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چکیده
ابتدای دورۀ معاصر برای بیشتر کشورهای عربی ،زمان حسّاسی بود .این کشورها هنوز از استبداد دولت
عثمانی جدا نشدهبودند که به استعمار کشورهای اروپایی دچار شدند یا به نحوی تحتالحمایة آنها قرار
گرفتند .الجزایر از کشورهایی است که استعمار فرانسه با تکیه بر برتری نظامی در این سرزمین قدم
گذاشت و در راستای محو هویت آن ،تغییرات عمدهای در ساختار این جامعه ایجاد کرد .در مقابل،
اقشار روشنفکر ،اندیشمندان و ادیبان با سالح قلم خود ،به این تغییرات واکنش نشان دادند.
«عبدالحمید بن هدوقه» رماننویس الجزایری ،عرصههای مورد نظر استعمار برای ایجاد تغییر را در آثار
خود انعکاس دادهاست .این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی ،در پی پاسخگویی به این موضوع است
که مهمترین مؤلّفههای تغییر ساختار جامعه در رمان «غداً یوم جدید» ،بر اساس نظریة فرانتسفانون
کدام است و نویسنده چه راهکاریی برای مقابله با اقدامات استعمارگران ارائهدادهاست .پژوهش حاضر
به این نتیجه رسیده که تغییرات ساختاری در ایجاد طبقة وابسته به استعمار ،ایجاد تودۀ تهیدست
اجتماعی ،تغییر در نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده و فرهنگ ظاهر شدهاست .راهکار بن هدوقه نیز
تشکیل حکومت جمهوری متشکل از احزاب ،بهرهمندشدن از ایدۀ روشنفکران ،اعطای حقوق فردی و
اجتماعی به زنان و بازگشت به فرهنگ بومی و اصالت خویشتن است.
کلیدواژهها :ساختار جامعه ،استعمار فرانسه ،عبدالحمید بن هدوقه ،رمان «غداً یوم جدید» ،فرانتس
فانون.

* نویسنده مسئول

ghaderi_m@yazd.ac.ir
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 -1مقدّمه
در نیمة دوم قرن نوزدهم میالدی ،دولت فرانسه بخشهای قابل توّجهی از شمال آفریقا را با
عناوین مختلفی از جمله :مستعمره ،منطقة نفوذ و تحتالحمایه به متصرّفات خود میافزاید .این
پدیده تأثیرات ژرف و غیر قابل انکاری بر پیکرۀ فرهنگ و ساختار جوامع کشورهای تحت-
سلطه برجای گذاشت که در ادبیات آنها نیز انعکاس یافتهاست .این تأثیرات به طور خاص در
ادبیات الجزایر که تألیفاتی عمدتاً با رنگ و بوی پسااستعماری را در بر دارد ،بیشتر نمایان است
(رضوانطلب .)394 :1397 ،نقطة اشتراک اغلب این آثار ،در درجة نخست ،پرداختن به احساسات
و معضالت ملّتهایی است که همگی دورانی از سلطه و حضور بیگانگان را در خاک خویش
تجربه کردهاند و سپس تبدیلشدن به ابزاری قدرتمند و بانفوذ برای شناساندن وجه دیگری از
واقعیت سیاسی -اجتماعی سایر ملّتها است.
«عبدالحمید بن هدوقه» از نویسندگان الجزایری ،در رمانهای خود به بررسی مسألة استعمار
و پیامدهای آن پرداخته و سعی داشته تا از سیاستهای استعماری فرانسه در راستای تغییر در
ابعاد مختلف ساختار جامعة الجزایر و تبدیل آن به جزئی از کشور فرانسه پرده بردارد .برای درک
بهتر آثار وی میتوان از نظریات مطرحشده در ادبیات پسااستعماری کمک گرفت .یکی از منابع
قابل استناد و معتبر در حوزۀ مطالعات پسااستعماری فرانتس فانون است .فرانتس فانون-1925( ،
1961م) جامعهشناس و مبارز انقالبی الجزایری ،عالوه بر خلق آثاری چون «پوست سیاه،
صورتکهای سفید»« ،انقالب آفریقا» و «سال پنجم انقالب الجزایر» مقاالت متعدّدی نیز در باب
تشریح و تحلیل تأثیرات استعمار بر ساختار جامعه و فرهنگ ملل استعمارزده به رشتة تحریر
درآورد .به این ترتیب ،آرای وی از جمله :جبر استعمار ،بومگیری ،تفکّر ثنویت ،تأثیر شگرفی بر
جامعه و اذهان مردم جهت مقابله با تفکّرات جهان سلطه ،برجای ماند.
این پژوهش با تکیه بر نظرات فرانتس فانون ،تأثیر استعمار فرانسه بر جامعة الجزایر را در
رمان «غداً یومٌ جدید» بررسی و رابطة استعمار با جامعة استعمارزده ،کنشگری یا کنشپذیری
هرکدام را بررسی کرده تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 .1مهمترین مؤلّفههای تغییر در ساختار جامعة الجزائر در رمان «غداً یومٌ جدید» بر اساس
آرای فرانتس فانون کدامند؟
 .2راهکارهای نویسنده برای مقابله با تغییر در ساختار جامعة الجزایر به دست استعمار
چیست؟
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-1-1پیشینة پژوهش
در مورد بن هدوقه و رمان «غدا یوم جدید» پژوهشهای متعددی نگاشته شدهاست .از جمله:
مقالة «التواتر السردي :قراءة يف روایة «غدا یوم جدید» لعبداحلمید بن هدوقه» از رابح األطرش

( )2008منتشر شده در مجلة املخرب ،أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،دانشگاه «بسکرة» شماره
 4است .نویسنده در این پژوهش برخی از قابلیتهای تکرار وقایع ذکر شده در متن داستان را
روشن میکند و نشان میدهد که بن هدوقه از طریق تکرار حوادث به عنوان یک ساختار
زمانی متنوّع ،به متن خود زیبایی خاصی بخشیدهاست .فاطمه قادری نیز در مقالة «نقد
پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمید بن هدوقه مطالعه موردی :نژادگرایی»
( ،)1398منتشر شده در مجلة نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد ،سال نهم ،شماره  ،17به
بررسی بازتاب مسئله نژادگرایی استعمار فرانسه در این رمان پرداخته و به این نتیجه رسیده که
نژادگرایی استعمار در حوزههای زیستی ،مذهبی ،قضایی ،انحصار شغلی و نژادپرستی

درونیشده ،نمود پیدا کردهاست .مقالهای با عنوان «دراسة حتلیلیة لروایة غدا یوم جدید
لعبداحلمید بن هدوقة» به قلم عبدالعالی بشیر نیز در اینترنت موجود است .نویسنده در این

پژوهش ،به معرّفی شخصیتهای داستان و ارتباط آنها با یکدیگر میپردازد؛ سپس زمان و
مکان وقوع حوادث را مورد تحلیل قرار داده و انواع وصفهای به کار رفته در داستان را

بررسی می کند .مقالة مندرج در سایت بن هدوقه با عنوان «بنیة الفضاء السردي يف روایة غدا

یوم جدید» از نعیمه فرطاس نیز فضاهای داستان را به دو قسمت فضای باز و بسته تقسیم می-
کند و حوادث رخ داده در این فضاها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .مریم عمرون در

پایاننامهای با عنوان «بنیة الزمن يف روایة غدا یوم جدید لعبداحلمید بنهدوقة» ( ،)2017دانشگاه
حممد بوضیاف -املسیلة ،ابتدا به واکاوی دو مفهوم ساختار و زمان پرداخته سپس ساختار زمان
در رمان «غدا یوم جدید» را با ذکر مثال تبیین کردهاست.
در زمینة مطالعات پسااستعماری نیز میتوان به پایان نامه کمال باغجری با عنوان «نقد

پسااستعماری رمان عربی (از نظریه تا تطبیق) تابستان( )1392اشاره کرد .نویسنده در قسمتی از
پژوهش ،به تحلیل و واکاوی مهمترین مؤلّفههای پسااستعماری در ثالثیه محمد دیب (الباب
الکبیره ،الحریق ،النول) پرداختهاست که مهمترین آنها عبارتاند از :گسست روایت و تأثیر آن
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بر بازنمایی فضای استعماری و پسااستعماری ،تقویت رابطه ارباب /برده ،مقاومت ،نژادپرستی
درونیشده .فرامز میرزایی در مقالة «رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگیهای محتوایی و زبانی
آن» انتشار یافته در سال ( ،)1394مجلة پژوهشنامة نقد ادب عربی دورۀ پنجم ،شماره  ،10به
بررسی سیر تحوّل رمان الجزایر در دوره استعمار پرداخته و مؤلّفههای پسااستعماری رابطة
شرق و غرب ،برتری سیاه بر سفید و ویژگیهای زبانی رمان الجزایر مورد تحلیل و بررسی
قرار داداهاست.
با وجود پژوهشهایی که در مورد رمان «غدا یوم جدید» بن هدوقه و مطالعات
پسااستعماری الجزایر انجام شدهاست ،پژوهشی که به صورتی خاص تأثیر استعمار بر تغییر
ساختار جامعة الجزایر در رمان «غدا یوم جدید» را بررسی کند ،یافت نشد .بنابراین تحقیقات
ذکرشده پیشینة حقیقی تحقیق حاضر محسوب نمیشوند.

