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 غربي فرهنگ برابر در مقاومت شكست در» سازي  ديگري« نقش
  »پاشد  مي   فرو چيز همه« رمان در

 ١صادقي اميرحسين
 قم دانشگاه انگليسي ادبيات و زبان وهگر استاديار

  چكيده
 در جديـد  هاي  پژوهش در بسامد پر مفاهيم از» سازيديگري« و» ديگري« مفهوم دو 

 چينوا نوشتة ،»پاشد  مي  فرو چيز همه« رمانِ اصلي درونماية. است استعماري  پسا ادبيات
 برابـر  در ريقـايي آف بـومي  فرهنـگ  مقاومـت  موفقيـت  عدم علل شناسيِ  آسيب آچبه،

 اسـتعماري   پسـا  نقـد  نظريـة  پرتو در منتقدين، از بسياري چند هر. است غربي فرهنگ
 بوميِ جامعة اضمحالل در را ها  غربي نقش و رمان استعماري  ضد جنبة اند  كرده تالش

 رنـگ  پر با آچبه كه دهد نشان تا است آن بر رو  پيش مقالة اما كنند برجسته آفريقايي
 از را آن آفريقـايي،  سـنتي  جامعة خود درونِ در» سازي ديگري« مخربِ نقش كردن
 غـرب  اسـتعماري  فرهنـگ  برابـر  در آفريقـايي  فرهنـگ  شـدن  مقهور مهم علل جمله

 اســپيوك گايــاتري نظريــات حاضــر، نوشــتة نظــريِ پايــة تــرين  اصــلي. كنــد  معرفــي
)Spivak(، ــد ــدي منتق ــار  هن ــت تب ــپيوك. اس ــا اس ــد ب ــات نق ــةخودمح نظري  وران

 بـه «  مفهـومِ  كـردن   برجسته با همينطور و غربي فمينيسم و پسااستعماري پردازانِ  نظريه
 آثـار  بتـوان  كـه  كنـد   مي كمك ،)subaltern» (جزء نيروهاي يا شدگان    رانده حاشيه

 بـا  صـرفاً  نـه  كـرد،  بررسـي  آثـار  ايـن  با متناسب نگاه با را غربي غير نويسندگان ادبي
 تـا  كرد خواهد تالش نظريات اين بر تكيه با حاضر مقالة. غربي ةخودمحوران رويكرد

 تفرقـه  ايجاد با آفريقايي جامعة يك درون در سازي  ديگري فرآيند چگونه دهد نشان
 قـرار  بيگانـه  اسـتعمارگران  اختيار در را مناسبي فرصت جامعه اين درون در شكاف و

 سـاختار  و فرهنگـي  اركـان  شـدگان   دهران  حاشيه به بر تاثيرگذاري و نفوذ با تا دهد  مي
   . بگيرند اختيار در كامل طور به تا قدرت
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Abstract 
The present article attempts to show how Chinua Achebe in 
Things Fall Apart has made use of the notion of "Othering" 
from a new perspective. Many critics have focused on 
postcolonial criticism to suggest that Achebe's novel is a sharp 
criticism of the Western colonialism in Africa. However،the 
present article tries to suggest that Things Fall Apart is more 
concerned with the internal than external "Othering". Achebe 
has succinctly focused on the internal dynamics of the African 
local culture to reveal its weak points through which the 
Western culture infiltrated the traditional tribal structure. The 
Most important aspects of this internal Othering is portrayed in 
the African communities' of making special parts of the society 
as strangers and subaltern. The Western colonizers appropriate 
this particular quality of societal making of strangers to bypass 
the structure of local power and dominate the community. 
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  مقدمه -١
ــدوكاو ــورد در كن ــت داليــل م ــتعمارگران موفقي ــي اس ــوذ در غرب ــتيال و نف ــر اس  ب

 نقــد حــوزة فعــاالن و گــران  پــژوهش بنيــادين هــاي  دغدغــه از اســتعمارزده، هــاي  ســرزمين

 سـبعيت  و گـري   حيلـه  قـدرت،  بـه  معطوف حوزه اين در ها    نظريه اغلب. است اريپسااستعم

 چه و نظريه حوزة در چه استعمار،  پسا نقد با مرتبط هاي  نوشته اغلب. است  بوده استعمارگران

 اسـتعمارگران  سازيِ  ديگري و قدرت گفتمان سازي  برجسته با اند  كرده تالش عملي، نقد در

 مـورد  نـدرت  به پژوهشي زمينه اين در آنچه. بپردازند استعمارشدگان با آنان ةرابط تحليل به

 موجـد  كـه  اسـت  جوامـع  ايـن   خـود  در درونـي  اختالفات و ها  رخنه است، گرفته  قرار توجه

 بحـث  يـك  به نياز نقد اين رسد  مي نظر به. است استعمارگران نفوذ براي مناسب بسيار زمينة

 كشـيدن   بنـد    بـه  در اسـتعمارگران  نقـش  چنـد   هر. دارد اقعيتو به شدن نزديك جهت مكمل

 نقصـي  جوامـع،  ايـن  درون گفتماني روابط از غفلت اما است ناپذير  انكار» سوم جهان« مردم

 از برآمـده  قدرت ساختار وجه مهمترين. كرد خواهد ايجاد زمينه اين در پژوهش در بزرگ

 بخشي راندن   حاشيه به يا و دروني سازي  يگريد همان استعمارزده، جوامعِ در سنتي گفتمان

 بـه  اسـتعمارگران  نفـوذ  تسـهيل  بـر  مسـاله  ايـن  تـأثير  حاضر نوشتة در. است خودي جامعة از

  .گيرد  مي   قرار توجه مورد زده استعمار جامعة

  مسأله بيان -١-١
 و فـراز  انداسـت  اي،  نيجريـه  نويسـندة  آچبه چينوا نوشتة ،١»پاشد  مي   فرو چيز همه« رمان

 مـرد  ايـن  زندگي آچبه چينوا. است نيجريه قبايل از يكي از پوست سياه مردي زندگي فرود

 قـارة  از بخشـي  مردمـان  زنـدگي  هـاي   واقعيـت  كشـيدن   روايت به براي ساخته اي  دستمايه را

 زنـدگيِ  شـيوة  و هويـت  از اروپاييـان  هـاي   روايـت  مقابل در بديلي رهگذر اين از تا آفريقا،

 اصـل  اروپـايي  پوستانِ سفيد ها،  اروپايي روايت در اگر. دهد  ارايه پوست سياه هاي  اييآفريق

 گـاه   ديد اين آچبه چينوا روايت در  شوند،  مي   محسوب فرع و» ديگر« پوستان، سياه و هستند

 و بـومي  هـاي   آفريقـايي  دهد  مي تشكيل را روايت اساس كه آنچه هر بار  اين. شود  مي وارونه



 ١٣٩٧و زمستان  زيي، پا١٤ ة، شمار٨سال : دو فصلنامه علوم ادبي   ١٢٢

 

 آفريقاييـانِ  جايگاه راوي، كه يابند  مي   راه روايت به زماني تنها اروپاييان،. هاست  آن ندگيز

 عامـلِ  يـك  عنـوان  بـه  اروپاييـان  و اسـت   كرده تثبيت اصيل كامالً جايگاهي مثابة به را بومي

  .  شوندمي دروني اصلِ اين وارد بيروني

  آفريقاييـان  و آفريقـا  از) Conrad( كنـراد  جـوزف  روايت عكسِ واقع در داستان اين

. اسـت  آفريقـا  دل به اروپا قلب از حركت اخير، رمان در. است» تاريكي دلِ« كوتاه رمان در

