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1. Introduction 

One of the functions of American school in Comparative Literature is 

the possibility to equalize literary works from different geographic 

regions that do not share any historical grounds. In fact, this school 

gives us a platform to go beyond the limits of the French school as a 

condition of historical confrontation. This study uses this cross-border 

thought approach to conduct a comparative analysis of two literary 

works by Athol Fugard and Gholam-Hossein Sa’edi, both of whom 

compete over the concept of other. In fact, both authors seek to focus 

on the binary interactions existing in society regarding the idea of 

other. On the other hand, colonization has changed, and it does not 

appear as a direct governing system or a puppet ruler as it once did. 

Instead, in today’s world, it appears with a different approach and as 

silent domination. The plays The Island and Parvarbandan attempted 

to react to the social and cultural change and conflict they were faced 

with accordingly. This common ground makes these works worthy of 

comparative analysis. Therefore, with regards to the textual capacity 
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and the atmosphere of both plays that portray domination and 

hegemony, their consequences on characters, and the reaction of the 

oppressed other and using the comparative approach, this study 

attempts a postcolonial reading of the plays. In fact, this study seeks to 

analyze these texts in cultural and deconstructive frameworks as well 

as the characters’ reactions and the narrative direction of the plays. 

A historical examination of postcolonial studies' roots reveals the 

traces of one of the field's pioneering thinkers, who first defined the 

notion of “the other” in the conflict between colonialists and 

colonized. Frantz Fanon addressed the question of “the other,” 

particularly in the case of blacks, by using the theoretical potentials of 

Hegel's discussions in phenomenology as well as Adler's theory on 

individual psychology. Inspired by Hegel's key theories on master-

slave dialectic, he regarded the colonized as an” other” who could not 

embrace the role of “self.” In his paper, “Racism and Culture,” Franz 

Fanon defines race as the issue of “the other,” for example, 

superior/inferior racial relationships, in the context of the struggle 

between indigenous and colonial cultures. Racism, according to 

Fanon, follows a solid and immutable logic. A living nation, in his 

perspective, gets its essence from the exploitation of other people and, 

as a result, reduces those people to inferiors (see Fanon, 1972: 63).  

The representation of “the other” as an imperfect “self” in 

Bhabha's discourse implies not just the colonists' oppressive or 

proprietorial characteristics but also a more complex desire. In this 

case, the colonizer is subjected to these forms of representation in the 

same way that the colonized is, and he or she is simply caught up in 

the game of desire and fantasy established by the colonial context (see 

Mills, 2003: 159). In his book, The Colonizer and the Colonized 

(French: Portrait du colonisé, précédé par Portrait du colonisateur), 

Albert Memmi delves deeply into the mimicry-based relationship 

between the colonizer and the colonized. He argues that placing 

oneself in the shoes of another is an unconscious deed made by 

colonized people in an attempt to better their status. When a colonizer 

receives all advantages, profits, and credits and possesses wealth, 

honor, authority, or technical facilities, even though he has violated 

the colonized people's rights and has held them in servitude, he is seen 

as a unique role model for the colonized. The colonized imitates this 

role model to such an extent that his identity becomes entwined with 

that of the colonists, and he, therefore, ignores his true self. However, 
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over time, the colonized understands that colonial culture had 

consistently put him in the position of a humiliated colonizer and that 

by accepting colonial values, he had actually signed his own 

conviction. Such a person not only does not benefit from the 

advantages of colonial society but his identity is gradually resolved in 

the relations of such a society. The colonizer gives in to his role 

model's demands and praises him, but the colonizer also finds a way 

to humiliate him, and that is ridiculing the colonizer's clumsy 

imitations. This is the point at which the colonized revolt against the 

"other" and his acts, hoping to get rid of him as quickly as possible; 

so, he rejects the colonizer, and the roles are reversed. The colonized 

people’s earlier desire for the colonizer and self-rejection turns into 

the colonizer's rejection and return to the actual self, their infatuation 

changes into extreme hatred of the outsiders, and they pursue self-

detection. According to Memmi, the colonized cannot avoid this 

multi-stage colonial relation, as though each step is a prerequisite for 

the colonized to go to the next level and, eventually, achieve his 

freedom and deliverance (see Memmi, 1972: 155-158). 

 

2. Methodology 

 This study was conducted using a comparative analytical method, and 

its data were collected through a desk research approach. Through a 

postcolonial and cultural studies lens, we examine Gholam-Hossein 

Sa’edi's play, Parvarbnadan (cattle fatteners, Fatteningly ), and Athol 

Fugard's drama, The Island, to conduct a comparative study of the 

concept of "the other" in both literary works. 

 

3. Discussion 

 The Island is a manifesto in which two men are sent to Robben Island 

for opposing apartheid and its brutal policies. This play, however, is 

also a statement on theater, asking, "What is the point of drama in a 

society founded on antagonism and repression?"  According to the 

play, humanity will continue to suffer in the most inhumane ways 

unless they can find a meaning for their suffering and express it (see 

Walder, 1984: 76). Sa’edi's play, on the other hand, is a prod against 

an indifferent society, and the playwright used the metaphor "lamb" to 

portray the indifference of such a society and describe the current 
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hegemony. Here, the author is a concerned person who, like the 

repressed characters of an island, must remain in exile and lose his 

identity and humanity, a point that Fugard also accentuates in his 

work. The main characters in both plays are oppressed and imprisoned 

for fighting against the government and for having resistant morale.  

In The Island, two black prisoners, John and Winston, are detained in 

the notorious Robben Island prison off the coast of Cape Town, South 

Africa, for their political stances against the government. On the flip 

side of this study is Fatteningly, whose protagonist (Meem) is a well-

known activist and writer now serving a temporary prison sentence 

awaiting trial. Here, it is necessary to examine the discursive and 

ideological forms of the two plays. This enables us to determine how 

colonialism establishes its subject positions via representation. In this 

respect, Steven Sloman presents a diagram in his article "The Struggle 

for Postcolonialism" that is beneficial for comprehending the 

complexities of this issue: 

 

 
Diagram 1. The Semiotic Field 

The diagram above depicts colonialism as a system of power and 

dominance from left to right. The line “A” symbolizes the numerous 

beliefs regarding how colonial oppression is carried out via direct 

political and economic control. The lines “BC” and "DE" indicate 

several notions connected to the ideological regulation of colonial 

people or subjection through establishing consent. Theories that 

highlight colonialism's efficiency, which we observe moving along the 
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line A, are fundamentally "direct political" theories or theories based 

on colonialism's "brutal coercion." In other words, these theories deny 

the fundamental assumption of resolving social conflict via the 

intentional development of concepts about the "self" and their 

internalization or "actualization" by subordinated subjects. On the 

other hand, theories that depict colonial power primarily along line 

BC - which embodies the ideological stance of economic colonialism 

along with line A - highlight the structural strength of state 

apparatuses in the formation of colonial relations. In his play, 

Fatteningly, Sa’edi uses lamb fattening as a metaphor and narrates the 

same sequence. This structure adheres to line "BC," according to 

which controlling ideology promotes instinctive desires so that 

colonized people may focus only on these things while neglecting 

current political-ideological concerns. As a result of such a policy, a 

society in which everyone thinks alike is formed. On the other hand, 

these herds are uninformed that cattle fatteners' ultimate focus in 

fattening ignorant animals is to transport them to the slaughterhouse. 

Totalitarian regimes do this by slaughtering and eradicating the 

personality or identity of human herds. On the other hand, this 

connection may be seen as suggesting that the government, by duping 

the masses and legitimizing racial discrimination, sends dissidents like 

John and Winston to a secluded island to live as enslaved people 

doing subordinate labor. 