-2چارچوب نظری
ساختار جامعه ،مجموعة روابط و پیوندهایی است که میان افراد ،گروهها و طبقات مختلف یک
جامعه برقرار است و نهادها و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی آن جامعه بر اساس این روابط
تنظیم و ترتیب مییابد .فرانتس فانون در کتاب «دوزخیان رویزمین» استفادۀ قدرت استعمارگر
از قوۀ قهریه و جبر برای تغییر در ساختار جامعة استعمارزده را مورد بررسی قرار داده ،معتقد
است که استفاده از این ابزار برای ایجاد تغییر در نهاد جامعه ،دارای پیامدهایی است که اوّلین و
مهمترین آن ،ایجاد نوعی آرامش و همزیستی صوری بین مهاجران و بومیانی است که آن
همزیستی نیز به زور سرنیزه ایجاد و ادامه یافتهاست (فانون1361،ب .)25 :فانون در توضیح اعمال
جبر بیان میدارد« :قهری که در نظام دنیای استعماری به کار رفته ،اَشکال جامعة بومی را ویران
و اقتصاد بومی را نابود کرده و حتّی برای تغییر ظاهر و لباس استعمارزده هم بهکار گرفته شده-
است» (همان .)28 :انتقاد فانون از اعمال زور و قدرت استعمارگر ،او را وادار ساخت تا برای
مقابله با این معضل ،به طرفداری کامل از اعمال خشونت بپردازد و خشونت را نه فقط به
عنوان الهامی سیاسی به شمار آورد ،بلکه تصوّر کند که خشونت تنها راه احیای سریع بنیادهای
اجتماعی و اخالقی جوامع استعمارزده است (سیغبسون .)190 :2013 ،سخن فانون در به کار
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گیری قدرت ،صورتبندی نظری اشکال مختلف تفکّر ضد استعماری او است که به بومگرایی
تمایل دارد و استعمار را بهطور کل ،نفی میکند.
از نظر فانون ،استعمار ،مجموعة عناصری چون :نژادگرایی ،عقدۀ حقارت ،قوۀ قهریه را در
جامعه استعمارزده بهکار برده بر اساس این عناصر ،روابط خود را تنظیم میکند و عرصههای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و پیوندهای میان گروهها و طبقات را دچار تغییر میکند.
فانون ،عقدۀ حقارت و از خود بیگانگی را تعیینکنندۀ رفتار استعمارزدگان میداند و سیاست
استعمار در این قضیه ،برای اطمینان از این است که بومیان استعمارزده ،این وضعیت را بپذیرند
که غیرشخصیشدن کامل بر جامعه حاکم شده و کارشان به جایی رسد که در گرسنگی،
قحطی ،ناهنجاریهای اجتماعی ،بیکاری ،عدم تأمین و نومیدی زندگی کنند

(دیویدکات:1357 ،

 .)25-31بنابراین استعمار با استفاده از ترکیب متفاوتی از حربههای روانی ،اقتصادی و به-
کاربردن قدرت نظامی ،بر ساختارهای مختلف جامعة استعمارزده مسلّطشده و آنها را طبق میل
خود هدایت میکند.

« -3غداً یومٌ جدید» در یک نگاه
رمان «غداً یومٌ جدید» روایتگر رویدادهایی است که در یک روستا در جنوب الجزایر و در
جریان حضور استعمار فرانسه ،رخ میدهد .در این روستا دختری به نام «مسعوده» با هدف
مهاجرت به پایتخت برای رهایی از سختیهای زندگی روستایی با «قدور» ازدواج میکند ،امّا
حضور فرانسویان در الجزایر و تعدّی آنان به روستاییان سبب میشود که قدور زندانی و
شکنجه شده و از سفر به الجزایر بازماند .در میانة این نزاع ،تقابلها و رفتارهای تبعیضآمیز
استعمار در برابر مردم الجزایر در قالب شخصیتهای اصلی داستان تجلّی یافته و تأثیرات
اجتماعی و فردی آن بیان میشود .در این رمان ،مهاجران فرانسوی ،همواره بر چشمههای
ثروت و مناصب مهمّ دولتی تسلّط دارند و با تغییر در ساختارهای فرهنگی و نهادهای
اجتماعی ،در پیشبرد اهداف خود اقدام میکنند .در مقابل ،مردمان بومی در حاشیه قرارگرفته،
در فقر و تنگدستی به سر میبرند که این امر ناشی از وجود خصوصیت نژادپرستی حاصل از
برتری جویی استعمار است .در پایان داستان ،قدور با وقوع انقالب ،از زندان آزاد میشود و
مرحلة جدیدی از زندگی ،همانطور که عنوان رمان نیز بر این امر اشاره دارد برای او و دیگر
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الجزایریها آغاز میشود که نشان از زندگی شرافتمندانه بدون حضور استعمار و حرکت به
سمت روزهای بهتر است.

 -4استعمار و ساختارهای جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید»
آثار ادبی در هر شکلی که باشند ،کم و بیش واقعیتها و تغییرات ساختاری موردنظر نویسنده
یا تحمیلشده بر جامعة زمان خود را بیان میکنند (گلدمن .)358 :1371 ،بن هدوقه اگرچه اثر خود
را با فنون ادبی آراسته ،امّا موضوع ،محتوا و شالودۀ بحث خود را از جامعه و واقعیتهای
پیرامونی آن برمیدارد .داستان ،جامعه و واقعیتهای آن را منعکسکرده ،تغییرات ساختاری
تحمیل شده بر جامعة الجزایر توسط فرانسه را ارائه میدهد .از جملة این تغییرات میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:

 -4-1تغییر در ساختار سیاسی
طبق نظریات فرانتس فانون ،دولت استعمارگر ،پس از ویرانساختن جلوههای مقاومت و
فرهنگ بومی ،با قدرت و سلطة خویش در پی جایگزینکردن قدرت حاکم ملّت استعمارزده
است و میکوشد این باور را در ذهن ملّت تحتسلطة خود ایجاد کند که برای پیشرفت ،الزم
است این سرزمینها به دست سلطة استعمار اداره شود و برای پیشبرد اهداف خود سعی می-
کند ساختارهای سیاسی آن جوامع را به نفع خود بر هم زند و از میان مردم بومی ،افرادی را به
کار گمارد که وابسته و حامی منافع آنها باشد

(دیوبدکات.)103 :1357 ،

-4-1-1طبقة نظامی وابسته به استعمار
این طبقه که محصول سلطة کلنیالیسم بر این جوامع است ،از اقشار مختلفی تشکیلیافته که با
وجود ناهمگونی در موقعیت سیاسی و اجتماعی ،در برابر مردم کشورهای مستعمره ،طبقة
واحدی را تشکیل میدهند که پایگاه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی استعمار در
مستعمرات است .اهمّیّت طبقة نظامی وابسته به استعمار به حدّی بوده که «ماکوالی» -لُرد
انگلیسی -در سخنرانی پارلمانی خود ،دربارۀ ایجاد نیروی نظامی متشکل از بومیان هند می-
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گوید« :در حال حاضر باید تالش کنیم طبقهای تشکیلشود تا واسطة میان ما و میلیونها انسانی
باشد که بر آنان حکومت کنیم ،طبقهای مرکب از افرادی که در خون و رنگ بومی ،امّا در
سلیقه ،عقاید و طرز تفکّر ،اروپایی باشند»

(رواسانی.)163 :1386 ،

این طبقه در رمان «غداً یوم جدید» نیز مشاهده می شود .نظامیان تربیت یافتة استعمار،
عالوه بر جنگیدن در کنار ارتش فرانسه ،حافظان منافع آنان در الجزایر نیز هستند .سخن عمّة

قدور گواه این امر است« .فرنسا تأخ ُذ أوالدنا للحرب ،م ْن قُتل قُتل ،ومن عاد َتعلُه شامبیطا
علینا إن بقی خاضعا هلا» (بن هدوقه .)100 :1993 ،استفادۀ ابزاری از نظامیان بومی در
کشورگشاییها و به کار گماردن آنها در امور امنیتی و حکومتی کشور پس از حصول اطمینان
از اطاعت محضشان به استعمار ،نشاندهندۀ این وابستگی است .در جای دیگر ،گروهبان
الجزایری به عنوان دستیار نظامی فرانسوی در خدمت ارتش استعمار است و در بازداشتگاه

القبض
املخرب الَّذي لو َلْ یُلق
وظیفة شناسایی و شکنجة مبارزان بر عهدۀ اوست« .خمفی ذلك
ُ
ُ
علیه بواسطة املخلصنی لفرنسا من األهايل ألشعل ح ْربا أهلیة حقیقیة بنی الفرنسینی والفرنسینی-
املسلمنی» (همان .)52 :نظامی الجزایری در رمان به صورت مزدوری خیانتکار نمایش داده
شده که بیگناهان را مورد شکنجه قرار میدهد تا اخالص خود را به استعمار نشان دهد .وی
مزدور استعمار و همپیمان مهاجران اروپایی است تا با خدمت به آنها موقعیتی بهتر برای خود
به چنگ آورد.