. برسـد  اروپـا  و خـود  از شناخت به تا كند  مي   سفر كنگو به مشخصاً و آفريقا به اروپايي يك

 هـاي   انسـان  ايـن  گـويي . ستنده آن اخالقي جايگاه و اروپا شناخت براي اي  بهانه ها  آفريقايي

 خـود  از اروپاييـان  شناخت براي محكي سنگ تنها بلكه ندارند، شناخت ارزشِ نفسه  في سياه

 بـه  خوشـبينانه  بسـيار  كـه  كـرد  ادعـا  تـوان  مـي  زمـاني  فقـط  نيـز  را هـا  ايـن  همـة  البتـه . هستند

 مبـرا  اروپـايي  ستعمارا از طرفداري اتهام از را او و كنيم نگاه رمان اين در كنراد هاي  ديدگاه

  .نكنيم نقد راديكال استعماريِ  پسا منظر از را او رمان آچبه، چينوا همچون و كنيم

 مقايسـة  نه است،» پاشد مي فرو چيز همه« رمان خود بر تكيه حاضر نوشتة اصلي بحث

 اب است  توانسته آچبه چگونه كه است اين اصلي سؤال. كنراد» تاريكيِ دل« كوتاه رمان با آن

 فرهنـگ  برابـر  در را آفريقـا  از بخشي فرهنگيِ مقاومت فروپاشي داليل گرايانه،  واقع نگاهي

 بيفتـد،  احسـاس  و تعصـب  ورطـة  بـه  آنكه  بي همزمان و بكشد تصوير به اروپاييان استعماري

  .بكشد تصوير به را آفريقايي فرهنگ شكستن درهم تراژيك شكوه

   تحقيق پيشينة -٢-١
 نحـوة . اسـت » خود« از جداي كه شود  مي اطالق كسي هر به ،»گريدي« عام معناي در

 تبـع  بـه  و» بهنجـار  امر« از آن تلقي به جامعه يا فرد نگرش در بسزايي تأثير» ديگري« تعريف

 اساس همين بر). Ashcraft et. Al, 2000: 154( دارد اجتماع در فرد جايگاه تعريف به آن

 عنـوان  به گروه يك يا فرد يك  آن طي در كه گردد  مي اطالق فرآيندي به» سازي  ديگري«

 مفهوم مورد در بحث. گردد  مي محروم مستقل حق و هويت داشتن از و شود  مي معرفي فرع

 باور به. گرديد مطرح) Lacan( الكان ژاك فرانسوي شهير روانشناس توسط ابتدا» ديگري«

 دوران در انســان يــك هويــت گيــري شــكل در مرحلــه اولــين» ديگــري« از آگــاهي الكــان
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 دو بـا  كـودك  نامـد،   مـي » آيينگـي  مرحلـة « را آن نـام  وي كه مرحله اين در. است كودكي

 ايـن  از پـيش  تـا . خـود  مـادر  دومـي  و آينـه  در خـود  تصوير يكي: شود  مي مواجه» ديگري«

. كنـد   مـي  تصـور  وي، از جـدا  موجـودي  نـه  و مـادر  وجود از بخشي را خود كودك مرحله

 بابـا  هـامي  سـعيد،  ادوارد مشـهور،  پـرداز  نظريه سه هاي نوشته با» سازي گريدي« و» ديگري«

)Bhabha (اسپيوك گاياتري و )Spivak(، مبـدع  سـعيد، . شد استعماري  پسا نقد حوزة وارد 

 نويسـندگان  و پژوهشـگران  بـرداري   بهـره  چگـونگي  بـر  را خـود  تمركز شناسي،  شرق نظرية

 او نظـر  بـه . داد قـرار  زمـين  مشـرق  مردم از خاص يتصوير ارائة جهت شرق مفهوم از غربي

 نظـم،  عقالنيـت،  معـادل  غـرب  آن در كـه  بودنـد  كرده ارائه قطبي دو يك پژوهشگران اين

 صـفات  همـه  معـادل  شـرق  ديگر طرف از. بود پسنديده صفات ديگر و شهوت مهار تمدن،

 تـرين   اصـلي . كـرد   يمـ  فرافكنـي  شـرق  به را ها  آن و بود گريزان ها  آن از غرب كه بود منفي

 هـامي . زدگـان  اسـتعمار  بر تا بود استعمارگران بر آن مطلق تمركز سعيد، نظرية ضعف نقطه

 بـا  وي. كند برطرف را سعيد نظرية مشكلِ اين تا كرد تالش تبار  هندي شهير پرداز  نظريه بابا،

 رابطــة زا خوشــبينانه دركــي ،)Derrida( دريــدا ژاك پساســاختارگرايانة نظريــات بــر تكيــه

 اصـلي  هـدف  كـه  است موافق سعيد نظرِ اين با وي. دهد  مي ارائه شده استعمار و استعمارگر

ــه اســتعمارگران ــر خــود تســلط توجي ــتعمارزدگان ب ــا  آن دادن نشــان راه از اس ــه ه ــوان ب  عن

 بـا  اسـتعمارگران  رابطـة  راه، ايـن  در كه است معتقد او اما. است منحرف و پست موجوداتي

 فـرد  گـر،   اسـتعمار  فـرد   سـو  يـك  از. شـود   مي تناقض از مشحون رابطة يك انشدگ  استعمار

 قـرار  خـود  دانـش  چارچوب درون در را او كند  مي تالش و داند  مي» غريبه« را شده   استعمار

 هـايي   كليشـه  زنـد؛   مـي  دست آنان مورد در خاص هاي   كليشه آفريدن به دليل همين به. دهد

 فــرد آنكــه از پــس ديگــر ســوي از. ران شــهوت اعــراب و شــيوح هــايِ  آفريقــايي همچــون

 را خـود  و كنـد   مي استعمارشدگان رفتار و زبان از تقليد به شروع آموزش راه از زده  استعمار

. شـود   مي اضطراب دچار ها  اين شدن مهارناپذير ترس از استعمارگر فرد سازد،  مي ها  آن شبيه

 سياسـي  و ماركسيستي نظريات سوي به را خود انةپساساختارگراي ديدگاه اسپيوك گاياتري

 ابتـدا  او. است  كرده پسااستعماري نقد حوزة وارد را مهم موضوع دو اسپيوك. دهد  مي سوق
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 غربـي  دانـش  و گفتمـان  در يافتـه   پـرورش  غيرغربـيِ  و غربـي  پـردازان   نظريه نقد به شدت به

 سـر  فكر به باشند، استعمارزده افراد انِنگر آنكه از پيش افراد اين اسپيوك نظر به. پردازد  مي

-Mecleod, 2000: 184( هسـتند  سفيدپوسـتان  و غربـي  جامعـة  مشـكالت  به دادن سامان و

 اسـتعمارزدگان  بـراي  خواهنـد   مـي  كـه  باشـند  مـدعي  كـه  ندارنـد  حق منتقدان اين پس). 195

 و قرائـت  مناسـب  مـن  رويكـرد  آيـا « كه كنند سؤال خود از توانند  مي فقط بلكه» بكنند كاري«

  ).Spivak, 1986, qtd. In Mecleod, 2000: 186» (هسـت؟ ] استعمارزده فرد[ دربارة نوشتن

