب»با زندان چنين زندانی است که هيچ فرقی 

های داستان ابراهيم نصراهلل به شخصيّتاست که طبيعی کامالًچه گذشت ندارد. بنابر آن

زده خود های استبدادی و غربعنوان نمادی از کشورهای عربی  همواره در سایه حکومت

زندگی در قفس را بر « رشيد»بينيم که می استعلّت  کنند؛ به همينرا در زندان تصور می

های آن همگی کور وکرند. قفس وميله زیرادهد؛ زندگی واقعی و بيرونی خود ترجيح می

کند که شود آسمان را زندانی بزرگی تجسم میزمانی که به آسمان خيره می حتّی او

 .کنندکه در آسمان کشورش پرواز میهای آن، هواپيماهای آمریکایی هستند ميله
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 نشاندة غربحکومت دیکتاتوری و دست -2-3
خود  های استعمار در مستعمراتترین و یا نخستين گامشاید بتوان گفت یکی از مهم 

نشانده و مزدور است تا هر وقت اراده کردند و یا گماشتن حکومت و حاکمانی دست

ممکن آن را  شود به هر وسيلۀاحساس کردند که دیگر منافع استعماری آنان تأمين نمی

جایگزین مناسب باشند. نظام و ساختار دیکتاتوری حاکم بر جامعه از  ساقط کنند و به فکر

ای که وی پيوسته در تالش به گونه ؛رسدبه گوش می« رشيد النمر» شخصيّتخالل صدای 

-آنها شود. او به عنوان دولت دست است تا دیگران را بترساند و موجب وحشت و رعب

مبارز و نمادی از آزادی است، در  ملّته سعی دارد گنجشک را که نماد نشانده هموار

قفس  و یا حمام زندانی کند تا مانع از درخشش نور خورشيد و در نتيجه مانع رشد و 

عقاب در شود که می توجّهبزرک شدن او بشود، هرچند موفق نمی شود ولی اندکی بعد م

مغز این پرنده را با منقار  ،حرص و ولعاست و  عقاب با کردهشکار  را گنجشکبالکن 

کند و میپشت اعتنا به او شود بیحضور رشيد النمر می توجّهوقتی عقاب م حتّی خورد؛می

دهد و بدتر این که رشيد النمر نيز برای این که عقاب را ناراحت کار خود را ادامه می

بيانگر این  ،شان داده شدهچه در این روایت نبندد.آنگردد و در را میبرمی ،نکرده باشد

کنند تا به دنبال تامين منافع استعمار های وابسته و مستعمره تالش میاست که دولت مسئله

مانع از رشد وآگاهی مردم شوند و در این راه از هيچ کوششی دریغ نخواهندکرد؛ همان 

ماند. در ایده فهای او بیکرد؛ هرچند تالشگونه که رشيد النمر پرنده را در حمام زندانی

رشيد » ،به محض مشاهدة ناتوانی دیکتاتوری تحت امر او« عقاب»گر ادامه می بينيم استعمار

شوند. و خودشان وارد صحنه می و احساس خطر مستقيماً ملّتدر سرکوبی صدای « النمر

 او را به تاراج ملّت ،بيند که چگونه غربتر  که رشيد النمر میای از این دردناکچه صحنه

که بلکه از ترس اینکند کند و اسباب را برای آنها فراهم مید و نه تنها سکوت میبرمی

گذارد تا اوج گذارد و عقاب را با پرنده تنها میمبادا ناراحت شوند، چشم روی هم می

 برابر استعمار  به تصویر بکشد. بندگی و سرسپردگی خود را در
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 پروریو تن گراییفرهنگ غربنقد -2-5

است، نقد قرار گرفته توجّهترین مباحثی که در نظریۀ پسااستعماری مورد یکی از مهم 

استعماری تنها خویشتن یا نقد فرهنگ خودی است؛ به این معنی که اندیشمندان حوزة پسا

گ خود را نيز اند تا فرهنبه نقد فرهنگ غربی و استعمار اکتفا نکرده که هموار تالش کرده

(. بنابراین به عنوان یکی از 411: 4933شناسی قرار دهند )شاهميری، سيبمورد انتقاد و آ