-4-1-2دستنشاندگی حاکمان
بهکارگیری حاکمان وابسته و مزدوران نظامی کشورهای دیگر برای سرکوب شورشها ،از
دیگر موارد وابستگی است که استعمار از آن بهره میبرد .فرانسه با کمک نظامیان سنگالی،
شورش الجزایریان علیه حاکم دستنشاندۀ خود« ،امیرخالد» را سرکوب میکند و با این
سیاست ،عالوه بر فرو نشاندن خیزشهای ضداستعماری ،با ایجاد اختالف میان آفریقاییها،

مانع اتّحاد آنها نیز میشود« .م ُنهم من مات حتت عذاب السینغالینی الذي جنَّدتْ ُهم فرنسا لقمع

ع العداوة بنی عبیدها السود
الذین ثاروا احتجاجا علی نفي األمری خالد .فرنسا تعر ُ
ف کیف تزر ُ
والبیض ،بنی هؤالء اإلفریقینی األغبیاء يف اجلنوب والشمال» (همان .)81 :به کارگیری حاکم
51

مجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،فصلنامه

شماره  ،57زمستان 1399

وابستهای چون امیرخالد ،استفاده از نیروهای مزدور سنگالی علیه انقالبیون و کاشت بذر کینه
بین سیاهان و سفیدها و بین مردم آفریقای جنوبی و شمالی نشاندهندۀ تالش فرانسه برای
حفظ بقای خود با ایجاد تفرقه و بهرهکشی از وابستگان خود است.
نظام سرمایهداری ،با استفاده از ضعف و جهل بومیان الجزایری ،به گسترش حوزۀ نفوذ خود
از طریق بهکارگیری دستنشاندگان بومی اقدام میکند ،امّا این مزدوران نیز مانند دیگر مردم

مرةَّ ،
إن ج َّده
بومی ،هیچگاه شریک واقعی استعمارگران بهحساب نمیآیندُ « .
عزوز هذا قال يل ّ
کل العرب یُک ِّذبون ،ال ینبغي
املرابط ال صلة بینه وبنی املرابط ِّ
جد خمفي ،الح ْظ ممکن أ ْن یُک ّذبُّ ،
تصدیق ُهم ،...سواء عزوز أو غریه» (همان .)52 :دشمن پنداشتن «عزوز» و شک به همدستی او با
«مخفی» (رهبر مبارزان) نشان از بیاعتمادی دستگاه استعمار به مردم بومی حتّی به مزدوران خود
است؛ لذا راهکار نویسنده برای رهایی از این معضل ،آگاهیبخشی رهبران احزاب و روشنفکران
به مردم در محافل با هدف آشکارساختن ماهیت استعمار و جذب آنها در تشکیالت مبارزان

عجیب ُهناك من یُف ِّکُر يف إشعال احلرب َّ
العقب وُک ُّل العلماء الذین
الشیخ
ضد فرنسا؟
ُ
استٌ « .
ّ
یف وصاحبُه
خیطبون يف النادي الَتقّي ال ی تحدَّثون عن ذلك ،لماذا ،لعلَّ ُهم خیافون؟ هل العر ُ
ی تحدَّثون خریا من علماء مشهورین؟ ...يف النادي الَتقّي ی تحدَّثون عن اللغة العربیة ،عن الدین ،عن
التاریخ العريب ،أما عن إخراج فرنسا وحماربة ُعماهلا ال( »...همان .)54 :همان طور که اندیشمندان و
علما ،وظیفة خود را در مورد ادبیات ،تاریخ و دین ،به درستی ادا میکنند ،باید در امر سیاست و
آگاهیبخشی به مردم نیز تالشکنند تا مردم به جای اجیرشدن برای دستگاه استعماری ،وارد
تشکیالت وطنی شوند .موفّقیت روشنفکران در این عرصه نیز ،با قویتر شدن بیانات و تبلیغات
آنان در برابر مبلغانی چون نظامی فرانسوی و همکار وی میسّر میشود.

 -4-2تغییر در ساختار اقتصادی
استعمار فرانسه پس از تثبیت قدرت خود در عرصة سیاسی ،وارد حوزۀ اقتصادی میشود و در
راستای اهداف خود ،دست به تغییرات گستردهای در این حوزه میزند ،از جمله:

-4-2-1فقر تودهها
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فرانتس فانون میگوید« :هر گاه ملّتهای استعمارشده ،اداره ثروتهای ملّی خویش را در
دست بگیرند ،تعادل اقتصادی اشغالگر برهم میخورد؛ زیرا دگرگون شدن اقتصاد استعماری و
صنایع تغییردهندۀ مواد اولیهای که از سرزمینهای توسعهنیافته میآید و از بینرفتن پیمان
استعماری ،برای امپریالیسم ،حکم مرگ و از بینرفتن سلطة اقتصادی آن را دارد .به همین
خاطر با تاراج مواد اولیة صنعتی و محروم ساختن آنها از صنعت و تکنولوژی تبدیلی ،توان
رقابت را از آنها میگیرند» (فانون ب .)161 :1361،استعمار با دنبالکردن سیاست فقر تودهها در
جامعة استعمارزده ،خواهان تحوّ ل در اقتصاد جامعة خویش است؛ بدین صورت که با رونق
دادن به صنایع تولیدی و صدور کاال به کشورهای مستعمره ،موجب افزایش اشتغال و رشد
اقتصادی خود شده با این شیوه ،از ظهور فقر اجتماعی در کشور خود جلوگیریکند

(زریباف،

 .)76 :1391کشور الجزایر ،نه تنها یارای رقابت با فرانسه در بازار صنعتی را ندارد ،بلکه به
مکانی برای عرضة محصوالت فرانسوی و انتقال موادّ خام به آنجا تبدیل شدهاست .موادّ خام و
دیگر موادّ اوّلیه به جای این که در داخل به دیگر محصوالت تبدیل شود و اشتغال را رونق
دهد ،به خارج منتقل میشود که حاصل آن فقر اجتماعی و بیکاری بومیان است .در رمان «غداً
یوم جدید» ،قدور که در یک بندر کار میکند ،نظارهگر انتقال موادّ خام و اوّلیة معادن به خارج و
ورود کاالهای مصرفی بهکشور است که نتیجة آن گسترش فقر در بین تودهها و اشتغال آنها به

ف ُک َّل مداخل مرفأ اجلزایر وخمارجه ،يف ُک ِّل ی ٍوم
مشاغل کاذب است« .إنَّه یعم ُل بامل رسي ،یعر ُ
املوجهة إلی اخلارج ،من
یستقب ُل اجلدید من البضائع املُصنّعة ،ویشاه ُد اجلدید من اخلامات اجلزائریة ّ
ال عربات النقل؟ أو »...
عمال اجلزائر اآلخرین؟ کنّاسو الطرقات؟ ماسحو األحذیةُ ،ع ّم ُ
مثلُه من ّ

(بن هدوقه .)22 :1993 ،سیاست تبعیض نژادی را در تقسیم کار از نظر کاربردی به عنوان ابزاری
برای نهادینه کردن برتری انسان غربی و حفظ آن دنبال میکردند ،این برتری در حوزۀ اقتصاد،
ساختار بزرگی از کارگران بومی را میطلبید تا در حوزههای تحت سلطة فرانسویان ،ساکن
شوند و در آن جا کار ارزان ارائه دهند.
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-4-2-2تجّار وابسته
بین سرمایهداران کشورهای غارتکننده و تجّار بومی نیز ،به سبب اشتراک فکری با یکدیگر و
برای کسب سود بیشتر ،نزدیکی بهوجود آمدهاست .عزوز ،تاجر ثروتمند الجزایری ،با وجود
کسب ثروت فراوان ،اقداماتی را انجام میدهد که به مصلحت کشور نیست .فرانسویان نیز به

معروف َّ
أن
دلیل وفاداری او ،از ستمهایی که در حق رعیت روا میدارد ،چشمپوشی میکنندٌ « .

