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چکيده:

لورن هانسبري نهتنها براي نمايش اشکال مختلف نقاب استعمار ،بلکه براي تأک ید بر بزر گد اشت
فرهنگ آفريقايي آمريکايي مينوشت .نمايشنامة «سف یدها»ي وي ،با محوريت آفريقا و طرح
پرسشهايي در زمینة بحث آزادي آفريقا خلق شده است .هانسبري در همگي آثارش ازجمله
سف یدها ،با حذف و انکار تاريخ و فرهنگ آفريقاييها براي حفظ هژموني اروپاي غربي ،آمر يکا و
نیزکلیشهسازي از نمايش افراد آفريقايي -آمريکاييهاي مخالف بود .هنري لويیس گیتس چهر ة
معاصر در پژوهشهاي آفريقاييآمريکاييها  ،صداي دوگانه را دو بخش مي داند ،صدايي که هم
بهزبان فرهنگ غالب و هم بهزبان فرهنگ مغلوب سخن ميگويد؛ يکي از بهترين نمونههاي صدا ي
دوگانه همانا داللت است .وي بهباز تعريف مفهوم داللتمندي سوسور ميپردازد .اين مقاله مفاه یم
صداي دوگانه و داللت گیتس را در سفیدها جستجو ميکند و بهتوصیف کاربرد ا ين شگرد  ،نیز
معرفي اين مفاهیم بهکمك مثالهاي نمايشنامه ميپردازد .وي بهاين نتیجه ميرسد که به خاطر هم ین
فرهنگها و صداهاي آفريقايي -آمريکاييست که منحصربهفرد شده است.
واژگان کليدی :هنري لويیس گیتس ،داللت ،لورن هانسبري ،صداي دوگانة سفیدها
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.1

مقدمه

لورن هانسبري در واپسینسال زندگیش کوشید بهنگارش ،بازنويسي و ويرايش نمايشنامة
سفیدها بپردازد .وي اين اثر را باخود به بیمارستانها مي برد .شوهر سابقش ،رابرت نمیروف،
منتقد و حامي وي؛ در جستجوي ساختاري منعطف براي تمرکز بر پیچیدگي شخصیتها،
عقايد و نیروهاي اجتماعي در اين جهان بود .آنها بحثهاي زيادي باهم داشتند ،اما هانسبري
سرانجام ،تصمیم گرفت دگرگوني هاي ساختاري و شخصیتي آن را برابر خواست خود انجام
دهد .پس از مرگ هانسبري ،نمیروف اين اثر را ادامه داد و صحنههايي را که در نمايش پايان
يافته بود با صحنه هايي که هنوز پايان نیافته بود ،ترکیب کرد .وي با استفاده از قطعات مرتبط
پیشنويسهاي پیشین ،براي پر کردن خالءها ،اقدام به خلق ديالوگهاي خود کرد .نتیجه اين
همکاري نمايشنامة باشکوهي است که پرسش بديع سدة جديد را مطرح ميکند .اينکه آيا
آزادسازي ملتهاي زير سلطه و ستم را ميتوان بدون انقالب خشونتآمیز تحقق بخشید ،يا
خیر؟ و يا افکاري را در نمايش نامة جنجالي پیشین خود مويزي در آفتاب  21مطرح کرده بود که
در سفیدها ( - 1972نخستین اجرا پس از مرگ وي) بهصورت کامل عنوان نمود .بهنظرمي رسد
اين افکار سالها در خودآگاه و ناخودآگاه او درحال شکلگیري بوده است .به دلیل تماس با
عمويش ،ويلیام لئو هانسبري  ،3وي با آفريقا فراتر از داستانهاي«تارزان» که براي بیشتر
آمريکاييهاشناخته شده بود ،آشنا شده بود .وي در جواني با روشنفکران جوان آفريقايي که
بعدها براي استقالل سرزمین خود مبارزه ميکردند ،ديدار کرد.