قرار  توجّهترین مباحثی که در حوزه نقد پسااستعماری و نقد فرهنگی هموراه مورد مهم

به این ؛ پروری اشاره کردمقوله وابستگی به غرب و فرهنگ تنتوان به نقد است، میگرفته

های خود را به و ارزش هویّتنشاندة غرب، های دستتزده و حکوممعنی که جامعۀ غرب

در  حتّی جا کهآنتا   ؛های غرب هستندرو دیکتهت فراموشی سپرده و همواره دنبالهدس

نيز به جای این که خود دست به تالش و کوشش بزنند و در  مسئلهترین برخورد با کوچک

شود یا نه؛ به خود حل می مسئلهن نند تا ببيند آماصدد رفع مشکالت خود باشند، منتظر می

عنوان مثال رشيد النمر زمانی که آب شرب خانگی، با وجود تفاهم بين اسرائيل و اردن، 

شود، بدون این که اقدامی انجام دهد و یا اعتراض و دادخواهی کند تنها با دراز قطع می

المللی بين دةکشيدن روی تخت خواب و تماشای تلویزیون انتظار دارد اسرائيل به معاه

ست تا فرهنگ خود پایبند باشد و مانع وصول آب شرب به اردن نشود. نویسنده در تالش ا

 مردان وکند که چگونه دولتپروری را به سخره گيرد. او بيان میاستعماری انتظار وتن

های اند و به وعدههای امپریاليسم قرار گرفتهقشر فرهنگی جامعه، تحت تاثير وعده حتّی

سازد و از اند. او از طرفی رذالت  مقاصد پليد استعمار را برمال میان دل خوش داشتهآن

طرف دیگر با نقد فرهنگ سازش و انتظار واهی ذهن مخاطب خود را به فرهنگ مقاومت 

دهد. در خالل صحبتی که بين رشيد النمر و استاد دانشگاه در خصوص و تالش سوق می

داند که فرد در لباس النمر نمونۀ کامل انتظار را زمانی می گيرد، رشيدصورت می« انتظار»

کند که انتظار، روی تخت تاکيد می حتّی باشد؛ اوخواب و مقابل تلویزیون دراز کشيده

گوید پشت در اعتراض به انتظار استاد دانشگاهی که می حتّی خواب بهترین نوع آن است و

زیرا او به  ؛کندماند، او را سرزنش میآب میدر یا خارج از اتاق )در حياط(  در انتظار 
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بایست در خانه و روی تخت دراز کشيده باشد، نه طور کامل منتظر نيست؛ لحظۀ انتظار می

ک حين تنتظر أمام الباب أو علی السطح فانک تفعل شيئا محددا أعنی أنّ»این که قدم بزند!: 

ک ألنّ کامالًاالنتظار یکون  سریرک فانّ حين تنتظر أمام التلفيزیون أو فیامّا  هو االنتظار،

ع وصول الشیء الذی تنتظره، رغم أنک، فی الحقيقۀ، ال تفعل تکون مستسلما تماما و ال تتوقّ

(.  البته نصراهلل در ادامۀ داستان، از طریق روایت 65: 2115نصراهلل،)« شيئا سوی االنتظار!!

با طرح چند سوال سياست غرب و همراه « محمد الدوره»تصویری و نمایش صحنۀ شهادت 

ذی ینتظرهم ما الّ»کشد: برد و پایان آن را به تصویر میفرهنگ امپریاليستی را زیر سوال می

غریب بفحولتهم؟ أم اولئک الذین ظللوا ول أبناء الجنود الذین عمروا أبوعلی أیۀ حال؟ وص

« عدام عرفها التاریخیطلقون النار علی ذلک الفتی و أبيه تحت الجدار؟ فی أطول حفلۀ  

 (. 499: 2115)نصراهلل،

 غرب و تضاد شرق وغرب مرکزیّت-2-6

های انسان»ها از شرق به عنوان ت از تصویر غربیبه شدّ« شناسیشرق»سعيد در کتاب  

کند، به اعتقاد وی این تصویر به انتقاد می« غير منطقی، فاسد،کودک صفت و متفاوت

: 2115بدانند )سعيد،« منطقی، پاکدامن، بالغ، و نرمال» غرب اجازه داده است که خود را

های مورد اهتمام در نقد فرهنگی و ترین محور(. بنابراین یکی دیگر از مهم461

زدایی از غرب است؛ زیرا به مرکزیّتغرب یا به تعبير دیگر  مرکزیّتپسااستعماری نقد 

د که غرب پيوسته به عنوان هسته شوموجب این اندیشه و باور، این تصور بر اذهان چيره می