The crucial point is that the process of otherness is characterized 

by intricate representational power processes; power is essentially 

oppressive. It deals with human subjugation and seduction via a 

variety of, at times contradictory, images. Another character in this 

drama is a lady who uses lures and cooks fatty meals to fatten and 

castrate Meem.  

In The Island, government authorities attempt to assign tasks to 

two convicts in order to transform them into animals or to remove the 

last traces of humanity from them. Furthermore, this task serves as 

both a shield and a sword for both prisoners. In other words, this task 

may be used for both self-defense and action and warfare against the 
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colonizers (i.e., the state). Theater, in fact, is the instrument that these 

two characters use to avoid alienation.  

The body serves a particular purpose in both plays. In The Island, 

the human body narrates the anguish of oppressed individuals who 

have been banished because of their protest and whose body endures 

unending oppression in the process of "becoming other," which has 

pushed them to perform meaningless and dreadful tasks. The island 

evokes the setting for a tragic play in a tiny, lonely place, which is a 

metaphor for the country's terrible situation. People are condemned to 

the worst penalties in this country, and the state humiliates the spirits 

and bodies of the people by forcing convicts to do complex and 

meaningless actions, punishing them or turning them into obedient 

slaves.  If we consider locations such as the small world of 

postcolonial society, we observe how characters are treated and how 

they are compelled to live a passive, submissive life. All of the 

activities performed against Meem's character in Fatteningly are 

performed in order to transform him into an obedient character. As a 

result, actions such as edacity, castration, and physical punishment are 

examples of behaviors that are applied to the body, and governments 

use these activities to accomplish colonial aims in the process of 

"otherness." 

 

4-Conclusion  

  One objective of the comparative literature approach is to investigate 

the conceptual and methodological biases in various territories without 

considering the historical context of the relationships between these 

territories. Based on comparative literature methodology, we first 

evaluated the similarities of the concepts of " the other" in two dramas 

(Fatteningly and The Island) and then attempted to analyze the 

dualities in these works through analyzing the dual system of "the 

self" and "the other." In the next stage, we tried to compare these 

works. As Fugard grew up in a colonial territory, he became interested 

in structures that arose from dual racial conflicts, such as white/black, 

which were finally internalized by the society. The issue of race and 
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the problem of inferiority, implemented through white hegemony 

against people of color, is one of the most prominent keywords in 

Fugard's works. Most of Fugard's focus in his work was linked to this 

colonial theme. In terms of the typology of "the other,” since Sa’edi 

lives in a different culture than Fugard and has no experience living in 

the colony, he highlights the subject of autocracy in many of his plays 

rather than colonialism, which accelerates people's otherness process 

as a consequence of its hegemony. In fact, the hegemonic forces in 

these two works take a stand against the characters because they want 

these characters to go through a process of alienation during which the 

characters first get alienated but eventually resist and take an 

aggressive approach against colonialists or dictatorial powers. 

 

Keywords: comparative literature, Other, postcolonial studies, 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 آثول از رهیجز یهاشنامهینما در «کیهژمون یگرید» یقیتطب لیتحل

  یساعد نیغالمحس از پرواربندان و فوگارد
 2 (مسئول سندهینو)ایرنیدب محمدرضا ،2ی اریبخت یمحمود بهروز ،1 گلکار نیآبت

 چکیده

نهادن آثاری از جغرافیاهای متفاوت امکان برابرآمریکایی یکی از کارکردهای ادبیات تطبیقی 
واقع این مکتب بستری را در .اندگونه برخوردی از لحاظ تاریخی با یکدیگر نداشتهاست که هیچ

این دهد. فرانسوی چون شرط برخورد تاریخی به ما می های مکتببرای فراتر رفتن از محدودیت
پژوهش با استفاده از این رویکرد اندیشگانی موجود در قلمرویی فرامرزی، به تحلیل تطبیقی دو اثر 

با یکدیگر « دیگری»پردازد که از حیث مفهومی به نام از آثول فوگارد و غالمحسین ساعدی می
های دوگانی ه خود به تقابلکردن توجّنویسنده معطوفواقع نگرۀ فکری دو در قرابت دارند.

ی در امر استعمار صرفاً به دگرگوناست. از سوی دیگر « دیگری»موجود در جامعه از حیث مفهوم 
نشانده در جریان بود و در که به شکل حکومت مستقیم یا حاکمیّت دست نیست صورت گذشته

دو  چهرۀ سلطۀ خاموش قد علم کرده است.گذشته و در  باهای متفاوت جهان کنونی با روش
های اجتماعی و اند که در کشاکش دگرگونیتالش بودهجزیره و پرواربندان در ۀ شنامینما

فرهنگی، واکنشی درخور نسبت به این تغییرات داشته باشند که همین امر موجب شده است تا از 
در  شنامهینمات متنی و فضای دو ظرفیّ با توجه به نی؛ بنابرامنظری تطبیقی قابل بحث و بررسی باشند

شده به ها و واکنش دیگری سرکوبکشیدن سلطه و هژمونی، نتایج آن بر روی شخصیتتصویربه
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پردازیم. این پژوهش می شنامهینمابه خوانش پسااستعماری این دو و استفاده از رویکرد تطبیقی آن 
ی متون، این دو متن را در بستری گیری روایها و جهتکوشد تا در کنار واکنش شخصیتمی

 فرهنگی و جریانی واسازانه مورد تحلیل قرار دهد.

 

 .فوگارد آثول ،یساعد نیغالمحس ،یپسااستعمار ،یگرید ،یقیتطب اتیادب: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

با نگاهی تاریخی به پیشینۀ مطالعات پسااستعماری ردپای یکی از اندیشمندان این حوزۀ 

در کشاکش رابطۀ استعمارگر و استعمارزده را « دیگری»مفهوم  کردنمطرحرا در  مطالعاتی

گیری از امکانات نظری توان مشاهده نمود. فرانتس فانون با بهرهمی برای نخستین بار

های روانکاوانه فردی آدلر، مسئله مباحث هگل در پدیدارشناسی و همچنین تئوری

های محوری مطرح کرد. فانون با الهام از اندیشه پوستاناهیسرا به خصوص در « دیگری»

بیند که قادر ای می«دیگری»هگل در مسئله خدایگان و بنده، استعمارزده را همواره در مقام 

، با تعریف نژاد «نژادگرایی و فرهنگ»نیست. فرانتس فانون در مقالۀ « خود»به پذیرفتن نقش 

تر را در کشمکش فرهنگ بومی و تچون نژاد برتر و پس« دیگری»ۀ مسئلاز رهگذر 

واقع دهد که دراین خصوص توضیح می کند. فانون درفرهنگ استعمارگر تشریح می

کند. کشوری که حیات دارد و ت میناپذیر تبعیّنژادگرایی از یک منطق محکم و خدشه

آورد و این یۀ حیات خود را از مردمی که با او تفاوت دارند، به دست میمازنده است، 

 .یعیو طبدهد. اعمال نژادگرایی در مورد این مردم، امری است عادی مردم را تنزّل می

 ( 62: 1221)ر.ک: فانون، 
مابین استعمارگر و از سویی هومی بابا بر اساس روانکاوی الکان به تحلیل متقابل ارتباط فی

بودن هویّت ستایانایۀ فکری الکان، بر مابنواقع وی با پیگیری پردازد. دراستعمارزده می

کند و هویّت استعمارگر را متکی به خود ندانسته و آن را تا حدودی متشکل از پافشاری می

توان استنباط کرد که می طورنیاواقع این اندیشۀ فکری را پندارد. درتعامل با استعمارزده می

تمایز شکل  ای در خود ندارد و پایدار نیست و معنای آن بر اساسهویّت استعمارگر سرچشمه
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)شاهمیری،  .گیردشکل می« دیگری»گیرد. در اندیشۀ بابا هویّت در تعامل با دیگران و با می

1229 :123) 

