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 چکیده
ـ  یکی از ابعاد ایدئولوژي مسـلط آمریکاسـت، در ا          ة از تونی موریسون، بیان کنند     ترین چشم   آبی ن ی

ردهاي رمان، گفتمان هژمونیک سفیدپوستان آمریکا، سیاهان را هر چه بیشتر مجبور به پـذیرش اسـتاندا               
داري و استانداردهاي بورژوازي ایاالت متحـده        سرمایه ۀن پژوهش به جامع   یا. کرد  بورژوازي زندگی می  

 در برابر ایدئولوژي مسلط بر اساس دو مکتب مادیگرایی فرهنگـی و             یستادگیپردازد و روي عنصر ا     یم
اق سیاهان، از خود بیگانه و      ، اکثریت قریب به اتف    ترین چشم   آبی  ۀدر جامع . باوري تمرکز دارد   تاریخی نو

 یسـتادگ یانـد کـه در برابـر اسـتانداردهاي زیبـایی ا         از خود متنفرند، کالودیا و خواهرش دو شخصـیتی        
رسد، چرا کـه   یباوران درست به نظر م  نوتاریخیۀن رمان نظریید بر عنصر مقاومت، در ا کیبا تأ . کنند  می

یکی  -فیلد سین اما بنابر نظر آلن. خورد کا شکست می آمری ۀهاي کالودیا در برابر هژمونی جامع مقاومت
بر ایـدوئولوژي مسـلط   ) صداي مخالف( مقاومت ی احتمال يروزیه معتقد به پ   ک -از مادیگرایان فرهنگی  

ه بـر   کیـ  آمریکا با ت    ۀچنین فرایندي رخ داده است، امروز سیاهان جامع          رمان،   یی آمریکا ۀاست، در جامع  
انـد و ایـن     خود پی بردهی خود به ارزش و زیبای   ییایکآمر-ییقایرهنگ آفر  ف يوفاکعناصر بازمانده و ش   

 .توانسته انجام داده باشد  سیاهان می کمترین کاري است که مقاومت
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 مقدمه
ـ ه متعلـق بـه اوا  کـ موریسون، دختري نه ساله را    اثر تونی  شمترین چ   آبیرمان    40ل دهـۀ  ی

میالدي در جامعۀ آمریکا است و مرعوب ایدئولوژي برتر و اسـتانداردهاي زنـدگی بـورژوازي                
اسـت؛   داشتن چشمانی آبی  ) Pecola(آرزوي پکوال   . شدک یر م یسفیدپوستان شده است، به تصو    

 رمـان و ابـزاري    ۀه نمادهـاي زیبـایی در جامعـ       ک يدچشمان آبی، موهاي طالیی و پوست سفی      
موریسـون بـه بهتـرین     در این جامعه که تـونی . دیآ یبراي تسلط هژمونیک بر سیاهان به شمار م  

اند و زشت و فرودست خطاب        بهره  کشد، سیاهان از این استانداردها بی       نحو آن را به تصویر می     
 .شوند می

ات در یـ  نوبـل ادب ةزیافـت جـا  یه موفق به در ک  است یاهپوستین زن س  یسون اول ی مور یتون
 خود در    به نام  يا  یرسکه  ک است   یاهپوستیس ن زن ی نخست نیچن  هم او ، شده يالدی م 1993سال  

اهان در یالت سـ ک مشـ ةننـد ک بازگو او يارهاک از یعیحجم وس .اردآمریکا د نستونی پر دانشگاه
ـ توان بـه    یمان،  ین م یه در ا  ک استیک امر ۀجامع آواز  ،)1973 (سـوال  ،)1970 (ن چشـم  یتـر   یآب
 اشـاره   )2003 (عشـق   و )1999 (بهشـت ،  )1987 (محبـوب  ،)1981 (ری ق ۀبچ ،)1977 (مانیسل
ـ  در ا  ي و يارهـا کت موضـوع،    یتوجه به اهم   با. ردک ران و جهـان مـورد توجـه پژوهشـگران،          ی

خوانش «عنوان   با یتابکتوان به    یاز جمله م  . ات قرار گرفته است   ی ادب ةمنتقدان و مترجمان گستر   
تـاب،  کن یرسه در ایپ. ردکب اشاره ی دستغی عبدالعلۀجمتر) Ana Pierse( رسهی از آنه پ»يانتقاد

سـون  ی موریاثر تـون » دلبند «ها  از آنیکیه کرده کن نقد ی باخت کات زنانه را به سب    یسه رمان ادب  
ـ  » سـون ی مور ی تون ی طبقات یشرفت آگاه یپ «توان به  یگر م ی د يارهاکاز جمله   . است  یاز دوروت
شـمار   سون بـه ی مورن چشمیتر یآبافانه از ک موشينقده کرد کاشاره ) Doreatha Mbalia(ا یبال
 از منتقـدان مختلـف   ی مقاالتي با گردآور2005در سال )Harold Bloom( هارولد بلوم. دیآ یم

ن چشـم در  یتـر  ی آبة درباريه آثارکرد کمنتشر » سونی موریتون« به نام یتابکسون،  ی مور ةدربار
ا، یکـ پوسـتان امر   اهیاه؛ س ی س ی جنس يها استیس «تابک توان به  یگر آثار م  یاز د . شود یده م یآن د 
ه بـه  کـ رد کـ اشاره ) Patricia Collins( نزیالکا یشی از پاتر»دیجد) ینژادپرست( سمیت، راسیجنس
 فرهنـگ غـرب    یشـان، نظـر منفـ     یالم ا کماحصل  . ج چاپ شد  یتوسط انتشارات راتل  2004 سال

 . ندک یف می باال توصی با قدرت جنسیواناتیه آنان را حکاهان است ینسبت به س
نـد کـه نسـبت      ی -)Ferida( کالودیا و فریدا     –، تنها دو شخصیت     ن چشم یتر یآبدر رمان   