کل َتاوزاته مع األهايلُ ،مقابل
کن أن ُُی ُّ
من ُُی ُّ
ب الوطن ،یتغاضون عن ِّ
ب املال مثل عزوز ال ُُی ُ
ت لدی طرفنی وحدةُ التعامل .ه ُّم اإلدارة معرفةُ ما َیری خفاء
والئه لإلدارة ،وحدةُ املصلحة ک َّون ْ
ل بفرنسا وه ُّم عزوز َج ُع املال» (همان .)84 :نویسنده گذشته و
وعالنیة لدی األهايل فیما ی تَّص ُ

حال عزوز را که به عنوان نمایندۀ ثروتمندان و زمینداران بزرگ در رمان نمود یافته ،به تصویر
کشیدهاست ،گذشتهای که در تنگدستی آن را سپریکرده ،امّا اکنون با حمایت فرانسه توانسته

جشعٍ ،
بیع
رجل ٌ
قاس ،ظاَلٌ یُ ُ
اموال مردم را به زور بستاند و برای خود ثروتی کسب کند« .إنّه ٌ
ٍ
باع ،قد یکون باع «املخفي» للدرﻙ وللجیش
َّأمه لو کان له أمٌّ ،من أجل املالُ ،ک ُّل شيء عنده یُ ُ
االستعماری من أجل املال» (همان .)80 :حرص و طمع عزوز باعث شده تا در چشم او چیزی
ارزشمندتر از مال نباشد و مخفی رهبر مجاهدین نیز قربانی این طمعورزی شود.
مردم که در شرایط سخت اقتصادی ،جاه و منزلت نسبی وابستگان استعماری را میبینند،

سعی میکنند به هر شکل ممکن ،خدمتی به فرانسه برسانند تا در مقابل ،چیزی عایدشان شود.

به زحمتافتادن خانوادۀ مخفی بعد از کشتهشدن وی ،نمونة این امر استُ « .من ُذ مقتل زوجها
أخذوا یبثُّون اإلشاعات عنها ،وعن زوجها .رموها بکل ما التوت به ألسنتهم من قذ ٍ
ف ،ت قُّربا
ِّ
ْ
لإلدارة الفرنسیه» (همان .)83 :شایعهپراکنی و تهمتهای بیپایه و اساس مردم ،ضدّ خانوادۀ
مخفی با هدف نزدیکشدن به فرانسه ،همسر مخفی را دچار چالشی کردهاست که نشان از
رواج پدیده جیرهخواری در جامعة الجزایر دارد.
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-4-2-3مهاجرت استعمارگران به الجزایر
عامل دیگر فقر اجتماعی مستعمرات ،انتقال و جابهجایی مردم از کشورهای سرمایهداری به این
سرزمینها است .استعمار با سرمایة مردم محروم این سرزمینها ،توانسته اسباب رفاه نسبی
مهاجران اروپایی را فراهم و بومیان را از ثروتشان محروم سازد و برای فریب اذهان مردم
مستعمره ،در توجیه علل فقر اجتماعی آنها ،به مسألة رشد جمعیت به عنوان مهمترین عامل
تکیه زند (فانون .)58 :1361 ،در رمان ،فرانسویان با احداث محلّههایی جدا از مردم بومی ،در رفاه
و آرامش زندگی کرده و فرزندانشان نیز در مدارسی جدا از مدارس بومیان تحصیل میکنند ،امّا

دخلُها
مردم بومی در محلههای فقیرنشین در خدمت استعمارگران هستند« .األحیاءُ األروبیةُ ال ی ُ
العرب
املرور ُینعونه علی العربُ .
العرب ،اّال املارین أو إذا کانوا یشتغلُون لدی األروبینی .أحیانا ُ
کنون يف القصبة وما حوهلا» (بن هدوقه .)96 :1993 ،این نوع سیاست تفکیک
الیهود والفقراءُ یس ُ
و ُ
قومیتی به همة جوانب جامعه استعمارزده گسترش یافته و ریشة آن ناشی از تفکّر ثنویت
استعمار است که دنیای مرزبندی را به وجود آوردهاست (فانون)26 :1361،؛ زیرا محلّ زندگی،
مدرسه و بسیاری از خدمات دیگر بین استعمارگر و استعمارزده جدا شدهاست و شخص بومی
اجازۀ ورود به آن جا ندارد؛ مگر این که مجوّز کار نزد فرانسویان را داشتهباشد.

-4-2-3مهاجرت بومیان روستایی به شهرها
مردم الجزائر ،برای فرار از فقر و تنگدستی که ثمرۀ حضور استعمار بود ،مجبور بودند برای
جستجوی شغل ،از روستا به شهر سفر کنند .بن هدوقه ،مهاجرت را یکی از مشکالت جامعه
الجزایر میداند .قدور که با از دستدادن زمینهایش ،روستا را ترککرده و در اتاقی کوچک در
شهر الجزایر در کنار چهار خانوادۀ دیگر زندگی میکند ،نمونة بارز مهاجران در این رمان است.

ٍ
عائالت تس ُک ُن ِبذه الدار وصاحبةُ الدار هلا ُحجرتان بالطابق العلوی وحجرةٌ ثالثةٌ البنها،
«أرب ُع
ٍ
السطح وهو للجمیع یستعم ُل للغسیل
ات واسعةٌ وُهناك أیضا
ُک ُل عائلة تس ُک ُن حبُجرةٍ ،احلجر ُ
ُ
والفرش ،السکنی يف اجلزائر صعبةٌ» (بن هدوقه.)94 :1993 ،
ُ
این نوع مهاجرتهای بدون برنامهریزی باعث بیکاری گسترده در شهرهای مهاجرپذیر و

بن املعلمة
رویآوردن افراد به کارهای ضدّ اجتماعی ،بزهکاری و شغلهای نامناسب میشود« .ا ُ
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سکنت الدار ،أرغم أ َُّمه إرغاما علی إعطائي هذه احلجرةَ ،تاصم
ُهو الذي أسکننی ،لواله لما
ُ
یوما مع ش ٍ
اولت الفصل بین ُهما لکن الشخص اآلخر َل
نت مارا من ُهناك ،ح ُ
خص أقوی منه وُک ُ
ٍ
لت به» (همان .)95 :بزهکاری و انجام
اولت وإذا به یُسد ُ
إلی أنا ،حینئذ إشتغ ُ
ب ،ح ُ
یستج ْ
ِّد ضربة ّ

اعمال قلدرمآبانه برای به دستآوردن سرپناه و یک لقمه نان ،از جمله کارهایی است که قدور
در شهر به آن متوسّل شدهاست .مسعوده نیز موفّق به یافتن کاری آبرومندانه نشده و در نهایت،

ٍ
الت يلَّ ،
إن إحدی صواحب وجدت لك
پیشنهاد دوستش را به اجبار میپذیرد« .ذات یوم ق ْ
ٍ
ٍ
ف يف الوالیة العامة ،تقومنی بشؤون منزهلا
وجها ُموظَّ ٌ
عمال عند فرنسیة ُحمَتمةُ ،موظفةٌ بالربید وز ُ
وحت ُرسنی طفلها عندما تکو ُن هي بالعمل» (همان .)149 :تمیزکردن ،آشپزی و پرستاری از فرزندان
فرانسویان ،از جمله کارهایی است که زنان مهاجری چون مسعوده به دلیل بیکاری و نیاز مالی
مجبور به انجام آن هستند.
بن هدوقه ،فقر و مهاجرت اجباری را نتیجة ظلم و ستم استعمارگرانی میداند که با اعمال
سیاست غصب اراضی روستاییان ،عقد قراردادهای استعماری و تبعیض در تقسیم شغل ،سفرۀ
خود را پر رونق کردهاند و نویسنده ،برای جلوگیری از این حقکشی و پایمال شدن حقوق
بومیان نیازمند ،ایجاد حکومت جمهوری مرکب از نخبگان و احزاب مختلف بومی را مطرح
میکند تا بتوانند عدل و داد را در جامعه برقرار کرده و با استقالل کامل راه پیشرفت و ترقّی را

هت اجتماعي ،أو َجعي لمن عرفتُ ُهم بدعوة رئیس احلکومة إلی األحزابُ ،هو
طی کنند« .شبَّ ُ
الناس یتنابزون
ئیس احلکومة ،دولةٌ جدی ٌد وجاهٌ جدی ٌد ،ت غ ّریت األوضاعُُ ،
استطاع ذلك ألنَّه ر ُ
بالقصور و ُّ
الدور واألرصدة يف بنوﻙ األجنبیة» (همان .)289 :برپایی حکومت جمهوری و دولت
جدید که اوضاع را تغییر دهد و باعث شود تا مردم در قصرها و خانهها با توانایی سرمایه-
گذاری در بانکهای خارجی ،در رفاه زندگی کنند ،از خواستههای بن هدوقه است.