استیون کارتر  4در مقالة « استعمار و فرهنگ در سفیدهاي لورن هانسبري» ( )1988نشان داد که
بیشتر منتقدان ،خطوطي موازي بین نمايشنامة سفیدها و هملت يافته اند .اولگا باريوس )1996( 5
در « نیزة روشنفکري :سفیدهاي لورن هانسبري» اظهار داشته؛ هانسبري تصوير جهان را با
حرکت به فراسوي مرز آمريکاي شمالي و با اعالن عمومي امپريالیسم آمريکاي شمالي و
استعمار غرب که در آفريقا و ديگر کشورهاي جهان سوم صورت ميگرفت ،گسترش داد.
جولي بارل  6در مقاله اي با عنوان «مردانگي :ارزيابي مجدد مردانگي سیاهان در کشمکشي در
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آفتاب و سفیدهاي لورن هانسبري» ( )2114ديدگاههاي مثبت مردان سیاهپوست آمريکايي را
بهمثابة افراد مترقي سیاست ،در عین مردساالري آنها ،بهتصوير ميکشد .سیندي گابريل  1نیز در
مقالة «يادآوري کلیشهها :خاطره و کلیشه در بردة باراکا ،بازي سرباز فولر و سفیدهاي
هانسبري» ( )2009ميگويد؛ امروزه نويسندگاني که شخصیتهاي کلیشهاي بهکارميگیرند،
مي تواند با اتهام جانبداري روشنفکرانه يا ذهنیت استعماري روبرو ميشوند .اما دربارة
هانسبري ،اين شخصیتها بیانگر پیوندي بین آفريقايي آمريکاييها و گذشتة آنهايند .فیلیپ
اوکو افیونگ  2در «تاريخ ،اسطوره و شورش در سفیدهاي لورن هانسبري» ()1998مينويسد که
هانسبري در بازنمايي صحنة استعماري آفريقا در سفیدها  ،نیاز بهگفتوگو میان ستمديده و
ستمگر را بررسي ميکند.
پژوهش حاضر ،بهکاربست مفاهیم صداي دوگانه و داللت در نمايشنامة سفیدها و بازتاب
غناي صدا و فرهنگ آفريقايي -آمريکاييها ميپردازد .بدينمنظور  ،نخست بهمعرفي و توصیف
اين مفاهیم ميپردازد ،سپس برخي مواضع و مثالهاي آن را در نمايشنامه کشف ميکند و
دربارة تأثیر اين مفاهیم بر «آفريقايي» شدن آثار هانسبري بررسي بهعمل ميآورد .اين پژوهش،
بهصورت فرضي به اين نتیجه ميرسد که درام هانسبري به خاطر همین فرهنگها و صداهاي
سیاهان آمريکا منحصر به فرد شده است .اين مقاله پژوهشي کیفي ،کتابخانه اي و توصیفي است
و چارچوب نظري اصلي آن بر عقايد هنري لويیس گیتس پیرامون «صداي دوگانه» و «داللت»
استوار است .با استفاده از اين مفاهیم در نمايش هانسبري و با بررسي زبان نمايش ،
پژوهشگران به واکاوي فرايند صداي دوگانه و داللتمندي در نمايش و معرفي آنها بهمثابه
بهترين نمونة صدا و فرهنگ آفريقا ميپردازند.
هنري لويیس گیتس  ،منتقد سیاهپوست آمريکايي ،ب ین دال سوسوري و دال
آفريقاييآمريکايي؛ تفاوت قائل شد ه است .بهباور وي ،سیاهان را بايد با حروف بزرگ نوشت
و حرف  gآن را نیز داخل پرانتز گذاشت  ،چراکه بیشترآفريقايي -آمريکاييها اينواج پاپاني
واژگان را تلفظ نميکنند (گیتس .)1988: 47 ،بهاين ترت یب« ،داللت» بر تفاوت میان
« داللتمندي» زبان انگل یسي استاندارد و معناي کلمات در گويش آفريقايي آمريکايي تأکید
ميکند .معناي استاندارد کارکردي در قانون سوسوري ،آفرينش معناست که طي آن مدلولها
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خود را از دالهاي موجود متمايز ميکنند .اما معناي گويشي بهگونه اي بسیار متفاوت پديدار
ميشود .اين دستکاري خودآگاهانة معنا بر بازيگوشي زبان و سازوکارهاي آفرينش معنا تأکید
دارد و ميتواند کاربرد مجازي واژهها باشد و استعاره ،مجاز ،مجاز مرسل ،کنايه ،اغراق و نظا ير
آن را در خود جاي دهد .گاهي بهمعناي تلويح ،شکايت از کسي يا چ یزي ،ترغیب افراد ،آزار
ديگران ،ريشخند کسي يا موقع یتي ،سخن گفتن با دستها و چشمها يا حالت چهره و اشاره و
حتي دروغ گفتن است (همان).