داننـد،   ایـن دو خـواهر، سـیاه را زیبـا مـی     . کننـد  داري مقاومـت مـی      به هژمـونی نظـام سـرمایه      
ک بر  چنین ابزاري براي تسلط هژمونی       نمادي از زیبایی سفیدپوستان و هم      -هاي باربی     عروسک
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 - نمـادي از نفـرت و زشـتی     -خواهند که جنین پکـوال      کنند و حتی می     تکه می    را تکه  -سیاهان  
 اخـتالف   ۀمقاومت این دو خواهر در برابر گفتمان مسلط سفیدپوستان بورژوا، نقطـ           . زنده بماند 

 .باوران است تاریخی گرایان فرهنگی و نو نظر بین مادي
 شد، تـا بـا نگـاهی      این دو جنبش ادبی استفادهن نظرا  صاحبين رمان از آرا  ی ا یدر بررس 

بـاوران و    تـاریخی  شـتر نـو   یب. داري آمریکا بررسی شود      سرمایه ۀویژه، وضعیت سیاهان در جامع    
 Louis(و لـویس آلتوسـر   ) Michel Foucault(گران فرهنگـی از نظریـات میشـل فوکـو     یمـاد 

Althusser (     فراد به شـدت تحـت تـأثیر نهادهـاي          ا داري  متأثراند که معتقدند در جوامع سرمایه
 . اند کهاي ایدئولوژی اجتماعی و گفتمان

 مـادي ترسـیم     ي، سـاختار ایـدئولوژي را سـاختار       )1971(لنین و فلسفه    آلتوسر در کتاب    
نهادهـاي سیاسـی،   : دهد، ایـن نهادهـا عبارتنـد از        می يکند و آن را درون نهادهاي مادي جا         می

ن معتقـد اسـت ایـدئولوژي مسـلط در جوامـع            یاو همچنـ  .  و غیره  یهاي گروه   آموزشی، رسانه 
داري، با کمـک گـرفتن از ایـن نهادهـا، افـراد را وادار بـه پـذیرش و تمکـین در برابـر                           سرمایه

فراینـد پـذیرش    ). 112-15: 1971آلتوسـر .ك.ر(کنـد     استانداردها و مقررات قدرت حـاکم مـی       
 دولتــی یهــاي ایــدئولوژیک اهاســتانداردها کــه بــا کمــک گــرفتن از نهادهــاي مــادي یــا دســتگ

(Ideological State Apparatus)ــ ــی ی اعمــال م ــاومتی صــورت مــی  شــود، ب ــرد  هــیچ مق گی
دهد، قدرت ایدئولوژیک نظـام سـرمایه،         در مدلی که آلتوسر ارائه می     ). 701: 1998آلتوسر.كر(

یکـا  کند و این درست همان چیزي است که در جامعۀ آمر            ها را در خود حل می       تمامی مقاومت 
اکثریت سیاهان به زشتی و فرودسـتی خـود         . شود  توسط تونی موریسون در قالب رمان بیان می       

سـازي   فراینـد درونـی   . هـا درونـی شـده اسـت        ه ایـن عقیـده در آن      کـ گونه   اند، آن   ایمان آورده 
انـد، توسـط فوکـو در        ه متأثر از فشارهاي هژمونیک قدرت مسـلط       کاستانداردهاي نظام سرمایه    

. انـد   قدرت و مقاومت، متفـاوت و گـاه متنـاقض          ةنظریات فوکو دربار  . شود  بیان می قالبی دیگر   
ن باورند که فوکو یبرا) Stephan Greenblatt(بالت  باوران و سرامد آنان استفان گرین نوتاریخی
دانـد و اگـر    ی قدرت برتر را فاقد مقاومت مـ      ،)1991(انضباط و مجازات؛ تولد زندان      در کتاب   
 قدرت مسلط، محکوم به شکست، در برگرفتـه شـدن           ياز سو  ن مقاومت، یشد، ا  با یهم مقاومت 

(Containment)  چنین برگزینی به عنوان همکار         و هم(Cooptation)    بـالت   نیگـر .ك.ر( اسـت
 قـدرت مسـلط،     (Panopticon)خـواه    تیـ از منتقدان، نظام تمام     به اعتقاد این گروه     ). 48: 1981

گرایـان    دیگر، مـادي   یی، از سو  (Self-discipline)س خود باشند    دارد تا خود پلی    یهمگان را وام  
 قـدرت و  ة دربـار )1990 (تـاریخ تمـایالت جنسـی   فرهنگی با اتکا به نظریات فوکو در کتـاب   
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. گویند که نباید براي مقاومت در برابر گفتمان مسلط، نتیجه و حاصلی متصور بـود                مقاومت می 
رت وجـود داشـته باشـد، مقاومـت هـم هسـت             هـر جـا قـد     : گویـد   ادشده می یفوکو در کتاب    

هـا را در بـر        ، این به آن معنا نیست که قدرت مسلط همیشه مقاومـت           )94-6: 1990وکفو.ك.ر(
 یـی گرا ي مـاد يدیـ لک از منتقـدان  یکـی ه کـ ) Alan Sinfield() 1992 (فیلد آلن سین. گیرد می

 قـدرت  یسـت گـاه  ، ممکـن ا ی طوالنیشکشمکد در یگو ی، با تکیه بر همین نظر م ستیفرهنگ
 هم این مقاومت اسـت کـه ایـدئولوژي حـاکم را بـه            یمسلط، گفتمان خود را حفظ کند و گاه       

 ).49لدین فیس.ك.ر( کرد يشداوری فرجام مقاومت، پةتوان در بار دارد، پس نمی شکست وا می

  یبحث و بررس

 يخچۀ بحث نظریتار
 يزیر هیا پا یکبالت در آمر   نی توسط استفان گر   يالدی م 1980ل دهۀ   ی در اوا  يگر یخیتار نو

