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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 143-171صص؛ م 2022

 هیبا تک نیالز در داستان عرس تیعامل و تیصدا، هو یهاهلفؤم تحلیل

 واکیاسپ یفرودست پسااستعمار اتیبر نظر
 نوع مقاله: پژوهشی

 2*چگینی شرفا، 1قوامی آزاده
، رامینوانسانی دانشگاه ازاد واحد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم  دانشجوی.1

 دانشگاه آزاد اسالمی ایران، پیشوا

، شواپی، ورامین انسانی دانشگاه ازاد واحداستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم .2

 دانشگاه آزاد اسالمی ایران

 13/07/1401: پذیرشتاریخ                  28/09/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده
ر نظریة بنیانگذا 1ی مهم در حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی است. اسپیواکرویکردنقد پسااستعماری 

هان جهای استعمار نو و استثمارِ داخلی و تأثیر آن بر جوامعِ فرودست پسااستعماری، با مطالعة روش

 اسپیواک معتقد است حفظ و اشاعة اخته است.ها و عواقب و عوارض آن پردسوم، به معرفی شیوه

های هیویکی از ش االری،در نظام دیرپای مردس جنسیتیقومی و آشکار  تعصبات پنهان وها و سنت

 گردد.یجوامع ستم دیده محسوب م داشتننگه ماندهبه منظور عقب گران داخلیمهم و متداول سلطه

 فکران در زندگی فروستان تاکیدوی یکی از معدود متفکرانی است که به اهمیت حضور روشن

ویسندة ناثر طیب صالح، الزین، در این پژوهش به روش توصیفی ــ تحلیلی، داستان عرسورزد. می

نویس سودان، به عنوان متن پسااستعماری، براساس برخی نظریات اسپیواک دربارة فرودستان، بومی

 وشکوفایی نسبی های نخستین استقاللسال آستانةصالح داستان مورد نظر را در  گردد.بررسی می

 ات گرددبر آن است تا اثب اله سعیدر این مقبه همین سبب پرداخته است. ساخته و کشور سودان، 

گیری شکلو  در بیداریرا  روستائیان صدا و عاملیت کوشد چگونگی نقش موثرمیصالح 

صالح در  دهدنتایج نشان می ه خاص فرودستان به تصویر کشد.بخش در میان گروهای آزادیجنبش

 ی را اخالق تباطبرقراری ار ،تمثیلی نمادین ةارائو با  ملأداستان با دیدی خوشبینانه و قابل ت خاتمة

 دهد. امکان پذیر جلوه می ،اشدر جامعة فرضی روستای

 عاملیت. ،صدا ،الزین، اسپیواک، هویتطیب صالح، عرس :هاکلیدواژه
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 ـ مقدمه
ن ای پویاست که پیوند ناگسستنی با رویدادهای اجتماعی جوامع انسانی دارد. ایادبیات پدیده

 پسااستعماری فراهم فتویژه از منظر رهیا برای بررسی متون ادبی بهاسبی را ارتباط زمینة من

« دهد.یماین نظریه بر مداری است که فرهنگ، سیاست و هنر را به یکدیگر پیوند »کرده است: 

گویای تعهد »های پسااستعماری:بر مبنای نظریه. خوانِش آثار برجستة ادبی (1۵1: 1۳89)شاهمیری، 

گری و دیدگاه نویسندة اثر در مقام عنصری مختلف متون در کشاکش سلطهادبی آثار و زوایای 

ش اسپیواک و همفکران .(1۴۴: 1۳9۴)حاجتی،  «مهم از جامعة ادبی و فرهنگی هر کشور است.

 هستند. « مطالعات فرودستان»ای از نقد پسااستعماری، موسوم به بنیانگذار شاخه

یچ ه» و جامعه معتقد است: محیط خانوادهاسپیواک با تأکید بر فرودستی مضاعف زنان در 

ی فرودست جنسی بتواند از آنجا سخن بگوید و فرودست به فضایی وجود ندارد که سوژه

تون ادبی م»اساس:این  بر .(106ـ 10۵: 1۳97)اسپیواک،  «عنوان زن نمیتواند شنیده یا خوانده شود.

)سن « تواند برای احقاق حقوق و شنیده شدن صدای فرودستان به ویژه زنان تبدیل شود.می

یکی  را «مردساالری»تعصبات آشکار و پنهان جنسیتی، به ویژه سنت اسپیواک، (. ۵6: 1۳9۵سبلی، 

جوامع  فرودستان به ویژه زنانی زندگگری استثمارگران داخلی بر سلطهاز پیش زمینه های 

ش به نظر وی، فرودستان واجد آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ی خوی .داندمیجهان سوم 

 ی سازد.نیستند و این حقیقت، اهمیت حضور روشنفکران را در زندگی فرودستان انکارناپذیر م

های نویس عربی ـ آفریقایی و ادیبی متعهد است که بسیاری از داستانطیب صالح بومی

ر این دبه همین سبب  د خود را در دوران پس از استعمار سودان خلق نموده است.کوتاه و بلن

ایت طیب صالح در رواثبات گردد که ، اسپیواکبا توجه به نظریات مقاله سعی بر آن است 

یری با تأثیرپذه ویژه زنان پرداخته بلکه ستان بدرد و رنج فرودالزین نه تنها به بازنمایی عرس

ت نقش مهم شخصی استقالل سودان، نخستین هایسال سیاسیاز موقعیت تاریخی و مثبت 

لیه عجنبش های فرودستان تدریجی های بومی و روشنفکر داستان را در بیداری و شکل گیری 

با  ها و ظواهر متفاوت ودر نقش که . روشنفکرانیموده استفرادستان داخلی آشکار ن

ن زمینه ینی، فردی و اجتماعی خود به عاملیت باال در ایدهای متفاوت تاثیرپذیری از هویت 

 دست یافته اند. 
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ثیلی نمادین از مل تمأبینانه و قابل تدگاهی خوشالزین، با دیصالح در پایان روایت عرس

خالقی تا به موازات برقراری یک ارتباط ادهد می ارائهازدواج دو شخصیت متفاوت داستان 

نده و در سیاست آی تر وجود این ارتباط را در سطح گسترده میان حاضران در این مراسم،

 سرزمینش امکان پذیر جلوه دهد.

 

 :قیتحق سؤاالتـ 

از س، زمینه را مؤلفه هایی چهیت عرس الزین تلفیق روا تدریجی طیب صالح در سیر رخدادهای -

 ند؟ کمی، قلمداد های خاص فرودستان روستایین گروههای آزادی بخش در میاشکل گیری جنبش
ده ، به مبارزات پراکنطیب صالح با چه اهداف مشترکی، اسپیواکهای با توجه به راهکار -

 انسجام و یکپارچگی بخشیده است؟  ،شخصیت های اصلی داستان مورد نظر
  ؟تچیسی روستایی در خاتمه داستان ی جامعهنده از آیندهسنوی نمادین سازیتصویر -

 :اتیفرضـ 

ب اه کسصالح تلفیقی از نشانه های ایمان فطری و خدادادی، به همر رسد، طیبــ به نظر می

ها و تعالیم ناب دینی را، نخست در تغییر هویت فردی و اجتماعی شخصیت های آموزه

یدگاه روشنفکر و بومی داستان مؤثر دانسته و سپس نقش آنان را در ایجاد توان تحول در د

 گروهاین های آزادی بخش در میان جنبشی گیرشکلهای فرودستان و در پی آن، عاملیت 

 داند.مهم و مؤثر می

ستی با توجه به نظریات اسپیواک طیب صالح با اهداف مشترکی همچون: مبارزه با فرودــ 

غنی و  رعیت، فقیر ومضاعف زنان در نظام مرد ساالری و مقاومت علیه نابرابری حقوق ارباب 

ستان، دو پراکنده روشنفکران و به دنبال آن فرو  و مذهبی و غیرمذهبی، به جنبش های محلی

رتباط ها انسجام بخشیده است؛ و در نهایت برقراری اای از ردپاها و نشانهعنوان شبکهبه 

یجی کل تدراخالقی سیاسی را در جامعه فرضی روستایی خود، تنها از این طریق آن هم به ش

 داند. و مستمر امکان پذیر می
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مادین نی طیب صالح از مراسم ازدواج ر خاتمه داستان، توصیف هنرمندانهرسد دبه نظر میــ 

ریخی از موقعیت زمانی و تا مثبت ثیرپذیریأدو شخصیت متفاوت داستان عرس الزین که با ت

ین و تمثیلی نماد ،خلق این اثر در دوران شکوفایی پس از استقالل کشور سودان ساخته شده

ز نه ای بارز اهای این ازدواج استثنایی نموویژگی روستایی است.ی معهی جاخوشبینانه از آینده

امری  ه اسپیواکامکان برقراری ارتباط اخالقی در سیاست جوامع ستم دیده است که از دیدگا

 گردد.  تلقی می دشوار و زمان بر

 

 ـ پیشینة تحقیق:
های متعددی در حوزة مطالعات و گرای سودانی پژوهشدربارة آثار طیب صالح نویسندة واقع

زینب  نظریات پسااستعماری صورت پذیرفته است. از جملة این مقاالت مقالة زهرا سلطانی و

ز طیب ا موسم اهلجرة الی الشمالگفتمان پسااستعماری در دو رمان »دهقانی است با عنوان 

بازتاب  که در آن به بررسی تطبیقی این دو اثر از حیث نحوة« سیمین دانشور صالح و سووشون

های های پسااستعماری در رمانمقایسة تحلیل جلوه»استعمار پرداخته شده است. مقالة دیگر 

 موسم هجرت به شمال طیب صالح و سووشون سیمین دانشور است که در آن رضا ناظمیان و

همچنین  اند.رب پرداختهامدهای استعمار در ایران و جهان عنیا، به بررسی پیمریم شکوهی

 گفتمان در استعمارگر آموزش و زبان کارکرد تحلیل»در مقالة  همکارانمحمدی و 

 پیش دورةعتقدند م« الکان گانةسه هاینظم اساس بر «الشمال إلی الهجرة موسم» پسااستعماری