 -4-3تغییر در نهادهای اجتماعی
فرانسه سیاست انضمام و همانندسازی فرهنگی را برای محو وجوه مشخّص بومی و تغییرات
گسترده در ساختارهای اجتماعی الجزایر در پیش گرفتهبود و تشکیالت اسالمی و نهادهای
بومی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد هدف قرار میداد.
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-4-3-1فسادانگیزی در نهاد قضایی
نهاد قضایی از مهمترین نهادهای اجتماعی بود که استعمار با هدف تغییر در آن ورود پیدا کرد
و برای این که این نهاد را تحت سلطة خود قرار دهد ،تعداد قضات الجزایری را محدود و در
سال 1874م ،قضات صلح فرانسوی را جایگزین آنان کرد .از آن پس ،قضات صلح فرانسوی
مأموریت یافتند که مطابق قانون فرانسه حکم صادر کنند (آرژون ،بیتا .)86 :یکی از بارزترین
نتایج این تصمیم ،نحوۀ عملکرد دستگاه قضایی است که با اعمال سیاستهایی شبیه نظام
آپارتاید ،دست مردم الجزایر را در احقاق حقوقشان کامالً بسته نگه دارد .این نوع شکایت در
گفتگوی عزوز و قدور درباره قانون اجرایی مورد استناد فرانسویان در الجزایر و ناتوانی آنها در

احلاکم أو قاضي أو ر ُج ُل الدرﻙ ألخذ مايل کلّه
اعادۀ حقوق خود قابل مشاهده است« :لو شاء
ُ
ور أراد أ ْن یظهر معرفته کر ُج ٍل من املدینة ،ال کالقروینی :ال
ال أستطی ُع أن أفعل شیئا  ...ق ّد ُ
أتظن َّ
أن احملکمة تعطیك احلق ض ّد أحد أعواِنا؟
أرفع به قضیة إلی احملکمة ،احملکمةُ؟ ُّ
یستطیعُ ،
ُ
ف معاملةُ احلکم لألهايل!» (بن هدوقه .)125 :1993 ،حکّام ،قضات و
أنت غال ٌ
ط یا أخي ،ال تعر ُ
نیروهای نظامی فرانسوی بدون مانع به اموال مردم دستاندازی میکردند و مردم بومی نیز
جایی نمییافتند تا شکایت خود را به آن جا برند .فانون نتیجة چنین امری را وضع قوانین
مشهور به «بومگیری» میداند« ،قانونی که طبق مفادّ آن ،فرانسویان در صورت ارتکاب جرم،
نباید در الجزایر محاکمه شوند» (فانون ب .)59-58 :1361 ،تفاوت در نگرش نسبت به اجرای
حکم قضات فرانسوی نیز ناشی از همین خصیصه بودهاست.

-4-3-2تضعیف نهاد آموزش و پرورش
پیامدهای وخامتبار استعمار فرانسه در سطح آموزش نمودی آشکار دارد .سیاستهای
استعماری در این کشور عرصة آموزش را دوپاره کردهاست؛ این در حالی است که فرزندان
مهاجران فرانسوی در شرایطی مطلوب مشغول بهتحصیل هستند ،امّا کودکان الجزایری با
کمترین امکانات و همراه با فقر و تنگدستی به تحصیل میپردازند ،از طرف دیگر ،به دلیل
سیاست فرانسه در محدود ساختن مدارس بومی با هدف ترویج بیسوادی ،مجبور به ترک
مدرسه میشوند .ناتوانی «حبیب» از پرداخت شهریه و امتناع مدیر مدرسه از ثبتنام وی ،از
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قت احلبیب إلی مکتب القائم علی تسجیل الطلبة اجلُ ُدد.
مصادیق این امر است« .بعد الغداء راف ُ
فأخربتُه من ٍ
یؤجل دفع مبلغ
جهة عوديت ،ومن جهة أخری حبالة احلبیب املالیة ورجوتُه أن ِّ

التسجیل حتی ی تسنّی له ذلك فرفض» (بن هدوقه .)185 :1993 ،ضدّیت فرانسویان با آموزش
دانشآموزان الجزایری را میتوان در واکنش آنان نسبت به اخذ مدرک ابتدائی توسّط کودکان

املعمرین وغُالة االستعمار ف وجدوا
بومی مشاهدهکرد« .امل عادون لتعلیم أبناء األهالی کلیة من ّ
(قضیة امتحان الشهادة االبتدائیة) فُرصة للتندید باألهايل وأبنائهم» (همان.)222 :
فرانسویان با محدودساختن مدارس بومی ،مدارسی همسو با سیاستهای خود تأسیس
کردند .نظامهای آموزشی که استعمارگران ایجاد کردند ،به شیوۀ اروپایی بود و با نیازهای
مناطق مستعمره ارتباط چندانی نداشت .الجزایریها مجبور بودند تاریخ فرانسه را بیاموزند،
چون بیشتر کتابخانهها و مؤلفات مربوط به تاریخ الجزایر یا از بین رفته یا به فرانسه انتقال داده
شدهبود (سعداهلل .)86-39 :1998 ،فرانسه با این اقدام سعی داشت تاریخ الجزایر را به اعتبار این که
بنیان اصلی شخصیت الجزایری را میسازد ،تحریف کند و با آموزش تاریخ رومیان در الجزایر
و تاریخ اشغال الجزایر به دست فرانسه ،مردم آن کشور را در طول تاریخ مغلوب اروپاییان
نشان دهد (بالسی .)35 :1999 ،محکومکردن فرزند فرمانده به بهانة دشنامدادن به تاریخنگاران

احلق
نائب ِّ
فرانسوی و افشای موضوع جعل تاریخ از طرف آنان ،گواه این تاریخسازی استُ « .
ٍ
مقاالت أُخری هتجم فیها علی املؤمتر الوطين للعلوم
اصل :لقد کتب أیضا سیِّدي الرئیس
العام یو ُ
التارخییة والذي انعقد يف أفریل املاضي فشتم ُعلماء نبالء أجالء من أمثال «آالزار» و«إیسیکیة»
و«لیسبید» زعم َّ
أن هؤالء العلماء یُؤسسون تارخییة ومهیة لالتینیة اجلزائر» (بن هدوقه.)252 :1993 ،

نظام استعماری ،مستندات تاریخی را خلق کرد تا دالیل و براهین کافی برای توجیه

استعمارگری خود داشتهباشد و روابط فرانسه با الجزایر را دیرینه و تاریخی نشان دهد

(فانون

نع األحداث
ب« .)54 :1361 ،أنت ت ُ
یزوُر التاریخ للحفاظ علی املصاحل ،کیف تص ُ
عرف کیف ّ
صنع اجلبناء وُهم أصال أبطال» (بن هدوقه .)7 :1993 ،جعل
األبطال وهم أصال جبناءُ ،کیف ت ُ
تاریخ با خلق اسطورههای دروغین و قهرمان جلوهدادن خائنین ،نشان از تالش استعمار در
جهت وارونه جلوهدادن ارزشها و تحقیر قهرمانان ملّی است.
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محدود ساختن آموزش زبان عربی در مدارس و ممنوعیت بهکارگیری افرادی نا آشنا به
زبان فرانسه ،از دیگر اقدامات استعمار در عرصة آموزش بود .گفتگوی «حبیب» با پدرش در
مورد لزوم یادگیری زبان فرانسه و بیارزشبودن عربی برای آنان ،از جملة این موارد است.

البد أن تعرف َّ
« َّ
ستطیع أن
نفسه ال ی ُ
ب لنا الضرر أکثر من النفع ،ا ُ
أن قراءة العربیة َتل ُ
بن بادیس ُ
َید عمال لدی فرنسا لو أراد ذلك ،فرنسا ال َتد ُم إال من خید ُمها بقلبه ولسانه ویده ،أفهمت
العربیة ال تفید؟» (همان)177 :

با وجود این که هدف از ایجاد مدارس فرانسوی ،تربیت افراد وابسته و گوش به فرمان
فرانسویان بود ،برعکس ،افرادی فارغالتحصیل شدند که نسبت به وطن و آیندۀ آن حسّاسیت
دو چندان داشتند .بنهدوقه نیز معتقد است که آموزش دانشآموزان در مدارس فرانسوی،
نگرششان را تغییر داده و آنها را مصمّم به مبارزه ضد استعمار ساختهاست« .ابن القائد» با وجود
اینکه تربیتیافتة مدرسة فرانسویان بود ،با مقایسة جامعه و حقوق فرانسویان ،نسبت به آن چه
در جامعة الجزایر اجرا میشد ،به مخالفت برخاسته و روز اشغال الجزایر را روز عزا مینامد.