ت دارد. به دنبال چنين و مرکز، بر شرقی و انسان شرقی به عنوان حاشيه، برتری و ارجحيّ

مقابل آن در  ۀگيرد و نقطجویانه در غرب شکل میهای سلطهبرداشتی است که گرایش

هر ارزشی و احساس تبعيت و طفيلی؛ تا آنجا که فرهنگ غرب شرق احساس نيستی، کم

: 2116شمارد ) شکروفت،به غرب و مرکز نباشد مردود می ۀچه را که غربی و یا وابستآن

فيلی بودن خود و تالش برای (. در نتيجۀ آن انسان شرقی و بسته به احساس تبعيت و ط92

و اینجاست خواهان است  بيشتر ،چه را که غربی باشدمرکزی، هر آن شدن به هستۀنزدیک

گرفتن از فرهنگ شود و احساس نياز به غرب و فاصلهرقی غالب میکه فرهنگ غربی بر ش
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-در حالی که غرب دائما در حال فاصلهشود؛ و اصالت خودی روز به روز بيشتر و بيشتر می

کنند: خود به جهان را به دو قطب تقسيم می حتّی وگزیدن از شرق است گرفتن و دوری

( 49: 4331ن حاشيه، پيرامون یا تابع؛ )ابراهيم،عنوان هسته و مرکز و دیگری یا شرق به عنوا

نهادن بر هر آن چه که غربی باشد و سرکوب و تحقير ، چيزی جز ارزشکه پيامد آن

غالب  گفتماناصرار و پافشاری از همين روست که امروزه  ؛دیگری نخواهد بود

صت را بر عنصر اختالف خود با دیگری است. گفتمانی که به غرب این فرامپریاليستی 

او را بر شرق به  ةمستقل تعریف کندکه سيطر خاص و یهویّتدهد که برای خود چنان می

صدای خبرنگار و اعالن  ،(. بنابراین411: 2116عنوان غير خودی تضمين کند ) شکروفت،

بيانگر همان گفتمان  ،عصر جدید و همراه آن تصویر جورج بوش با لباس نظامی

ین قدرت را بخشيده است که برای دیگران تصميم بگيرد و امپریاليستی است که به غرب ا

ایی که در آن راوی زمان  است با صحنها را رقم بزند. آغاز عصر جدید، همهسرنوشت آن

نماد امپریاليسم و )عقاب  ةهای تحت سيطرملّتاز شکار یک گنجشک نماد آزادی و  نماد 

سر گنجشک را با  ،ت تماملذّ عقاب با ،در این صحنه. زندحرف می (های غربیدولت

زمان با عصر هم در قسمت دیگری از داستان خورد.کند و میتکه میهای خود تکهمنقار

مانند سقوط  ؛دهدزمان با عصر جدید رخ میعالوه بر تغيير و تحوّالتی که هم جدید، راوی

نيز رخ  هاتی که در ذات و درون انسانتحوّالهای تجارت در آمریکا، به تغيير و برج

کارمند جدید شرکت اطالعات رخ « رشيد النمر»چه برای کند؛ مانند آناشاره می ،دهدمی

-که کار جدید او را به انسانی بی شودمی توجّهدهد. کارمند جدید پس از مدتی کار ممی

های اخالقی خود را در تعامل با دیگران از دست ، او ارزشاست لياقت تبدیل کرده

 زیرا ؛کندخواهی ساده نيز فکر نمیبه یک معذرت حتّی ایی که دیگرونهاست؛ به گداده

 است. های اخالقی باقی نگذاشتهجایی برای ارزش ،مصلحت

 تهاجم فرهنگی و شکاف فرهنگی-2-7

شکاف فرهنگی و یا  مسئلۀاستعماری مباحث مطرح در نقد فرهنگی و پسا از دیگر   

غرب با  مرکزیّتدر سایۀ اندیشه و باور به  احساس ضعف فرهنگی است که انسان شرقی
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است یکی دیگر از دستاوردهای شود. نویسنده در این رمان سعی کردهآن مواجهه می