 برای استعماری هایمدرسه به ورود و انگلیسی زبان باقهرمان داستان/مصطفی سعید  آشنایی از

 و اصلی مادر با مصطفی آن در که دهدمی تشکیل را الکان نظریة خیالی ساحت آموزش،

 .دارد عمیق پیوندی( آفریقا) نمادین
خوانش پسااستعماری رمان موسم هجرت به شمال اثر طیب صالح پژوهش دیگری است که 

این تحقیق، به تحلیل مفاهیمی از قبیل من/ دیگری )مرکز و کمال باغجری و شهریار نیازی در 

موسم اهلجرة الی الشمال محوری و جنسیت در متن روایی  حاشیه(، دو رگه بودگی، نژاد، اروپا
 اند.پرداخته

نگاهی به »الزین مورد بررسی و تحلیل واقع شده، از معدود مقاالتی که در آن داستان عرس

داستان این مجموعة  ۳اثر یاسمین چگینی است که در آن هر « مجموعه داستان عرس الزین
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رنگ زنان داستانی، مورد بررسی قرار گرفته و نقش پررنگ مردان و عدم حضور یا حضور کم

 داستان بازنمایی شده است. ۳در این 

در دو « پردازی در رمان عرس الزین طیب صالحشخصیت»در مقالة سکینة بناساز با نام 

وگو، کنش و ایجاد مستقیم و غیرمستقیم، یعنی از زاویة دید دانای کل و گفت حوزة توصیف

 های خاص، سخن به میان رفته است.ارتباط بین عملکرد اشخاص داستان با اسم

نظریات پسااستعماری  ،ستهاین اثر برجهای صورت پذیرفته بر اما در هیچ یک از پژوهش

ین است همین سبب، در این مقاله، سعی نگارنده بر امورد نقد و بررسی واقع نشده است. به 

اسپیواک دربارة  فمینیستی ـ های پسااستعماریکه این داستان براساس برخی از دیدگاه

 فرودستان مورد خوانش و بازبینی قرار گیرد.

 ـ اسپیواک و رویکرد فرودست پسااستعماری
شناسی ادوارد سعید( در تاب شرقنظریة پسااستعماری از اواخر دهة هفتاد )پس از انتشار ک

ای انتقادی به رسمیت شناخته شد. وی از منظری متفاوت به به عنوان نظریه 1978سال 

طالعات موقعیت شرق و عملکرد غرب پرداخته است. پس از آن تحقیقات دربارة این نظریه با م

کالت افراد درجه بابا و گایاتری چاکراورتی اسپیواک با تأکید بر مشمتفکرانی همچون هومی

 الفظیتحت معنای در فرودست ادامه یافت. (subaltern)دوم جامعه، تحت عنوان فرودستان 

 .دارند قرار ترپایین جایگاه در موقعیت لحاظ به که است کسانی مقولة خود،

مارکسیست ایتالیایی در کتاب دفتر  2دست را نخستین بار آنتونیو گرامشیواژة فرو»

های اجتماعی زیر دست و در های زندان به کار برد. او این واژه را در اشاره به گروهیادداشت

مسأله فرودست زمانی . »(1۴1-1۴2 :1۳89،)شاهمیری« به کار گرفت.« متعلق به مرتبة فروتر»معنای 

آیا فرودست »ای با نام در مقاله کدر نظریه پسااستعماری به یک اصل بدل شد که اسپیوا

: همان)« های گروه مطالعات فرودست انتقاد کرد.فرضبه پیش( 198۳)« تواند سخن بگوید؟می

فرو  سپیواک در موردا»گردد. . این مقاله نقطه عطفی برای مطالعات فرودستان محسوب می(1۴6

ای از انسان فرو دست نه ما به زن هندی به عنوان نموا، کنددست به طور کلی صحبت می

کند و تحلیل درخشانی از سنت ساتی )خود سوزی زنان بیوه هندی بعد از مرگ اشاره می

ی زن اشاره تفوق بعد جسمانی در مسئله دگییدهد. او عالوه بر ساتی، به پیچشوهر( ارائه می
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گیرد که یدست از آنجا نشأت مکید اسپیواک بر مشکالت زنان فروأت (9: 1۳97کریمی،)«کند.می

، مسیر تفاوت جنسیتی به دستی فروی سوژهخط سیر محوشدهدر درون »معتقد است: 

تاریخ  یابژه ، هم به مثابهجنسیتایدئولوژیک ود... بر ساخت صورت مضاعف حذف می ش

دست در ومی سازد، اگر فر طسوژه ی شورش، مردان را مسل هنگاری استعماری و هم به مثاب

 ترحتی عمیق، زن فرودست تواند سخن بگویدیخی ندارد یا نمیاستعماری هیچ تاربافتار تولید 

، اسپیواک و همفکرانش مطالعات (۵۵:1۳97واک،یاسپ).«گیردمی از)مرد فرودست( در سایه قرار

شناسی گروه فرودست جنبة شوند، که سیاست و اقتصاد و جامعهخود در دو حوزه ترسیم می

ساز این وضعیت هایی که زمینهایدئولوژی، اعتقادات و باورها و فرهنگآشکار آن است و 

 هستند، جنبة مخفی و پنهان آن است.

ن و یکی دیگر از شاخصه های رویکرد فرودست پسااستعماری اسپیواک، تمرکز بر نقش نخبگا

روشنفکران بومی در بیرون کشیدن صدای تضعیف شده ی فرودستان و شکل گیری جنبش 

 های آزادی بخش مردمی در بستر متون ادبی است. 

 الزینـ طیب صالح و داستان عرس
نگارانی که گرایشات مارکسیستی داشته نویسندگان و تاریخخالف بر ۳طیب محمد صالح احمد

شدة ادیان )به ویژه دین اسالم( و نسبت به رسم و رسوم مردم فرودست و تجربة زندگی

مذهبی را در  ـ تفاوت بودند، احیا و پیروی از اعتقادات و باورهای ناب و مثبت دینیبی

 داند.الزم میضروری و  بخشی و رستگاری قشر فرودست امریآگاهی

جز زین با خودآگاهی از طبقه به الزین عرسهای کنشگر و مثبت داستان شخصیت

اجتماعی خود هر یک به شکلی متفاوت و ویژه در جایگاه نمایندگان بومی روستاییان، هم 

هم، عامالنی برای بیداری و و های آشکار و پنهان طبقات فرودست هستند بیانگر دردها و رنج

آیند. در رودستان و بهبود اوضاع خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی آنان به حساب میرستگاری ف

حمایت از زین مردی که مردم او  در پیداستان مورد نظر حنین یک راهب و مرتاض است او 

که در جریان مردی سرکش، بی اعتقاد و منفعل  ،الدینپنداشتند و با ارشاد سیفرا دیوانه می

پس . گرددمیدهکده آسا در آغازگر تحوالت معجزه شود،یز از نو متولد میانگای شگفتحادثه

آرام ، آرامجز کار و زحمت تفریح دیگری نداشتنددر این دهکدة ابتدایی و ساده که مردم از آن 
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نما بر شود، امام جماعت به عنوان فرادستی ریاکار و مذهبیهایی تشکیل میاحزاب و اردوگاه

پیوندند و شود، و بدین ترتیب گروهی به امام جماعت میدهکده حاکم می روح و روان مردم

ای روشنفکر همچون کمیتة محجوب و یارانش به شکل پنهان و نه علنی در صف مخالفان عده

ازدواج زین با نعیمه  ،ترین اتفاق داستانترین و عجیبگیرند. اما مهمامام جماعت قرار می

دختر روستا است. صالح با توصیف ازدواج شکوهمند و استثنایی ترین ترین و شایستهمستقل

 پراکنده و تدریجیهای ترین اتفاق و از نتایج جنبشبرجستهاین پیوند نوظهور را،  و زین نعیمه

 اند. داند که از دل مردم برخاستهمی

هویت و اقسام آن، پیوندخوردگی هویت فردی و اجتماعی  ـ تعریفی از مؤلفه

 ا با دو مؤلفه صدا و عاملیت هشخصیت
فاوتی های مته مورد توجه متفکران بوده و پاسخهای بشر که هموارترین پرسشیکی از کهن 

با  را وال ما، من کیستم؟ پاسخ به این سست که انسان از خود می پرسداین انیز به آن داده اند 

نظریات  گان، در حوزهاز واژاین واژه مانند بسیاری  .سازد مفهوم هویت اصلی انسان آشنا می

 یتهو»اما به شکل تحت الفظی و عمومی: .گیرد، معانی متفاوتی به خود میو علوم تخصصی

 روابط و فرهنگی اشکال جمعی، فضایِ  با را شخصی یا درونی دنیای که است مفهومی

 (.77:1۳8۵ رهبری،)« .کندمی ترکیب اجتماعی

 هویت فردی و هویت اجتماعی.شود: هویت به دو دسته اصلی تقسیم می

ماعی در مجموع به نوعی آگاهی اطالق می گردد که هر فرد در فرایند اجت هویت فردی الف:

ای کند. این خودآگاهی واسطه ی بین دنیشدن و تعامل با دیگران درباره ی خود کسب می

-نشو ک بیرونی و درونی فرد است و در هر تعاملی رابطه شخص را با خود و دیگران تنظیم

 تعدیل می سازد. را هایش 

به منزله شخصیت برای یک فرد است و به رابطه بین خود و دیگران  هویت اجتماعی ب:

 )گروه های اجتماعی( اشاره دارد.  