ناقص، تنها برای شخص « خود»به صورت یک « دیگری»در گفتمان بابا، بازنمایی   

چیده ای از تمایل پیگرایانه ندارد بلکه گونهگرایانه یا مالکیتاستعمارگر جنبۀ سرکوب

بازنمایی است که های دستخوش این شکل همان قدراست. در اینجا استعمارگر 

گرفتار اندیشی که محصول بافت استعماری است و صرفاً در بازی میل و خیال استعمارزده

چهرۀ استعمارگر، چهرۀ (. آلبر ممی در کتاب 129، 1222ر.ک: میلز، ) است آمده

 نگریجزئستعمارزده با استعمارگر را با دیدی ۀ امقلدانموضوع ارتباط  استعمارزده

کند که استعمار ای زندگی میکند. او در زمان نوشتن این کتاب در دورهموشکافی می

رسمی هنوز به طور کامل برچیده نشده است. به باور او رفتن در جلدی دیگر، عملی 

شود. ب آن میناخودآگاه است که استعمارزده برای به دست آوردن وضعیتی بهتر مرتک

ها، سودها و اعتبارهاست و برخوردار از ثروت، ۀ خوبیهممند از وقتی استعمارگر بهره

حقوق استعمارزده را پایمال کرده و او را در بند  کهنیاافتخار، اقتدار و امکانات فنی، با 

ن سرمشق تقلید از ای استعمارزدهشود. دارد، به الگوی تام و تمام از او بدل میخود نگاه می

شود و از خویشتن روی رساند که از فرط شباهت در او محو میرا به جایی می

ۀ استعماری همواره او را در جامعیابد که اما با گذشت زمان استعمارزده درمی ،گرداندبرمی

ی استعماری تنها حکم هاارزشۀ تحقیرآمیز استعمارزده جای داده و او با پذیرش مرتب

 برد وسودی نمیۀ استعماری جامعجان خریده است و  از مواهب  محکومیت خود را به

 رود.رفته رفته در مناسبات آن تحلیل می

استعمارگر  بازهمستاید، اما دهد و او را میهای الگوی خود تن میبه خواسته استعمارزده    

ت که ۀ استعمارزده است. اینجاسانیناشیابد و آن تمسخر تقلید راهی برای تحقیر او می

کند تا هر چه کند و تالش میو عملکرد خود عصیان می« دیگری»استعمارزده علیه آن 

شود. کند و رابطه اینجا واژگون میزودتر از چنگال او رهایی یابد. او استعمارگر را طرد می

به استعمارگر و طرد خویشتن جای خود را به طرد استعمارگر و بازگشت به  آوردنیرو

شود و استعمارزده به ها همه به نفرتی مفرط از بیگانه بدل میآن شیفتگیدهد، خویش می
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ای با استعمارگر استعمارزده را از این ارتباط چندمرحله ،پردازد. در نظر ممیخودیابی می

بعدی و  ۀمرحلنیاز سوق یافتن استعمارزده به گریزی نیست و گویی هر مرحله پیش

 (.122-122: 1221ر.ک: ممی، ) استنهایت نیل به آزادی و وارستگی در

دو موضوع عمده بر  کردنمطرحاز سویی دیگر، به طور کلی مطالعات پسااستعماری با 

و « سلطه و فرودستی»ها مسئلۀ مطالعات فرهنگی تأثیرگذار بوده است. یکی از این بحث

در است. موضوع ابتدایی با گسترش خود « دورگه بودن و اختالط نژادی»دیگری مسئلۀ 

های متنوعی، اساساً در پی پاسخ به چگونگی کنترل استعماری جوامع و ساختارهای زمینه

ط هایی در حیطۀ چگونگی تسلّواقع، پرسشهای حاشیه و فرودست است. دراستیال بر گروه

 .شودهای استعماری مطرح میبر فرهنگ بومی به دست قدرت

 . پیشینۀ پژوهش1-2

جداگانه رویکرد  هایی که به صورتشده، تعداد مقالهانجام هایبا بررسی چندی از پژوهش

اند، شمار قابل توجهی را به خود ی را اتخاذ کردهپسااستعمارتطبیقی و یا مطالعات 

تر در قلمرو مطالعات ادبی ها نسبتاً رویکردهایی تازهاین شاخه چراکه ؛انداختصاص داده

جمله از، پرداخت ناکافی نیهمچنو و عموماً محدودیت به یک قلمر .گردندمحسوب می

گردد. اما به طور کلی مطالعاتی با رویکردی ها محسوب مینقاط ضعف این پژوهش

تر نسبت به مطالعات پسااستعماری که در عین حال با پیش کشیدن مطالعات تطبیقی و جزئی

ج شدن از تر کردن بحث، امکان گفتگو با دیگر نویسندگان و خارفرهنگی به دنبال گسترده

 نییتبرا « دیگری»دیگر قلمروهای دانش بشری که مفهوم  نیهمچنقلمروهای جغرافیایی و 

ترین ارتباط را . از همین روی در زیر دو پژوهش که بیشخوردکرده باشند، به چشم نمی

 شود:با عنوان پژوهشی مطرح شده دارند، بیان می

(، 1292رگس و گرجی، مصطفی )محمدی بدر، ن؛فروزانی، فرزانه ؛قیقی، شهینح -

پژوهشی علمی فصلنامۀ ، «خوانش پسااستعماری نمایشنامۀ ماه عسل اثر غالمحسین ساعدی»
پژوهش به این . 64-26، صص 1292پاییز  2، شمارۀ 6، دورۀ های ادبیات تطبیقیپژوهش

طۀ بین نمادین نمایشنامۀ ماه عسل غالمحسین ساعدی به تحلیل راب طور کلی با تکیه بر جنبۀ

های سازی ملّتواقع چگونگی دیگریارزده پرداخته است. دراستعمارگر و استعم
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های استعماری به واسطۀ رابطۀ فرودستی و فرادستی موجود استعمارزده در حضورگفتمان

های در اثر و استفاده از نظریات پسااستعماری ادوارد سعید و شرق شناسی وی و تحلیل

پژوهش با رویکرد تشبیه زوج جوان به ملتی استعمارزده و  شخصی واکاوی شده است. این

های استعمارگر و استعمارزده در حضور پیرزن به مثابه استعمارگر به بررسی نمادین ویژگی

ف لّؤم هایدیدگاهاند تا قدرت استعماری پرداخته است. پژوهشگران در تالش بوده

زدگی را در بطن نمایشنامه مورد های استعمار، استعمارگری و استعمارپیرامون پدیده

 بررسی قرار دهند.

بررسی هویت پسااستعماری (. »1296و سن سبلی، بی بی راحیل ) حسن دیساتحی، ف -

فصلنامۀ لسان ، «اثر واسینی األعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا« الفراشۀ مملکۀ»در رمان 
، 1296ست و هشتم، تابستان پژوهش ادب عربی(، سال هشتم، دورۀ جدید، شمارۀ بی) مبین

این پژوهش اثری داستانی انتخاب شده است که نتیجۀ استعمار فرانسه . در 129-122صص 

 بر الجزایر را در نمودهای متفاوت فرهنگی و هویتی بازنمایی کرده است. 