 مفهـوم  كـردن  وارد و كردن  برجسته ،»سازي ديگري« حوزة در اسپيوك ديگر مهم نوآوري

 ةنظريـ  در. اسـت  پسااستعماري نقد به) subaltern» (جزء نيروهاي يا شدگان    رانده حاشيه به«

 مهمتـرين . شـود   مـي  شـامل  را زنـان  خصـوص  بـه  اجتمـاع  محروم طبقات افراد اين اسپيوك

 خلـق  در نبـودن  شـريك  آن تبـع  بـه  و قـدرت  سـاختار  از بـودن  خـارج  افراد اين محروميت

 بـه  را خـود  صـداي  مستقيم صورت به توانند  نمي افراد اين نتيجه در. است جامعه در گفتمان

 همـين  و گوينـد   مـي  سـخن  ها  آن از نمايندگي به كه هستند رانديگ حداكثر و برسانند جايي

  . باشد نداشته شنوايي گوش ها  آن واقعي صداي شود  مي سبب امر

  تحقيق اهميت و ضرورت -٣-١
 اي ويـژه  اهميت از زده استعمار كشورهاي بر غربي استعمارگران تسلط داليل موضوع

 پـردازان   نظريـه  اكثـر  غفلـت  كنـد،   مي تأمل مستلزم را حاضر بحث آنچه اما. است برخوردار

 اسـتعمارگران  نفـوذ  براي جوامع خود درون در موجود داليل از پسااستعماري ادبيات حوزة

 اسـتعمارگران  خـوي  در تنهـا  را اسـتعمارگري  داليـل  پردازان  نظريه اين ديگر، بيان به. است

 عـاملي  كـه  سـتعمارزده ا جامعـة  اجتمـاعي  سـاختار  در موجـود  ضـعف  نقـاط  از و جويند  مي

 را خـأل  اين دارد تالش حاضر نوشتة. اند  كرده  غفلت است، استعمارگران براي كننده دعوت

  .    دهد قرار بررسي مورد
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  بحث -٢
 بحـث  بـا  مـرتبط  معتبـر  هـاي     نظريـه  بـر  تكيـه  بـا  تـا  شد خواهد تالش حاضر نوشتة در

 مـورد  در» پاشـد   مـي    فـرو  چيـز  همـه « انِرم اي  نيجريه شهير نويسندة ديدگاه ،»سازي  ديگري«

 در. گـردد  بررسـي  اروپاييـان  فرهنگـيِ  هجـوم  برابـر  در آفريقـايي  جامعة يك سقوط داليل

 قـدرت  دروني ساختار بازنمايي نحوة موجود، هاي    نظريه بررسي و نقد از پس رو پيشِ بحث

 اروپايي بيگانگان ورود و حضور نحوة بر ساختار اين تأثير و رمان در شده تصوير جامعة در

  .   شد خواهد تحليل جامعه اين درون به

  فرع نه و اصل حكم در زده استعمار جامعة تثبيت -١-٢
 ايـن  شـده،  وارد سـعيد  ادوارد شناسـي  شـرق  نظرية به كه يي  انتقادها بارزترين جملة از

 نشـان  قموفـ  شـرقي  انسـان  و شرق از كاذب تصوير خلق در را ها  غربي آنچنان وي كه است

 Ania( لومبـا  آنيـا .  است شده استعمار براي اي  پشتوانه به تبديل خود او نظرية كه است داده

Loomba (القـا  را نكتـه  ايـن  سـعيد  شناسـيِ   شرق: «است معتقد آمريكا مقيم تبار  هندي منتقد 

 لقخـا  بلكـه  شرق، به مربوط دانش كنندة  تعيين فقط نه غربي، شناسان  شرق متون  كه كند مي

گذرد مي ديگر دنياي آن در كه[ هستند چيزي آن واقعيت) «[Loomba, 2005:46 .( نتيجـة 

 تـر   گسـترده  معنايي در و شرق تاريخ و هويت تمامي كه بود خواهد اين ادعايي چنين طبيعي

 Megan( وان مگان تعبير به يا بدانيم غرب گفتماني نظام آفريدة را، زده   استعمار دنياي همة

Vaughn( »از بيرون خارجي وجود هيج خود زده استعمار مردمان تاريخي تجربة كه گويي 

 سـعيد،  ادوارد كـه  اسـت  معتقـد  وان). Vaughn, 1991:10» (ندارد غربي شناسي  شرق متون

 بـاقي  شـرق  از متفـاوت  دانش يا و توصيف گونه  هيچ براي جايي نظريه، سطح در كم دست

  . گذارد  نمي

 نظريـة  پيـدايش  از پـيش  هـا   سـال  را» پاشـد  مي فرو چيز همه« انرم آچبه چينوا چند هر

 ارائـة  بـراي  بـومي  نويسـندة  يـك  تـالش  واقـع  در رمان اين اما بود، نوشته سعيد شناسي  شرق

 خـود  تالش تمام آچبه. است زده استعمار دنياي از بديل يا» متفاوت دانش و توصيف« همان

 كـه  را آن خصيصـة  مهمترين و استعماري مانگفت گفتمان، ضد يك خلق با تا است  كرده را
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 و فـرع  همچـون  زده اسـتعمار  مردم مقابل در نفس/ اصل مقام در غربي انسان نماياندن همان

  . بكشد چالش به است،» ديگري«

 اگـر : «كنـد  مـي  بيـان  گونـه   ايـن  را هايش  داستان خلق از غايي هدف خود آچبه، چينوا

 از طـوالني  شـبي  هـا   آن گذشـتة  كـه  بدهنـد  يـاد  انمخواننـدگ  بـه  را همين فقط من هاي رمان

 رهانيـده  شـب  ايـن  از را هـا   وآن آمده خداوند جانب از اروپاييان تا است نبوده گري  وحشي

 هدف اين تحقّق كه رسد  مي   نظر به).  Achebe, 1975:45» (بود خواهد آرام خاطرم باشند،

 انسـان  از غربـي  متـون  برسـاختة  يا مانگفت كردن  وارونه هم آن است؛ ممكن راه يك از تنها

 آن در كـه  اسـت  جديـدي  گفتمان با آن كردن جايگزين و» ديگري« حكم در زده استعمار

) other(ديگـري  موقعيـت  در غربـي  انسـان  و) self( خـود /نفس حكم در زده استعمار انسان

 يـا  كتكنيـ  چنـد  و اصـلي  راهبـرد  يـك  از هدف اين به يابي  دست براي وي. شود داده قرار

 طـرح  در گرفتـه  پيش در هدفش تحقق براي آچبه كه اصلي راهبرد. است برده بهره راهكار

 همـان  ضـروري  نتيجـة  هـم  او داسـتاني  هـاي   تكنيك و دهد  مي نشان را خود)  plot( روايت

  .  اوست راهبرد

 خـود /نفـس  مقـام  در آفريقـايي  انسـان  جايگـاه  تثبيـت  و دهـي   شكل  براي آچبه چينوا

)self(،  بـه  نخسـت  وقـايع  ايـن . كند  مي كنترل جهت دو از را خود روايت در موجود قايعو 

 نيجريـه  در آقريقـايي  بـوميِ  قبيلة يك محدودة در رمان ابتداي سوم دو در جغرافيايي لحاظ

 اسـتعمار  دوران بـا  مـرز  هـم  شـايد،  و پـيش  دوران در تاريخي جهت از ثانياً و افتند مي اتفاق