ها، تصمیمات، اعمال مداوم )فردی و جمعی( و آثار ها، گرایشهویت در قالب ترکیبی از بینش»

 (۴: 1۳97 ،یباش)قافله« گیرد.می تدریجی آنها در درون خوِد فرد شکل
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های کالن و محوری تاریخ، فرهنگ و جامعه فروپاشیدن روایت»هدف منتقدان پسااستعماری:

« تکه شده.های تکهها و فرهنگها، هویتبینیای متکثر و گسترده از جهاناست و ایجاد آمیزه

 ویکردر ی حوزه در دیگری/خود مقوله با هویت افراد میان این در .(1۳2 – 1۳1: 1۳89)شاهمیری، 

ن، ما با مهویت در واقع وجه تمایز میان  .ستا یافته معناداری تقابل استعماری، پسا فرودست

شود و دیگری است که این دیگری در اشکال متفاوت مثل رقیب، دشمن و مخالف ظاهر می

اسی استدالل کتاب شرق شندر حالی که ادوار سعید در مقدمه گیرد. در مقابل هویت قرار می

یواک نزد اروپاییان است، اسپ "دیگری"کرد که شرق یکی از عمیق ترین و پربسامدترین صور

 خ اخالقیکوشیده است تا این دوگانگی بی انعطاف خود/ دیگری را متزلزل سازد تا بتواند پاس

 وت فرسا به زندگی مردم ستم دیده جهان سوم بدهد. چنین کوشش متفکرانه ای بسیار طاق

 (7: 199۵)اسپیواک،خواند.  دشوار است و بدین سبب اسپیواک اخالق را تجربه ناممکن می

 

 مؤلفة صدا  مفهومـ 

در  در قرون اخیر و»وی معتقد است:ک از صدا همان صدای فرودستان است. تحلیل اسپیوا

های جوامع جهان سوم به ویژه کشورهای آسیایی، صدای فرودستان از سوی حکومت

اقعی واستبدادی شنیده نشده است بدین معنا که قدرتمندان داخلی یا به نیازهای ضروری و 

دامه خود ا ها به استثمارترین پاسخگویند یا با کمزنان و مردان، کشاورزان و کارگران پاسخ نمی

یر خواهان تغی ”تواند سخن بگوید؟دست میآیا فرو“دهند به همین سبب وی در مقالة خود می

در مواضعی است که صدای استعمارگر و روشنفکر در مرکز توجه قرار داده شده است و 

 (۵8: 1۳92 ،۴ورتون)م« خواهان شنیده شدن صدایی است که غالبًا از متون حذف شده است.
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 در داستان عرس الزین تیهو با آن یوندخوردگیپ و تیعامل مفهومـ 
 ظرفیت اشخاص برای کنش اجتماعی مستقل به مفهوم agencyدر علوم اجتماعی عاملیت یا 

ه ساختارها، عوامل موثری نظیر طبق ،در مقابلاخت انتخاب های آزاد خود میباشد. و س

 کند. یماجتماعی، دین، جنسیت، قومیت و... هستند که عامل و تصمیماتش را تعیین یا محدود 

بر این  عاملیت اشاره به قدرت عمل و یا انجام عملی دارد و این اصطالح در نظریة معاصر،»

بلی س)سن « ل، عملی را انجام دهند.ا استقالبتوانند، آزادانه و سؤال متکی است که آیا افراد می

 (.62: 1۳9۵، ۵به نقل از اشکروفت

 

 عاملیت از منظر اسپیواکـ 
 اسپیواک یکی از معدود متفکران پسااستعماری است که بر عاملیت فرودستان در شکل

 هموارهغربی نخبگان » معتقد است: وی گیری مبارزات آزادی بخش تاکید و تمرکز دارد.

های خودجوش، خشونت گرا و عاری از محتوا و  را به صورت حرکتهای رعیتی جنبش

های فرودست از توان عاملیت سیاسی گروهسازمان دهی بازنمایی کرده اند و اغلب اوقات نمی

جا کردن اسپیواک با جاب (8۴ـ8۳: 1۳92)اسپیواک،  «تشخیص داد.را ی نخبگان این ویژگی برساخته

ی و جنبش ها "عاملیت"بخش ملی هندوستان به تمرکز بر نظرگاه انتقادی از جنبش آزادی 

غییر دهد که عاملیت تما را به سمت این انگاره سوق می اجتماعی گروه های خاص فرودست،

ه نام بدر کتابی او  (.86: 1۳92)مورتون؛ ی بخش در بین فرودستان جای دارد.های آزاددر جنبش

ت را پیش زمینه مبارزا ی اخالق به سیاستپایه حرکت دشوار تدریج»: "6های خیالینقشه"

 واقعی هر روزه ی جوامع فرودست برای تبدیل شدن به شهروندان آگاه و با حقوق مشخص

 ( 72: 1۳92)اسپیواک،« . سیاسی قرار می دهد

 

 

 

 الزینها در داستان عرستحلیل عاملیت شخصیت ــ

 



                                1401شتاء ، 65 الـالعدد                                           حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

152 

 ی به توصیف موشکافانه ،در داستان عرس الزین در روند حوادث داستانطیب صالح نیز 

 یهاهای اجتماعی شخصیتو جنبش هویت )فردی و اجتماعی( و در پی آن عاملیتذهنیت، 

نین زین با فطرتی پاک و خدادادی، ح :چونهم یهایشخصیت ،اصلی داستان پرداخته است

 ذ او.بانفو کمیتهروستا و محجوب و اعضای  یعارفی پیشگو، نعیمه یگانه زن مذهبی و نوگرا

های روشنفکر و بومی از میان زنان و مردان طبقه ی متوسط و بسیاری از این شخصیت

مشکالت جامعه و  عمومًا در رویارویی با عامالناند. این فرودست جامعة روستایی برخاسته

نخست اند. هاز خود بروز داد ،متمایز از دیگراناجتماعی و کنشی  ،مقابله با قدرتمندان داخلی

و  تعالیم دینیکسب ی و چه از سر آگاهی و ، فطرآنها چه به شکل ناخودآگاههویت درونی 

مینه ز؛ و سپس دچار تحول گردیده رهبری دینی یمستمر و صبورانههای و راهنماییاجتماعی 

وه در ین گرحاصل این فرایند توانمندی ا فراهم شده است.آنها آرمانی  فردی وهویت احیای 

 به افرادیآنان و تبدیل کردن  شخصیت های فرودست داستانهای ایجاد تحول در دیدگاه

  . بودآگاه و مبارز مستقل، 

 هویت فردیو  با وجود موقعیت اجتماعی ی بومیهاشخصیتروشنفکران و هر یک از این 

ن جنبش رهبری و یکپارچه کرد عاملیتِ ، متفاوت اما به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی مشترک

وزه و که به شکل پراکنده اما هر ر، جنبش هایی داشتندبه عهده گرفته  های فرودستان را 

  .صورت می پذیرفتشان و اجتماعی فردیی برای کسب حقوق تدریج

ل فرودستان، همچون: تقابو مشکالت  مسائلتدریجی  کن شدنریشههدف مشترک این افراد 

شونت خزن و مرد در نظام  ، مذهبی و غیرمذهبی به ویژه تقابلفقیر )ارباب و رعیت(و غنی 

یت مراسم ازدواج شکوهمند دو شخصبا توصیف صالح در خاتمه روایت  بود. بار مردساالری

عه جامدرون در  ،تمثیلی نمادین از برقراری یک ارتباط اخالقی ،متفاوت )زین و نعیمه(

 د.دهمی ارائهاست(  دشوار و تدریجیتجربه ای کسب چنین )که از دید اسپیواک  روستایی

آمیز و دوستانه میان حاضران، در محیطی آزاد بود های این ازدواج، روابط مسالمتاز ویژگی

خود  ،جنسیت و هر درجه از اعتقادات دینی و مذهبیو با هر هر طبقه  درهر یک از آنان  زیرا

می دانست تا مراسم جشن و شادی به رعایت حقوق دیگران )اخالق اجتماعی( را ملزم به 

توصیف صالح در خاتمه داستان از این مراسم استثنایی ما . صورت ممکن برگزار گردد بهترین
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، از ملیت برقراری چنین ارتباط اخالقیسازد که عارهنمون میخاص اسپیواک  این دیدگاهرا به 

 نتایج جنبش های تدریجی گروه خاص فرودستان است. 

 

ی و کنشگری پذیرکنشتقابل سنت و تجدد ـ بازنمایی تلفیقی از  ـ

 الزینعرس ها در داستانشخصیت
فراهم  در ادبیات عصر حاضر به ویژه در دوران پسااستعماری، تقابل سنت و تجدد شرایطی را

پذیری( و نویسِ جوامع ستم دیده، موضوع انفعال )کنشآورده، تا در آثار نویسندگان بومی

 یابد.عاملیت )کنشگری( فرودستان به ویژه زنان نمود بیشتری 

بیان  الزین را به مثابه ابزاری برایصالح نیز از جمله نویسندگانی است که داستان عرس

می فرودستان به ویژه زنان روستایی در کشاکش فرهنگ سنتی و رسزندگی  مسائلمشکالت و 

 گیرد. فمنیستی به کار می ـــ مردساالر با فرهنگ متجدد پسااستعماری 

 »کند:ن و مردان ستم دیده چنین بیان میست را برای توصیف زنااسپیواک جامعیت واژه فرود

یت من کلمه فرودست را به یک دلیل دوست دارم و آن این است که این کلمه حقیقتا موقع

ه را دهند. این کلمه که تن به تحلیل خشک طبقاتی نمیمدار است و تبدیل به کلمه ای شد

 (76:1۳92اسپیواک، ) «ای نمی شود.نظریهشمول محدودیت های هیچ دوست دارم چون م

 د انتقاداسپیواک کاربرد مارکسیسم سنتی را در عملکرد تاریخ نگاران مطالعات فرودستان مور

و  این الگو، هیچ روایتی از زندگی» قرار می دهد و آن را خشک و بی انعطاف می داند:

-نمی ئهاراو گروه های بومی  مبارزات دیگر گروه های ستم دیده، مانند رعیت روستایی، زنان

علیه  گروه های خاص فرودستان اجتماعی جنبش هایو وی با تمرکز بر عاملیت  «کند.