اند تا با استفاده از نظریات هومی بابا،  به مقایسۀ نگارندگان در این مقاله در تالش بوده

هایی چون دین، نژاد و پوشش در حضور سئلۀ هویّت و پیوندخوردگی آن در گسترهم

قدرت استعماری و پیش از حضور آن بپردازند. عالوه بر این، مسائلی چون فضای سوم و 

هایی چون هنر، ملیّت و نام را در این اثر مورد تجزیه و تحلیل قرار پیوند خوردگی در زمینه

های در فضای اثر که منجر به بروز بحران را ن استعماری حاکماند و نتیجۀ گفتماداده

تحلیل و  ،ها و پیوند خوردگی آنان در فرهنگ استعمارگر شده استهویّتی در شخصیت

 اند.بررسی کرده

 

 .بحث و بررسی2

ها به طور های مستور حاکمیّتاصطالح هژمونی در زمینۀ قدرت و سلطۀ ناشی از قدرت

شود فته است. در این نوع چیرگی، سلطه از طریق فرهنگ بیان میای اهمیّت یاویژه

واقع حور این فرهنگ قرار داده است. درها و منافع حاکمیّت را منحوی که ارزشبه
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ها است که ها و هویّتبردن و سرکوب فرهنگحاشیهمشخصۀ استعمار در دنیای امروزی به

 شود.    ته میدر برخی مراجع با عنوان استعمارگری رئوفی شناخ

استثمار های استعماری پیشین، در شیوۀ سلطه و روش به تفاوت این نوع استعمار با نظام

ها هاست. این نوع استعمار بر مبنای ایجاد تغییرات در اندیشه، باور و منش ملتملت دنیکش

 سازی در راستایذهنیت... تگذاری شده است پایهسازی اقتصاد، فرهنگ و هویّو جهانی

واقع بدون آنکه گرایان، درهای سلطهها و باورهای مخاطبان با اندیشهساختن اندیشههمسو

خود متوجه باشند یا احساس خیانت کنند، اعمال آنان در راستای تحقق اهداف استعماری 

  (61: 1226واعظی، ) .گیردقرار می

می بابا که بر های هوی، اندیشهپسااستعمارهای اخیر از همین روی در حوزۀ دیدگاه

فرهنگ و هویّت تمرکز دارد، قابل طرح و بررسی است. بابا از رویکرد واسازی در 

تی میان استعمارگر و استعمارزده پرداخته و اعتقاد روانکاوی الکان به مناسبات هویّ

یی و فقدان ثبات به ایدۀ وجود فرایند ستایانادارد که هویت ذاتاً ناایستاست. همین 

(. 46: 1292ر.ک: ضیمران، ) گرددمتن، از دیدگاه دریدا نزدیک می واسازی در خود

بابا، یک گفتگوی  رأی با هومیهم ،پرداز هندینظریه ،راهکار تارق بانوری

این حوزه نیز بر آن باور  نظرانصاحبدیالکتیکی است که آشیس ناندی از دیگر 

مرزهای شرق و غرب، های گرایی که هومی بابا در قالب اندیشهدارد. ایدۀ تعامل

مطرح کرده ... ت، تبعید، آوارگی و پیوندیافتگی، تفاوت، موقعیت آستانگی، سیالیّ

 (.129: 1224ر.ک: دالمایر، ) است

برد که ۀ جزیره اثر آثول فوگارد ما را به قلب مقاومت سیاه سرکوب شده میشنامینما

به  ادری باشد. وینستونبه بند کشیده شده تا تأییدی بر بر (Robben) ۀ روبنریجزدر 

 «مردم»یا « فرزند سرزمین»ۀ حساس، فریاد یگانگی لحظعنوان دیگری سرکوب شده در دو 

های یکدیگر : یکی هنگامی که دو مرد در آغاز نمایش به مراقبت از زخمدهدیسر مرا 

ها در محاکمه و مجازات آنتیگون در پردازند و دیگری درست قبل از شروع نمایش آنمی

جزیره  کند.ن زندان، هنگامی که وینستون بر آزردگی خود از آزادی جان غلبه میجش

ۀ بیدادگری قانونی که مردان را برای مقابله با آپارتاید و مقررات دربارای است بیانیه
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 کهت ۀ تئاتر نیز هسدربارای بیانیه نیهمچنفرستد، اما ۀ روبن میریجزغیرانسانی آن به 

گوید که ای مبتنی بر کشمکش و سرکوب چیست؟ نمایشنامه میهۀ نمایش در جامعفیوظ

مانند، اگر بتوانند برای رنج خود معنایی ترین شرایط باقی میتحمل قابل ریغها در انسان

ۀ شنامینمااز سوی دیگر،  ؛(26: 1924ر. ک: والدر، ) کشف کنند و آن را بر زبان آورند

ها از استعارۀ بره تفاوتی آندادن بیای نشانای است که برساعدی نیز تلنگری به جامعه

مندی که کند تا به نوعی سلطۀ موجود را به تصویر کشد. نویسنده و فرد دغدغهاستفاده می

ۀ جزیره باید در تبعید شنامینماشدۀ های سرکوبت خود به مانند شخصیتبه دلیل حساسیّ

که فوگارد نیز آن را در اثر خود  باشد و هویّت و انسانیت خود را به فراموشی بسپرد چیزی

 زند.فریاد می

 . هژمونی ایدئولوژیک2-1

 کند کهاز مفسران و منتقدان آثار هگل بیان می (Alexander Kojeve)الکساندر کوژو

شدن ای ناشی از میل متقابل به رسمیت شناختهرابطۀ سوژه و دیگری را در چارچوب ستیزه»

ای که به عنوان یک فرایند با رابطۀ دوطرفه ؛(112: 1229)شاهمیری، « کندمطرح می

دهد. نقطۀ مشترک همۀ های استعماری رخ میساز در انواع روایتمرکزیت دیگری

ها در ایجاد و حفظ های فرهنگی و نقش آنهای پسااستعماری بررسی و نقد فرآوردهنظریه

بر ویژگی فرهنگی  های متأخر این مکتب با تمرکزاستیالی طبقۀ حاکم است. در نظریه

سیاست و اقتصاد، مصرف فرهنگی، مقاومت در برابر ایدئولوژی و هژمونی، نقش فرهنگ 

: 2333ک: آلساندرینی، . ر) شودتر نشان داده میدر فرایند تغییرهای اجتماعی برجسته

 (.4: 2332؛ شوارتز، 422

 طلبمبارزهخصیت های اصلی به واسطۀ امر مبارزه و ششخصیت شنامهینمادر هر دو      

 یدو زندان ره،یجز ۀشنامینما در ها شده است.اند و مجازات زندان شامل آنسرکوب شده

شدن یدولت باعث زندان هیعل شانیاسیهستند که مواضع س یمردان نستون،یجان و و اه،یس

 تاونپیروبن در ساحل ک ۀریدر زندان بدنام جز یقطع یانیپا نکهیها شده است، بدون اآن
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، «میم»در طرف دیگر این بررسی، شخصیت اصلی به نام  داشته باشند. یجنوب یقایفرآ

برد تا برایش به ای نامی است که در زندانی موقت به سر میمبارزی سرشناس و نویسنده

واسطۀ برگزاری دادگاه، مجازات نهایی صادر شود. در این جا الزم است صورت گفتمانی 

بررسی گردد تا چگونگی تلقی استعمارگرایی به منزلۀ و ایدئولوژیک دو نمایشنامه 

های سوژگی از طریق حوزۀ بازنمایی بررسی گردد. برای دستگاهی برای ساختن جایگاه

نموداری را « تقال برای پسااستعمارگرایی»شرح بیشتر جزئیات استیون اسلمن در مقالۀ 

 کند:پیشنهاد می

 
The semiotic field 

 1 نمودار

 ،دهندۀ این است که استعمارگرایی مبتنی بر نظامی از چپ به راستق نشاننمودار فو

نشانگر نظریات گوناگون دربارۀ چگونگی اعمال « A» کند. خطاعمال قدرت و سلطه می

« DE»و « BC» ستم استعمارگرایی از طریق کنترل مستقیم سیاسی و اقتصادی است، خطوط

های استعماری یا انقیاد از یدئولوژیکی سوژهنمایانگر مفاهیم مختلف مربوط به تنظیم ا

« A»هایی که بر کارایی استعمارگرایی که در طول خط برساختن رضایت است. نظریه

در « اجبار وحشیانه»یا « سیاسی مستقیم»های ورزند، ذاتاً نظریهکند تأکید میحرکت می

که قدرت، تعارض اجتماعی  ها این برنهاد بنیادی رازمینه ستم، استعمارگرا هستند: یعنی آن