ردن و در   کـ  محـدود    ي قدرت مسلط، بـرا    یک هژمون يروهایه ن کباوران معتقدند    یخیتار نو. شد
ر یبـاوران تحـت تـأث      یخیتـار  نـو  .دهند یانجام م   را یتالش مضاعف  ،ی مخالف يبرگرفتن هر صدا  

 ةراء آلتوسر دربار  ز آ ی، و ن  یشین جزم اند  یچن  قدرت،  مقاومت و هم     يها نهیو در زم  کات فو ینظر
ن یچنـ  آنـان هـم  . ن هسـتند ی مسلط بدبيدئولوژی، نسبت به عاقبت مقاومت در برابر ا    يدئولوژیا

ش تخـت و تـاج   ی بـه عنـوان مثـال، نمـا        -یررسمی غ يه قدرت مسلط توسط ابزارها    کمعتقدند  
دن وم بـه در بـر گرفتـه شـ    کشود و هر گونه مقاومت در مقابل آن، مح       ی ابقا م  -شاهانه در تئاتر  

 ).261یکارکم.ك.ر( قدرت مسلط است یک هژمونيروهایتوسط ن
رد تا  یگ ینترل خود را در بر م     که قدرت مسلط، عناصر تحت      کن  یان ا یباوران با ب   یخیتار نو

ر و قـاطع دارد،     ی نـاگز  يه قدرت مسلط، حضـور    کد دارند   کیته تأ کن ن ید شود، بر ا   یخود بازتول 
ه در ک یی بورژوايدئولوژی ا يساز رانیا و یق  ی، بر تعل  یان فرهنگ یگرا يه ماد ک است   ین در حال  یا
 . ورزند ید مکیتأ است، د شدهیات باز تولیادب

 یشه خطـوط یه نشان دهند همکن است ی ایل متون ادب  ی از تحل  یان فرهنگ یگرا يهدف ماد 
ت قدرت را از    ی آنند تا ماه   ی در پ  یان فرهنگ یگرا يماد. در مخالفت با قدرت مسلط وجود دارد      

ـ  برگز يهـا  يدئولوژیه قدرت مسلط، با استفاده از ا      کها معتقدند    رون آورند، آن  ی ابهام ب  ةپرد ده، ی
ـ       ی دارد، ول  ید خود در متون ادب    ی در بازتول  یسع ش گذاشـتن   ی بـا بـه نمـا      ی در واقـع متـون ادب

ـ گرا يماد. ساز دارند رانی و ی نقش یاسیاهند، به لحاظ س   ک یه قدرت مسلط را م    ک ییها تناقض ان ی
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 .انجامد ی میرات فرهنگییتغ ه بهکپردازند  ی میان تناقضاتی سرانجام  به بیفرهنگ
. ریـزي شـد    میالدي در بریتانیا پایه 90 و اوائل دهۀ     80گرایی فرهنگی در اواخر دهۀ       مادي

او . گذاري شـد  نام) Raymond Williams(گرایی فرهنگی توسط ریموند ویلیامز  اصطالح مادي
 ي و -انـد  نشکـ  گر هـم  یدیک از تاریخ، نیروهاي فرهنگی متفاوت با        يا معتقد است، در هر دوره    

 و این در حالی است که نیروهاي مسلط هرگز          -نامد  این نیروها را مسلط، بازمانده و شکوفا می       
دار   ها را به سود خود ندارند و حتـی ممکـن اسـت حاکمیـت سـرمایه                 کارگیري همۀ آن   توان به 

ها ممکن اسـت در ادبیـات      این قبیل مقاومت  .  قرار گیرد  توسط نیروهاي مخالف، مورد مخالفت    
ن است همیشه در کارهاي ادبی، سطرهایی در نفی قدرت مسلط پیـدا  کابد، یعنی ممیهم نمود ب 

 ).123امزیلیو.ك.ر(شود  
 بـه خوانشـی نـاموافق       -گرایـی فرهنگـی    پـردازان اصـلی مـادي        از نظریـه   -فیلـد  آلن سین 

)Reading Dissidenc (فیلد بـر آن اسـت کـه در کارهـاي ادبـی،       سین. دبی معتقد استاز آثار ا
ـ گسست  کنـد    وجـود دارد کـه ایـدئولوژي مسـلط را نفـی مـی      (fault lines)هـایی   ا گسسـت ی

وشـند تـا خـود را از خـوانش محـدود            ک یگرایان فرهنگی بریتانیـا مـ      مادي). 750نکیویر.ك.ر(
نـد و نسـبت بـه    یآ یدرو بـه شـمار مـ   ها از لحـاظ سیاسـی تنـ    آن. آمریکایی از فوکو رها سازند 

اعتقـاد بـه شکسـت یـا     . اند بین شود، خوش هایی که بر ضد ایدئولوژي مسلط اعمال می    مقاومت
 اخــتالف نظــر بــین ۀ کــه نقطــ-پیــروزي مقاومــت، در برابــر گفتمــان یــا ایــدئولوژي مســلط

 دو بخش در   مترین چش   آبی در رمان    - فرهنگی است  ییگرا يمادباوران و معتقدان به      تاریخی نو
و آلتوسـر  ) 1991( وکـ  فو،بـالت  نیات گـر یدر بخش اول با استفاده از نظر      .  شد بررسی خواهد 

 بخشدر  . شود ی م ذوبدپوستان  ی سف يدئولوژی ا اهان در ی س يداریپاه چگونه   کشود   ی م یبررس
ـ  گرفتن از نظر   کمک با   ،دوم  يریـ گ لک شـ  یچگـونگ ) 1990( وکـ امز و فو  یـ لیلـد و  یف نیات سـ  ی

ـ دپوستان و سرانجام مقاومـت از د      ی سف يدئولوژیاقض درون ا  گسست و تن   ـ گرا يدگاه مـاد  ی ان ی
 .شد خواهد ی بررسیفرهنگ



 1390 بهار، 61شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  66

بـاوران در مـورد     با توجه بـه دیـدگاه نوتـاریخی       1ن چشم یتر یآببررسی رمان   : بخش اول 
 مقاومت

نمـا از وضـعیت فکـري و شـرایط زنـدگی سـیاهان          ، تـابلویی تمـام    ترین چشـم    آبیرمان  
کلودیا و خواهرش در مقابل هژمونی گفتمان مسلط سفیدپوستان بـورژوا مقاومـت             . آمریکاست

ر از  یداري آمریکـا نـاگز      هـا در برابـر اسـتانداردهاي جامعـۀ سـرمایه           کنند، ولی سرانجام، آن     می
 Theory of)شـود   یره مـ یـ هـا چ  به عبـارت دیگـر، قـدرت مسـلط، برمقاومـت آن     . اند نکیتم

Containment)باوران به آن اعتقاد دارند تاریخی ي است که نو و این همان چیز. 