راجر دي .ابرمز  1اشاره ميکند که «داللت» واژهاي ويژة آفريقايي -آمريکاييهاست که مورد
کاربرد آنها قرار گرفته است .در برخي موارد ،بهمعناي حرف زدن با نیش و کنايه است.
بهباور اعتقاد ابرامز ،اين شگرد براي ترغیب يا استدالل غی رمستقیم و زبان تلويحي براي ما و
اشارات کالمي غ یرمستقیم استفاده ميشود (همان 54 :و .)75
 . 1سنت ادبی سياهان آمریکا و گویش آنها
گیتس در همگي آثارش با مضمون تالش آفريقايي -آمريکاييها براي کسب نوعي احترام
طبقة متوسط سر و کار دارد و سعيميکند که اين کار را با تسلط بر زبان و نوشتار يا با تأيید
خود فرد با موفقیتهاي س یاسي يا مالي انجام دهد .وي در مقالة مقدماتي « نژاد ،نوشتار و
تفاوت» ( )1988به بررسي تاريخ رابطة سیاهان و ادبیات ميپردازد .در چهرههاي سیاهپوش
( ،)1987م یمون داللتگر ( )1988و نیز جنگ ادبیات سیاهان آمريکا (نورتون) اين سخن را
تکرار ميکند که روشنگري با اولويت منطق بر ديگرصورتهاي احساس بشري آغاز شد .در
چهرههاي سیاهپوش ،توضیح ميدهد که حتي وقتي آمريکا مستعمره بود  ،کساني هم بودند که
با سعي در آموزش کودکان سیاهپوست ،نظرية حقارت آفريقايي  -آمريکاييها را تجربه
ميکردند و متوجه ميشدند که تفاوت چنداني ب ین توانايي يادگیري اين کودکان و کودکان
سف یدپوست وجود ندارد .بنابراين ،اگر آفريقايي -آمريکاييها منطق ند اشتند ،امکان آموزش
نوشتن و خواندن بهآنها نیز داده نشده بود .با وجود اين يافتهها ،افسانة حقارت و پستشم ردن
آفريقايي  -آمريکاييها ادامه يافت .نويسندگان سیاهپوست سعي ميکردند از راه نوشتن ،
انسان یت خود را ثابت کنند .اگرچه ،نوشتههاي سیاهان در آن زمان  ،ارزشمند تلقي نم ي شد ،اما
صرف عمل نوشتن براي آفريقاييها حائز اه یمت بود .بهنظر گ یتس ،اين آغاز سنت ادبي
آفريقايي  -آمريکاييهاست :سوادآموزي؛ رهیافتي براي اثبات انسان یت خود.
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گیتس باور دارد که متون اول یه آفريقايي  -آمريکاييها بر سهمتن در سنت غرب داللت داشت.
ب یشتر نوشتههاي مربوط به افراد با تبار آفريقايي ،در اوايل سدة ب یستم دس تکاري و دگرگوني در
مضام ین هم ین کتابها بود .متن نخست  ،توصیف کوچکي از جهان بزرگ ( )1633از پ یتر
هیلین  1بود که ادعا ميکرد از آنجا که سیاهان عقل ناقصي دارند  ،نبايد آنها را انسان در نظر
گرفت .دوم ،توصیف جديد و دق یقي از ساحل گ ینه ( )1705اثر ويلم بازمن  2بود که در آن
نويسنده داستاني را نقل ميکرد که طي آن خداوند بهسیاهپوستان و سف یدپوستان حق انتخاب
بین طال و دانش را عطا کرد .سیاهپوستان طال را انتخاب کردند و سف یدپوستان دانش را.