سپس  ،کندمیاداره « خویشتن»را تا حدی از طریق تولید استراتژیک آرای خاص مربوط به 

لیکن  ؛کننددرونی رد می« واقعیت»ۀ منزلبهها را آنهای فرودست تحت انقیاد، گروه

ی خطکنند، میبررسی « BC»که مسیر قدرت استعماری را عمدتاً در طول خط هایی نظریه
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را « A» ی واقع در راستای خطاقتصاد ییاستعمارگراگیری ایدئولوژیکی برای که موضع

تولید روابط  برهای حکومت درون این ساختارها، هقدرت ساختاری دستگا دهد،مینشان 

شدن به عنوان ۀ پرواربندان، ساعدی از پروارشنامینماورزند. در استعمارگرایی تأکید می

کند که در راستای خط کند که همین ساختار را به خوبی بازگو میمیای استفاده استعاره

«BC» ها به کند که نیازهای غریزی برجسته شود و استعمارزدهایدئولوژی حاکم اقتضا می

ت نداشته باشند که مسائل ایدئولوژیک حاکم حساسیّ این فعل مشغولیّت یابند تا نسبت به

اند غافل از آنهارمهبه وجود آید. اما این  دستکی یاشود که جامعهمنتهی به این امر می

جا فقط یک هدف دارند: خبر از همهکه پرواربندها از پروار کردن گاو و گوسفندهای بی

های توتالیتر با کشتن و از بین اینکه آنان را به مسلخ بفرستند؛ همان رفتاری که حکومت

هند. در طرف روبروی این مقایسه نیز دهای انسانی انجام میت رمهبردن شخصیت و هویّ

توان بود که حاکمیّت با توده انگاری و قبوالندن تبعیض نژادی، برداشتی می نیهمچنشاهد 

ای متروک برای انجام امور پست برده افراد مخالف را که جان و وینستون هستند به جزیره

 شوند.می

 . هویت2-2

نسبت به  را ای نسبتاً تازهدریچه شنامهینمادو بررسی هویّت در گفتمان پسااستعماری این   

شده از جزیره و ارائهکند. تصویر ۀ اندیشۀ فرد در مقابل دیگری هژمونیک ایجاد میمسئل

با  را هاها با آن، نوع مواجهه افراد و مبارزۀ آنمکانی به مانند زندان در رویارویی شخصیت

و اثر حائز اهمیّت است مفهوم هویّت و ای که در این دمسئلهدهد. استعمارگر نشان می

های انسانیّت در کشاکش سلطۀ پسااستعماری است. در تعریف هویّت همواره بر شاخصه

د اجتماعی چون نژاد، قومیّت، جنسیّت، زبان، باورها و اعتقادات، زادگاه، خانواده، متعدّ

ودشناسی فرهنگی، شود. امروزه در کنار این موارد، ابعاد روانی، خشغل و سن تکیه می

ر.ک: شعبانی، ) آگاهی جمعی و خودیابی مردمان در درجۀ بارزتری از اهمیّت قرار دارد

)معلوف، به  «های چندگانه ساخته شده است.ت از تعلقدر واقع مفهوم هویّ(. »242: 1222

مبنای اصلی رویکردهای معطوف به هویّت و ابعاد  (24: 1292نقل از حشمتی وآقاجانی، 

هویت آدمی همچون مومی در چنگال قدرت » درت و سیادت است، در واقعآن، ق
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: 1224)اکبری، « .ها همواره فراوردۀ کردارهای تاریخی هستندتو هویّ...  پذیر استشکل

ای به مفهوم هویّت داشته است، رویکرد پسااستعماری از جمله مباحثی که توجه ویژه (222

ای پویا از ت پسااستعماری آمیزهن است که هویّاست که به طور کلی اعتقاد آن بر ای

کند ت بومی و استعماری است. اسپیواک نیز در تایید این گفتار بیان میهای هویّفرهنگ

)تایسن، « .کندنقد پسااستعماری توجه خود را به مسئلۀ هویّت سوژۀ انسانی معطوف می»که 

1222 :222)        
کند که به سادگی به فهوم تفاوت فرهنگی را پیشنهاد میت مهومی بابا نیز در این بحث هویّ

سازی که ممکن است برابری و مساوات با فرهنگ مسلط تمایل ندارد و با هر فرایند زیردست

درعوض مدل تفاوت فرهنگی او  ؛کندمخالفت می ،ط را حفظ کندصرفاً قدرت فرهنگ مسلّ

اند محترم نشین شدهتاریخی حاشیهکه به طور  را یاچندگانههای خاص و ت و تاریخهویّ

 (24: 1226)مورگیلبرت،  .کندشمرده و حفظ می

هایی های چندگانۀ فراخور تجربۀ در بینابین استعمارزده و استعمارگر بودن و واکنشتهویّ

اند. از همین های پسااستعماری را شکل دادهتکه نسبت به سیطرۀ استعمارگر دارند، هویّ

های ناشی از آن حائز اهمیّت ویّت در فضای پسااستعماری و بحرانروی توجه به نگرۀ ه

 است.
 پیوندخوردگی هویّت 2-2-1

هومی بابا در بحث هویّت به پیوندیافتگی معتقد است. بابا در نظریات خود در قلمرو   

ها را از بین ببرد. از نظر وی فقط از که قصد داشته باشد آنکند نه اینها سیر میتفاوت

. کندها میتهای فرهنگی است که آدمی را قادر به شنیدن صدای اقلیّتعامل صورت طریق

ت خصومت استعماری و نابرابری استعماری پیوندخوردگی به مفهوم هومی بابا، در موقعیّ»

های فرهنگی از دیدگاه هومی بابا، عمدۀ حالت (21: 1292)فرهمندفر، « .شکل گرفته است

یابند. در حالی که ادوارد ایی متناقض و دوگانه موجودیت میهای ترکیبی در فضو نظام

کنند؛ سعید و اسپیواک بر قلمروهای استعمارگر و استعمارشده منفک از یکدیگر نگاه می

داند که چون نتیجۀ آن را تقلیدی می هومی بابا بر تعامل آن دو توجه دارد و تقلید سلطه

 سازد.ماری را نامطمئن میهمسانی با منشأ الگوپذیری نیست قدرت استع
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هاست و در اندیشۀ ساز قدرتت از فشارهای هژمونیک یکسانرهاشدگی هویّ   

ای سرشناس و مبارزی شود. شخصیت میم که نویسندهپسااستعماری معاصر دنبال می

گیرد که به تی قرار میمعروف است که قلم بسیار معروفی دارد در کشاکش پیوند با هویّ

توان نمادی از یک تیپ های روبروی او را میست. هر کدام از شخصیتاش نیخواسته

ت خود را به عنوان استعمارگر به فرد استثمارشده تی فرض کرد که قصد دارند هویّهویّ

 توصیف شده است: شنامهینماپیوند زنند. خانۀ میزبان به شرح زیر در ابتدای 
وها و پستوهای متعدد، در خلوت بیابانی ها و راهریک خانۀ بسیار بزرگ و پرپرکی، با اتاق

وآمد فاصلۀ زیادی دارد. از هر پنجرۀ این خانۀ غریبه، جز خط افق، و افتاده که تا لب جادۀ پر رفت
نشینی، چیز گاه شبح غلطان ماشینی، یا سایۀ باریک عابر مرموزی و احیاناً پرزدن پرندۀ خاک

از شب گذشته صدای گاو و گوسفند که از شدت دیگری نتوان دید. در تمام مدت روز، تا پاسی 
آن که دیده شوند، گاه غرش موتور فرسودۀ چند بولدوزر، بیبهنالند و گاهپرخوری و چاقی می

کنند........ بولدوزرها برای برداری میکنند، خاکمدام و یکنواخت بلند است. بولدوزرها می
 (9: 1242ساعدی، ) سازند.شماری میهای بیپروارهای آینده، طویله

ای برای شخصیت میم فرض میزبان تازه عنوانبهبا این توصیفات اگر این مکان را 

توان شاهد رخدادهایی بود که به کنیم که توسط مرد اول به آن دعوت شده است، می

ها، اجبار، نوعی تالش شخصیت میم برای حفظ هویّت فردی خود است. انتقال عادت

ها، تحریک احساسات و تنبیه از جمله رفتارهایی است که گریریبها، فنوازش و عشوه

فرهنگ میزبان به عنوان یک استعمارگر با قدرت خود سعی بر اعمال آن دارد تا میم را به 

هایی است که رو شدن فرهنگۀ روبهدهندنشاندیگری سرکوب شده تقلیل دهد. این امر 

هنگ اقلیّت که نماد شاخص آن میم است با گر قصد یکی کردن فراکثریّت به مثابه سلطه

 خود را دارد.