  مقاومت سیاهان توسط ایدئولوژي مسلط جامعۀ آمریکا  بریرگیچ 1-1
خواهـد   یباوران بر قدرت است و این که چگونـه ایـدئولوژي مسـلط مـ               تمرکز نوتاریخی 

اي   عـه مجمو[ایـدئولوژي   «گویـد     آلتوسـر مـی   . گیرد هاي مخالف را منکوب کند و در بر           گفتمان
 رابطـۀ وهمـی را   ی، نـوع   واقعیت وجودي انسـان    ۀ به جاي ارائ   ] که یاست از نهادها و رفتارهای    

 ).109: 1971آلتوسر (» گذارد نمایش می ان افراد بهیم
 Ideology(هاي ایدئولوژیک دولـت  اي با عنوان ایدئولوژي و دستگاه چنین در مقاله او هم

and Ideological State Apparatuses ( ا ی(ISAs)ۀ، طبقيدار هیگوید که در جوامع نوسرما  می 
هـاي    ند از طریـق نهادهـا و دسـتگاه        ک یتالش م ) در این رمان سفیدپوستان جامعۀآمریکا    (حاکم  

 ).701: 1998آلتوسر.ك.ر(دولتی، حاکمیت خود را حفظ کند
 -ند ک ن رمان که در مقابل استانداردها مقاومت می       ی ا ی یکی از دو شخصیت اصل     -کالودیا

                                                           
 :ن استی از داستان چنيا خالصه -1
 1931داستان در سال . نندک ی میو با پدرو مادرشان زندگ ین اوها یساله در لور  10دا  ی ساله و خواهرش فر    9 ایالودک
ـ ا.  اسـت يو وخامت اوضاع اقتصـاد ) Great Depression( انحطاط بزرگ ةه همزمان با دورکدهد  ی ميرو ن دو ی

 یقیموسـ   را در گـوش دادن بـه       ییبـا ی و ز  ير دارد، آزاد  ی شرمسـار و اثرپـذ     یتیه شخصـ  کـ وال  کف پ خواهر برخال 
 –ت  ین شخصـ  یا، ا یلودک است هم سن و سال       يوال دختر کپ. ابندی ی مادربزرگ م  ۀپدربزرگ و نشستن در آشپزخان    

ر کـ وال فکپ. شود ی ميز بورژوای زندگي استانداردهاۀفتی ش–ا یکاهان آمریت سیثرک است از ايقت نماد یه در حق  ک
 يمـرد ) یچال(وال  کپدر پ . شود یاش دگرگون م   ی زندگ – ییبای نماد و استاندارد ز    – ی آب یند با داشتن چشمان   ک یم

مـادر  . شـود    یوال از او آبستن مـ     کند و پ  ک یوال تجاوز م  کدخترش پ  زند، به  یاش را آتش م    ه خانه کالخمر است    دائم
ردن کـ ز یـ نبات و تم  نما، خوردن آب  یم قرار دارد، رفتن به س     ک طبقه حا  ی هژمون ریثأبه شدت تحت ت   ) نیپاول(وال  کپ

  خـود  يآرزو ه بـه  کن توهم   یشود، با ا   یوانه م یوال د کسرانجام، پ .  اوست ۀ مورد عالق  يارهاکدپوستان، از   ی سف ۀخان
 .افته استیدست ) ی آبیداشتن چشمان(
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 ی همگـ  -ها  هاي روي شیشه    ها، عالمات و نشانه     ها، مجله   ترها، مغازه   ترها، جوان   مسن«: گوید  می
آبـی، مـو طالیـی و صـورتی رنـگ، مثـل گنجـی بـراي             موافق آن بودنـد کـه عروسـک چشـم         

هاي ایدئولوژیک دولتی جامعـۀ آمریکـا تـا حـد             نهادها و دستگاه  ). 14سون  یمور(» دخترهاست
ها باید اعالم کنند کـه سفیدپوسـت          شوند و این نهاد     پوستان بورژوا اداره می   زیادي توسط سفید  
نگرنـد، جـز زشـتی در خـود           وقتی سیاهان به خـود مـی      .  و زیبایی است   یبودن، به معناي خوب   

اند که آنها  ین معنی ا يدر صدد القا  ) هاي ایدئولوژیک دولتی    دستگاه(بینند، چرا که همۀ دنیا        نمی
 .اند زشت

هـا کـه فرهنـگ        اي از ارزش     سیاهانی است که به وسیلۀ شبکه      ة دربار ترین چشم   آبیرمان  
 يبـرا . شـوند   ها را بنیان نهاده است، در برگرفتـه مـی           آن - با هدف استقرار قدرت خود     -مسلط

 :مادر پکوالست) Paulin(هاي پاولین  آید، گفته نمونه آن چه در پی می
م را یموهـا .  را ببینـیم ]از استانداردهاي زیبایی ينماد[) Jean Harlow(رفتم تا ژان هارلو «
 تالشم ایـن بـود      ۀهم... حامله بودم، پنج ماهه،   ...  که تو مجله دیده بودم، درست کردم       یمثل اون 