 تمـامي  كـه  اسـت  ايـن  زمـاني  ــ  مكـاني  هوشمندانة انتخاب اين طقيمن نتيجة. شوند مي آغاز

 تصوير آفريقايي انسان فرهنگ و تمدن مگر بود نخواهد چيزي هويت، بر تأثيرگذار عوامل

 عوامـل  بـا  نسـبتي  هـيچ  و است بومي جغرافياي و طبيعت تاريخ، از برآمده كه رمان در شده

 درونـيِ  روابـط  نتيجـة  رمـان  ايـن  هـاي   شخصيت يتهو گرايانه،  ساختار بيان به. ندارد بيروني

 بيـان  بـه . گيرد مي شكل ساختار اين درون در بومي انسان هويت بنابراين. است بومي ساختار

 هـا  اروپـايي  ورود از پـيش  تـا  كه است كرده طراحي اي  گونه به را خود روايت آچبه ديگر،

 ايـن  بـه . باشد زا  درون و مستقل رساختا يك آفريقايي انسان هويتي ساختار داستان، فضاي به
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 هـاي   پيامـد  جملـه  از. هسـتند  جامعه همين درون در فقط هويت كنندة تعيين عوامل كه معني

 گريزناپذير و اصلي هاي  عنصر از» ديگري« هم   اگر كه است اين زايي  درون خصوصيت اين

» ديگـريِ « مقـام  در كـه  نيسـتند  ها  اروپايي اين) Hall,1996:10( باشد، هويت به دادن شكل

 قـدرت  اصـحاب  همـان  كـه  آفريقايي جامعه اين خود از بخشي بلكه گيرند  مي قرار معناساز

 بخش و كنند  مي تعيين را جامعه ارزشي ساختار و  گيرند مي قرار خود/اصل مقام در هستند،

 بـه  رمـان  ابتـداي  از نويسـنده  حقيقـت  در. شـوند   مـي  داده قرار ديگري/فرع موضع در ديگر

 تبعـات  و آثار و داستان در شده خلق جامعة درون در» سازي ديگري« وكارِ ساز كردن  رصد

  مكانيســم همـين  رمـان  در شـده  تصــوير جامعـة  فروپاشـي  عامـل  تــرين  مهـم . پـردازد  مـي  آن

ــازي« ــه و آن درون در» ديگرس ــه ن ــه آنگون ــب ك ــدين غال ــراز منتق ــي اب ــد، م ــور دارن  حض

  .  است انگليسي استعمارگران

 نمـاي  و نشـو  مـورد  در اول. گرفت   پي رمان در توان مي مورد چند در را مكانيسم اين

 سـوي  از اجتمـاع  با او رابطة و سو يك از پسرش و پدر با او رابطة و داستان اصلي شخصيت

 رمـان؛  جامعـة  در) شـدگان  رانـده  حاشـيه  به( ها  چندمي رده طبقة ايجاد مورد در دوم ديگر؛

 تصـوير  نـوع  در چهـارم  و مغلـوب  قبايل ميان در غالب قبيلة از جودمو تصوير مورد در سوم

 اول مـورد  دو بـه  حاضـر  نوشـتة . پوسـت  سـياه  افـراد  ميان در پوستان سفيد از برساخته ذهني

  .پردازد مي

  »سازي ديگري« و فرهنگي هاي  برساخته اكنكوا، -٢-٢
 چگـونگي  تـا  تاسـ  بـرآن » پاشـد  مـي  فـرو  چيز همه« رمانِ ابتدايي هاي فصل در آچبه

 بومي جامعة درون در را) Okonkowa( اكنكوا داستان، اصلي شخصيت هويت گيريِ شكل

 مهمتـرين  كـه  كند  مي آشكار رمان آغازين هاي  جمله همان از نويسنده. دهد نشان آفريقايي

 ،)ديگـري  جامعـة  هـر  در هـم  شـايد  و( جامعـه  اين در هويت به دهي  جهت و تعيين در عامل

 و عناصـر . اسـت  سـاختار  ايـن  از برآمـده  ارزشـي  نظـام  نهايـت  در و قـدرت  تارساخ قدرت،

 سـنتي  و ابتـدايي  كـامالً  اي  جامعه كه رمان در درآمده تصوير به جامعة تبعِ به قدرت ساختار

 ميـدان  كـه  رمـان  صـحنة  اولـين  در كـه  روسـت  همـين  از. دارد سنتي و ابتدايي شكل است،
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 مصـاف  در دارد، جامعه فرودست طبقة به تعلّق كه اكنكوا، است، قدرت كسب براي نبردي

 وارد پـس  آن از و دهـد  شكسـت  را وي شود  مي موفق قبيله در كشتي سالة چندين قهرمان با

 پـر  حريف بر پيروزي از پس اكنكوا ديگر، عبارتي به. شود قدرت ساختار هاي اليه باالترين

 يـا  و فـرع  را بقيـه  و اصـل  را خـود  كه دهد مي قرار جامعه از بخش درآن را خود اش،  آوازه

 نويسـنده  هسـت،  هم كوتاه بسيار كه رمان اول فصل همان در. شناسانند  مي) other( ديگري

 قـدرت،  صحنة به او ورود اعالم و كشتي مسابقة در وي پيروزي دادن نشان از پس بالفاصله

 پـيش  را ،)Onoka( كاانو نام به پدرش، و او هويتي هاي  ويژگي و رود  مي او گذشتة سراغ به

  .كند  مي توصيف تفصيل به) other( ديگري مقام در قدرت صحنة به ورود از

 نـواختن  در دسـت  چيـره  امـا  گـذران  وخـوش  تنبل فردي جواني زمان در ـ انوكا ـ پدر

 در موسـيقي  اجـراي  براي را او قبايل بزرگان و است  بوده پردازي  خيال از مشحون و موسيقي

. شود مي متحول او با جامعه برخورد بزرگسالي زمان در اما كردند  مي تدعو مختلف مراسم

 ول و بـود  بيكـار  چـون . نداشتند خوردن براي كافي غذاي فرزندانش و همسر و بود فقير او«

ــه مــردم گشــت  مــي ــد  مــي او ب  كــه نكــرده مشــخص آچبــه). Achebe, 1995:2» (خنديدن

 يـا  هسـتند  فطـري  خصوصـياتي  اسـت   كـرده  ذكر رمان در اكنكوا پدر براي كه خصوصياتي

 خصوصـيات  ايـن  كـه  گرفـت  نتيجـه  توان  مي رمان در موجود اشارات بر تكيه با اما اكتسابي

 كـه  بزرگش پدر به شبيه تمايالت با است شخصيتي هم اكنكوا پسرِ آنكه بويژه هستند؛ ذاتي

 نتوانسـته  خـود  جامعـة  در اكنكـوا  پـدرِ  اگر. است  برده ارث به او از را خصوصيات اين گويا

 دهد، نجات بودن ديگري از را اش  خانواده و خود و كند پيدا ورود قدرت هاي  اليه به است

ــه ــل ب  فقــط كــه اســت جامعــه توســط) constructed( شــده برســاخته ارزشــي ســاختار دلي

 بـاارزش  را هـا   توانمنـدي  ديگـر  و شـمرد   مي ارزشمند هستند ذاتي كه را خاصي هاي توانايي

 سـاختاري  چنين در وي سريع رشد عامل اكنكوا مردانة جسماني قدرت مثال براي. داند  نمي

 افـراد  كردن قانع در بالغي هنر در و موسيقي نواختن در( پدرش هنري توانمندي اما شود  مي