خواهد و سعی زند که صالح او را میمرد اول که خود را رفیق و همفکر میم جا می

دارد با این ترفند به میم نزدیک شده و اعتماد او را جلب کند تا فارغ از هرگونه خشونت او 

رساندن شخصیت میم از چیزی است که را به انجام اوامر سلطه بگمارد. ابزار مرد اول ت

است که با این رفتار، میم را از  نیا شنامهینماوجود خارجی ندارد. هدف مرد اول در طول 
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عواقب کاری که در حال انجام است بترساند و او را به مانند یک زندانی در این خانه 

ظاهر حامی  نگهداری کند. به طور کلی مرد اول مسئول اصلی نگهداری میم است که در

طلبی میم میم است اما در پس پرده دستورات استعمارگر را برای فرونشاندن روحیۀ مبارزه

 گوید:گیرد. مرد اول در توصیف صاحب قدرت میبه کار می
های قدیمی، پسر بسیار خوب و فهمیده و باسواد و اهل سعی و مرد اول: یکی از بروبچه

 رسیده جاهمهی، از هیچ شروع کرده و به کوشش. یک آدم خودساخته به معنی واقع
 شناسه؟ از کجا؟میم: منو می

 (.16همان: ) مرد اول: مثل هزاران نفر دیگه از راه قلمت

-گر است بسیار بر وجه کنترلتوصیف مرد اول از قدرت یا رئیس که نمادی از سلطه

یای پیرامون نیز های استعماری تأکید دارد. عالوه بر این نگاه مرد اول به دنگری گونه

ی است. برنامۀ تفاوتیببودن عمل شخصیت میم و تشویق وی به  ارزشیبحاکی از 

های سرکوب، ایده گرایانۀ استبدادی و استعماری از طریق سیطره بر دستگاهحمایت

سازد. مسئلۀ قدرت در یک تعریف ساده، توانایی واداشتن دیگران به چیرگی را نهادینه می

رابر امیال خود است. فوکو معتقد است قدرت متکثر است و توانایی تبدیل تسلیم شدن در ب

افراد به سوژه و ابژه را داراست. او بر این باور است که هر جا قدرت وجود دارد؛ مقاومت 

جویانۀ هم وجود دارد. فوکو تحلیلش در مورد قدرت را به طور مستقیم با مبارزات ستیزه

های این مبارزات در کند یکی از جنبهدهد و استدالل میهای اجتماعی ارتباط میچالش

 ک: نوابخش ور.) هاستجنبۀ معاصر، به چالش کشیده شدن ابژه بودن و انقیاد توسط آن

یکی به معنی » :گیرد(. از نظر فوکو قدرت مولد در دو معنا جای می22: 1222کریمی، 

مقید به هویّت خود بودن به منقاد دیگری بودن در نتیجۀ کنترل و وابستگی و دیگری 

)دریفوس و رابینو، « .اندواسطۀ آگاهی و خودشناسی و هر دو حاکی از وجود نوعی قدرت

ها به نحوی اوامر قدرت را پیاده از شخصیت هرکدامطور که بیان شد همان (242: 1229

چارشانه و دیالق( برای ) کنند. مرد دوم با شمایل قصاب گونه و مرد سوم با توصیفاتمی

 اجرای دستورات قدرت حاضرند دست به هر عملی بزنند:
 هاس!لباس زندانی کهنی... ا میم: این
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 مرد دوم: چی؟
 ها؟مرد اول: لباس زندانی

 بینین؟مرد دوم: قدرت تخیل رو می
 زن: چه حرفائی

  ... 
 مرد اول: بپوش بابا دیگه، بپوش راحت باش!

 و لباس خودم خیلی راحتممیم: من راحتم، من ت
شود و از عقب به میم نزدیک شود. مرد سوم، چارشانه و دیالق وارد میباز می مرتبهک)در ی

 شود(می
 (42: 1242)ساعدی، ! ترین. بپوشینمرد سوم: اینارو بپوشین که خیلی راحت

دارند؛ های پیچیده های قدرت بازنماییبودگی، مکانیزمباید توجه شود که فرایند دیگر

کننده به های متنوع و حتی گیجگرانه است. از طریق خود بازنماییقدرت اساساً سرکوب

، زن است شنامهینماهای دیگر در این پردازد. از جمله شخصیتگری و اغوا میسرکوب

گری و تهیه کردن و خوراندن غذای چرب به دنبال پروراندن که با ترفند خود یعنی عشوه

ای از شان استعارهی و تنبلیرتیغیبها و بره شدنساخته»یت میم است. و اخته کردن شخص

-پرور، بدون حساسیت و بیوار، مطیع، تنای برهتالش دستگاه حاکم برای ساختن جامعه

گفتمان قدرت بازنمایی میل » (163: 1292)حبیبی، « .تفاوت نسبت به مسائل جامعه است

« .مقاومت نیروهایی اجتماعی سرکوب شده استاعمال سلطه و گفتمان ضدقدرت نیز به 

این نوع اعمال قدرت از طرف استعمارگر به سوی استعمارزده در  (12: 1291، زاده بیاد)

 توان در برخورد زن با شخصیت میم دید:بودگی را میفرایند دیگر
 تونی مرتب منو بپایی.خوره. تو میمیم: نه، هیچ چی به من برنمی

 واسه چی بپام؟زن: تو رو بپام؟ 
 (.42: 1242ساعدی، ) ؟بعد بری و خبر بدی کهنیامیم: واسه 

شوند. همه با مهربانی سعی دارند خود نیز وارد می« میم»عموی  پدر واندکی بعد، استاد، 

ا با لحنی دلسوزانه او را به آمده مقصر جلوه بدهند. آنهمیم را در وضعیت پیش
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آورند. میم لب ند. غذای چرب و لذیذی برای همه میخوانبرداشتن از اعتراض فرامیدست

خورند. آنها میم را هم به زند، اما دیگران با اشتها و رضایت فراوان از آن میبه غذا نمی

رسد، لحظه به گوش می هر پروارشدهکنند. صدای گاو و گوسفندهای خوردن تشویق می

میم، همگی تن به  جزبههم،  های حاضر در صحنهکند آدمکه مخاطب احساس میطوریبه

اند. درواقع آن افراد نیز همگام با سلطه، سعی در از بین بردن هویّت انسانی پروارشدن داده

 دارند.« میم»شخصیت 
کنی. به من و پدر: با این وضع زندگی رو هم به خودت، هم به ما و هم به دیگران تنگ می

تنه دنیا رو عوض نیم؟ مگه میشه یککه دنیا دست کیه؟ مگه ما غصه خور دیگروتو چه 
کنن که خوابن، تالش میخورن، مین پایین، میرن، میان، میکرد؟.....همه سراشونو انداخته

