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 پوخته

 پوختە
و دەسەاڵتی  ەپۆست كۆڵۆنیالیزم گوزارشتە لەو بارودۆخەی كە لە ژێر هەیمەن   

ڕوودەدات،  کولتووریداگیركاری دێتەكایەوە و تێیدا جۆرێك لە ئاڵوگۆڕ و سەپاندنی 
تیۆرێكیش كە لەم بابەتە دەكۆڵێتەوە تیۆری پۆست كۆڵۆنیالیزمە. لە بواری ئەدەبیشدا 
تیۆری پۆست كۆڵۆنیالیزم وەكو یەكێك لە تیۆرە هەرە نوێیەكانی ڕەخنەی ئەدەبی لە 
ئەدەبیاتی نەتەوە داگیركراوەكان و ئەو نووسەرانەی كە ئاوارە و پەناهەندەی دنیای 

ییان بینیووە، ەبۆ ماوەی چەندین ساڵ ئەزموونی ژیانی پەناهەندڕۆژئاوابوونە و 
 ،دەكۆڵێتەوە. بە گشتی پۆست كۆڵۆنیالیزم هەم وەك بابەتێكی دیار و ڕوون

ڕەنگدانەوەی لە ئەدەبدا هەیە، هەم وەك چوارچێوەیەكی تیۆریش یۆ خوێندنەوەی دەقی 
 ئەدەبی هەژمار دەكرێت.

)ڕەنگدانەوەی پۆست كۆڵۆنیالیزم لە یشانی ژێر ناونلە  کە ئەم توێژینەوەیە   
بە پێی  او. هەوڵێكە بۆ خوێندنەوەی ڕۆمانەكانی ناوبریەڕۆمانەكانی فەرهاد پیرباڵدا(

ڕەنگدانەوەی بنەماكانی ئەم تیۆرە  ؛تیۆری پۆست كۆڵۆنیالیزم و خستنەڕوو و نیشاندانی
مەڵیک بابەت تیۆری کۆ بە شێوەیەکیبۆ ئەم مەبەستەش سەرەتا لە ڕۆمانەكاندا. 

لەبارەی پۆست کۆڵۆنیالیزم و تیۆری پۆست کۆڵۆنیالیزم خراونەتەڕوو، لە بەشە 
پراکتیکییەکەشی ئەو بنەمایانەی لە ڕۆمانەکاندا ڕەنگیان داوەتەوە، کە بریتین لە 
)ڕۆژهەاڵتناسی، دووڕەگیبوون، سەنتەر و پەراوێز، ئەوی تر، ئەوروپاسەنتەری، 

ەوە( سەرەتا بەشێوەیەکی تیۆری باسیان لێوەکراوە، دواتر ژێردەست، نەژاد، الساییکردن
لە ڕۆمانەکاندا نمونەیان بۆ هێنراوەتەوە و خوێندنەوەیان بۆ کراوە. بە واتایەکی تر لە 



توێژینەوەکەدا بەپێی تیۆری پۆست کۆڵۆنیالیزم خوێندنەوە بۆ ڕۆمانەکان کراوە و بەپێی 
، ڕەنگدانەوەی بنەماکانی پۆست دەرکەوتن و بەرجەستەبوونیان لە ڕۆمانەکاندا

 کۆڵۆنیالیزم نیشاندراون و ڕاڤە و خوێندنەوەیان بۆ کراوە. 
لە کۆتایشدا، ئەو ئەنجامانەی لە توێژینەوەکە پێی گەیشتووین لەگەڵ لیستی    

 سەرچاوەکان خراونەتەڕوو.
 

 
 
 

 الملخص

 الملخص
هيمنة، وسلطة ما بعد الكولونيالية عبارة عن األوضاع التي تصنع تحت 

االستعمار، ويحدث فيها التغيير والتبديل في الثقافة، والنظرية التي تدرس هذه الظاهرة 
هي ما بعد الكولونيالية، وفي مجال األدب ُتعّد نظرية ما بعد الكولونيالية من أحدث 

اب النازحين، نظريات النقد األدبي التي تدرس  أدبيات الشعوب المستعَمرة، والُكتّ 
 انعكاس مارأوا تجربة حياة التشرد لسنوات عدة، ويظهر  الذينردين للغرب، و والمش

 بعد الكولونيالية في األدب بشكل عام، وتعد أيضًا كإطار لنظرية قراءة النص األدبي.
هذه الدراسة تحت عنوان )انعكاس ما بعد الكولونيالية في روايات فرهاد و 

ما بعد الكولونيالية، وعرض انعكاس بيربال( محاولة لقراءة رواياته حسب نظرية 
عرض بعض في البداية تّم مباديء هذه النظرية في رواياته، ولهذا الهدف 

 تنظيرياً  هاما بعد الكولونيالية، ونظريتب المتعلقة الموضوعات
التي انعكست في الروايات، وهي عبارة عن:  ئالمباد تّم ذكروفي الجانب التطبيقي 

)االستشراق، والتهجين، واآلخر، والمركز والهامش، األصل، ومركزية أوروبا، 
تّم والتقليد(، ثم ُمثل لها بنماذج في الروايات، ودرست هذه النماذج، وبمعنى آخر قد 

في هذه الروايات وفق نظرية ما بعد الكولونيالية حسب ظهورها، وتشخيصها  دراسة
 .الروايات، وكذلك تمت رؤية انعكاس مباديء ما بعد الكولونيالّية. ودراستها

وفي الختام، تّم عرض النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة مع قائمة المصادر، 
 والمراجع.

 
 
 
 

Abstract 
Post-colonialism is an expression of the situation that arises under 
domination and colonial power, in which a kind of cultural exchange and 
imposition occurs, and a theory that plays out in this regard is post-



 
 

Abstract 
 
 
 

colonialism theory. In the field of literature, post-colonialism theory is one 
of the newest theories of literary criticism in the literature of the occupied 
nation and writers who have been refugees and refugees in the Western 
world and have experienced refugee life for many years. Post-colonialism 
generally reflects literature as a clear subject, as well as a theorized 
framework for reading literary text. 
This study is entitled "Reflection of Post Colonialism in Farhad Pirbal's 
Novels". It is an attempt to read the novels mentioned in accordance with 
the post-colonialism theory and to present it; reflecting the principles of 
this theory in our novels. For this purpose, first, a collective theory of post-
colonialism and post-colonialism theory has been presented, and in its 
practical part the principles reflected in the novels are Orientalism, two 
Roots, centers and margins, the other, European centers, subordinates, 
races, imitations) were first theoretically discussed, then sampled and read 
in novels. In other words, in the research, the post-colonialism theory has 
been read for novels and, according to their appearance and embodiment 
in novels, reflects the principles of post-colonialism, and has been 
interpreted and read . 
Finally, the results we received in the study were presented with the list of 
sources. 
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