 جـايي  بـه  را وي تنهـا  نـه ) شـان   خواسـته  و عـزم  رغـم  بـه  او بـه  بيشـتر  پـول  دادن قرض براي

» زن« را وي كـه  جـايي  تـا  گـردد   مـي  قـدرت  دايرة از وي ماندن  بيرون باعث بلكه رساند  نمي
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 و ناپـذيرفتني  اكنكـوا  پـدرِ  به منتسب خصوصيات اي،  قبيله و مردساالر جامعة در. خوانند  مي

 خواهد گذاشته بيرون ثروت و قدرت دايرة از باشد چنين كه مردي هر و شود  مي تلقي زنانه

 از اكنكـوا  كـه  روسـت  همين از. گرفت خواهد قرار» ديگري« جرگة در زنان با همراه و شد

 ورود قـدرت  سـاختار  بـه  خـود  ذاتي خصوصيات مدد به آنكه از پس و داستان ابتداي همان

 قـدرت  دايـره  از پـدرش  بـه  شـباهت  اتهام به مبادا تا است فشار تحت شدت به كند،  مي پيدا

 و قـدرت  سـاختار  كـه  پيداسـت . شود رانده» ديگري« مجموعة به ديگر بيان به و شود خارج

 فـرد  كـه  اسـت   كـرده  عمـل  موفـق  چنان جامعه اين در) Othering(  » سازي  ديگري« گفتمانِ

 را خـود  همـواره  آن از رهايي از پس يا و شود مي رانده حاشيه به يا ،»ديگري« طبقة به متعلقِ

  .بيند  مي پيشين شرايط به بازگشت و سقوط معرض در

 نظــر از ولـي  اســت سـنّتي  كــامال اي  جامعـه  رمــان در شـده  توصــيف معـة جا چنــد هـر 

 فوكـو  و Althusser)( آلتوسـر  نظر مورد مدرن جوامع همانند گفتمان طراحي در پيچيدگي

)Foucault (نظـام  يـك  كنتـرل  معـرض  در را خـود  همواره فرد كه نحوي به كند؛  مي عمل 

 قدرتمنـد  بسـيار  هـاي   گفتمـان  همـين  ملـة ج از. پندارد  مي) panoptical( نامحسوس نظارتيِ

 مـرد  ايـدئولوژي  يـا  گفتمـان  اسـت،  سـاالر   مـرد  نظـام  قدرت تثبيت خدمت در كه ديگرساز

 و فقـط  جـا  چند در است، گفتمان اين تأثير و فشار تحت شدت به كه اكنكوا. است ساالري

 را خـود  قوطسـ  شـرايط  كـه  آن طرفه و كند  مي عمل گفتمان اين شدة دروني فرمانِ به فقط

 بـا  نويسـنده . هسـتند  مـؤثر  او سـقوط  در هـم  ديگـري  متعدد عوامل چند هر كند،  مي تسهيل

 نيجريـة  ايِ  قبيلـه  سـنتيِ  جامعـة  تمامِ براي نمادي عنوان به اكنكوا پردازيِ  شخصيت و انتخاب

 قـرار  جامعـه  ايـن  سقوط و ظهور نماد رمان، طول در را وي سقوط و ظهور استعمار، از پيش

 جامعـة  پاشيدن   هم از داليل به توان  مي سقوط و ظهور اين داليلِ پيگيري با بنابراين. دهد  مي

 رمـان  در قـدرت  سـاختار  از حاصل مردساالرانة گفتمانِ مطابق. برد   پي رمان در شده تصوير

 رفتـار  بـه  تمايـل  و جسـماني  و سـنگين  كارهـاي  بـه  عالقـه  نداشتن ،»پاشد  مي فرو چيز همه«

 گونـه  ايـن  را اكنكـوا  بـر  گفتمـان  اين تأثير داستان راوي. شود  مي تلقي زنانه رفتاري عاطفي،

 لقـب  بـا  را او پـدر  هـايش،   بـازي    هـم  از يكـي  اينكه از اكنكوا قبل، ها سال: كند  مي توصيف
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 عنـواني  هيچ كه شود  مي اطالق مردي به هم و است زنانه نام يك هم كه ـ) agbala( آگباال

 يـك  از فقط اكنكوا دليل همين به. «است  بوده رنجيده بسيار ناميده،  ـ است دهنياور دست به

 آن از يكـي . باشـد  داشته نفرت داشت،  مي دوست پدرش آنچه هر از: برد  مي فرمان احساس

 مـردي  البتـه ) اكنكـوا ( او. (idem: 4)» بـود  بيكـاري  ديگـري  و مهرباني و خويي آرام چيزها

 طـرف  از غرامـت  عنـوان  به كه را پسري حتي او. دارد عالقه خود فرزندان به و است مهربان

 و دانـد  مـي  پسـرش  هماننـد  كنـد،  مي زندگي او خانة در و اند داده او قبيلة به ديگر قبيلة يك

 هـاي   برسـاخته  فشـارِ  تحـت  اكنكوا اما . (idem: 8)»دل در البته ـ است مند عالقه او به بسيار«

 نشـانة  عاطفـه،  دادن نشـان . را خشم مگر داد  نمي بروز را احساسي گونه هيچ« هرگز فرهنگي

 شخصـي  غيـر  از حكايـت  كه فاعل بدون است اي  جمله جمله، اين (idem: 8). » بود سستي

 توسـط  پـدرش  ناميـدن  از قبـل،  ها  سال كه اكنكوا. دارد اكنكوا رفتار بودن جمعي يا و بودن

 او خـود  بـر  ننـگ  ايـن  ديگـر  بـار  كـه  نايـ  از همواره است، شده تحقير آگباال لقب با مردم

 كـه  او بـه  منتسـب  رفتـار  يـا  فـرد  هـر  از روي همـين  از اسـت؛  گريـزان  شدت به شود اطالق

 بـه . رانـد   مـي  خـود  جمع از را او و كند  مي دوري باشد، داشته» زنانه« رفتار با قرابتي كمترين

 اين اگر حتي شد، واهدخ تلقي» ديگري« اكنكوا مردساالر ذهنيت در فردي چنين بهتر، بيان

  . باشد پسرش يعني او به فرد نزديكترين فرد

 بـه  پسـرش  رفتار گيرد،  مي فاصله آن از اكنكوا كه» زنانه« رفتار نوع اين از مورد اولين

 و دارد مـادرش  بـا  صـميمي  رابطـة  كـه  احساسـي  است پسري وي. است) Nwaye( نوايه نام

 بـر  نيسـت،  اثـري  مردانـه  خشـونت  از آن در كـه  را اش مادرانـه  هـاي  قصـه  و او بـا  مصاحبت

 اي  قبيلـه  فرهنگ در ساخته  بر هاي  ارزش مطابق كه اكنكوا. دهد  مي ترجيح پدرش با همراهي

 تصـحيح  ...مداوم تنبيه و سرزنش« با را او رفتار تا است آن  بر است، ناراضي پسرش رفتار از

 سـاله  دوازده پسـر  ايـن  حصـول، م برداشـت  زمـان  در وقتـي  سبب همين به . (idem: 4)»كند

 كـه  كنـد  مي تهديد را وي خشونت با اكنكوا برآيد، كار عهده از پدرش خوبيِ به تواند  نمي

 خـودم  هـاي  دسـت  بـا « و» كنم مي خرد را اش  چانه« ببيند قصور كارش در ديگر بار يك اگر