ای همه وضع و اوضاع زندگیشونو بهتر بکنن، جور بکنن، راحت باشند...آخه کدوم دیوونه
 (.66گی خودتو بکن)همان: کنه؟......تو برو زندریزه زیر پا و فکر هیچ چی رو نمیچیزو می

های دیگر در پردۀ سوم نیز شاهد شخصیت قاضی هستیم که برخالف ظاهرسازی

ها به طور علنی، شخصیت میم را به خاطر نپذیرفتن آنچه که هست، با شالق تنبیه شخصیت

ها سهمی در پیوندخوردگی که گفته شد هر کدام از این شخصیت طورهمانکند. می

، باالجبار و خورندل آن که در این همگون کردن شخصیت شکست میهویّت دارند، حا

 کشند.میم را می

و  مقابله با آپارتایدتوان ظلم قانونی که افراد را برای در سوی دیگر در اثر فوگارد می

مشاهده فرستد، ی میگربودگیددر جهت فرایند  ۀ روبنریجزمقررات غیرانسانی آن به 

به مانند اثر پرواربندان عمل پیوندخوردگی به شکست منجر . در این اثر با آنکه کرد

های غریزی های زندانی را یکی با عادتخواهند شخصیتشود، مقامات در هر دو میمی

ند و آنها را به نخود محروم ک تیاز انسان مثل خوردن و دیگری با تحمل رنج بسیار

بر  را که دائماً نستونیجان و وموضوع، فوگارد  نیدادن انشان ید. برانبرسان انیچهارپا

انسان  روزمندانهیستون پنویجان و  دهد و درنهایتد، نشان میکننیم دیخود تأک یبرادر

 .مانندیم یباق
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 . بحران هویّت2-2-2

ای است که از نوعی عدم ثبات و اختالل در کارکردها یا اجزاء و پدیده» تبحران هویّ

دهد. در یک من فردی یا اجتماعی را گزارش می عناصر موجود در نظام یا گسیختگی در

)سینایی، به نقل از « .این احساس هم عناصر عینی و هم عوامل فکری و ذهنی دخیل هستند

های اساسی بحران هویت است که نارسایی اختالل نمادی از زمینه (42: 1223چلبی،

نی، های انساهای فرهنگی، تزلزل در اصول و ارزششناختی ناشی از کثرت و تناقض

(. در تحرکات اجتماعی 122-141: 1222ر.ک: چلبی، ) آوردمذهبی و ملی را پدید می

گر همان رابطۀ خدایگان و بنده است. گیرد که در اصل منادیعموماً رفتاری شکل می

ها تغییر شکل داده است. در م است که در این دوران، استعمار نیز به استعمار فرهنگمسلّ

روح و  ۀمتوجگذارد و حمله خود را استبداد، تن را به حال خود رها می» این نوع سلطه

تی که در هر دو (. آشفتگی هوی22ّ-42: 1223)هورکهایمر و سجویک، « سازدجان می

دهد منجر به سیطرۀ ها در پی تعارض زیستی و فرهنگی رخ میبرای شخصیت شنامهینما

توان شاهد این بود که وگوی زیر میتشود. در گفتی و فرهنگی قدرت میگفتمان هویّ

 ت شخصیت میم در آستانۀ دیگربودگی قرار دارد:هویّ
کنم خوشبخت میم: اوه، بله، بله، من خوشبختم، خیلی هم خوشبختم. برای اینکه احساس می

گویند که خوشبختی! من ها همه به من میهستم. تمام این در و دیوار، تمام این نرده
در پرواربندی زندگی  کهنیانکه در حلقۀ بولدوزرها اسیر هستم. برای خوشبختم، برای ای

شان مرا دوست دارند، کشم. برای اینکه همهکه بین دوستام نفس میبرای اینم ... کنمی
زنند، دلشورۀ مرا دهند، با من حرف میدهند، به من آب میمواظب من هستند، به من آش می

 واقعاًته کنند، چاقم کنند، پروارم کنند. بله، بله، من خوشبختم. خواهند منو اخها میدارند، آن
 خوشبختم

: 1242ساعدی، ) مرد اول: به نظر من اعصابش خسته شده و حوصلش حسابی سررفته

22-22) 

 ت هستیم:شاهد این گسست هویّ گرفتهشکلۀ جزیره نیز به سبب تغییرات شنامینمادر 
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است. آنچه شما آن را  نیخون گونیآنت نیکه ا یمن گفتبه  شبید .جهنم مرد به برووینستون: 
ی است. حتّ فتادهیاتفاق ن یهرگز حتّ نیاتفاق خون نیدر آن. ا یونانی کی. افسانه! دیخوان یم

؟ من ی. منلعنت یهامزخرف نداشتم. افسانه یبرا فرصت وقتچیبرادر، من ه نی! ببخیتار در
 کیمن با  نکهیآن هستم، نه ا خیو تار ن هستممکه چرا  دانمی! من مکنمیم یزندگ نجایا

Cradock کودکانه است، مرد  نمایش کیشما  آنتیگونههستم.  نجایام و اکنون اگپ زده 

(Fugard, 1991: 210) 
 . ازخودبیگانگی2-2-3

ی است که به عنوان نوعی بیماری شناختجامعهشناختی و ای روانازخودبیگانگی مقوله»

شود، انسان روحیات و حاالت دیگری را به جای واقعیت وجب میروانی مطرح است و م

ای از بحران ی مشخصهگانگیازخودب .(241-243: 1223)ستوده، « .وجودی خود بنشاند

 تواند تعامل و انسجام ذهنی و شخصیتی را از میان ببرد. ت است که میهویّ

شوند که نگی میافراد دچار نوعی از خودبیگا ،گرهای استثماری سرکوبدر نظام

های فردی و اجتماعی خویشتن است. در نوعی احساس جدایی در پیوند فرد با ارزش

کنیم که بعد ت میم مشاهده میۀ پرواربندان اوج از خودبیگانگی را در فرار شخصیّشنامینما

کند و کشته های دیگر فرار میهای فراوان جسمی و روحی از سوی شخصیتاز سرکوب

در شهر پیچیده است، از اش هشود که آوازۀ مبارزای حاذق معرفی مییسندهشود. او نومی

شود تا هویّت خود را از ها به سکوت، انفعال، رفتار غریزی تشویق میسوی دیگر شخصیت

 دهد:فرار را به قرار ترجیح می و کنددست بدهد. اما او که تا آخرین لحظه مقاومت می

ورم کردن گاو و گوسفندها و پارس چند سگ. شلیک سه  داد و فریاد دوستان، صدای نعره
 کند. سکوت ممتد.گلوله پشت سر هم همۀ سروصداها را خاموش می

 (121: 1242)ساعدی، ! مرد اول: تموم شد

که قرار است  شودیداده م یفیوظاۀ جزیره نیز واضح است که از سوی مقامات شنامینمادر 

ببرند. عالوه  نیرا از ب شانتیانسان یاجزا نینند، تا آخرک لیتبد وانیها را از انسان به حآن

 یالهی: وسدیآیدرم یدو زندان یبرا ریعمل هم به صورت سپر و هم به صورت شمش ن،یبر ا

خود، در برابر  رکنندگانیاس هیاقدام عل ایاقدام  یبرا یالهیو وس دحفاظت از خو یبرا

فوگارد( )این ازخودبیگانگی، تئاتر است. . ابزار این دو شخصیت برای جلوگیری از دولت
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را به  نگویو آنت فیزیمدرن، موجودات س خیو تار یباستان یهاافسانه نیارتباط ب جادیدر ا

 گونیون و آنتیستون نقش کرنی. همچنان که جان و وکندیروبن( مرتبط م) رهیجز انیزندان

ستون نیجان و و یهاابتدا با نام که در یبعددارد،  یگریبعد د رهیاما جز ؛کنندیم یرا باز