«سیدي الرئیس ،ساديت احلکامَّ ،
بالشر ذُبابة،
س ِّ
إن هذا الشاب الودیع اجلالس أمامکم ،إنَّه ال ُیُ ُّ
ت منه شابَّا ُمثقَّفا،
فضال عن فرنسا ،هذا
الشاب الذي علَّمْته فرنسا القراءة والکتابة ،جعل ْ
ُ
أتعرفُون کیف قابل فرنسا؟ إنَّه دعا إلی احلداد ِبناسبة ذکری املائة ل ُد ُخول فرنسا إلی هذا األرض
املنسیة امل هملة» (همان .)249 :تحوّل فکری جوانان بومی و آشنایی با حقوق غربیان ،خواسته-
هایی را در ذهن آنها ایجاد میکرد که استقالل و آزادی کشور از مهمترین آنها نزد افراد
روشنفکری چون ابن القائد است.
از دیگر اقدامات استعمار برای عقبمانده نگهداشتن آموزش و پرورش الجزایر ،انحصار
صنعت چاپ بود تا به وسیلة آن ،تنها روزنامهها و کتابهایی انتشار یابد که در راستای منافع
استعماری است (رابح لونیسی .)109 :2013 :در این رمان ،حبیب فرزند «حاج احمد» که تصمیم به
چاپ کتاب اشعار و خاطراتش دارد ،متوجّه میشود که صنعت چاپ در خدمت عدّهای خاص

است« .إنَّه بصدد کتابة ُمذ ّکراته وأنَّه طلب منّی أیضا أ ْن أُساعده يف طبعها عندما ینتهي منها،

َّ
ألن املطابع ،کما قال ،أصبحت خاصة ال تُطبع إال للخ ّواص» (همان .)171 :استعمار در خصوص
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تکنولوژی و صنایعی چون دستگاه چاپ نیز به صورت گزینشی عمل کرده و آن را تنها در
اختیار وابستگان خود قرار میدهد.
بن هدوقه با اشاره به این که اتّکا به مدارس و مکتبخانههای سنتی و همچنین تدریس
مطالب و علوم کهنه ،جامعة الجزایر را به سرمنزل پیشرفت و ترقّی نمیرساند ،راه رویارویی
با اقدامات استعمار در راستای تغییر در نهادهای اجتماعی را آموزش علوم نوین و تربیت
افرادی میداند که جامعه را به سمت توسعه و شکوفایی برده و عدالت و برابری حقوقی بین
مردم برقرار سازد .انتقاد «محمد بن سعدون» از اوضاع دانشگاهها و مراکز علمی و محتوای

ٍ
صبح
درس يف السنة الثالثة ،وبعد عام تُ ُ
درسی آنها ،نشان از لزوم این تحوّل است« .أنت الذي ت ُ
أُستاذاَّ ،
أی ُمستقبل َن ُن ُمتَّجهون إلیه ِبذا الفکر
إن مستقبل القریة ی تک َّو ُن من ُمستقبل األفراد ،ف ّ
الذي یُ َّ
لق ُن لنا» (همان .)197 :از نظر او ،آیندۀ کشور را افراد متفکّر ،روشنفکر و آشنا با علوم
نوین میسازند ،نه علوم کهنهای که آینده را به سمتی نامعلوم میبرد.

 -4-3-3فروپاشی نهاد خانواده
در ابتدا این گونه به نظر میآمد که تغیرات ایجادشده در نهاد خانواده به سود خانواده است و
زنان را از حاشیه بیرون میآورد .زنان که از ارکان مهمّ خانواده و جامعة الجزایر بهشمار میآیند
و به حاشیه راندن آنها ،نتیجة نگاه سنتی الجزایر در آغاز قرن نوزدهم بود .در این فرهنگ،
زنانگی با زایش ،خانهداری ،تربیت فرزندان ،حرفشنوی و اطاعت محض از همسر و سکوت
و سکون معنی مییافت .به این صورت تسلّط مردان بر زنان تضمین میشد .ترس مسعوده از

پاسخدادن به سواالت شوهرش قدور از علت تأخیر قطار ،نمونة بارز این امر است« .أخرج
ق ّد ُوُر ساعته من جیب صداره ،ق رأ عقارِبا ملیّا ل َّ
یتأکد من الوقتَ ،ث أعادها إلی مکاِنا .ما له

صوت املرأة عورةٌ ال
تأ َّخر؟ مسعودةُ َل َترؤ علی سؤال زوجها ،ال علی الوقت وال علی القطارُ .
الناس ،واملرأةُ لیس هلا أن تسأل زوجها أمام الناس» (همان .)20 :این وضعیت
ینبغی أن یسمعه ُ

برای زنان و نواندیشانی که در اندیشة پیشرفت بودند ،غیر قابل قبول و نیازمند بازنگری بود.
در اندیشة محمد بن سعدون شخصیت روشنفکر داستان ،به عنوان مدافع تجدد نیز تغییرات
بنیادین اجتماعی و سیاسی در یک جامعة بسته جز با تغییر در وضعیت زنان ،امکانپذیر نبود.
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تغییری که از مجرای فراهمشدن حقوق زنان با تأثیرپذیری از حقوق زنان فرانسوی صورت
میگرفت و به آنها برابری ،حق سخنگفتن ،حق انتخاب در امر ازدواج و دیگر حقوق از دست
رفتهشان را یادآوری میکرد .سخنان وی در وصف معشوقهاش «نجاه» یادآور این مطالب است.

حیح إِنا امرأة ،ال حق هلا يف االختیار ،ت تَّب ُع زوجها ولو إلی جهن ِّم ،املرأةُ ظ ُّل الرجل ال ُُیک ُن
«ص ٌ
ل ال شخصیة له وال حق له يف أ ْن یطالب ِبا ألنَّه ظل» (همان:
أن ت تخلّی عنه إال ِبشیئته ،الظ ُّ
ّ

 .)167بیاختیار بودن و نداشتن شخصیت انسانی ،از صفات بارز نجاه و دیگر شخصیتهای زن
داستان است؛ بنابراین الزم است زنان به عنوان عنصر مهمّ جامعه با حمایت ارتش ،به حقوق
خود دست یابند تا بتوانند آزادانه ،همراه و همدوش مردان فعّالیت کنند (فانون.)21 :1359 ،
حمایت ارتش از زنان برای کسب حقوق خود در سخن مسعوده ،مصداق بارز این سخن

َّث اآلن و ُحریةُ التعبری یُض ِّمنُها لنا
کوم علینا بالصمت ،فإذا َل ن تحد ْ
استُ « .من ُذ ُولدنا وَن ُن حم ٌ
اجلیش ،فمتی ُُیکن أ ْن ن تحدَّث مطمئننی بال خ ٍ
وف» (بن هدوقه .)288 :1993 ،فراهمساختن
ُ
بسترهای آزادی فردی ،حقّ اظهارنظر و مشارکت زنان در جامعه توسّط نهاد ارتش ،جامعه را
مهیّای تحوّلی بزرگ میساخت؛ تحوّلی که زنان با اطمینان و بدون نگرانی بتوانند خواستههای
خود را پس از سالها سکوت بیان کنند.
محمد بن سعدون با شناخت کاملی که از فعّالیت زنان اروپایی داشت ،در این اندیشه بود
تا زن شرقی ،جایگاه بهتری کسب کند و به آزادیهایی برسد ،امّا این کار تبعاتی منفی در نهاد
خانواده و جامعة زنان به همراه داشت .اوّلین پیامد منفی آن ،مسألة کشف حجاب بود .نزد
استعمار ،کشف حجاب زن شرقی به معنی عریان کردن نهفتهها ،اسرار و شکستن مقاومت او و
در نهایت کلّ جامعه است ،امّا پوشیده بودن چهرۀ او را مخفیکردن یک راز و ایجاد یک دنیا
اسرار و نهفتهها میپنداشت (فانون ،بیتا .)48 :تمایل خدیجه ،خواهر مسعوده به برداشتن روبنده