 از متـأثر  و پـدرش  هـاي   فشـار  تحـت  تـدريج  بـه  نوايه چه  اگر . (idem: 10)»كنم مي اش خفه
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 كه گيرد  مي ياد او توسط شده نقل . (idem: 8)»خونريزي و خشونت از پر مردانة« هاي  قصه

 چيـز  درونش اما ، (idem: 17)»است بجايي و درست كار كردن رفتار مردانه و بودن خشن«

 بـرايش  مـادرش  روزگـاري  كـه  را تخيلـي  از سرشـار  هـاي  قصـه  هـم  هنوز او. است ديگري

 كـه  پدرش توقع اما  ،(idem: 17)» دارد  مي دوست جان عمق از و دهد  مي جيحتر« گفته  مي

 هـا  قصـه  ايـن  كـه  كند وانمود« تا دارد  مي وا را او است، مردساالرانه و غالب گفتمانِ نمايندة

 بـين  رابطـة  از بخـش  ايـن  در آچبه.  (idem: 17)» است كودكان و عقل سبك زنانِ درخور

 واقعيـت  امـا  اسـت  تيره و سنگين بسيار رابطه اين فضاي چند هر كه دهد  مي نشان پسر و پدر

 كه را زنانه/ مادرانه رويايي و زيبا تخيل تا دارد  مي  وا را پسر سنتي، جامعة در مسلط گفتماني

 مرحلـه « وارد مردانـه  نقـابي  پوشيدن با و سازد دور خود از است الكاني» خيالي مرحلة« نماد

  .  شود» نمادين

 وي. اسـت ) Ikemefuna( ايكمفونا تأثيرگذار حضور گذار، اين در اعتنا قابل نكتة دو

 تخيلـي  هـاي   قصـه  نوايـه  مـادرِ  همچـون  هـم  و دارد مردانـه  خصوصـيات  هم كه است پسري

 نوايـه  بـراي  آرماني كامالً شرايط بنابراين. است  گشته جدا مادرش از اجبار به هم و گويد  مي

 عبـور  گـذار   تلخ و سخت بسيار مرحلة از او همراهي و پسر اين بر تكيه با تا است شده فراهم

 مـادرش  كپـر  بـه  هـا   شـب  ديگر دو، آن« كه جايي تا شود  مي موفق هم حدودي تا البته. كند

 نبـود  اين از تر  بخش  لذّت نوايه براي چيز هيچ... . ماندند  مي اكنكوا كنار در بلكه... رفتند  نمي

 واقـع  در.  (idem: 17)»بفرسـتد  او دنبـال  مردانـه  و سخت كارهاي انجام براي... مادرش كه

 وابسـتگي  از و كنـد  فرامـوش  را مادرش تا سازد  مي خود مادر جانشين را ايكمفونا اوالً نوايه

 از تقليـد  بـا  بتوانـد  تـا  كند  مي پنداري همذات پسر اين با ثانياً و يابد خالصي مادرش به ذاتي

 آچبـه . بپـذيرد  را سـاالر  مـرد  اجتماع و پدرش سوي از تحميلي نةمردا نقش اش  مردانه رفتار

 مردساالرانه ايدئولوژيِ هاي  خواسته با را خود كند  مي تالش كم كم نوايه كه است  داده نشان

 نوايـه  قـول  از كـه  جـايي  تـا  كنـد  درونـي  و) naturalize( سـازي   طبيعـي  را آن و دهـد  وفق

» اسـت  درسـت  كـامالً  بـودن  رحـم   بـي  و كـردن    رفتار همردان كه دانست  مي او« كه گويد  مي

(idem: 17)  .رفتـاري  بـه  برگشـت  يـا  و مادر با شدن يكي نيافتنيِ پايان آرزوي آن چند هر 
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 اصـل  بـه  تا گردد  مي اي  بهانه دنبال و كند  نمي رها را او اند  گذاشته مادرانه/ زنانه را نامش كه

  . گردد باز خود

. اسـت  كـرده  فـراهم  را بهانـه  اين پيرنگ خاصِ طراحي و ستانيدا تمهيد يك با آچبه

 قرار آن در را وي اجتماع كه است اي    مردانه جديد موضع در تثبيت حال در نوايه كه زماني

.  (idem: 18)»كنـد  قربـاني  را ايكمفونـا  تـا  اسـت  گرفته تصميم قبيله« كه رسد مي خبر داده،

 حتـي  و كـودك  يـك  بـه  تبديل دوباره و لغزد  مي ساخته  بر موضع از خبر اين شنيدن با نوايه

 كتـك  شـدت  بـه  را او پدرش و ريزد  مي اشك و افتد  مي گريه به ناگهان« كه شود  مي نوزاد

 و» ديگـري « و زنانـه  ساحت به سقوط اكنكوا نظر از او ريختن اشك.  (idem: 18)» زند  مي

 رهـا  را پـدر  ديگـر  بـار  و پـذيرد   مـي  را وضعيت اين خود نوايه گويا البته. است تنبيه مستحق

 و رود  مي مادرش كپر به بالفاصله چراكه گردد؛  مي باز ديگري/ مادرش آغوش به و كند  مي

] بـا [ مانـد   مـي  جـا  آن را روز تمـام « و دهـد   مـي  را ايكمفونـا  مـرگ  بـودن  الوقـوع   قريب خبر

 تثبيـت  واقـع  در كه صحنه ينا از پس بالفاصله آچبه.  (idem: 18)»اشك از... پر هايي  چشم

 تكنيـك  از اسـتفاده  بـا  اسـت،  قـدرت  اصـحاب  و اكنكـوا  نـزد  در» ديگـري «  مقـام  در نوايه

 كـامالً  احساسـي  هـا  آن در وي كـه  پـردازد   مي نوايه از خاطراتي نقل به گذشته، به بازگشت

 يـك  وانعنـ  بـه  ايكمفونا شدن قرباني از صحنه، اين در نوايه كه همانطور. است داشته مشابه

 تـر  كوچك كه هم زماني در است، شكسته او درون چيزي كند  مي احساس« ديگري/ غريبه

 صـداي  گشـت،  برمي جنگل از مادرش با وقتي. بود كرده تجربه را احساس همين دقيقاً بود،

 نحوسـت  بـه  اش قبيلـه  مردمان اعتقاد دليل به كه است  شنيده را قلو دو نوزاد جفت يك گرية

  . (idem: 19)» شدند  مي رها جنگل در و شدند مي گذاشته سبد يك رد ها،  قلو دو

 دو ايـن  همزمـان  نقـل  و يكـديگر  كنـار  در صحنه چند اين دادن قرار هم كنار با آچبه

 دنبـال  بـه  نوايـه  احسـاس  كردن برجسته ضمن اند،  افتاده اتفاق متفاوت زمان دو در كه واقعه

 و ايكمفونـا  نوايـه، ( گـروه  سـه  ايـن  جايگاه قرابت اوالً: دهد نشان را موضوع دو تا است آن

 تكيـة  بـا  رمـان،  در شده تصوير ايِ  قبيله فرهنگ. قرابت اين ريشة ثانياً و يكديگر با) دوقلوها

 بـه  تبـديل  نباشـد،  اعتقـادات  ايـن  بـا  متناسـب  كـه  را انسـاني  هـر  خود، اعتقادات بر متعصبانه
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 بيـرون  قـدرت  سـاختار  از را او و كنـد  يمـ  نـابود  را روحش يا و جسمش كند، مي» ديگري«

  .راند  مي

 بـا  را پـدر  و پسـر  واگرايـيِ  شـروع  داسـتان،  پيرنگ دقيق طراحي با ديگر بار نويسنده

 شـدن  كشـته  به نسبت نوايه احساس نقل از پس درست داستان راوي. كند  مي ترسيم ظرافت

 از پـس  وي. رود مـي  كنكـوا ا سـراغ  به بالفاصله  جنگل، در شده رها هاي  دوقلو و ايكمفونا

 تنهـا  كـه  آن بـراي  پـس . شـود   مي افسردگي دچار ايكمفونا كردن  قرباني مراسم از بازگشت

 the( پسـر « امـا . بنشيند كنارش در اش خانه در تا زند مي صدا را نوايه ،)his son(پسرش« نباشد

boy (او از)him (لغـزد   مـي  بيـرون  بـه  اتـاقش  از برد،  مي چرتش او تا و ترسد  مي«(idem: 21). 