شدن تماشاگران تئاتر به مخاطبان زندان حضور دارد. لیتبدبا  جهیوجود دارد و درنت

 پوستاهینتسشونا که خودشان س نستونیو و یفوگارد، جان کن سانینوشنامهینماو  گرانیباز

 کنندیو اشاره م اندحفظ کرده رهیهستند، ظاهراً نام کوچک خود را در جز یجنوب یقایافر

جان  یکه در آن دو زندان یشینما کنند،یعمل م گونیکه در آن مانند آنت شنامهینما نیکه ا

 یجنوب یقایبلکه خود آفر ست،یروبن ن رهیفقط جز رهیاستعاره هستند. جز کی نستونیو و

. شودیپوچ که توسط مقامات مضحک اجرا م نیزندان مسخره با قوان کی ؛است

 شنامهیبه اندازه قهرمانان زن نما د،یسف ریو چه غ دیچه سف ،یجنوب یقایرشهروندان آف

 هستند. یفوگارد زندان انیزندان ایسوفوکل 

 . بدن2-3

های تکراری که از طریق آن قدرت در متون ادبی پسااستعماری روایت یکی از استعاره

، جتماعیبدن یک استعاره اساسی در قدرت فرهنگی، ا ت.شود، استعاره بدن اسمی

« بدن بیانگر وضعیت جامعه است»کند که داگالس بیان می. اقتصادی و سیاسی است

از طریق بدن « دیگری»درک ما از خود و  نکهیا( و 43: 1292به نقل از کریگان، )ایناتلو، 

گیرد. بدن فارغ از جنبۀ فیزیکی، دفتر ایامی است که تحول فرهنگ بشری را در شکل می

ت؛ ابزاری است که صاحبان قدرت از آن برای نظارت اجتماعی و خود ثبت کرده اس

ها بر آن اجرا (؛ پایگاهی است که گفتمان221: 1292ر.ک: کریگان، ) اندعملی بهره گرفته

: 1292ر.ک: میلز، ) بندندشوند و سطحی است که رخدادها بر آن نقش میو اعمال می

124.) 

است؛ یعنی رژیمی « رژیم گفتمانی»خست دو اصطالح در بیانات فوکو وجود دارد: ن

گیرد و کردار او تابع مجموعۀ قوانین و که در آن نحوۀ رفتار فرد تحت نظارت قرار می

: 1292ر.ک: میلز، ) شود که مرتبط با مهار شهوات، حرکات و هیجانات استمقرراتی می

ی قدرت و بین؛ یعنی عملکردهای بسیار ریز و ذره«میکروفیزیک قدرت»( و دوم، 122
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ۀ بدن و روزمرهایی که در کارهای سخت و های انضباطی از قبیل روالروال

کند های خاص آموخته میها بدن را به شیوهسازی عینی آن وجود دارد. این روالهماهنگ

توان متوجه این امر شد که تر به بدن می( با نگاهی دقیق122همان: ) .راه شودتا رام و سربه

مناسبی در فضای پسااستعماری است که مالحظات خود و دیگری در آن  بدن نقطۀ شروع

پیشینۀ تاریخ استعماری و پسااستعماری به خوبی گویای این امر  چراکه ؛شودمنعکس می

است که اعمال رنج جسمانی تا حدودی آغازگر فرایند انکار حقوق انسانیت افراد بوده 

 است.

ۀ جزیره، شنامینماباشد. بدن در ود را دارا میکارکرد خاص خ شنامهینمابدن در هر دو 

گذرانند و ای است که به دلیل اعتراض دوران تبعید خود را میراوی رنج مردمان ستمدیده

ها را وادار به انجام در فرایند دیگری شدن است که آن های بی پایانیها حامل ستمبدن آن

ۀ پرواربندان منطقۀ شنامینما امور عبث و سهمگین کرده است. جزیره به مانند مکان

و کوچکی است که تمثیلی از شرایط حاد مردمان آن کشور است که در آن  دورافتاده

کنند و با گماردن اعمال سخت و بیهوده، تنبیه و مطیع افراد را به اعمال شاقه محکوم می

 کنند. پروراندن آنان، روح و جسم آن افراد را تحقیر می

قابل مشاهده پسااستعماری،  ۀبه عنوان عالم کوچک جامع هامکاندر نظر گرفتن با 

زندگی منفعل و  ۀمجبور به تجرب ها راآن شود ورفتار می هاشخصیتکه چگونه با است 

های اعمال شده بر بدن شخصیت میم ۀ پرواربندان مجموعه کنششنامینما کنند. درمیمطیع 

توان شاهد بود رفتارهایی به مانند یکه مطوریبهدر راستای مطیع پروراندن فرد است 

شود تا کردن، تنبیه فیزیکی از نمونه رفتارهایی است که بر بدن اعمال میاختهپروری، شکم

ی برسند. درواقع بدن همان گربودگیدها به مقاصد استعماری خود در فرایند حکومت

 کند.می رتریپذامکانآغازی است که سرکوب آن، اهداف استعماری را 
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 گیری.نتیجه3

های مفهومی در جغرافیاهای متفاوت یکی از اهداف ادبیات تطبیقی، سوگیری رهیافت

های بدون سابقۀ برخورد تاریخی است. در این پژوهش تالش بر آن بود که بر مبنای آموزه

در چارچوب مطالعات « دیگری»ادبیات تطبیقی، ابتدا بر اساس تشابه از حیث مفهوم 

و « خود»یگری در دو نمایشنامۀ پرواربندان و جزیره بر مبنای نظام دوگانی پسااستعماری د

به طور تطبیقی مقایسه  گریکدسپس با ی ،ها شناسایی و بررسی شود، دوگانگی آن«دیگری»

فوگارد به دلیل زیست در جغرافیای استعمارزده عمدتاً بیشتر توجه خود را به  شود.

های دوتایی نژادی در بطن ست که بر اساس تقابلهایی از دیگری معطوف ساخته اگونه

ترین کلیدواژۀ آثار فوگارد نژاد شود. مهممنتهی می پوستجامعه به مانند سفیدپوست/ سیاه

پوستان است که بیشتر آن فرودستی حاصل از هژمونی سفیدپوستان علیه رنگین تبعبهو 

زده است. در سوی مقابل از  های آثار خود را به این مضمون استعماری گرهدیگربودگی

ساعدی به دلیل جغرافیای متفاوت و عدم تجربۀ مستقیم « دیگری»شناسی حیث گونه

های زندگی در جو استعمارزده، بسیاری از متون نمایشی خود را در حضور آمریت

ها فرایند دیگربودگی افراد را بسته استبدادی بنا نهاده است که در نتیجۀ هژمونی این قدرت

ای از گفتمان پسااستعماری بر ما آشکار شد کند. در این تحلیل جنبهه زمینۀ متن تسریع میب

های آنان در حضور نیروهای هژمونیک به چه شکل مورد ظلم تبخصوص هویّ ،که افراد

به چشم  شنامهینماشده در دو های سرکوبها به عنوان دیگریگیرند. شخصیتقرار می

روهای هژمونیک به تبعید در جزیره و مکانی دور از شهر فرستاده دیده شدند که در اثر نی

بودگی با میزان نیروهای هژمونیک امری است که شده بودند و این ارتباط مکان و حاشیه

است که یکی از مفاهیم مهم مطالعات پسااستعماری است. درواقع قصد نیروهای هژمونیک 

کردن پروسۀ طیدو نمایشنامه،  ها در ایناز تجمیع نیروهای خود علیه شخصیت

رساند که کاراکترها با اتخاذ ها را به از خودبیگانگی میدیگربودگی است که آن

 کنند.رویکردی تقابلی نسبت به این نیروها، مقاومت می
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