ر دولت بثیر مستقیم سیاسی یا اقتصادی أشاید چنین رویارویی هیچ ت»:معتقد است. قدرتمندان

 (86)همان: «.نداشته باشد؛ اما بدون شک خالی از عاملیت و معنای سیاسی نیستند

و های محوری و اصلی داستان صالح است. شرح موقعیت زندگی زین یکی از شخصیت

دار مای است که مشمول واژه انعطاف پذیر و موقعیت ایط ویژه جسمی و روحی او به گونهشر

ست که فرودستانی اخیل زین در این اثر پدیده ی جداگانه ای از گردد. فرودست اسپیواک می

نمایی از طرف نخبگان غرب گرا که ملت ها را به عنوان ساختاری منسجم و عینی باز همواره

 کنند، نادیده گرفته شده اند. می
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پذیری فرودست است که مردم از یک سو زین یکی از زحمتکشان فقیِر روستایی و کنش

از  گردد.میروستا او را دیوانه می پندارند وبه طرق مختلف مورد تمسخر و بدرفتاری واقع 

 سوی دیگر نیز او کنشگری است که صالح به توصیف صدا و عاملیت غیر مستقیم وی علیه

ن تریترین و خاصزین متفاوتپردازد. میان دختران و پسران روستایی می ازدواج سنتی

نده نگر صالح پنهان نماجزئىغربی )بومی( و ش از دید غیرفرودستی است که نقش ویژه ا

یت و خالی از عاملمبارزه ی زین اگر چه غیرمستقیم، تدریجی و ناخودآگاه است اما است. 

هم در مدیدگاه اسپیواک بخشی . صدا و عاملیت او با توجه به معنای سیاسی و اجتماعی نیست

ه از زنجیره ی به هم پیوست»ی مبارزات رهایی بخش جامعه فرضی صالح و حلقه ای از:چرخه

 (77)همان،  «.نشانه و ردپاهاست

بخت زبانزد خاص و عام بود. او در نوجوانی داستان عشق زین به دختران زیبارو و دم»

، هنگامی که هنوز سیزده چهارده سال بیشتر نداشت، برای نخستین بار گرفتار عشق عزه

بوهی از مردم که ترین دختر ده شد. زین یک روز در میان انصحبتترین و خوشلباسخوش

اش را اش گرد آمده بودند، صدای خشن و کرکنندهپدر عزه برای کار در مزرعهتوسط اومدا 

، لح)صا« ت.بلند کرد و گفت: آهای، مردم ده، دختر اومدا عاشقی دارد، زین گرفتار عشق عزه اس

1967 :۴۵). 

شود. اومدا پدر عزه با مشکالت و درد و رنج زین دوچندان می روز به بعداز آن 

اگر تا شب، سخت کار گوید:ین نسبت به دخترش به او میساسات پاک زسوءاستفاده از اح

 یو کارهای دشوار( ۴۵:همان)« دهیم تا با تو ازدواج کند.ما عزه را می«: »نعرّس لک عزه»کنی: 

ئمًا های آب به دوش داکند. پس از آن هر روز زین با یوغی به گردن و َحلَببه او واگذار می

فرسایی در حال رفت و آمد در باغ اومدا برای آبیاری بود. و تن به هر کار سخت و طاقت

ه ها را صبوراندل با این امید واهی که عزه را به او خواهند داد همة این سختیداد. زین سادهمی

سرانجام پس از یک ماه، همة اهل ده فهمیدند که عزه نامزد پسرعمویش که اما کرد. تحمل می

زین دل به عشق مجددا کرد، شده است پس از چندی در ابو اشر به عنوان پزشکیار کار می

نشین کوز داد و باز هم با صدای فریاد او مردم ده بیدار شدند حلیمه دختر یکی از اعراب بادیه

اما طولی نکشید که حلیمه (. ۴6: همان)« من اسیر عشق دختری هستم از مردم کوز.»گفت: یکه م

هم با پسر کدی از افراد سرشناس روستا ازدواج کرد. جالب آن که زین پس از شنیدن خبر 
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اش، بی سر و صدا، از عشق خود منصرف شده و داستان عاشقانة عروسی دختران مورد عالقه

 کرد. دیگری را آغاز می

جانب  از برگزیدگی او از ایهنشانزین را بیان  سادگیو از زبان مردم، صراحت گاه صالح 

ای بود که ای بود، یا فرستادة خدا، یا شاید فرشتهشاید او یک رهبر افسانه» دانست.:خداوند می

ب بزرگی در جلد آدمی از طرف خدا فرستاده شده بود تا یادآور بندگان مؤمن خدا باشد که قل

گفتند، ها میتواند در سینة فرورفته و مقعر شخصی مثل زین، با رفتار مضحک بتپد. بعضیمی

 .(۵1-۵2: 1۳79شجاعی فر، )« ترین مخلوقاتش نهاده است.عیفخدا قدرتش را در ض

افزود پذیری( او میبا وجود آن که ابراز عالقة زین به دختران روستا بر شدت فرودستی )کنش

 شکلی ن نوجوانی بیش نبود بهتدریج و از همان زمان که زی به رسد، صالحاما چنین به نظر می

به  ساده و پاک زین ور از عشقشعله که آتش فرودستی خاکستر از میاناو را وار ققنوس

ازدواج دختر اومدا و :»کند. کنشگری ناخودآگاه خلق میدر شمایل  ،دختران روستایی است

او به  ازدواج حلیمه نقطة عطفی در زندگی زین بود، زیرا مادرهای دخترهای جوان به اهمیت

ر اجتماع جلب کرده بود، پی برده بودند، دعنوان بوقی که توجه همه را به سوی دختران آنها 

وگو با مانند و حق سخن گفتن و گفتها دور میپیرو سنت، معمواًل دخترها از نظر جوان

. در چنین فضای (۴8-۴7)همان: « جنس مخالف را برای گزینش همسر دلخواه و مناسب ندارند.

او  ود. درست مثل این کهبسته و سنتی، زین با صراحت بیان خود عامل انتقال عشق شده ب

های مأمور شده بود که دالل و فروشنده و پستچی عشق باشد. زبانش در حال ستایش زیبایی

ها ها تیز شده و چشمدختران و صدا زدن اسمشان بود. بنابراین با شنیدن صدای زین گوش

تجربه  ریج وتد مادرانشان به وشدند. دختران کرد، میمتوجه به سویی که دختر زیبا حرکت می

یافتند که هر دختری اسمش بر زبان زین جاری شود، ظرف یکی دو ماه به خانة بخت در می

به روش  خواهد رفت. نویسنده از طریق صدای زین و ابراز عشق او به دختران روستا

ا ررا به پسران و دختران اعطا کرده تا همسر مناسب و دلخواه خود غیرمستقیم این حق 

 برگزینند و یکدیگر را بهتر و بیشتر بشناسند. 

هویت فردی و اجتماعی تلفیقی زین در داستان مورد نظر دائمًا او را در نوسان میان 

 ییوستادهد. زین به سبب داشتن احساسات پاک به دختران رقرار می پذیری،کنشگری و کنش

گردد و های داستان است که مورد ستم و ظلم واقع میترین شخصیتیکی از فرودست

جایگزینی  ،بایستی دائمًا از طرف حنین و گروه محجوب پشتیبانی شود. اما در کنار آنمی
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و عاملیت غیرمستقیم و ناخودآگاه او در صدای زین به جای صدای خاموش پسران و دختران 

به مرور  ت اسپیواکیاکه با توجه به نظر گرددباعث می پیش از ازدواج دیگرآنان از یکشناخت 

دگان فرودستان به آگاهانه به عنوان نماین ،همان نقشی را ایفا کند که روشنفکران متعهد زمان

 این توانایی و عاملیت ویژه زین را خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است. گیرند. عهده می

 نوگرا  ـ عاملیت نعیمه، تلفیقی از زن مذهبیهویت و ـ 
های سرسپرده و استبدادی همچون کشور سودان حتی پس از یکی از ترفندهای حکومت

زنان  استقالل تالش مستمر برای محدود کردن فعالیت و عاملیت نیمی از افراد جامعه یعنی

تر هدف نزدیک الر به ایناست که با گسترش تعصبات جنسیتی در نظام خانوادة مردسا

و  ای که به باور او همواره نادیده گرفته شدهاسپیواک با پرداختن به زنان مستعمره» :شوندمی

بال صدایشان به گوش هیچ کس نرسیده است رویکردی همزمان فمنیستی و پسااستعماری را دن

داند. جدا میسومی و زنان کشورهای استعمارزده را از دیگر زنان کند. او مسئله زنان جهانمی

اند؛ یک بار به دست نظام رانده شده چرا که باور دارد این زنان دوبار استثمار و به حاشیه

: 1۳89 ،یریم)شاه« پدرساالر خانواده و جامعة خود و دیگربار از سوی نیروی خارجی استعمار.