در  شخصيّتاحساس ضعف  ،را به تصویر بکشد. عصری که از نتایج آن« عصر جدید»

« نه»رای کند قدرتی بای که فرد احساس میمقابله با فرهنگ و رسوم غربی است؛ به گونه

که بينيم ای میاستعماری؛ در صحنه-های فرهنگ آمریکاییپدیده یعنی ردّ ؛گفتن ندارد

کند و تهدید می« همبرگر»پدرش را به خاطر نخریدن « رشيد النمر»فرزند کوچک 

کند تا شکایت پدر را نزد تالش می ضمنا ؛کندوليت این کار را به او واگذار میئمس

ببرد. این نکتۀ به ظاهر ساده و کودکانه، در واقع از عمق یک « مریکاییناوهای هواپيما بر آ»

فرهنگ و مرجع  ،ای که در آن انسان شرقیفاجعه ؛دهدمیخبر بزرک در جامعه  ۀفاجع

دهد؛ آن هم پذیرش گذارد و مرجعيت دیگری را بر خودی ترجيح میخود را زیر پا می

ی و دموکراسی در واقع برای استثمار و مرجعيت کسی که به اسم برقراری امنيت، آزاد

های اند. از طرف دیگر انسان شرقی راه رسيدن به خواستهاستعمار،کشور را تصاحب کرده

بيند؛ دیگری که در واقع شکل نوینی از استعمار قرن می« دیگری»خود را تنها از طریق 

ه، نظارت بر آزاد امنيت در منطق تحت عناوین مختلفی مانند: ایجاد سپر موشکی و است و

کند. تر میحضور خود را روز به روز گسترده ... ها وملّتالمللی، دفاع از حق های بينراه

له است که شکل جدید استعمار و ، این مسئنکتۀ دیگری که در بطن این امر نهفته شده

 ملّت-خود موجب ایجاد یک شکاف بزرک در بين ارکان یک خانواده ،غربزدگی

او را  حتّی کند وگونه که فرزند کوچک در مقابل مخالفت پدر قد علم می است. آنشده

« الترید أن تشتری لی.  ذن عليک أن تتحمل المسووليۀ کاملۀ»کند تهدید می

(. در ادامه او برای ترساندن و قانع کردن پدر، قسمتی از خبر یک 424: 2115)نصراهلل،

خبر  یک کودک آلمانی از مادر خود به  دهد؛ در اینروزنامه را باالی تختش قرار می

: 2115)نصراهلل، « کند: منعته أمه من تناول اآلیس کریم فاستنجد بالشرطۀپليس شکایت می

ی کند، توجّهآن که بیبيند و (. شب هنگام پدر روزنامه را باالی تخت خواب خود می422

آید و پليس ه صدا در میهای شب زنگ خانه باندازد، نيمهکند و دور میآن را مچاله می

کنند که به خواستۀ فرزندش تن دهد. در دیالوگی کند و او را مجبور میاو را احضار می



199 /اثر ابراهيم نصراهلل« شُرفۀ الهذیان»تحليل گفتمان پسااستعماری در رمان    

 

شود که باید حتما در همان وقت می توجّهپدر م ،گيردکه بين پدر و ماموران صورت می

وف هواپيمابرهای آمریکایی معر ،کند؛ در غير این صورتخواستۀ فرزند را برآورده ،شب

شوند: المانع انک ستصحو ذات ليلۀ لتجد زیر پنجرة خانه او حاضر می« کيتی هوک»به 

(. و هنگامی که 421: 2115)نصراهلل،« حاملۀ الطائرات)کيتی هوک( تحت شباکک تماما.

یا حمار! »: دهدکند پليس به او چنين جواب میپدر از عدم امکان این امر سوال می

ل تستکثر عليهم أن یصلوا بال)کيتی هوک( الی تحت األميرکان وصلو القمر، فه

: از طرفی یکی نمایدمی به طور خاص جلوه مسئله)همان(. در این قسمت، چند « شباکک؟!