گذاشتم .... م ریخت، همه چیز از دستم رفتیهاي جلو که مثل ژان هارلو بشوم، تا این که دندان       
 ). 96ن هما(» همان طور زشت باشند.... میتا موها

 بـر ایـن     - تحت تأثیر نظریات آلتوسـر     -تاریخی باوران  تر گفته شد، نو    شیهمان طور که پ   
کنند که ایدئولوژي مسلط، افراد جامعه را وادار به تمکین از قوانین، مقررات               عقیده پافشاري می  

 بالت و لویس مـونتروس      چون استفان گرین   یباوران یخینوتار. کند   حاکم می  ۀهاي طبق   و ارزش 
)Louis Montrose (   گـر  یه دکـ  يا تـا دارد، بـه گونـه   ک یيمعتقدند که قـدرت مسـلط، سـاختار

هـا   اند، ایدئولوژي برتر هـم، از آن       ها در برابر گفتمان قدرت مسلط، محکوم به شکست          مقاومت
در ). 30مـونتروس .ك.ر(برد   ی استحکام بخشی به قدرت خویش بهره م       ياي برا   به عنوان وسیله  

انـد؛ ایـن    هـیچ مقـاومتی پذیرفتـه    تر سیاهان، گفتمان حاکم بر جامعۀ آمریکا را بی     شیاین رمان، ب  
 نمونه چـالی    يبرا. هاي رمان، آشکار است     سازي و پذیرش به خوبی در گفتار شخصیت         درونی

)Cholly) ( انگار کـه خداونـد پیرمـردي سفیدپوسـت و مهربـان بـود بـا                «: گوید  می) پدر پکوال
 ]سـیاهان [هـا    شـیطان بایـد مثـل آن      .... هاي کوچک آبی    ید و چشم  موهاي بلند سفید، ریش سف    

 ).105سون یمور(» شیطان سیاه... باشد
استانداردهاي هژمونیک مسلط سفیدپوستان، تنها توسط کالودیا و خـواهرش مـورد نقـد               

 :گوید ا مییالودکگیرد،  قرار می
گ، مخصـوص و     بزر يا هدیه. ها شروع شده بود      عروسک ۀهمه چیز با کریسمس و هدی     «
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 ).همان(» داشتنی، همیشه یک عروسک چشم آبی بزرگ بود دوست
 متنفـر   - از استانداردهاي جامعـۀ سفیدپوسـتان بـورژوا        یی نمادها -ها    کالودیا از عروسک  
گیرد، نشستن در آشپزخانۀ  پوستان را از مادرش یاد می هاي محلی سیاه   است و در عوض، آهنگ    

ـ          هـاي مـوطالیی،      دربزرگ را بیشـتر از داشـتن عروسـک        مادربزرگ و گوش دادن بـه ویـولن پ
ل کـ شـود در    کـه باعـث مـی   یرسد تنها عامل  یبه نظر م  . آبی و صورتی رنگ دوست دارد       چشم
ولـی  . عنوان راوي باقی بماند، اعتقاد این دختر بچه باشد که سـیاه، زیباسـت              ت، کالودیا به  یروا

هاي زندگی سفیدپوستان بورژوا سر تعظیم      جاست که او در نهایت، در مقابل استاندارد        نکته این 
انـد،   تیـ مک مسـلط حا   ۀفهمد در سرزمینی که چشمان آبی، هژمونی طبقـ           می يو. آورد  فرود می 

 تـا او را   مـوختم بعـدها آ  «: گویـد   کالودیا مـی  . اش فرار کند    توانند از نگاه خیره      نمی یهیچ سیاه 
ولوژي و گفتمان مسلط بورژوازي،     ه ایدئ کن گونه است    یبد). 16همان(»  بپرستم ]شایرلی تمپل [

 یایـن امـر درسـت همـان       . دارد یگیرد و او را به تمکین وا م         مقاومت کننده را فرامی   / تنها منتقد 
بـالت عـادت دارنـد از آن بـه عنـوان       ها، استفان گـرین  باوران و در رأس آن     است که نوتاریخی  

آبـی در حقیقـت همـان بـرج       چشـمان .  یـاد کننـد  ی یا به عنوان همکار برگزینـ      يریۀ فراگ ینظر
ا بدون توسل به زور و خشـونت، آنـانی       یکن امر ی مورد نظر فوکو است؛ نظام خودتنهاب      یبان دهید

گیرند و خـود پلـیس        دارد تا خود انضباطی را پی        یاند، وا م    بهره   بی یرا که از داشتن چشمان آب     
 .شند خود با

 اي از سیاهان  شمار قابل مالحظهسازي گفتمان مسلط سفیدپوستان بورژوا توسط   درونی2-1
گـر   نیـی تعد که استانداردها و قواعد گفتمان مسلط، سینو  میجنون و تمدنفوکو در کتاب    

 غیـر   ،اشـد ز این استانداردها و قوانین ب     ه به دورا  ک چه را   ؛ سپس هر آن   است افراد   شرایط طبیعی 
در ). 237: 1977وکـ وف.ك.ر( شـمارد  یت و محـروم برمـ  وکگـر سـ   نشاند و آن را  ناد  طبیعی می 

 گفتمـان  یعـ ی طبيهـا  یژگی ويزیر یگاه پ ن و آنییپس از تعداري،   جوامع دموکراتیک و سرمایه   
ـ رسد تا در تمامی ابعاد زندگی افـراد جامعـه، ا            میخواه   تیبرتر، نوبت به قدرت مسلط تمام      ن ی

در رمـان  . دانضـباطی پدیـدآور   د و بعـد از مـدتی در افـراد نـوعی خـود     ار بندکاستانداردها را   
 :ندک ین مییند را با زبان رمان تبیخوبی این فرا ، موریسون، بهترین چشم آبی

تصویر جین کوچولـو کـه      .... آورد  یاد می   را به  ] نرمال ياز معیارها [  مري جین  ،]پکوال[او  
او آب  ....، چشـمان آبـی  نک سفید خندان، موهـاي طالیـی پرشـ   صورت. نام او بود  آب نبات به  