ولی مکانی معم فمنیست در چارچوب پسااستعمارگری از موقعیت زنی عادی در». (1۳9-1۴0

گیرد تا به او تر نیز در نظر میشود در حالی که موقعیت او را در ارتباط با مسائل وسیعآغاز می

های کلیدی یکی از شخصیت (1۳7: 1۳91 انگ،ی) «.بنیان نیرومندتر جمعی بودن را اعطا کند

در در جایگاه زنی مستقل  اوو هویت  نقشداستان عرس الزین نعیمه است که صالح به 

هایی ها و نقشها از جمله زنان معمواًل خود را با ویژگیانسان»مرکزیت بخشیده است.  داستان،

کنند که از نظر خودشان ارزشمند و دارای اهمیت بیشتری است. اما خود آرمانی تعریف می

هایی است که هم در هویت نقشی مسلط ها و نگرششخص که پایدارتر است مبتنی بر ارزش

 .(1۵2: 1۳8۳جاه، )ساروخانی، رفعتت شخصی نفوذ دارد. و هم در هوی

ترین حاصل چندین عامل محیطی بر هویت زنانه و شخصی نعیمه تأثیرگذار بود که از مهم

و تربیت صحیح  یقرآنآیات توان به حضور او در مدرسه ابتدایی، یادگیری و حفظ آنها می

ای بود که وی نسبت به زنان ر نعیمه به گونهفراگیری آیات قرآنی ب خانوادگی اشاره نمود. تأثیر

های بزرگی برای آینده داشت. کرد و آرمانمقدسی چون حضرت مریم همزادپنداری می
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کرد که خود را وقف خدمت نظیر تصور میبخشش را مثل یک زن، زنی با زیبایی کم»

ند. گر چه کشوهرش کرده است. همیشه این رویا را داشت که یک روز فداکاری بزرگی می

کرد دانست این فداکاری چه چیز و چگونه خواهد بود. و بعد همان احساسی را تجربه مینمی

 .(۵7: 1۳79فر، )شجاعی« خواند.که وقتی سوره مریم را می

رسید گرمای خاصی در قلبش اندیشید. وقتی به زین مینعیمه حتی به ازدواج با زین نیز می

کرد که ممکن است یک مادر نسبت به فرزندش چنین احساسی داشته باشد. او احساس می

ز انعیمه را  آرمانی، ذهنیاتم است نیاز به توجه دارد. همین افکار و کرد چون زین یتیفکر می

 تصوراتیشان کرد. دختران روستایی دربارة ازدواج و همسر آیندهدهکده جدا میدیگر دختران 

 بود یضاتاستثمار دختران در دوران کودکی و نوجوانی که ناشی از تبعی ،خالف واقعیت داشتند

یسه با که پدران و مادران در محیط مردساالرانه ی خانواده نسبت به فرزندان دختر در مقا

پذیری( تدریجی گردید که دختران دچار انفعال )کنششدند، باعث مییفرزندان پسر قائل م

نیز  چنانچه صالح خالف واقعیت در سر بپرورانند. یشان ذهنیاتشوند و دربارة همسر آینده

پنداشتند، که آنان می» کند:تصورات دختران روستا را دربارة ازدواج به این شکل بیان می

رسد و پشت در خانه آنها توقف خواهد با اسبش از راه میای در یک غروب درخشان شوالیه

 .(۵9: همان)« کرد و آنها را از میان خانواده ربوده و با خودش خواهد برد.

طلب، چندهمسره و پس از ازدواج با مردان برتری بسیاری از این دختران ،با این وجود

شدند. اما آنچه مسلم است در پذیرتر تبدیل میتر و کنشمسن به زنانی با شخصیت انفعالی

ی، شود که سیاست جهان سومبا این فرض آغاز می»دیدگاه پسااستعماری: بنیادعصر جدید 

نان زرا سیاست پسااستعمارگری بدون حضور زنان وجود ندارد و بسیاری از عناصر و اجزاء 

 (1۳6: 1۳91)یانگ، « .کنند تعیین می

تقابل سنت و مدرنیته و افزایش بر اثر  ،در جوامع پسااستعماری با همین فرضیه امروزه

به ظهور زنانی با  و هپذیر کاسته شدک اندک از شمار زنان منفعل و کنش، اندآگاهی زنان

در میان زنان مذهبی نوگرا و زنان مذهبی سنتی، دستة :» .ه استافزوده گشتعملکردی تلفیقی 

اول دربردارندة زنانی است که دارای یک گرایش مذهبی هستند و با در نظر گرفتن سه بعد 

آیند، اما تحت تأثیر تحصیالت و اعتقادی، مناسکی )رفتاری( و پیامدی، دیندار به شمار می

دقیقًا و کنند قادی خود بازاندیشی و بازنگری میسایر منابع فرهنگی در بنیادهای رفتاری و اعت

های دینی خود، کنند. این زنان ضمن حفظ ارزشطبق الگوهای سنتی دینداری فکر و عمل نمی
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 – 1۵7: 1۳8۳)ساروخانی، « اند.برخی از عناصر زندگی مدرن را در زندگی روزمرة خود وارد کرده

1۵6). 

حسوب منعیمه نیز با کسب هویت فردی و آرمانی که وجه تمایز او با دیگر دختران روستا 

ساس را داشت که ازدواج هم به طور این احاش مذهبیشد ضمن آن که براساس اعتقادات می

افتاد و  خداوند مقدر کرده، اتفاق خواهد همانطور کهغیرمنتظره، مثل تولد و بیماری و مرگ 

ن را به عنوان همسر و مادر روی دوش او خواهد گذاشت، اما همچون زنامسئولیت بزرگی 

ود و تسلیم تقدیر نشامروزی این حق را نیز برای خود قائل بود که دربارة سرنوشت خویش 

داد. یعنی العمل نشان میآزادانه عمل کند. نعیمه در پاسخ به خواستگارانش تنها یک عکس

ه کو پدرش دریافته بود « ة ازدواج نیستم.من هنوز آماد»گفت: هایش را باال انداخته و میشانه

. وقتی خبر ازدواج (۵9: 1۳79فر، )شجاعی« احساس و انگیزة درونی او بود.»این حالت نعیمه: 

تا، به نعیمه و زین در ده پیچید، امام جماعت به نمایندگی از طرف گروهی از مذهبیون روس

، گردد. تا مانع این وصلت که به نظرشان، نامناسب بود منزل پدر نعیمه )حاج ابراهیم( رفت

 های امام جماعتنعیمه در برابر مخالفت ،پس از مالقات این مرد صاحب نفوذ با حاج ابراهیم

العجلی نسبت به )خود/دیگری( و در جایگاه زنی با احساس عاملیت باال در تصمیمی ضرب

د را به عقها، مروز پنجشنبه آن»ن به او گفت: زی ، به خانه زین رفت و در حضور مادراش آینده

از . (10۳: همان)« هم زندگی خواهیم کرد شویم و ما باآورند، تو و من زن و شوهر میتو در می

شود افراد احساس کنند از طریق تصمیماتشان بر احساس عاملیت باال موجب می» آنجا که:

اش را ترین تصمیم زندگی. نعیمه نیز بزرگ(۴۳2: 1۳97)فتحی، « زندگی خود مهار بیشتری دارند.

و  مام جماعت نشودتا تسلیم زورگویی ا اش برگزیدعملی کرد و زین را به عنوان همسر آینده

یانة مو در ابرای زنان و دختران فرودست باشد.  یالگویبه عنوان اولین زن کنشگر روستا، 

 یمبارزه وشت خود پرداخت. و هویت مثبت مذهبی و مدرن به تأمل و بازنگری دربارة سرن

همسر  زین به عنوان ابقدم شدن در انتخبا پیش را در برابر دیگری )امام جماعت( ”خود“

 آغاز نمود.اش آینده
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 نالزین و تلفیق هویت فردی و اجتماعی آنانقش طبقه روشنفکر در داستان عرس ـ
حتی مشکالت اجتماعی سیاسی، فرهنگی و با اسپیواک معتقد است که روشنفکران بومی، 

ان به رفع آشنایند. بنابراین بهتر از دیگرمحروم جامعه خویش  زنان و مردانخانوادگی  مسائل

برخی از روشنفکران به دلیل آشنایی نداشتن با مشکالت »پردازند. مشکالت فرودستان می

رس . در داستان ع(۳۳1: 1۳92ورتون، )م «برای فرودستان باشند. توانند نمایندة مناسبیواقعی، نمی

شان با امام، تقسیم شده بود. )مردم ده های کاماًل مجزایی با توجه به رابطهده به اردوگاه»الزین:

 کردند برای این که در نظر آنها او یک شخص نبود بلکه یکامام را هیچ وقت به اسم صدا نمی

به عنوان اردوگاه های مخالف با امام جماعت )یکی از مهم ترین ( 91: 1967 ،صالح)« نهاد بود.(

رو در میانهگروه . )بودندروی محجوب میانه (اعضای ارودگاهمسئولیتنما و بیفردی مذهبی

شغول م(. اشخاصی که در این گروه ”یدیگر“در تقابل با امام جماعت در جایگاه  ”ما“جایگاه 

ی خود، فرد هویتو هر یک با توجه به  فعالیت بودند، از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بوده

 فعالیتی ویژه را به نمایندگی از طرف مردم بومی به عهده داشتند. 

ترین ویژگی اردوگاه محجوب هماهنگی فکری آنان بود که در نهایت به قول راوی: مهماما 

متمایز از  ی. با این حال خصوصیات(98)همان: « .شان مجموعًا یک مغز متفکر بزرگ داشتندهمه»

گردید متناسب با آن هر شد که موجب میدیگر افراد گروه نیز در هر یک از آنها مشاهده می

در تعامل با  عبدالحفیظ ،شکالت مردم روستا به عهده گیرندیک مسئولیتی را در جهت رفع م

را  خبر ازدواج پسر فالن کس یا فوت پدر فالن کس»انه، مؤدبداشتن رفتار به دلیل روستاییان 

داد که فالن فرد از مسافرت برگشته و بعد همگی برای عرض کرد و یا خبر میگوشزد می

رفت و این واقعیتی شدند. گاهی هم برای نماز به مسجد میتبریک و عرض تسلیت راهی می

تر کرد. طاهر رواسی تندمزاج بود و به همین دلیل در موقع مبارزه سریعبود که از بقیه پنهان می

کرد. اما در برخورد و مباحثه با مأمورین، سعید بهترین بود یه از چوب و چماق استفاده میاز بق