از صورت ،نشاندهندۀ رواج تفکّر بیحجابی غرب بر ذهن جامعة زنان است« .هي طفلةٌ
ف يف
احلجاب ...ملاذا
جب لکنَّها صاحلةٌ،
القلب مکشوفا؟ الشر ُ
ُ
ُ
احلجاب؟ إذا کان ُ
صاحلةٌ ،ال حت ُ
النفس ال يف احلجاب» (بن هدوقه .)93 :1993 ،مسعوده در جای دیگررعایت حجاب را عامل
خیانت دانسته و از مردان میخواهد این حقیقت را دریابند و زنان را آزاد بگذارند« .احلُّریةُ
ب احلجاب ،إذا حجبتها خان ْتك ،لو أدرك هذه احلقیقة» (همان .)17 :آزادی و زن
امرأةٌ ،ال ُحت ُّ
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مقارن یکدیگرند ،رهاشدن زن از قید و بندهای تحمیل شده ،خواستة طبیعی آنها است .در پرده
نگهداشتن آنها نیز اسباب خیانت را فراهم میکند.
رواج تفکّر اومانیستی ،آزادی جنسی و عدم پایبندی به روابط مشروع خانوادگی از دیگر
پیامدهای تغییر در نهاد خانواده بود .در این فرهنگ که شادکامی و لذّت خودمحورانة زن و
شوهر ،به عنوان یک اصل ،تلقّی میشد ،پایبندی به اصول خانواده نیز ،اوّلین مانعی بود که
باید حذف یا محدود میشد (حسنی)125 :1392 ،؛ بنابراین اروپاییها با القای چنین تفکّری به
جامعة زنان الجزایر ،سعی در از همپاشیدن بنیان مهمّ جامعة الجزایر یعنی خانواده را داشتند.
سخنان زن اروپایی به مسعوده در مورد آزادی روابط جنسی در جامعه اروپا مؤیّد این امر

ٍ
شخص آخر أو یفلت
لب املرأة من زوجها إلی
است« .کانت تری من الطبیعی ج ّدا أن یُه ِّوم ق ُ
لب الرجل من زوجته إلی امرأةٍ أخری» (بن هدوقه .)150 :1993 ،طبیعی جلوهدادن ارتباط زنان و
ق ُ

مردان و ترویج روابط نامشروع میان آنها با هدف سستی اخالقی و تزلزل در بنیان استوار
خانوادههای مسلمان و نتیجة رواج این گونه اخالقیات از جانب استعمار ،رواج فسق و فجور
در الجزایر ،فرورفتن مردم در فساد اخالقی و رهاکردن اعتقادات مذهبی و در نهایت ،اهمال در

الدین
مقابل تجاوزهای استعمار است؛ مانند« :يف املدینة ال یُفصل بنی احلالل واحلرام إّال ُ
احلالل واحلر ُام
الناس باعوا دین ُهم وباعوا ضمائرُهم .باعوها أل ُِّمهم فرنسا حتی صار
ُ
والضمریُ ،و ُ
ٍ
بیت للدعارة أو للتجارة» (همان:
زوجنی شرعینی أو جارین .جبانب مسجد کنیسةٌ وجبانب املدرسة ٌ
 .)41رواج بیدینی و رعایت نکردن حالل و حرام ،ایجاد مراکز فحشا در کنار مدارس و
مساجد ،وجدان انسانی و وطنپرستی را به تحلیل بردهاست.
بن هدوقه برای آزادی ،عدالت و دیگر حقوق اوّلیة زنان ارزش قائل و آزادی جامعة زنان
برایش مهمّ است ،امّا وی به حجاب و حفظ بنیان اصیل خانواده نیز ایمان دارد و معتقد است
این گونه آزادیها نباید بر حجاب زنان خدشهای وارد کند و بنیان خانواده را دچار تزلزل کند.

-4-4تغییر در نهاد فرهنگی
فرهنگ مجموعهای از آگاهیها و رفتارهای فنّی ،آیینی ،مذهبی و اجتماعی است که جامعة
انسانی معیّنی را مشخّص میکند (پانوف .)103 :1368 ،فرانتس فانون ،نژادگرایی و فرهنگ را
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مالزم همدیگر دانسته ،میگوید« :بعضی از گروههای نژادی به طور یکجانبه به فرهنگ خود
به عنوان یک هنجار مینگرند و بر طبق همین اصل ،فرهنگ جامعة خود را به عنوان اساس
دنیای هستی به حساب میآورند .این عدّه ابتدا به اثبات وجود گروههای بدون فرهنگ می-
پردازند ،سپس به فرهنگهای مبتنی بر سلسلهمراتب میرسند و در آخر ،نسبیتگرایی ،حاصل
کار آنها میشود؛ بنابراین گروه و یا قومیتی که هدف تهاجم فرهنگی نژاد دیگر قرار میگیرد،
جنبههای مختلف فرهنگ آنها هدف تحقیر گروه مهاجم میشود .از بینرفتن فرهنگ گروه
مغلوب ،اقدام عظیمتری بوده که نتیجة آن اسارت اقتصادی و انقیاد زیستی است»

(فانون الف،

.)48 :1361

استعمارگران ،بهترین راه نفوذ در سایر کشورها را نفوذ در فرهنگ و استحالة درونی آن
میدانند .آنان میخواهند ارزشهای مورد پسند خود را ارزش مترقّی جلوهدهند و آنها را
جایگزین معیارهای بومی و فطری ملّتها سازند( .خرم .)15 :1378 ،بنابراین قدرت استعماری
تالش میکند به شکل مرحلهای فرهنگ خود را ابتدا به عنوان مرکز فرهنگی دنیا معرّفی کند و
پس از آن ،به سراغ تغییر فرهنگ بومی برود.

 -4-4-1مرکزیت فرهنگیغرب
قدرت استعمارگر ،پس از تثبیت سلطة نظامی خود ،سعی در جایگزین ساختن تمدّن خود به -
جای تمدّن ملّت استعمارزده دارد و تالش میکند این باور را به ذهن ملّت تحت سلطه تزریق
کند که برای رسیدن به پیشرفت ،نیازمند پیروی از مظاهر تمدّنساز غرب هستند ،امّا هدف
اصلی غالبساختن تمدّن خود بر جوامع تحتسلطه به عنوان مرکزیت فرهنگی است

(سزر،

 .)25 :1950این نگرش در رمان «غدا یوم جدید» ،هنگام سؤال نظامی فرانسوی از قدور در مورد

تمدّن فرانسه و لزوم گرامیداشت آن در حین بازجویی ،آشکار است« .هل احتفل ِبرور مائة

عدو للحضارة ،أم
تفل؟ ما معنی ذلك؟ هل ٌّ
سنة علی دخول احلضارة علی اجلزائر؟ لماذا َلْ ُی ْ
ف َّ
أن احلضارة وفرنسا يف اجلزائر شیءٌ واح ٌد؟» (بن هدوقه )46 :1993 ،اجبار مردم
لفرنسا؟ أال یعر ُ
به شرکت در جشن اشغال الجزایر و نامگذاری آن به عنوان روز ورود تمدّن ،نشان از
رویکردی است که ریشة آن در طبقهبندیکردن فرهنگها و حذف تنوّع فرهنگی است.

 -4-4-2به حاشیه راندن رسومات بومی
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همگام با تالش برای اعالن مرکزیت فرهنگی غرب ،عناصر فرهنگی ملّت الجزایر از جمله مُد،
هنرها ،علوم و پوشش نیز مورد هجمه قرار میگیرد که باعث میشود ترکیب هماهنگ فرهنگ
بومی تحت تأثیر قرار گرفته و ترکیبی از فرهنگهای بیگانه و ناهمگون جانشین آن شود .نگاه
تحقیرآمیز نظامی فرانسوی به لباس حاج احمد و احمقانه پنداشتن پوشش وی ،مؤیّد این هجمهها

ٍ
طرق .العریف یت َّأمله:
عود إلی املکتب .احلاج أمحد ُم ٌ
یف خیطو خطوات َنو النافذة َُثَّ ی ُ
است« .العر ُ

ُییل إلی مساعده من َّ
کن أ ْن
یالح ُ
معمما ِبذا الشکل ويف هذا ِّ
أن رأسا ّ
احلر ال ُُی ُ
ظ ضخامة العمامةُ .
لمراوغة» (همان .)72 :تحقیر فرانسه تنها به پوشش مردان منتهی نشد .آنها لباس زنان
یبقی فیه مکا ٌن ل ُ

را که مهمترین بخش مجموعه فرهنگی الجزایر بود ،نیز آماج حمالت خود قرار دادند تا سنّت

پوشش بومی با آن قدمت کهن و قدیمی ،دستخوش تغییر قرار گیرد« .الدرک ُّي الفرنسي یسخُر من
ٍ ٍ
دیر األشیاء أمامه»
ق ّدور :تلك املرأةُ زوجتُك؟ أین و ُ
جهها؟ قدور ُیتل ُکه الغضب فیشعُر بد ّوار عنیف یُ ُ

(همان .)26 :آزار و اذیت قدور در ایستگاه قطار به دست نظامی فرانسوی با تحقیر همسر و نوع
پوشش وی ،عاملی است که فرانتس فانون از آن به عنوان «سادیسم نژادی» یاد میکند.