ی، خوردن چشمان آبی است، خـوردن مـري جـین           ورد، خوردن آب نبات به نوع     خ  ا می نبات ر 
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 ).38سون یمور! (باشمري جین را دوست بدار، مري جین . است
ه گفتمان مسـلط سفیدپوسـتان، آن را تحریـف         ککشد    اي را به تصویر می     موریسون جامعه 

 .ستها هایی است که پکوال نماد همۀ آن این جامعه، زادگاه بچه. رده استک
ـ سیاهان در جامعۀ آمریکا      ش و  یازي تحـت تفتـ    اسـتانداردهاي جامعـۀ بـورژو      ۀواسـط ه  ب

نگرنـد     که مـی    به هر جا   .قرار دارند )  قدرتِ مسلط  یبان دهی برج د  وکر فو یبه تعب  یا( مراقبت دائم 
 :گوید راوي داناي کل رمان می. بینند  و زشتی خود چیزي نمیجز فقر

 ]از سـیاهان [ یـک  بـه هـر   [all- Knowing]ه چیـزدان  مثل این بود که ارباب مرمـوز همـ  
اربـاب گفتـه   . رفته بودند یهیچ سؤالی پذ   ی، آن را ب   یهمگ. اي از زشتی داده بود که بپوشند        خرقه

در .  او ندیدنـد   ۀها به اطراف خود نگریستند، و چیزي برخالف گفتـ          د، آن یبود شما مردمی زشت   
عیه و آگهی و در هر نگاه، موافقـت بـود بـا آن    حقیقت، هر چه دیدند در هر سینما، در هر اطال   

 ).29همان (» بله«:ها تنها گفتند گفته، آن
پذیرند، به عبارت دیگـر، نظـام تنهـا       هیچ سؤالی می   سیاهان، زشتی و فرودستی خود را بی      

 سـیاهان   -شـود    که در این داستان به یک ارباب همه چیزدان تشبیه می           -ن فرهنگ مسلط  یخودب
ه گفته شد، بـه عقیـدة فوکـو در        کچنان  . تا قوانین و قواعد حاکم را درونی سازند       دارد    را وا می  

شـود و نـوعی خودانضـباطی      خود پلیس خود مـی يداري، هر فرد جوامع دموکراتیک و سرمایه  
ه اکثر سیاهان به وضعیت خـود ایمـان دارنـد و هـیچ           کم  ینیب یز م ین رمان ن  یدر ا . شود  حاکم می 

 سیاهان، توسـط فرهنـگ،      یباوران، همگ  طبق نظر نوتاریخی  . کنند  از نمی مقاومتی یا مخالفتی ابر   
 تنهـا  یانـد، حتـ   رفتـه یت را پذیـ مکگفتمان و ایدئولوژي قدرت مسلط منفعل شده و فرهنگ حا        

شود، توسط قدرت مسلط بـه همکـاري گرفتـه      هم که از جانب کالودیا بیان می  یصداي مخالف 
 .(Theory of Cooptation)شود  می

 گرایی فرهنگی بررسی رمان از منظر مادي: ومبخش د

 خوانشی ناموافق از رمان 1-2
شـود، ایـن     یک خـانوادة سفیدپوسـت شـروع مـی     ةاي دربار   ، با قطعه  ترین چشم   آبیرمان  

موریسون به عمد اسـتانداردها را در       . ندیخانوادة بورژوا، همۀ استانداردهاي طبیعی بودن را دارا       
این قطعه یا متن ابتـدایی،      . ها را نقض کند    ا در طول رمان بتواند آن     آورد ت   ش می ی اثر خو  يابتدا

 بـین کلمـات و جمـالت و حـروف           ۀگذاري، فاصـل    بار اول همراه با نقطه    : شود  دوبار تکرار می  
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شـکنی،   شکند، این شالوده   ولی بار دوم این قواعد و ساختارها را در هم می          . بزرگ اول جمالت  
اسـتانداردهاي سفیدپوسـتان بـورژوا، مناسـب دیکتـه شـدن بـه              :  رمان است  یۀن درونما یتر  مهم

ت، ســطرهایی رااز زبــان یــموریســون در طــول روا. هــا نیســت  آمریکــایی-زنــدگی آفریقــایی
ـ  رو يگر تالش او بـرا     کند که نشان    ها بیان می    شخصیت  ةي شـد    سـاز  آل   بـا جهـان ایـده      ییاروی

ص سـیاهان و مناسـب حـال     سفیدپوستان است، قصد موریسون بـه وجـود آوردن دنیـایی خـا            
در حقیقت، خانم موریسون قصد دارد در مقابـل دنیـاي هژمونیـک آمریکـاي سـفید،                 . آنهاست

 :از زبان کالودیا آمده است. مقاومت کند
کـس هرگـز از مـن         دانستم کـه هـیچ      شکنم، ولی می    ها را می    دانستم چرا عروسک    من نمی 

 بـراي تصـاحب کـردن یـا داشـتن           همـه چیـز را    .... خـواهم   نپرسیده براي کریسـمس چـه مـی       
خـواهم کـه    مـی .... خواهم چیزي را در روز کریسمس احساس کـنم  بلکه بیشتر می. خواهم  نمی

 کوتــاه آشــپزخانۀ مــادربزرگ بنشــینم و بــه ویولــون پــدربزرگ گــوش کــنم ۀروي چهــار پایــ
  ).15سونیمور(

سـیاهان را   قصد دارد تا احساسات و تجربیات مختص     یموریسون در سطرهایی این چنین    
.  برتري بخشـد   -خواهند   که همه چیز را براي تصاحب کردن می        -به دنیاي سفیدپوستان بورژوا   

 :ي آمریکا تسلیم شود ولی در نهایت کالودیا هم باید در مقابل هژمونی جامعه
خشـونتی کـه در برابـر دختـران     [ من   ۀوقتی فهمیدم چقدر زننده بود آن خشونت مغرضان       