 شـود  مـي  اسـتفاده  پسـر  بـراي  انگليسـي  زبان در كه متفاوتي كلمة دو با ظريف بازي با آچبه

)boy، son(، اكنكوا. كشد مي تصوير به را پسر و پدر بين شكاف آرامِ بسيار و مجدد شروع 

 و،ا بـه  اش  پدرانـه  و شخصـي  احسـاس  كردن  سركوب و ايكمفونا كشتن با كند  مي تصور كه

 ــ  نوايـه  ــ  پسـرش  از اسـت،   رسـانده  انجام به گذاشته دوشش بر قبيله كه را اي  مردانه رسالت

 امـا . كنـد  تقسـيم  او بـا  را مردانـه  رسـالت  ايـن  بار نوعي به و كند  همراهي او با كه خواهد  مي

 بـراي ) پسـر ( boy كلمة بردن كار به با دهد نشان را نوايه واكنش خواهد  مي كه زماني آچبه

. كنـد     مـي  تاكيد دو اين بين پدرساالرانه قدرت بر مبتني و ميراثي ارتباط شدن بريده به نوايه،

 و كـودكي  دوران بـه  نوايـه  بازگشـت  بيـانگر  هـم  و دارد جـدايي   بـر  داللـت  هم كلمه، اين

 او در حـد  از بـيش  مـادرش  خـوي  و خُلـق « كه است اكنكوا گالية تأييد و مادر به وابستگي

 his( او پـدر  تركيـب  جاي به) (himاو مفعولي ضمير از استفاده.  (idem: 22)» دارد وجود

father (سـاختار  حفـظ  بـه  پـدر  ميـل  رغـم  علـي  پـدر،  از پسر شدن دور بر دوباره تأكيد نيز 

 پـدري  خانة از نوايه صداي و سر بي خروج توصيف كه آن ضمن. است ساالرانه پدر قدرت

 و پـدر  از جـدايي  براي نوايه آمادگي نماد ،»لغزيدن« كلمة با اكنكوا» شدن چرتي« محض به

  . است واقعيت بر او بستن چشم و موضوع اين از اكنكوا غفلت

 هـر . كند  مي حذف داستان از را نوايه تقريباً فصل، هشت تا صحنه اين از پس نويسنده

 تـوجهي   بـي  بـا  و نـدارد  قـرار  ها  ماجرا متن در او اما است اكنكوا خانوادة از جزيي نوايه چند
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 داسـتان  وارد را وي آچبـه  صـحنه  ايـن  از پـس  كـه  بـاري  اولين. شود  مي رانده حاشيه به پدر

 تبعيـد  مادري سرزمين به پدري سرزمين از خانواده همراه به اكنكوا كه است زماني كند، مي

 سـرزمين  بـه  او كشـاندن  و پـدري  سرزمين ساختار از اكنكوا كشيدن بيرون با آچبه. شود  مي

 اكنكـوا  بـه  داسـتان  هـاي   شخصـيت  از يكـي . دهـد   مـي  قـرار  نوايه رديف هم را وي ادري،م

 زماني اما دارد تعلّق پدري سرزمين به است، مساعد شرايط كه زماني تا مرد يك: «گويد مي

 به كه كودكي همانند... جويد  مي پناه مادري سرزمين در شود،  مي سنگين و تلخ روزگار كه

  .  (idem: 47)»برد  مي پناه مادر كپر به پدر توسط شدن تنبيه هنگام

 شـوند؛   مـي  رانـده  بيـرون  قـدرت  سـاختار  از سنّتي، قاعدة توسط دو هر اكنكوا و نوايه

 و اسـت   داده دسـت  از را قـدرت  صاحب فرد يك عنوان به خود موضع ديگر اكنكوا گويي

 طراحـي  اي  گونـه  بـه  را روايـت  آچبه. دهد  مي قرار تري  پايين موضع در را او جديد، ساختارِ

 جديـد  سـاختار  همـين  در درسـت . گـردد  فـراهم  نوايـه  استقالل براي شرايط كه است كرده

 اولـين  براي آچبه. كند  مي معرفي متفاوت دال يك مقام در ديگر بار را نوايه آچبه، كه است

. آورد مـي  تقيممسـ  قول نقل او از و كند صحبت خود كه دهد  مي فرصت نوايه به داستان در بار

 سـؤال  او از كـه  پـدرش  دوسـتان  از يكـي  به پاسخ در تصميم صاحب فاعلِ يك مقام در نوايه

 او . (idem: 47)» نيسـت  مـن  پـدر  او. دانـم  نمي: «گويد مي ،»است؟ چطور پدرت« كه كند  مي

 موضــع در و بينــد  نمــي قــدرت ســاختار در حضــور شايســتة را وي پــدرش كــه آن از پــس

 كشيده بيرون قبلي قدرت ساختار از را خود تا است فرصتي دنبال به دهد،  مي قرار» ديگري«

  . يابد رهايي»  ديگري« موضع از و

» ديگـري « موضـع  در تبعيـد،  در پـدرش  كه شود  مي مهيا نوايه براي زماني فرصت اين

 نوايـه  پـس  آن از كـه  كنـد   مي پيدا ظهور قدرت جديد ساختار يك زمان  هم و گيرد  مي قرار

 و اروپاييـان  همـان  جديـد  سـاختار  ايـن . كنـد   نمي احساس» ديگري« عنوان به آن در را خود

 در را رمـان  در موجـود  جامعـة  هاي  »ديگري« تماميِ هايشان  حرف كه هستند مسيحي مبلّغين

 پـدر  او« يعني خود سازِ  هويت معروف جملة آنكه از پيش نوايه. كند  مي جذب خود ساختار

 جديــد ســاختار ايــن در اصــيل فـرد  يــك عنــوان بــه را خـود  آورد، زبــان هبــ را» نيســت مـن 
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 در او ديـدن  از پـس  كـه  پـدرش،  دوست ،)Obrieka( كا  اوبريه به پاسخ در وي. شناساند  مي

 آنهـا  از يكـي  مـن : «دهـد   مي پاسخ ،»كني؟ مي چه اينجا: «پرسد  مي او از مسيحي مبلّغان جمع

 بـه  رمـان  در نوايـه  زبـان  از نويسـنده  كه است اي  جمله ناولي جمله اين.  (idem: 47)» هستم

 در نوايه باور به. باشد  مي» من« هم آن كلمة اولين آنكه جالب و كند  مي نقل مستقيم صورت