های حساسی داشت و از دورترین نامیدند. حامد ود رئیس، هم گوشو او را وکیل مدافع می

ها مجموعًا کرد، در منازعات و مسائل مربوط به زنآوری میگوشه و کنار ده اخبار را جمع

گرترین آنها شد. محجوب نیز داناترین و حیلهمایندگی حل مسئله به او محول میمأموریت ن

گرفت، بود، فردی غیرقابل نفوذ و سخت که وقتی رهبری یا سرپرستی کاری را به عهده می

آمدند رتبة دولت که به منطقه میهای عالیکوشید. همة هیئتمحکم و استوار در پیشبرد آن می
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وگو کرده و در نهایت بعضی از دانستند. اکثرًا با او بحث و گفتاپذیری میناو را آدم انعطاف

های مختلف اعالم های محجوب پیشنهاد استعفای خود را از کمیتهآنها به دلیل سختگیری

 (99-100: 1۳79شجاعی فر، )« نمودند.می

]جوامع  گیرد که هویت مااسپیواک با تکیه بر رویکرد واسازانة خود نتیجه می»اگرچه 

صالح اما . (2۴1: 1۳89)شاهمیری، « ثبات است.جهان سوم[ فاقد مرکزیت و یکپارچگی و ذاتًا بی

و  های نجات فرودستان روستایی را عاملیتاز راه دیگر ای روشنفکر یکیدر مقام نویسنده

یِ اعضای گروه محجوب و یارانش در رسیدگی به امور خانوادگی، اقتصادی و اجتماع جنبش

 مسوولیتیعاملیت و برخورداری از هویتی منحصر به فرد،  داند که هر یک باجامعه می

 ،وحدت فکریبه علت در مجموع نیز  .را در رفع مشکالت مردم به عهده داشتند اجتماعی

د را اداره اردوگاهی یکپارچه و قدرتمنو رفع نیازهای مردم، ی ماموران دولت مقاومت در برابر

. این آمدندیمکارآمد به حساب  یعامالن ،اهداف مشترک و همفکری آنها با داشتن کردند.می

ی یوستهپحلقه ای دیگر از زنجیره ی به هم  ،دیدگاه اسپیواکبا توجه به  نهاد اجتماعی نیز

 . گشتندوب میآزادی بخش فرودستان محسجنبش های 

 ایدئولوژیک در داستان عرس الزین ــ نقش هویت و عاملیت دینی 
ن رکین با پذیرش دین به عنوان اصلی اعتقادی و رک»ر از هویت دینی داشتن آن است که:منظو

در زندگی، تغییرات و نتایج مهمی برای فرد مؤمن در وجوه مختلف حیات وی حاصل 

تن در فضایی سرشار از تعالیم و حیات دینی داشتن، زیسشود، قدر متقین دین الهی و می

های روحانی، فرد و جامعه را واجد شئونات و احواالتی از تجربه ءهای دینی و مملوآموزه

 .(8: 1۳8۴)جوانی، « نماید.برد، میای که در این فضا به سر نمیمتمایز از افراد و جامعه

حنین، مرد  هویتسالم و مراد از هویت دینی، مراد از نقش دین در داستان پیش رو، دین ا

عارف، دیندار و مقدسی است که وجود پربرکتش چه هنگام حیات و چه پس از مرگ، 

آسایی را در اوضاع اقتصادی، اخالقی و فرهنگی مردم روستا به وجود آورده تحوالت معجزه

ن الهی اسالم هویت بود. معجزاتی که تا پیش از آن سابقه نداشت. حنین با پذیرش عمیق دی

خودش را به طور کامل وقف دینش  اوفردی و اجتماعی متمایز از دیگر مردم روستا داشت. 

رفت و گذراند و شش ماه دیگر را به بیابان میکرده بود. شش ماه را در ده به نماز و روزه می
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سیار بودند و  حنین با گروهی از مردان مقدس رابطه داشته که» گفتند:شد. مردم میناپدید می

های یکی از جدیدترین نوع گونه. »(۴9: 1۳79فر، )شجاعی« زندگیشان را وقف خدا کرده بودند.

هویت دینی، هویت دینی ایدئولوژیک است که حاصل دوران معاصر است. مسلمان معتقد به 

ر کوشد تا بهشت را به عنوان مظهر یک زندگی کامل و جامعة انسانی دایدئولوژی اسالمی می

ردازد. تکلیفی به غایت عظیم در خویش پجهان ماده ایجاد کند. لذا به آبادانی این جهان نیز می

کند و بر این باور برای رهایی، نجات، فالح و رستگاری خود، جامعه و بشریت احساس می

است که همة مؤمنین به اسالم در حد وسع خویش نقش و رسالت انبیا را بر دوش دارند. طبعًا 

این منش به شکل تکلیف جدی در ایجاد تغییر در محیط اجتماعی و زندگی جمعی  حاصل

 .(1۵: 1۳8۴)جوانی، « شود.گر میجلوه

های مهم داستان صالح است که به دلیل آن که خود را به از جمله شخصیت نیز «حنین»

زین و  عنوان مسلمانی معتقد به ایدئولوژی اسالمی در برابر مشکالت طبقة فرودست از جمله

داند، نقش الدین متکلف میرهایی و رستگاری مردی گمراه، فاسد و زورگو همچون سیف

های زین کنندة دردها و رنجکوشد بیانحنین می کند.ایفا میآنها در بیداری عارفی روشنفکر را 

نقش  او اک الهیپو هویت فطرت  احیای کشاند و درباشد. او را به صحنه و مرکز داستان می

 کند.بازی می

م دختران واسطة آشنایی و رساندن صدا و پیا ،ی غیرمستقیمازین با وجود آن که در مبارزه 

دل و فرودست است که به خاطر گردد، اما مردی سادهمر ازدواج میو پسران به یکدیگر در ا

گردد. دوستی فرسا و گاه نیز تنبیه بدنی میکارهای طاقتمتحمل مندی به دختران روستا عالقه

ارا دنماینده و ناآگاه است. حنین با حنین با زین به واقع، حمایت از او به عنوان فرودستی بی

الدین به کوشد تا تکلیف جدی خود را در رساندن زین و سیفیبودن منش و هویت دینی م

آسا از به بهترین صورت ممکن عملی کند و گویی در این راه به شکلی معجزه ”خود مطلوب“

 شود.طرف خداوند حمایت می

های اخالقی حنین با زین و دیگر دوستانش بخشی از رسالت حنین است. به ویژه گفتمان

شود. در شبی استثنایی زین مثل همیشه دچار تشنج ر دردسرهای عظیم میهنگامی که او گرفتا

الدین که در عروسی خواهرش با تبر بر سر با نیروی عجیب به سمت سیف او .شودعصبی می

فشرد دائماً گردد. زین در همان حال که گریبان سیف الدین را میور میاو کوفته بود، حمله

مردان نیرومندی همچون ( 6۵: 1۳79 فر،ی)شجاع« خواهم کشت. این نره خر را»کرد: تکرار می
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انگیز حضور داشتند، هر چه محجوب، احمد اسماعیل و طاهر رواسی که در آن صحنة هراس

الدین را نجات دهند، نتوانستند اما ناگهان کردند تا در این کشمکش مرگ و زندگی، سیف

الزّین »: یاهو و غوغا می گردد که می گویدصدای حنین، آرام و پر صالبت، جایگزین آن همه ه

و زین ( ۴۵: 1۴17 ،)صالح« .زین، خدا از تو راضی باشد، رهایش کن« »المبروک، اهلُل یرضی الیک.

عبدالحفیظ،  .رمق نقش زمین شدالدین را رها کرد و بیبه محض شنیدن صدای حنین، سیف

وقتی هوا به »گوید: الدین موقعی که به هوش آمد با قاطعیت میترین شخص به سیفنزدیک

هایش را باز نمود اولین کلماتی که گفت این هایش رسید و اولین نفس را کشید و چشمشش

و از آن لحظه « دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد پیغمبر اوست.شهادت می»بود: 

 .(69 – 70: همان)« رو شد که برای همه غیرمنتظره بود.الدین با تحولی روبهعد زندگی سیفبه ب

الدین در حقیقت تولدی دیگر و بازگشتی به فطرت پاک گفتن شهادتین از زبان سیف

انگیز بیانگر تأثیر صدا و بود. تصویرسازی طیب صالح از آن شب روحانی و شگفت واانسانی 

آن  همة حاضران درالدین و سیفنین و برکت وجود قدسی او در بیداری عاملیت فرابشری ح

ترین دختر فردا تو با به:» در همان شب استثنایی حنین به زین بشارت داد کهفضای ویژه بود. 

 .(67: 1۳79 فر،ی)شجاع« ده ازدواج خواهی کرد

 صالح نقش حنین با توجه به تأکید اسپیواک بر نقش مؤثر روشنفکران در زندگی فرودستان،

پس از آن همه وحشت و هیاهو که زین کند. پیشگو آشکار می وروشنفکر به عنوان روحانی  را

به فطرت پاک و خویشتِن  نیز زین را ،حنین و پیامبرگونه جمالت اثربخش بر پا کرد به یکباره

تِن صدایش ]زین[ همان خوشی طبیعی خودش را داشت، در حالی که » خویش بازگرداند:

حنین با ( 67: همان)« کرد.دیگران ساکت بودند، این احساس خونسردی به آنها هم سرایت می

الدین، زین و اعضای صدایی پرصالبت جلوی مغازة سعید، خطاب به آن هشت نفر )سیف

شاءاهلل آمرزشش را به شما نازل  ، خدا انخدا شما را بیامرزد»گفت: چنین کمیتة محجوب( 

گویی حنین با بیان این جمالت دعاگونه، آینده آن هشت مرد حاضر در  .(78 -79: همان)« کند.

پس از آن شب به یاد ماندنی صحنه و همه ی اهالی روستا را با پیشگویی خود، تضمین نمود. 