خداوند نیز چنان از دست سیاهپوستان عصباني شد که آنها را بردگاني بيسواد قرار داد .سوم
مشاهداتي پ یرامون احساس زيبايي و کمال ( )1767اثر امانوئل کانت  3بود که در آن داستاني
در بارة مرد سیاهپوستي نقل شده بود که ميدانست مردان سف یدپوست بهزنان قدرت بیش از
حدي ميبخشند و بعد از اينکه موجب خشم آنها ميشوند ،از آنها شکايت دارند .همه اين را
منطقي مي دانستند ،جز اينکه کانت اين م رد را سیاهپوست معرفي کرده بود و بنابراين حرف
کانت نوعي سوءتفاهم بود .گیتس با استدالل دوبوا و ديگر پژوهشگران که در آغاز سدة بیستم
مطرح بودند  ،مخالف بود .آنها باور داشتند که هنر بايد در دست تبل یغات باشد  ،اما از نظر
گیتس بهاين ترت یب ،ادبیات؛ استعاره و تمثیلهاي خود را از دست خواهد داد .بهنظر گ یتس،
دوبوا گسترة خالقیت هنرمندان -بهويژه هنرمندان سیاهپوست -را براي تولید هنر
سیاسي اجتماعي بهصورت غ یرمستقیم محدود ميسازد .بهسخن ديگر ،رنگ پوست نويسندة
سیاهپوست است که تع یین ميکند که چهچ یزي ميتواند يا بايد بنويسد.
درنتیجه ،گیتس سهکتاب معاصر را بهنقد ميکشد :درک شعر نو سیاهان ( )1973از است یون
هندرسن  ، 4بلوز ،ايدئولوژي و ادبیات سیاهان آمريکا ( )1984از ه یوستون ب یکر  5و ن یز
زيباييشناسي سیاهان ( )1971از اديسون گیل  .6گ یتس ،اين نويسندگان را کساني ميداند که
ميکوشند نظرية سیاهان دوبوا را جا ب یندازند .وي هندرسن را نقد ميکند ،زيرا هندرسن
خوانش ادبي متن را  ،مبتني بر وجود معناهاي متعدد ،کنايه و نظاير آن ميدانست .نقد گیتس
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بهبیکر نیز بهاين دلیل بود که ب یکر ادعا ميکرد ،سیاه بودن ؛ رديهاي بر سف ید بودن است و
رويکرد وي ،سیاه بودن را تنها ،واکنشي بهسفید بودن ميسازد .اديسون گیل نیز براي اينکه
خوانش صحیح متون سیاهان انجام شود  ،بايدسیاهپوست بود؛ رويکرد گیل نیز اين امر را
بهزيستشناسي محدود ميساخت .گیتس آنان را نظريهپردازان نژاد و روساخت مي خواند و
رويکرد آنان را کاستينگر مي داند .آنها بگونهاي برا نند که نژاد است که منابع عقلي و نیز
ظرفیت درک ادبیات را تع یین ميکند .خود گیتس به استعارة سیاه بودن عالقهمند است و عق یده
دارد که ادبیات سیاهان آمريکا ريشه در گويش سیاهان دارد  ،اما اين تنها تع یینگر نیست .وي با
تأکید بر توانايي نژاد  ،در شمول ديگر زبانها اظهار مي دارد که ادبیات سیاهان آمريکا بر ديگر
متون سیاهپوستان آمريکا و نیز متون سف یدپوستان داللت دارد و موجب دوصدايي شدن آن
ميشود .ازاينرو ،گیتس را بايد پژوهشگري برجسته دانست که به ادبیاتي عالقهمند است که با
پ یگیري مجاز  ،مفهوم سیاه بودن را به دنبال دارد .گیتس ابراز ميدارد که:
«ماضرورتاً بايد توجه خود را بهماهیت زبان مجازي سیاهان ،بهماه یت صورتهاي روايي
سیاهان ،بهتاريخچه و نظرية نقد ادبي سیاهپوستان ،رابطه بنیادين صورت و محتوا و نیز روابط
قراردادي میان نشانه و مرجع آن معطوف داريم .سرانجام اينکه ،بايد به درک ماهیت ب ینامتنیت -
يعني ش یوة غ یرمضموني پاسخگويي رمان و شعر مکتوب بهديگر متون -مبادرت نمايیم».
(گیتس )1987: 41 ،
گیتس بر آن است که اگر کسي سیاهپوست آمريکايي باشد  ،مشخصاً داراي ويژگيهايي است
که ميتواند در نشاندادن ادبیات سیاهپوستان آمريکا بهکار رود  ،هرچند که اين ضرورتي ندارد.