بهترین جا . کرد خجالتم پناهگاهی جستجو می... ]داد  از خود نشان می   ها    سفیدپوست و عروسک  
 ).16همان (بعدها یاد گرفتم تا شایرلی تمپل را پرستش کنم .... یک عشق تقلبی. عشق بود

موریسون معتقد است که در این هنگام، توان مقابله با هژمونی سفیدپوستان وجـود نـدارد     
 کـه بـه    فیلـد معتقـد اسـت       سـین   آلن،   اشاره شد  ه قبالً کهمان طور    .باید عشقی تقلبی ساخت   و  

ـ منظور از کار انـداختن نظر     يهـا توسـط قـدرت مسـلط کـه از سـو       ۀ بـه کـارگیري مقاومـت   ی
 اسـتفاده  (dissidence)شود، او از اصطالح نـاموافق و یـا عـدم توافـق                باوران بیان می   نوتاریخی

، نـاموافق  هـاي خـوانش     سیاسـت مـادیگرایی فرهنگـی و      : ها  گسست در کتاب    يو. کرده است 
 :نویسد می

 آن بخـش از    نتیجـه،  ةکنم تا بدون پـیش داوري دربـار          یمن از اصطالح ناموافق استفاده م     
در نتیجـه  ...  پذیرفتـه نشـده اسـت      ]توسـط نیروهـاي مخـالف     [قدرت مسلط را نشان دهم که       

ز کـار خواهـد      قـدرت مسـلط ا     ی مداوم که در آن گـاه      یشکشمکشود براي     اي فراهم می    زمینه
ها، فرودست حتی تـوان حفـظ موقعیـت موجـودش را نیـز       افتاد، در حالی که در سایر موقعیت      
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 ).49فیلد  سین (ندارد 
قابل بررسی    فیلد    پروراندن عشقی تقلبی از جانب کالودیا با کمک گرفتن از نظریات سین           

اشـت، و نـه تنهـا    در آن دورة تاریخی، توان مقابلـه بـا هژمـونی سفیدپوسـتان وجـود ند            . است
ولی امروزه با گذر زمـان و       . شد یهاي کالودیا، که خود رمان هم تحقیر و بد خوانده م            مقاومت

) Harlem Renaissance( هـارلم    از قبیل سیاه زیباست، رنسـانس ییها با کمک گرفتن از جنبش
، )Langston Hughes(، لنگسـتن هیـوز   )Malcolm X(س یکـ هـایی مثـل مـالکوم ا    و شخصیت

و غیـره کـه در   ) Martin Luther King(، مارتین لوترکینگ )Jackie Robison(کی رابینسون ج
. مقابل ایدئولوژي سفیدپوستان مقاومت کردنـد، شـاهد تحـولی شـگرف در زنـدگی سـیاهانیم                

گویـد نبایـد    فیلد می یعنی همان طور که سین   . اند  برده یسیاهان اکنون به زیبایی و ارزش خود پ       
 . کرديمقاومت پیش داوردربارة عاقبت 

  در رمان(Residual)عناصر بازمانده  2-2
مسـلط بازمانـده و   «اي بـا عنـوان     در مقالـه  مارکیسـتی ۀادبیات و فلسـف ویلیامز در کتـاب   

نویسد که در کنار عناصر مسلط و هژمونیک، عناصر بازمانده و شکوفا وجود دارند                ، می »شکوفا
هـاي ادبـی    نامۀ نظریه دانشدر کتاب ) Irena Rima Makaryk(ایرناریما مکاریک ). 34امز یلیو(
 :نویسد  می)2006(

سازند، ایـن در حـالی اسـت      تاریخی، عناصر مسلط، ایدئولوژي حاکم را می   يها در لحظه 
ـ گذارنـد، ا  هاي پیشین، آثاري از خود بر جـاي مـی          که بقایاي ایدئولوژي   ن عناصـر بازمانـده و   ی

هـاي جدیـد، باورهـاي اساسـی را بـه چـالش        هـا و ارزش   دیشـه ان  هاي شکوفا در قالب        اندیشه
 ).266(کشند  می

همین نویسنده معتقد است که عناصر بازمانده و شکوفا همیشه در جامعه وجـود دارنـد و       
 ۀ، فرهنـگ مسـلط جامعـ   تـرین چشـم   آبیدر رمان   .  باعناصر مسلط هم سو نیستند     يبه هیچ رو  

شـود و      جامعۀ سـیاهان نقـض مـی       يازمانده و شکوفا  بورژوازي سفیدپوستان آمریکا با عناصر ب     
هاي بومی سیاهان در این رمان، بخشی از فرهنـگ   ها و داستان ترانه. گیرد مورد مخالفت قرار می  

گیرنـد، در مقابـل،     ، که کالودیا و فریدا از مادرشـان یـاد مـی           )عناصر بازمانده (اند   بر جاي مانده  
) پدر پکـوال  (ها، از صدایش براي دعوا با چالی           آهنگ به جاي خواندن این   ) مادر پکوال (پاولین  

 خانم موریسـون  يبقاي این دو خواهر در آخر رمان، کاري است تعمدي از سو. کند  استفاده می 
 ۀتا نشان دهد که با تمسک به عناصر بازمانده از فرهنگ سـیاهان آفریقـا، مانـدگاري در جامعـ                   
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 :نویسد  می(after ward)خر او در سخن آ. پذیر است هژمونیک آمریکا امکان
.... اي است، اعتمادم به درك کامل رموز درون فرهنـگ سـیاهان،            انتخاب زبانی که محاوره   

چنین تالشم براي شـکل   هم.... اي که خود همکار آنیم تالشم براي تحت تأثیر قرار دادن دسیسه 
ا و پیچیدگی ه یر شکل ارزشی دگردیسی و تغ  ي سکوت و شکستن آن، همگی برا      یدادن به نوع  

سـون  یمور( است کـه ارزش آن فرهنـگ را داشـته باشـد     یفرهنگ سیاهان آمریکا به درون زبان   
172.( 