زمین تبدیل شود و رفاه و با حضور پربرکتش عاملی گشت که روستا به بهشتی بر روی 

آبادانی، صلح و آرامش، پیشرفت کشاورزی و اقتصاد در سطح روستا گسترده گردد. صالح در 

را بر دوش حنین گذارده است و پس از آن نیز سالت پیامبرگونه رعاملیت بار و  این داستان
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هایی صیت. حنین در داستان عرس الزین یکی از شخدهدمیمعجزه پشت معجزه در روستا رخ 

 سازد.اش از او کنشگری استثنایی و فرابشری میاست که هویت دینی و عرفانی

 استازدواج زین و نعیمه، تمثیلی نمادین از برقراری ارتباط اخالقی در سیـ 
اک از آن . بر اساس آنچه اسپیواستنقطه اوج داستان عرس الزین مراسم ازدواج نعیمه و زین، 

شن جبرگزاری این  ،کندمی یاد "جوامع ستم دیده"عنوان برقراری ارتباط اخالقی در تحت

در  را برقراری انگاره های اخالقی در یک مدینه فاضله ی کوچکتمثیلی نمادین از باشکوه، 

. انگاره هایی همچون: دموکراسی، تساوی حقوق برابر چشم خوانندگان مجسم می نماید

 و مسالمت آمیز.اجتماعی، روابط دوستانه 

ذهبی و ، ارباب و رعیت و مو فقیر غنی ،مرد ودر این اجتماع کوچک، دیگر تفاوتی میان زن 

الیکه جمع شده بودند در ح امام جماعت رو به مردانی که در آنجا» وجود ندارد. مذهبیغیر

میشود  آنچه را که خدا مصلحت بداند هماندانستند او مخالف این ازدواج بود گفت: همه می

م هو از خدای بزرگ خواست این ازدواج، میمون و مبارک باشد... چیزهای ضد و نقیض با 

-می ی چشم امام می رقصیدند و اوازجمع شده بودند. دخترهای آبادی های حاشیه کویر جلو

-می وها در خانه ای دیگر می زدند خواندند، دخترندند، شیخ ها در خانه ای قرآن میخوا

ه دایره ی رقصیدند از محل رقص درآمده و باهی اوقات دسته ای از زنها که میگرقصیدند. ... 

 هایصداهای ضرب و دایره ی زنگی  و صحبت ین  خواننده مذهبی می پیوستند. ... معمست

کرده  آمد همه با هم مخلوط شده و سر و صدای زیادی ایجادمذهبی که از خانه ی مجاور می

 (11۵ـ110: 1۳79)شجاعی فر،  «.بودند

یری ن و نعیمه، امکان شکل گبا توصیف ازدواج باشکوه زیصالح  داستان،این  یخاتمه در

های نه ای خاص طنین صدای همه ی شخصیتای را فراهم آورده که در آن به گوجامعه

ین جایگزداستان چه پایکوبی و چه نوحه خوانی، و وجود اخالق انسانی و عدالت اجتماعی 

 و اختالف طبقاتی ــ قومی، جنسیتی و دینی شده است.  ، دشمنیسکوت

 

 گیریـ نتیجه
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الزین، اثر طیب صالح، براساس رویکردهای فرودسِت بررسی و تحلیل داستان عرس

 یزندگی روز مره  مسائلثر برجسته به تمرکز بر دهد که این اپسااستعماری اسپیواک، نشان می

: انعکاس عبارتند از این مسائل اهمشدگانِ روستایی متکی است. راندهفرودستان و به حاشیه

و  مالکان طدر محیط خانواده و اجتماع؛ ـ استثمار روستاییان و کشاورزان توس نظام مردساالری

 نوان محرک اصلینماهای داخلی ـ تأکید بر باورها و اعتقادات ناب دینی و مذهبی به عمذهبی

و گروه  کز بر نقش بسزای نخبگان بومیتمرها زنان و مردان روستایی تحت ستم ـ جنبش

مِی جایگزینی صدا و عاملیت آنها به جای صدای خاموش زنان و مردان عا وخاص فرودستان 

 گیری جنبش های آزادی بخش میان فرودستان. و شکل فرودست

ا، و تعصباتِ پوسیدة قومی و ه، به واسازی سنتینعرس الز حوادث داستان در سیرصالح 

جنسیتی و پیامدهای آن بر زندگی فرودستان روستایی همت گمارده است. او با انعکاس 

مشکالت کشاورزان، معلولین جسمی، مشکالت مضاعف دختران و زنان در سطح جامعه و در 

بر ز تأثیرات استثمار داخلی کوشد تا تصویری واقعی و انتقادی امحیط خانوادة مردساالر، می

ارائه دهد. همچنین صالح با بازنمایی پیوندخوردگی زندگی زنان و مردان ستم دیده ی سودان 

های داستان با کنشگری آنان این فرصت را به آنان اعطا کرده تا در ایجاد هویت ویژة شخصیت

، و صدا و نبوده تحول و تغییر در اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط خود منفعل

عاملیتشان زمینه ساز شکل گیری تدریجی جنبش های منسجم و یکپارچه ی فرودستان گردد. 

اعطای هویت فردی، اجتماعی به   توان به این موارد اشاره نمود: ـها میاز جملة این فرصت

قرآنی وم اموری چون توانایی تحصیل علو عاملیِت وی در  نوگرا ـ زن مذهبی به عنواننعیمه، 

به زین در جایگاه  خدادادیاعطای هویت  قدمی و اختیار تام او در انتخاب همسر، ـو پیش

و وگو و شناخت دختران و پسرانِ آمادة ازدواج، و اعطای هویت برای گفت یواسطه و عامل

حمایت و ارشاد زین و برای عاملیت دینی عرفانی به حنین، پیشوا و پیشگوی مذهبی 

آسای اقتصادی و و پیشرفت معجزه (شخصیت منفی داستان)الدین، رستگاری و نجات سیف

اعطای هویت و عاملیت به کمیته ای متشکل از  ، ـاو اجتماعی روستا در پرتو وجود پربرکت

در بیداری و رسیدگی به امور خانوادگی، اقتصادی و نفوذ به سرکردگی محجوب اعضای با 

جتماعی مردم روستا. صالح این روایت ادبی ـ تاریخی را در آستانة دوران کوتاه شکوفایی پس ا

الزین به شرح رشد تدریجی در داستان عرس وی خلق کرده است.کشور سودان از استقالل 
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های بومی و روشنفکر داستان پرداخته و به مبارزات هویت دینی، فردی و اجتماعی شخصیت

ة آنان در هیبت های متفاوت آن گونه که اسپیواک در نظر دارد صورتی هر روزه و پراکند

هنرمندانه از مراسم ازدواج شکوهمند نعیمه توصیف  با وی منسجم و هدفمند اعطا کرده است.

اش  و فرضی تمثیلی نمادین از برقراری ارتباط اخالقی در جامعه آرمانی تامی کوشد  و زین،

یعنی  دوگانگی بی انعطاف خود و دیگری شادی که در آن فضایی پر از شور ودهد.  ارائه

 ،اخالقی ی جای خود را به رابطه زن و مرد، فقیر و غنی، مذهبی و غیرمذهبیدوگانگی میان 

 و انسانی می دهد. مسالمت آمیز
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 :هانوشتیپ ـ
1. Gayatri Chakravorty Spivak  

 اتیربتج براساس یو تفکرات. شد متولد کلکته شهر در 19۴2 ةیفور در واکیاسپ یچاکراورت یاتریگا

 به نآ در اکنون هم که ییجا به کا،یآمر متحده االتیا به هندوستان از یو یپسااستعمار مهاجرت

 .است شده یزیریپ است، مشغول سیتدر

2. Antonio Gramschi 

 

 متولد شد. صالح در یسودان و در منطقة مرو نیدر شمال سرزم 1929سال  درمحمد صالح احمد  بیط. ۳

ة نخب» لقبو از ناقدان به ا یاریمطالعات خود به خارطوم و سپس به انگلستان سفر نمود. بس لیتکم یبرا یجوان

 یدلبستگ قیحساس عماو  ییقایـ آفر یو ترک وطن، اصالت عرب یبا وجود دور یاند. وداده «یعرب ییسراداستان

موسم اب را حفظ نموده است. کت باشدیدر شمال سودان م یرا که حاصل زندگ ینیو د یبه اماکن و اشخاص مل
 گرید اثر( 1967) نیالزعرس داستان. رودیم شمار به عرب جهانِ یسینورمان خیتار در مهم حادثة کی یو اهلجرة

 زندة بانز نیچند به یداستان مجموعة نیا. است نام نیهم با یداستان مجموعه داستان ۳ از یکی سنده،ینو نیا

 باساقت یتیکو کارگردان ق،یصد خالد توسط 1969 سال در و است شده ترجمه یفارس زبان به جمله از جهان

 .آمد عمل به یقدردان برجسته، اثر نیا سندةینو از زین کن والیفست در. دیگرد یینمایس
4. Stephany Morton 

5. Bill Ashcroft 

6.Imaginary maps  

و  ولیسممانند مسؤولیت، دوستی، اینترناسی "ژاک دریدا "های اخالقیای به بحثطرز خالقانهاسپیواک به . 7

نماید. یبازخوانی م "جهان سوم"های توسعه ضدجهانی سازی درردازد و آنها را در زمینه فعالیتپدموکراسی می

 تا رویکرد ای موجود نیستولیهداند زیرا هیچ نمونة اط اخالقی خاص را امری غیرممکن میاو برقراری یک ارتبا

مام افراد یرممکن است که با تکند زیرا معتقد است غمی اخالقی را نشان دهد و این تجربه را ناممکن قلمداد

، ترو داکتیلپمهسوتا دوی با عنوان  اسپیواک در داستان کوتاهی نوشتة دیده مثل هم رفتار کرد. با این همهستم

رای ست دریدا بلی برای این ارتباط اخالقی یافته است. اسپیواک با اشاره به درخواتمثی "پیرتا و پوران ساهای"

خن گفتن خوانش دقیق، حتی در زمان اضطرار سیاسی خواستار صبورانه آموختنِ، آموختن از محرومان است نه س

 (70: 1۳92. )مورتون، "به جای آنان

های دراز مدت به توصیف فعالیت "(2001لل تازه )المینیادداشتی بر یک ب"اسپیواک در مقاله جدیدتر با عنوان "