آنچه اهمیت دارد  ،مطالعة متون مکتوب ،گويش ويژه و نظريه آکادمیك سیاهان آمريکاست .و ي
در کتاب میمون داللتگر توضیح ميدهد که قصد او « افزايش تجربة خواننده از متون سیاهان با
تع یین سطوح معنايي و بیاني ژرفساخت آنها» است (گیتس.)1988: xx ،گیتس ميکوشد
نظريهاي بن یاد بنهد که از سنتهاي غربي مستقل باشد  ،همین امر است که موجب بررسي
گويش سیاهان آمريکا توسط وي ميشود .وي قصد دارد نشان دهد گويش سیاهان چگونه
موجب «اطالعرساني و ايفاي نقش شالوده ادبیات رسمي سیاهان»ميشود (گیتس،

xxii

 .)1988:وي عقیده داشت که سیاهان آمريکا ،بدون نگاه خ یرة سف یدپوستان و با استفاده از
تکرار و بازب یني -که براي صورتهاي هنري سیاهان اساسي است -مبادرت بهايجاد ساختارهاي
گويشي منحصربهفرد خود کردند .بهعبارتديگر ،وي سعي دارد نشان دهد اين گويش ،ريشه
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در آفريقا دارد .بنابراين اقدام بهمعرفي دو چهرة نمادين يعني اسوالگبارا ( 1شخص یتييوروبا ) و
م یمون داللتگر (شخصیتسیاهپوست آمريکايي) بهعنوان نمايندة بازيهاي زباني ميکند (گیتس،
 .)1988: xxوي در کتاب م یمون داللتگر اظهار داشته که ريشههاي داللتگري در سنت شفاهي
بومي غرب و جنوب صحراي آفريقاست .وي با واکاوي فولکلورهاي آفريقا مانند؛ م یمون
داللتگر و آنانسي عنکبوت  ،ريشههاي آنها را بهزبان و فرهنگ يوروبا و آشنانتي ميرساند.
اين ح یوانات ،چهرههاي مکار و آواتارهاياسوالگبارا يعني خداوند مکارند (گیتس.)1988: 53 ،
اروپا و آمريکا بیشتر گروههاي قومیي وروبا و آشانتي را از سواحل غربي آفريقا يكجا جمع
کردند .بهباور وي ،اين دو گروه داستانهايي را با خود آوردند و تأث یرات فرهنگييوروبا و
آشانتي نقش عظیمتري در گسترش فرهنگ بردهها در آمريکا ايفا کر د .داستان اسو و نام آن
درمیان مردم غرب آفريقا ،صورتهاي بسیاري دارد اما اسو در تمام داستانهايش سعي دارد
اختالف بین دو دوست را با کمك مکر و ترفند رفع کند (گیتس .)1988: 51 ،اسو دو نقاب
دارد :يکي سرخ و يکي سیاه .از يك سو ،نقاب سرخ و از سوي ديگر ،نقاب سیاه را به چهره
ميزند .سپس نقاب از چهره برمي دارد و بهسمت دو دوستش ميرود و از آنها سراغ ب یگانه را
ميگیرد .پاسخهاي اين دو دوست متفاوت است  ،که اين نشانگر درک و برداشت متفاوت
آنهاست .درک و برداشت دوگانة بصري چهرههاي آفريقايي بازتابي است از دوگانگي زبان.
در واقع  ،هر دو برد اشت صحیح است .اسو بهچ یزي بدل ميشود که گیتس آن را « استعارهاي
براي عدم قطعیت تصريح و باز بودن انتهاي هر متن ادبي»مينامد (گیتس .)1988: 21 ،هم در
داستان م یمون داللتگر و هم در داستان آنانسي عنکبوت ،شخصیت ضعیف از زبان براي دشنام
و بازي دادن ح یوان قويتر و بزرگتر سود ميبرد .بنابراين از ضعف ح یوان بزرگتر در تمايز
ب ین واژههاي مجازي و حق یقي بهره مي جويد .اشتباه و سوءتفاهم آنها يکي از قراردادهاي
«داللت» است.