م های فرهنگ استعماری در جوامع مستعمره، به نام تهاجترین بسامدها و بازتاباز مهم

ابن خلدون آن را این »ه همان چيزی است ک ،و این فرهنگی به تصویر کشيده شده است

؛ این «حرص  و ولع فرهنگ مغلوب برای تبعيت از فرهنگ غالب»گونه عنوان کرده است 

نزدیک کند و همواره از « دیگری»شود انسان تالش کند خود را به فرهنگ باعث می مسئله

های (. کودک تحت تاثير آموزه21: 2141)عصفور،« فاصله گيرد« یخودی و ملّ»فرهنگ 

است و همانند آن کودک آلمانی که در مقابل مخالفت مادر با گ غربی قرار گرفتهفرهن

کند؛ او نيز از طریق روزنامه، یکی از چند نوع گيرد و از او شکایت میپليس تماس می

شود و به محض رویارویی با مخالفت مادر، وسيلۀ ارتباط جمعی، با فرهنگ غربی آشنا می

با الگوبرداری از آن، به طور ناخودآگاه و ناخواسته به یکی از  برد وبه مدل غربی پناه می

دهد. چه بسا این روزنامه در راستای نقد فرهنگ در می ترین اهداف استعماری تنمهم

ولی او خود نيز مانند همان کودک به طور  ؛استغربی دست به چنين اقدامی زده

ای غير غربی و شرقی در جامعهغ فرهنگ غربی ج و مبلّناخودآگاه و غير ارادی مروّ

های غربی استعمار، ها و آموزهاست؛ از طرف دیگر در کنار حضور پررنگ اندیشهشده

ها در جامعۀ شرقی است؛ به این معنی که غرب پس از آن حضور خود غربی ،لۀ دیگرمسئ

 های خود را، به هر طریقی، در دیگر جوامع گسترش داد،های فرهنگی و بایدکه آموزه

کند اکنون و درگام بعدی با حضور قدرتمند و گسترده خود، به عناوین مختلف، تالش می

تا گفتمان امپریاليستی خود را از مقام گفتار به عمل بکشاند.  این گونه تضاد فرهنگی و 
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شدن فرهنگ خودی شود و به دنبال مغلوببيشتر نمایان می ،اصطکاک دو فرهنگ متضاد

شود. و زبونی یک جامعۀ  استعماری به تصویر کشيده میاوج ذلت  ،در خاک وطن

انسان شرقی و تبدیل او به یک  هویّتگيری اینجاست که با تاثير استعمار بر نحوة شکل

فهم دوگانگی شرق و »استعماری معروف به ترین اصول نظریۀ پساانسان غربی یکی از مهم

های شرقی را به ید فرهنگ و ارزشها باشود؛ بر اساس این نظریه غربیبرجسته می« غرب

غرب غرب »کنند؛ به تعبيری ها و تضادهای فرهنگی را رعایترسميت بشناسند و تفاوت

توان تحت عناوین مختلفی مانند جهانی شدن، ؛ بنابراین نمی«است و شرق شرق

ها و فرهنگ آنها را ملّتحق و حقوق  ... کردن، حقوق بشر، دموکراسی ومدرنيته

البته به نظر  ؛گرفت و فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ بهتر بر دیگری تحميل کردنادیده

-یا بهتر بگویيم-رسد نصراهلل در عين حال مخالفت خود را با شعار جهانی شدنمی

یعنی ترویج و « جهانی شدن»از آنجا  که جنبۀ فرهنگی  کند؛آمریکایی شدن بيان می

های ربی بر تمامی کشورها، نه تنها در عرصهحاکميت یک روش فرهنگی خاص  و لزوما غ

« اهها و نوشيدنیخوردنی های مربوط به پوشاک،در عرصه حتّی شناختیمعرفت

ای که رشيد کلمه« همبرغر»سفارش  مسئلۀ(. بنابراین؛ او با انگشت گذاشتن بر 42)همان،

کند نکته اشاره می در واقع به این ؛تواند به سهولت کودک، آن را بيان کندالنمر خود نمی