ش مدارس روستایی هند و بنگالد های تربیت معلم برای پیشبرد سوادآموزی کودکان محروم دردر برنامه

 شتراکی کهافکر گیری واقعی یک تکند که شکلپردازد. اسپیواک با تکرار نظریة دریدا به بیان دیگر تاکید میمی

ت بسیار ای فراتر از پیروزی است و عملی بطنی و مستلزم صرف وقها را داشته باشد مسالهدیدگاهتوان تحول 

  (71است.)همان:
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 ـ منابع و مآخذ:
 ها:کتاب

، مترجم کریمی، «تواند سخن بگویدآیا فرودست می».م(، 198۳ـ اسپیواک، گایاتری چاکراورتی، )

 .(، چاپ اول، تهران، نشر فالت1۳97ایوب، )

ه، ، مترجم مدرسی، فاطم«درآمدی اجمالی بر پسااستعماری».م(، 2011جی.سی. یانگ، رابرت، )ـ 

 .هنگی(، چاپ اول، تهران، نشر تهران، پژوهشگاهِ علوم انسانی و مطالعات فر1۳91قادری، فرح، )

 .، ترجمة قاسم صنعوی، تهران: توسل«دوم جنس»(، 1۳80ـ بووار، سیمون دو، )

 .، تهران، نشر علم«نظریه و نقد پسااستعماری»(، 1۳89)ـ شاهمیری، آزاده، 

 .(، تهران، نشر آگاه1۳79فر، شکراله، )، مترجم شجاعی«عُرس الزّین»م(، 1967ـ صالح، طیب، )

(، تهران، 1۳92، مترجم قابلی، نجمه، )«گایاتری چاکراورتی اسپیواک».م(، 2001ـ مورتون، استیون، )

 .نشر بیدگل

 ها: مقاله
ها در پرتو نظرات خوانش پسااستعماریِ همسایه»(، 1۳96حیدری )فاطمه  .البرزی اوانکی، رضاـ 

 .۳۳7 -۳۵2، صص 2، شمارة 22، دورة پژوهش ادبیات معاصر جهان، «اسپیواک

ثر خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال ا»(، 1۳9۴نیازی )شهریار  .ـ باغجری، کمال

 .86-61، صص 1سال هفتم، شمارة  ،ادب عربی، «الطیب صالح

 -1۳۵، صص 1، شمارة پژوهیاسالم، «های دینیویتههویت دینی یا »(، 1۳8۴اله )ـ جوانی، حجت

1۵۴. 

پژوهشی  ـعلمی ، «درآمدی بر مطالعاتِ فرودستان»(، 1۳89)امیرعلی نجومیان .ـ ذوالفقاری، غالمعباس

 .12۵تا  110، ص 17، شمارة ISCدانشگاه آزاد 

هایِ فرودستِ پسااستعماری در رُمانِ جای خالی واکاویِ جلوه»(، 1۳9۴حجتی ). سمیه رضی، احمدـ 

 .166-1۴1، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، صص ۳1، شماره نقد ادبی، «سلوچ

وم پژوهشنامة عل، «معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی»(، 1۳8۵ـ رهبری، مهدی )

 .98-7۳، صص ۳مارة ، ش1، دورة سیاسی

شناسی مجلة جامعه، «زنان و بازتعریف هویت اجتماعی»(، 1۳8۳جاه، )ـ ساروخانی، باقر، مریم رفعت

 .160-1۳۳، صص 2، شمارة ۵، دورة ایران
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« هفرودستِ گایاتری اسپیواک در رمان مملکه الفراش»تحلیل مفهوم »(، 1۳9۵بی راحیل، )ـ سن سبلی، بی

ی، انزده پیاپ، سال هفتم، پدوفصلنامة نقد ادب معاصر عرب، «ا مطالعة موردی زناناثر واسینی االعرج ب

1۳ (1۳96). 

های هویتی: بزرگسال نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی»(، 1۳97ـ فتحی، محمدرضا، )

 .۵7، سال پانزدهم، شماره «در حال ظهور آنت، روانشناسی تحولی، روانشاسان ایرانی

(، اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسالمی در دورة 1۳97سادات، )، فریدهباشیـ قافله

 دبستانی، یزد.پیش

 گفتمان در استعمارگر «آموزش و زبان» کارکرد تحلیل»ش(. 1۳97محمدی، اویس و همکاران ) -

و ادبیات  رانی زبانانجمن ای«. الکان گانةسه هاینظم اساس بر الشمال إلی الهجرة موسم پسااستعماری

 .96-79. صص ۴7. شمارة1۴. دورةعربی
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 عرس"ية روا يف والقوة ةيو هلوا تو صال تانملكو  الدونية الكولونية مابعددراسة 
 سبيفاك غاايتري ةيعلى نظر  بناء   صاحل للطيب "نيالز 

  أصيلة نوع املقالة:
 *2چگيين أشرف ،1قوامي آزاده

 إيران ،)پيشوا) ورامني فرع مية،اإلسال آزاد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية .وآداهبا الفارسية اللغة يف دكتوراه طالبة.1
 إيران ،)پيشوا( ورامني، فرع مية،اإلسال آزاد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية وآداهبا، الفارسية اللغة قسم مساعد، أستاذ.2

 

 صامللخ  
 بعد ما نظرية مؤسسي من سبيفاك تربويع .واألدبية الثقافية تالدراسا جمال يف اهلامة تاالجتا أحد االستعمار مابعد نقد يعد  

 العامل تجمتمعا على ثريهوأت الداخلي واالستغالل ثاحلدي االستعمار أساليب دراسة خالل من وهو . الدونية االستعمار
 الذكورية وتقاليد واجلنساين رقيالع التحيز نشر أنسبيفاك  يعتقد. وتبعاته وعواقبه االستعمار أساليب بتعريف قام ،ثالثال

 مواصلة أجل من احملليني تللورداوا املسيطرين لدى لشائعةاو  اخلفيةت واملمارسا األساليب أحد ، يعد  عليه واحلفاظ الراسخة
يف  على أمهية وجود املثقفني أحد املفكرين القالئل الذين يؤكدون وهو يعترب .الضعيفة تاجملتمعا على الواضحة يمنتهمه

 احمللي للكاتب الزينعرس رواية بدراسة التحليلي، الوصفي املنهج على معتمدا  ث البح ذاه قامالطبقات الدنيا. حياة 
 تالطبقا حول لسبيفاك االستعمار بعد ما تنظري بعض إىل ا  استناد استعماري   بعد ما نصا   اهابعتبار  صاحل الطيب السوداين

هلذا السبب، وازدهاره نسبيا ،  اينالربيط االحتالل نري من السودان استقالل بعد األوىل تالسنوا يف القصة صاحل روى. الدنيا
 يالذجيايب اإلأثري تاليفي مع إثبات أن صاحل، ابإلضافة إىل أنه يعكس احتياجات ومشاكل اجملتمع الر حاول البحث احلايل 

فني يف واملثقت األصلية ة للشخصيالهوية الفردية واالجتماعيل التارخيي والسياسي، يصف عملية النمو التدرجيي يرتكه املوقع
من ات معينة بني جمموع وتشكيل احلركات التحررية توعيةاول تصوير الدور الفعال لصوهتم وفاعليتهم يف حيلقصة، و ا

دي يؤ ما احملرومني ة يف رؤيغيري تإحداث  فإن تكوين تفكري مشرتك لديه القدرة على ،سبيفاكلنظريت  وفقا   .الطبقات الدنيا
صاحل، رى ، يايةلرو اية اهنيف  هو أمر صعب ويتطلب الكثري من الوقت. ،إىل إنشاء نظام أخالقي يف اجملتمعات املضطهدة

 قريته.تمع االفرتاضي لالقية يف اجملالعالقة األخمن املمكن إقامة هذه أنه ، رمزي  تعبريا  بنظرة متفائلة ومدروسة وبتقدميه 
 

 .القوة اهلوية، الصوت، سبيفاك، الزين،عرس صاحل، الطيب :الرئيسةالكلمات 
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Abstract 
Postcolonial critique is one of the important approaches in the field of cultural and 

literary studies. Spivak, the founder of the post-colonial inferiority theory, by 

studying the methods of neo-colonialism and internal exploitation and its impact on 

the societies of the third world, introduced its methods and consequences. Spivak 

believes that preserving and spreading hidden and open ethnic and gender traditions 

and prejudices in the long-standing system of patriarchy is one of the most important 

and common methods of domestic rulers in order to keep oppressed societies 

backward. Spivak is one of the few thinkers who emphasizes the importance of the 

presence of intellectuals in the lives of the poor. In this research, using a descriptive-

analytical method, the story of Urs al-Zein, written by Tayyab Saleh, a native writer 

of Sudan, is examined as a post-colonial text, based on some of Spivak's ideas about 

inferiorities. Saleh has created and narrated the story in question on the threshold of 

the first years of independence and relative prosperity of the country of Sudan. For 

this reason, in this article, an attempt is made to prove that Saleh, in addition to 

reflecting the needs and problems of the rural society, is positively influenced by 

this historical and political situation, and describes the process of the gradual growth 

of the individual and social identity of the indigenous and intellectual characters of 

the story, and Saleh tries to depict the effective role of their voice and agency in the 

awakening and formation of liberation movements among the special group of 

Farudostan. According to Spivak's theories that the formation of a collective 

thinking that has the ability to transform the views of the subjugated and lead to the 

establishment of a moral relationship in oppressed societies is a difficult matter and 

requires a lot of time, Saleh ends the story with a vision, optimistic and reflective 

and by presenting a symbolic allegory, it makes possible the establishment of this 

moral relationship in the hypothetical community of his village. 

Keywords: Tayeb Saleh, Urs-al-Zein, Spivak, Identity, Voice, Agency. 
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