 . 2صدای دوگانه و داللت
داشتن صداي دوگانه  ،ست یزي است که ادبیات سیاهان آمريکا در بارة دو فرهنگ و دو صدا
بهکارميگیرد :سف یدپوستان و سیاهپوستان آمريکا .اين اصطالح بدين معناست که بتوان با هر دو
زبان  ،يعني زبان فرهنگ غالب و زبان فرهنگ فرودست صحبت کرد .داللت بهترين نمونة
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چنین صداي دوگانه است .با داللت  ،تفاوت میان داللتمندي زبان انگل یسي استاندارد و گويش
سیاهان آمريکا ،معناي واژهها مورد تأکید قرار ميگیرد .کارکرد معناي استاندارد مطابق قانون
سوسوري؛ با آفرينش معنا صورت ميگیرد ،درحاليکه دالها خود را از مدلولهاي موجود
متمايزميکنند .اما معناي گويشي بهصورتي بکلي متفاوت ايجادميشوند .اين دستکاري
خودآگاهانة معناست که بازيگوشي زبان و سازوکار آفرينش معنا را فراهم ميکند« .داللت»
عبارت است از کاربرد مجازي واژهها  ،شامل :استعاره ،مجاز ،مجاز مرسل ،کنايه ،اغراق و نظا ير
آن .گاهي ن یز ،بهمعناي حرفزدن با تلويحات فراوان ،شکايتکردن ،ترغیبکردن ،آزار دادن و
دروغ گفتن است .همچن ین بهمعناي ريشخند فرد يا موقع یت ،يا صحبتکردن با دستها و
چشمها يا حالت چهره و ايما و اشاره است .گاهي نیزبهمعناي وادار ساختن فرد بهواکنش از
راه آزار دائمي آن درخواست با اشاره يا کالم غ یرمستقیم است .بهعق یدة وي ،اين شیوه ،ابزار ي
توانمند در دست سیاهان آمريکاست ،زيرا تنها آنهاي ند که ميتوانند معاني واقعي اينگونه
بازيهاي زباني را درک کنند .اين شیوه ،سیاهان آمريکا را بهنحوي از انحا قادر ميسازد تا با
افشاگري انگارگاني مقابله کنند.
بهگفتة گ یتس ،صورتهاي مختلف «داللت» در شمال آمريکا ديده ميشود« .هر ويژگي
منحصر بهفردي را که دربارة ادبیات سیاهان آمريکا الزم است بدانند  ،ميتوان در اين تفاوت
داللت قابلشناسايي سیاه مشاهده کرد» (گیتس .)1988: xiv ،گیتس براي شناسايي اين
تفاوتها به بررسي سنتهاي سیاهان ادامه داده ،ميگويد که ادبیات سیاهان آمريکا داراي
صداي دوگانه است و چهار نسخه از روابط متني داراي صداي دوگانه را شناسايي ميکند:
بازنگري تمثیلي  ،متن گفتاري  ،متن حرفي و بازنويسي گفتار .با اين تعريف ،بازنگري تمث یلي،
نوعي تمثیل است که از م تني بهمتن ديگر تکرار (و بازنگري) ميشود .چندنمونه از اين
تمثیلها عبارت ند از گريز بهمخفيگاه شخصیت اول داستان ،صعود عمودي از جنوب بهشمال و
دوگانگيها از جمله آگاهي دوگانه .هانسبري در درام سفیدها  ،خشم آفريقايي و مليگرايي
سیاهان را نشان مي دهد .اديسون گیل  1در مقدمه کتاب زيباييشناسي سیاهان ابراز مي دارد که
دو بیان مهم ،هموا ره در ادبیات سیاهان وجود داشته است :خشم و مليگرايي .بهگفتة گیل،
آنچه جديد است ،همانا مدت و شدت ابراز اين خشم و مليگرايي است .به باور وي ،هنرمند
سیاهپوست جامعه آمريکا که بدون نشان دادن خشم خود به خلق اثر دست بزند ،نه بهعنوان
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سیاهپوست که بهمثابة فردي آمريکايي عمل ميکند (زيبايي شناسي ،مقدمه) .بنابراين در اين
باره ،نشان دادن خشم و جستجوي مليگرايي سیاهان را ميتوان موتیفي خاصي تلقي کرد که در
اين متن همانند بسیاري از ديگر متون آفريقايي -آمريکايي تکرار ميشود.