در برابر تالش فرانسه برای تثبیت مرکزیت فرهنگی خود و محو هویت الجزایر ،گفتمانی
بهوجود آمد که برتری فرهنگی استعمار را انکار میکرد .این اعتبارزدایی از حاکمیت فرهنگی
غربگرایی که با رواج گرایشهای انتقادی نسبت به فرهنگ غرب ،بهویژه از درون غرب
نشأت یافته بود ،تردیدهایی را در اندیشههای متفکّران کشورهای استعمارزده برای تبعیت از
الگوی تمدّن غربی ایجاد کرد و نظریة گرایش بهخویشتن به وسیلة آنان مطرحشد که به تعبیر
فانون ،به «بازشدن دهان بومیهایی که میخواهند حرفهای خودشان را بزنند» ،انجامید

(فانون،

 .)32 :1357بن هدوقه نیز بازگشت به فرهنگ اصیل الجزایری را علی رغم سختیها و برخی
مشکالت آن ،بهتر از فرهنگ اروپایی میداند و از زبان مسعوده ،ناخرسندی خود را نسبت به

ف أمامي
وضعیت کنونی ابراز میکند« .أُح ُّ
ب أ ْن َّ
أتعلم من ماضیك بالرغم من ماضی الذي یق ُ
ت شالالتی أنا من ط ِّي العدم»
قویا عنیدا ،حنی حت ّدثت عن الوادي و ّ
شالالته کیف خرج ْ

(بن -

هدوقه .)35 :1993 ،میل به یادگیری رسومات و فرهنگ گذشته به رغم سختیهای آن و خاطرۀ
آبشارها و سادگی زندگی در دشتها ،انسان را از عدم به تولدی نو رهنمون میسازد.

 -5نتیجه
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 در رمان «غدا یوم جدید» ،جلوههایی از تأثیرگذاری استعمار بر ساختارهای سیاسی،اقتصادی ،نهادهای اجتماعی و فرهنگ ملت الجزایر بهتصویر کشیده شدهاست .استعمار فرانسه
با بهکارگیری ایدهها و ابزارهایی چون :ایجاد طبقة وابسته به استعمار ،دنبالکردن سیاست فقر
تودهها ،بستن مراکز فرهنگی بومی و ایجاد نظام آموزشی منطبق بر زبان و ایدئولوژی مورد نظر
خود با هدف تحریف تاریخ ،فرهنگ و دگرگونساختن بنیان خانواده ،سعی در ایجاد تغییراتی
در این ساختارها دارد تا در مرتبة بعد ،تمدّن و فرهنگ خود را به عنوان الگوی برتر به مردم
استعمارزده تحمیل سازد .استعمار با وارونه جلوهدادن ارزشها ،مردم را مقهور خود ساخته و
بر پایههای اقتصادی و سیاسی این کشور مسلّط شدهاست.
 «بن هدوقه» برای مقابله با اقدامات استعمار در حوزۀ تغییرات ساختاری جامعه راهکارهاییچون :آگاهیبخشی رهبران احزاب و روشنفکران به مردم در محافل با هدف آشکارساختن
ماهیت استعمار در استفادۀ ابزاری از وابستگان بومی و جذب آنها در تشکیالت مبارزان ،برپایی
حکومت جمهوری مرکب از احزاب مختلف بدون تکیه بر قدرتهای خارجی و در راستای
برقراری عدالت اجتماعی و از بینبردن فقر ،راهاندازی مدارس و مکتبخانههایی که به شیوۀ
جدید اداره میشوند و آراستهشدن آنها به علوم نوین ،مشارکتدادن زنان در جامعه و اعطای
حق آزادی و برابری به آنها و استفاده از توان آنها دوشادوش مردان ،عدم تقلید از فرهنگ
غربی و بازگشت به فرهنگ خویشتن ارائه میدهد.
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مجتبی قنبری مزیدی ،فاطمه قادری و.....

ِ
یوم جدید» لِعبد الحمید
أثر االستعما ِر علی المجتم ِع الجزائري في ِروایة «غداً ٌ
بناء علی آر ِاء فرانس فانون
بن هدوقة ً
نوع المقالة :أصیلة

مجتبی قنبریي مزیدي ،1فاطمه قادري* ،2بهنام فارسي 3،علي أصغر
 .1طالب دکتوراه يف اللغة العربیة وآداِبا جبامعة یزد
 .2أستاذة مشارکة يف قسم اللغة العربیة وآداِبا جبامعة یزد
 .3أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداِبا جبامعة یزد
 .4أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداِبا جبامعة یزد

روانشاد4

الملخص

بعد من طغیان احلکومة العثمانیة
یتم حتر ُیر هذه البلدان ُ
حساسة ملعظم الدول العربیةَ .ل ْ
کانت بدایةُ العصر املعاصر فَتة ّ
استعمارها أو محایتها بید الدول األروبیة .اجلزائر هي واحدة من تلك البلدان اليت احتلتها فرنسا .قام االستعمار
حتی متَّ
ُ
الفرنسي الذي اعتمد علی التفوق العسکري يف سیطرهتا علی هذا البلد ،بإجراء تغیریات کبریة يف هیکل اجملتمع اجلزائري حملو
رد املثقفون والعلماء والشخصیات األدبیة يف اجلزائر علی هذه التغیریات املفروضة ،بسالحهم وهو
هویة اجملتمع .يف املقابلّ ،
ٍ
ٍ
س حبساسیة شدیدة اجملاالت اليت ینوي االستعمار إحداث
القلم ،منهم الروائي اجلزائري عبداحلمید بن هدوقة الذي یعک ُ
أهم
التغیری فیها .یهدف هذا البحث ،معتمدا علی منهج الوصفي -التحلیلي ،إلی اإلجابة عن سؤالنی :االول ما هي ّ
مکونات التغیری يف بنیة اجملتمع يف روایة «غدا یوم جدید» علی أساس آراء فرانتس فانون ،والثاين ما هي اقَتاحات املؤلف يف
ّ
مواجهة هذه التدابری االستعماریة .تستنتج الدراسة أ ّن التغیریات اهلیکلیة قد ظهرت يف جماالت :إنشاء طبقة تابعة
لالستعمار ،وإنشاء کتلة حمرومة اجتماعیا ،والتغیریات يف املؤسسات االجتماعیة ،وخاصة مؤسسة األسرة والثقافة .تتمثّل
ٍ
کو ٍنة من األحزاب ،واالستفادة من فکرة املثقفنی ،وإعطاء احلقوق الفردیة
إسَتاتیجیة بن هدوقة يف إنشاء حکومة مت ّ
واالجتماعیة للمرأة والعودة إلی الثقافة األصلیة وأصالتها.
الکلمات الرئیسة :االستعمار الفرنسي ،بنیة اجملتمع ،عبداحلمید بن هدوقة ،روایة «غدا یوم جدید» ،فرانتس فانون.
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Abstract
The onset of the contemporary era was a critical period of significance for
most Arab countries. No sooner had these countries been released from the
despotism of the Ottoman Empire than they either fell in the trap of
European colonization or went under the mandate of Europeans. Algeria was
one of the countries occupied by France. On account of its military
supremacy, the French colonialism made drastic changes in the social
structure of Algeria on the purpose of altering the genuine identity of that
nation. the Algerian intellectuals, scholars and men of letters tried to react to
such changes.In his works, Algerian novelist Abdel Hamid bin Hadouqa
reflects the social areas that the French colonialism sought to change. This
descriptive-analytical study, relying on Frantz Fanon’s theory, seeks to
detect the major social changes reflected in Bin Hadouqa’s novel ‘Tomorrow
is a New Day’ as well as the solutions offered by the author to confront such
colonial measures. The present study has concluded that a number of
structural changes, including the creation of a colonization-dependent social
class, emergence of a poor social class, and alteration of social foundations
especially family and culture, were made in the society. Bin Hadouqa's
strategy is to form a republican government consisting of parties, to benefit
from theintellectuals’ opinions, to grant individual and social rights to
women, and to return to the indigenous culture and genuine identity.

Keywords: Social structure, French colonialism, Abdel Hamid bin
Hadouqa, Tomorrow is a New Day, Franz Fanon
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