 و انـد   گرفتـه  نام» ها  آن« كه هستند مسيحيان باشد،» ديگري« هم كسي اگر جديد ساختار اين

  . نوايه نه

 موضـع  از گريـز  دليلشـان،  تنهـا  گرونـد   مـي  جديـد  ديـن  بـه  كه كساني تمامي و نوايه

 گرونـدگان  افـزايش  دربارة قبيله، بزرگان كه هنگامي. است غالب گفتمانِ توسط» ديگري«

 ديـنِ  اين كه بودند معتقد« موضوع اين از ناراحتي وجود با كردند،مي صحبت جديد دين به

 هـاي  آدم گرونـدگان  راكـه چ پاييـد؛  نخواهـد  ديـري  پوسـت،  سـفيد  انسـان  خداي و عجيب

  . (idem: 47)...» بودند تهي و ارزش  بي

 تنهـا  اسـت،  ايقبيلـه  عقايد با برخورد در گراييخرد و عقالنيت نماد كه هم كا  اوبريه 

 اينكـه  دليـل  بـه  را نوايـه   كه بيند  نمي شايسته و است گروندگان ميان در نوايه حضور نگران

 بـه  نوايه زدن پيوند با آچبه. ببيند» اغيار« جمع در است، تقدر صاحبان و متنفّذين از پدرش

 تأكيـد  نكتـه  ايـن  بـه  شـوند،   مـي  تلقـي  ديگـري  يـا  اغيـار  مسـلط،  گفتمـان  نظر از كه كساني

 سـازيِ   ديگـري  بـا  اي،  قبيلـه  و سـنّتي  قـدرت  سـاختار  و سـاالرانه   پـدر  گفتمان كه است  كرده

 راه از اسـتعمارگران  كـه  انـد   كرده ايجاد ريقاييآف فرهنگ بدنة در را هايي  شكاف متعصبانه،

 فرهنـگ  تسـليم  اصـلي  دليـل  آچبـه،  چينـوا  واقع در. كنند  مي رخنه فرهنگ ِاين درون به آن

 متعصـبانه » سازيِ ديگري« از حاصل هاي شكاف همين را اروپايي استعمار برابر در آفريقايي

  .  سعيد دادوار نظر مد سازي ديگري و گفتمان قدرت تا داند  مي
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  گيري  نتيجه -٣
 قهرمـان  سـقوط  و ظهـور  گيـري   پـي  بـا  ،»پاشـد   مـي  فرو چيز همه« رمان در آچبه چبنوا

آفريقايي و نشـان دادن آن بـه    بوميِ فرهنگ هاي  پيچيدگي كشيدن تصوير به ضمن داستان،

عنوان يك تمدن مستقل و قابل احترام، به نقاط ضـعف ايـن فرهنـگ در بازسـازي خـود بـا       

 كند تا سـبعيت   كند. عالوه بر اين، وي داستان خود را تبديل به فرصتي مي  رافت اشاره ميظ

و تكبر اروپايي را به چالش بكشد. آچبه  در بخش وسيعي از رمان خود به معرفـي فرهنـگ   

هاي فرهنگي آن را نيز كه   كردن نقاط قوت، حفره  پردازد و ضمن برجسته  اي مي  بومي ـ قبيله 

كند. به نظـر آچبـه داليـل سـقوط ايـن        مال مي  وانند مقدمات افولش را فراهم بياورند، برت  مي

هـا فقـط     جامعه را بيش از هر جاي ديگري بايد از درون خود آن جستجو كرد. ورود غربـي 

كاتاليزوري است براي اين سقوط. آچبه ضمن به تصوير كشـيدن جـامعِ فرهنـگ بوميـان و     

دار و داراي  ريشـه  هاي آن بـه مثابـة يـك فرهنـگ اصـيل و       پيچيدگينشان دادن جامعيت و 

تمامي ابعاد فلسفي، اقتصادي، قضايي و ديني موجود در يك فرهنـگ پيچيـده، بـا دقّـت بـه      

طلبانة   گمارد. مهمترينِ اين داليل، رخنة فرصت  افشاي داليل پنهانِ افول اين تمدن همت مي

جتماعيِ يك جامعـة آفريقـايي اسـت. دليـل ايجـاد ايـن        استعمارگران به ساختار فرهنگي و ا

سـاختن    فرصت چيزي نيست مگر ايجاد شكاف و اختالف  در درونِ اين جامعه از راه غريبه

طلب كه مصداق اين كالم امير مومنـان    بخشي از جامعه و راندن آن به سوي دشمنانِ فرصت

گذارنـد، بيگانـه او را پـذيرا    كسـي را كـه نزديكـانش وا   « السـالم اسـت:     حضرت علي عليـه 

  ».   گردد  مي
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  نوشت  پي
) كه Umafiaدر اومافيا (» پاشد  مي  همه چيز فرو«. (خالصة رمان): بخش اصلي رمان ١

اي قدرتمنـد و    گـذرد. اومافيـا، قبيلـه     اي از چند روستا در نيجرية سـفلي اسـت، مـي     مجموعه

هاي اجتماعي پيچيده اسـت.    ي غني و نهادها  هاي جنگي، جمعيت زياد و سنّت  داراي مهارت

كوشـي، از    ) در اين قبيله با اتّكـا بـه سـخت   Okonkwaشخصيت اصلي رمان به نام اكنكوآ (

كـه    كنـد. پـس از آن    اش را اداره مـي   رسد. او با اقتدار و استبداد خـانواده   چيز مي  هيچ به همه

شـود، مطـابق قـوانين موجـود       اومافيا مي   يكي از قبايل مجاور مرتكب قتل يكي از افراد قبيلة

ها بـراي جبـران خسـارت و جلـوگيري از جنـگ، يـك پسـر نوجـوان بـه نـام ايكمفونـا              آن

)Ikemefunaدهند تا پس از مدتي قرباني شود. بزرگـان قبيلـة اومافيـا      ) را به اومافيا هديه مي

كند و بخشـي از خـانوادة     ي ميسپارند. او سه سال در خانة اكنكوا زندگ  پسر را به اكنكوا مي

شود. باالخره   شود؛ مخصوصاً پسر بزرگ اكونكوا به نام نوايه به شدت به او وابسته مي  او مي

كـه مبـادا     رسد و اكنكوا ـ بر خالف ميلش ـ از ترس اين    موعد قرباني كردن ايكمفونا فرا مي

و خـودش ايكمفونـا را بـه قتـل     كنـد    القلب بخوانند، در مراسم قرباني شركت مـي   او را رقيق

  شكند.  رساند. اين ماجرا پسرش را از نظر روحي درهم مي  مي

شـود و باعـث     روزي در يك مراسم جشن، تيري به اشتباه از تفنـگ اكنكـوا رهـا مـي    

شـود. در دوران    شود. طبق قوانين قبيله، اكنكـوا تبعيـد مـي     شدن يكي از پسران قبيله مي  كشته

كم به جـذب    شوند و كم  ن مسيحي سفيد پوست به منطقه قبيلة اومافيا وارد ميتبعيد او، مبلّغا

پردازند. اكنكوا پس از بازگشت از تبعيد كـه متوجـه از     افراد قبيله و از جمله پسرِ اكنكوا مي

كند با مبارزه با سفيدپوسـتان، اوضـاع را بـه وضـع سـابق        شود، تالش مي  هم پاشيدن قبيله مي

  كند.    ا پس از دستگير شدن و تحقير توسط نيروهاي انگليسي، خودكشي ميبازگرداند؛ ام
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