های مادی و که چگونه اندیشۀ جهانی شدن همچون اختاپوسی، نه تنها بر تمامی ارزش

-مصرف در اشاعه و گسترش فرهنگ مصرف و حتّی است کهمعنوی شرق سایه افکنده

گرایی غرب و است. همان گونه که جنبۀ مادیگرایی نيز بر انسان شرقی تاثير گذاشته

احترامی به او نمودار گشته؛ موجب یت از مادر و بیکه در قالب شکا خشونت ناشی از آن

سفارش ویژه در احترام به والدین به خوبی جلوه  است در تضاد با روحانيت شرق وشده

است هرگز  با روحانيت شرق چه در جامعۀ مادی غرب صورت گرفته، آنبنابراین ؛نماید

 سازگاری ندارد.
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 مقاومتخودآگاهی و روحیة  -2-8

های ملّتنمادی از آزادی  و « العصفور»که اشاره شد گنجشک یا همان  هگونهمان 

های یا پشت ميلهشود و یک عقاب شکار می به وسيلۀشرقی است که در طول داستان یا 

پایان این پرنده را به گونۀ  ،نویسنده در خالل داستانامّا  ؛استیک قفس زندانی شده

ناپذیر تالش خستگی ایستادگی و مقاومت، ۀاست و آن هم روحيدیگری نيز ترسيم کرده

بينيم هر بار که پرنده در معرض نور برای رهایی و آزادی است. در طول داستان می

 ،شود که دیگر قفسآن قدر بزرک می ،گيردقرار می  خورشيد )یعنی رشد  و آگاهی(

کند. شکند و خود را آزاد میم میهای قفس را در هجا که ميلهتا آنگنجایش آن را ندارد، 

این واقعه و به منظور جلوگيری از تکرار چنين علّت  رشيد النمر نيز پس از پی بردن به

کند او را در حمام، جایی که از دسترس نور خورشيد دور باشد، زندانی اتفاقی تالش می

ست این پرنده درصدد ا« ممنوع  شعال ضوء الحمام ألی سبب»با زدن اخطاریۀ  حتّی ؛کند

تواند مانع از بينيم که هيچ کدام از تدابير اتخاذ شده نمیولی در پایان می ؛را سرکوب کند

فایده، او مورد تمسخر همسرش ای که در نتيجه اقدامات بیبه گونه؛ رشد این پرنده شود

هی  مشاهدتها، وربما حتّی ها هی تأتی و تغنی فی الشرفۀ دون أن تستطيع»گيرد: قرار می

(.  رشيد النمر که خود از گماشتگان و 431: 2115)نصراهلل،« تغيظک و تسخر منک

را های حکومت کند تا سياستوابستگان به حکومت استعماری است و همواره تالش می

 کند، اکنون در مقابل روحيۀخواهان مو به مو اجرابرای قلع و قمع آزادی و آزادی

شود و  عالوه بر آن به مقاومت و فرزندان ليم میتس« گنجشک»ناپذیر و مقاوم شکست

فمن هو ذلک الرجل السعيد الذی أتيح له أن یری بأم عينيه »آورد: مقاومت ایمان می

(. رشيد 419: 2115)نصراهلل،« عصفورا یکسر قفصا، و فی الظالم!، دون مساعدة من أحد

د که چگونه پرنده با وجود بينالنمر با چشمان خود شاهد پيروزی حق بر باطل است. او می

دهد و ير خود را به سمت آزادی ادامه مییاد و تدابير سرسخت، به تنهایی مسهای زشکنجه

به « دون مساعدة من أحد»و « و فی الظالم»شود؛ شاید دو عبارت سرانجام نيز موفق می

بدون فی الظالم( و )ترین شرایط ممکن است که پرنده در سخت مسئلهخوبی دال بر این 
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ومت به مقصود خود یعنی کمک دیگری )دون مساعدة من أحد( و تنها با تالش و مقا

فمن »به نظر می رسد که عبارت امّا  ؛های قفس را در هم شکستیافت و ميلهرهایی دست

هشياری و یا تغييری است که  یبيانگر نوع..« . هو ذلک الرجل السعيد الذی أتيح له أن یری

داند که توانسته است رخداده است؛ چرا که او خود را سعادتمند می در وجود رشيد النمر

دهد که  رشيد النمر  هرچند سرانجام پيروزی این پرنده را ببيند. این عبارت نشان می

خواهان انجام  ،او هيچگاه از صميم قلبامّا  است،خود روا داشته ملّتحق  هایی را درستم