 زندگی سیاهان را بازتاب دهـد       يها  از این زبان، قادر است پیچیدگی      ياربرکموریسون با   
یکـا  به عبارت دیگر، زبـان سـیاهان آمر    . ردی سفیدپوستان بهره گ   ياربردکو از زبانی سواي زبان      

. سـازد   کند و برجسته مـی      ها را تعیین می    هایی آفریقایی دارد و هویت آفریقایی آن        شک ریشه  یب
هاي شفاهی بازماندة سیاهان، در حقیقت همان میراث آفریقایی است کـه در روح جمعـی                  ترانه
 هـایی در مـورد      هـا و دانسـته      هـاي محلـی، درس      ها، نقل قول    ها، داستان   ها جریان دارد، ترانه    آن

اند، فرهنگ مسلط جامعۀ آمریکا بـرآن اسـت    زندگی، همگی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده      
تا همه را نادیده بگیرد، ولی خانم موریسون با کمک گـرفتن از ادبیـات، تـالش در زنـده نگـه                      

 .ها دارد داشتن آن
ـ               ی د یبه عبارت  ی گر، در کنار اغلب سیاهان کـه اسـتانداردهاي زنـدگی بـورژوازي را درون

هایی چون کالودیا و فریدا وجود دارند که در برابر ایـدئولوژي و گفتمـان                 اند، شخصیت   ساخته
هـاي مخـالف      هـا، ایـده     موریسـون از زبـان ایـن شخصـیت        . کننـد   ستاده و مقاومت می   یمسلط ا 

(dissidence)  درست اسـت  . بخشد چنین به عناصر بازمانده، روحی تازه می ند و همک  را بیان می
ها هم سرانجام تسلیم فرهنگ برتر شدند و عشقی جعلی را نسبت به هژمونی   خصیتکه، این ش  

بـه  . انـد   بـرده   ردند، ولی امروزه سیاهان به ارزش و اعتبار خـود پـی           ک آمریکا ابراز    ۀمسلط جامع 
 .بینی کرد اي را از قبل پیش فیلد نباید براي مقاومت سیاهان، آینده سخن دیگر، طبق نظر سین

 نتیجه
 که سالی بحرانی در تاریخ حقوق مدنی آمریکاسـت،          1970، در سال    ترین چشم   یآبرمان  

. ی اساسی در زنـدگی سـیاهان آمریکـا اتفـاق افتـاد            یها   دگرگونی يالدی م 70 ۀدر ده . چاپ شد 
 و نـه  -هایی که از جانب سیاهان شروع شده بود، در نهایت منجر بـه تعـدیل و تعلیـق                   مقاومت

ها،  یکی از این دگرگونی   . داري آمریکا شد    ي مسلط جامعۀ سرمایه    از ایدئولوژ  ییها  بخش -یریتغ
ها در تمامی ابعـاد، بـه سفیدپوسـتان       سیاهان که سال  . دریافتی تازه از زیبایی سیاهان آمریکاست     
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ه از اسـتانداردهاي جدیـد زیبـایی سـخن گفتنـد و             کن هنگام بود    یردند، در ا  ک بورژوا تشبه می  
 .دهند  آمریکا نشان میۀخود را در جامع عناصر شکوفا، آرام آرام ییگو

ـ باوران متأثر از افکـار فوکـو و آلتوسـر، در ا    ، طبق نظر نوتاریخی   گری د یاز طرف  ن رمـان،  ی
کنـد،    ه ایدئولوژي سفیدپوستان را قبول ندارد و در مقابـل هژمـونی آن مقاومـت مـی                ککالودیا  

ـ شته باشـد و ا    سرانجام باید آن را قبول کند و یاد بگیرد که آن را دوست دا               از  يا ن امـر گونـه    ی
 .دیآ ی قدرت مسلط به شمار ميرش استانداردهایپذ

 عبور از جـزم     یه نوع کلد  یف نیها س   آن ۀ و از جمل   یان فرهنگ یگرا ياساس سخن ماد   اما بر 
ان قـدرت   یـ  م یش طـوالن  کشـم ک ۀجـ ی نت يریناپـذ  ینیب شیباوران است و بر پ     یخی نوتار یشیاند

 فرودسـت  ی ایدئولوژي مسلط پیروز اسـت و گـاه  ید دارد؛ گاه یک مخالف تأ  يمسلط و صداها  
 گیريفرا یۀدهد تا نظر    فیلد به ما این اجازه را می        عقیدة سین . شود   می رهیچاست که بر فرادست     

(Containment)را محدود سازیم . 
ـ لودک يهـا   اگرچـه مقاومـت    ،یان فرهنگ یگرا يات ماد ینظربنابراین، باتوجه به     ـ ا و فر  ی   دا ی

 قـرار نگرفـت و      یا مـورد اقبـال عمـوم      یکـ  چاپ رمان در امر    نیه نخست کز اگر   ین ،مر بودند ث یب
هاي سـیاهان در      ند که مقاومت  توان بر این اعتقاد ما       نمی ی ول ،شد ی او محسوب م   ي برا یستکش

هـا راه را بـراي     است، در واقـع آن      ثمر بوده    بی یلکداران آمریکا به      ژمونی سرمایه  ه  با ییرودررو
 .اند ضعیت سیاهان باز کردهبهبود و

هـا امـروز    امروزه وضعیت سیاهان در جامعۀ آمریکا خیلی بهتر از چند دهۀ پیش است، آن  
ـ ق ا یـ با خـوانش دق   . اند  برده  عنوان انسان پی   ارزش و اعتبار خود به     ش به یش از پ  یب ن رمـان و    ی

 ی چـون تـون    ییهـا  تیه از جانب شخصـ    ک ییها  مقاومت يد بتوان برا  یگر، شا ی د يارهاک یبرخ
 .ل بودی قايا ، سهم عمدههسون صورت گرفتیمور
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