است که به است و این از پيامدهای شغل جدیدی بودههخود نبود ملّتاین اقدامات در حق  

است. از طرف دیگر نگاه و نظر ابراهيم نصراهلل به آیندة مقاومت و آیندة شدهاو داده

البته به شرط این که  ؛است خوشبينانه و اميدوارانه کامالًهای دربند استعمار و استبداد ملّت

عی از دیگری ترین توقّکنند وکمه تالش و مبارزهصبرانر راه رسيدن به آزادی و رهایی بید

باشند؛ همان گونه که پرندة وی در پایان داستان، بدون کمک دیگری به نداشته« غرب»

توان گفت اکنون میهای قفس را درهم شکست. آرزوی خود جامعه عمل پوشاند و  ميله

لف امپریاليسم و استعمار رفت از اشکال مختتوسط ابراهيم نصراهلل برای برون حلی کهراه

باوری و خود یعنی ایمان به مقاومت؛ است، تنها در گرو مقاومت و پایداری استارایه شده

تالش برای رسيدن به پيروزی و عدم وابستگی به دیگری به خصوص آمریکا و غرب؛ تا  و

باورند  و سلطه است و بر این مرکزیّتباور بر  ،زمانی که باور و اعتقاد غرب نسبت به خود

که راه رسيدن به آزادی و دموکراسی تنها ازطریق آنان حاصل خواهد شد، هيچ راهی برای 

در ورای کمک آنها جز، استعمار، استثمار و  ؛ زیراارتباط و اعتماد وجود نخواهد داشت

 ها  چيز دیگری نيست.ملّتمصادره کردن آزادی 

 

 گیرینتیجه -3

شکنی ادیکال پساساختارگرایی یا ساختاری رهااساس جنبش پسااستعماری بر پيامد  

از   مانند ادوارد سعيد  پردازان پسااستعمارترین نظریهدریدا استوار است؛ چنان که مهم

، اولویّت، مرکزیّت ۀشکستن شالودة گفتمان غربی داعي شکنی دریدا به منظور در همشالوده

اند. باورهای غربی را در هم شکستهها و اند و تمامی پيش فرضنژاد و قوم برتر بهره برده
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های گيری از تکنيکبا بهره «شر فۀ الهذیان»است در رمان ابراهيم نصراهلل نيز توانسته

 استعماری، با رویکردیپرداز پسابا تبعيت از ادوارد سعيد، نظریه نویسی پسامدرن وداستان

کایی  را در آغاز عصر جدید آمری –شالوده گفتمان غربی  انتقادی و ضد امپریاليستی کامالً

نویسی کمک شگردهای داستان است بهبه چالش بکشاند؛  وی در این رمان سعی کرده

پسامدرن مانند تلفيق عکس و روایت، تضاد و پارادوکس حاکم بين گفتار و رفتار غرب و 

زدگی، استعمار نو و فرهنگ استعماری را به مخاطب خود گوشزد های شوم غربپيامد

های منفی جهانی شدن و تضاد نصراهلل با به تصویر کشيدن جنبه ،از طرف دیگر ؛کند

ااستعمار مخالفت خود را با پردازان پسبا روحانيت شرق و همسو با نظریه گرایی غربمادی

شدن اعالم نماید؛ از نظر ابراهيم نصراهلل تنها راه رهایی از استعمار و فرهنگ جهانی

آگاهی در بين آحاد مردم یک جامعه و نيز اعتقاد و ایمان  استعماری افزایش هشياری و

رسد از نظر وی آگاهی و مقاومت در کنار داشتن به مقاومت و پایداری است؛ به نظر می

رشيد النمر  در ابتدا بر اثر تابش نور « شکگنج»هم کارساز خواهند بود، همان گونه که 

همزمان،  شکند و های قفس را در همخورشيد آن قدر بزرک شد که سرانجام توانست ميله

؛ بنابراین با افزایش شکسته شود ناپذیری و یا عدم امکان رهاییآن تابوی باور به شکست

توان تابوی استعمار و فرهنگ علم، آگاهی  و نيز  ایمان به مقاومت و ایستادگی می

رفت از برای برونابراهيم نصراهلل حلی است که ری را در هم شکست و این همان راهاستعما

 کند.استعمار و فرهنگ وابسته بدان ارائه میة سيطر
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