نوع دوم صداي دوگانه« ،متنگفتاري» است .متنگفتاري در حالت گويشي براي صحبت با
خواننده با استفاده از صداهاي روايي تلفیقي که مختص راوي شخصیت اول است ،
بهکارميرود .داللتگفتاري ،زبان را تغ ییرميدهد و استدالل ديدگاهي خاص را تأيیدميکند.
داللت  ،در سنتهاي نوشتاري ،اينصورتها را درون نوشتار ميگنجاند و اين نوشتارها را
براي خلقي سنتي زنده بههم وصل ميکند .نويسندگاني نظیر چارلز چسنات  ، 1لنگستون

ه یوز 2

 ،استرلینگ براون  3و زوران یلهرستن  4بر صداي راوي يا کلمات يكشخص یت بهمنظور ايجاد
رابطهاي میان کلمات نوشتاري و سنتهاي شفاهي که بیشتر در جوامع سیاهان آمريکا شن یده
ميشود ،تأک ید داشتند .زبانهاي سیاهان آمريکا ،بسته بهزمان و مکان متفاوت  ،شامل انگلیسي
سیاهان،گفتههاي فولکلوريك ،داستانگويي روايي ،معنيشناسي لحن ،نواخت جمالت ،مراسم
و مواعظ ،شهادت ک یفري ،يا اشعار و عناوين آواز سیاهان آمريکا بهشکل مکتوب است.
بهديگرسخن ،برخي نويسندگان با جلب توجهات بهصورتهاي شفاهي ارتباط ،مبادرت
به داللت بهسنتهاي نوشتاري ميکنند .گیتس اين روش از نوشتار سیاهان را متن گفتاري
مي خواند و اين متون را با « احتمال نمايندگي گفتار صداي سیاهان در نوشتار» مرتبط ميداند
(گیتس .)1988: xxv ،اگرچه بردهها  ،بهمکانهاي متفاوتي نظ یر شمال فرستاده شدند ،فرهنگ
جنوبي آنها تغ ییري نکرده و اين داللت را با خود بهآنجا بردند .در برخي از بخشهاي نمايش،
بومیان نیز از گويش آفريقايي انگلیسي خود استفاده ميکنند؛ براي مثال؛ هنگامي که
پیتر 5ميگويد «آره ،پسرها کتاب مي خونن ...میرن شهر ...خیال ميکنن سفیدن و فقط پوستشون
سیاهه( »...هانسبري.)1994: 58 ،
سومین شکل از دوصدايي بودن از نظر گیتس؛ «متن حرفي» است که ب ینامتني ادبیات
آفريقايي  -آمريکايي را نشان ميدهد .اينگونه متون با يکديگر صحبت ميکنند ،اما تغ ییري از
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تقلید بهديدگاه درون داستاني را نشان ميدهند -يا تغ ییر از تالش براي برگردان هرچه بیشتر
زندگي بهروايتي که راوي کنترل خودآگاه خود بر روايت را اعمال کند .ژان ژنه 1نمايشنامة
سیاهها ( ) 1959را نوشت و تصوير منفي و بدي از سیاهان به دست داد .با استفاده از چارچوب
نمايش در نمايش ،وي کلیشهها و تعصب نژادي را در کنار هويت آفريقايي  -آمريکايي نشان
مي دهد .هانسبري تصمیم گرفت با نمايش سفیدها پاسخ او را بدهد ،وي قصد داشت نگاه وي
بهسیاهان را در نمايشسیاهها نفادي کند .وي مخالفتش را آشکار و روشن بیان نميکند ،بلکه با

انتخاب ع نوان آن است که به اين کار ميپردازد .بینامتني ديگري بین اين نمايش و کشمشي در
آفتاب وجود دارد .کارهاي ابیوسه  2بازتاب اين هشدار آساگاي  3در کشمشي در آفتاب (و نیز
خود هانسبري) است که « برندههاي» آفريقايي در پايانکار ،هیچ ضمانتي براي صلح و آزادي
به ارمغان نميآورند .آساگاي مي گويد که هیچ اطمینان خاطري از سیاست آيندة آفريقاييها علیه
استعمار ندارند .هانسبري با چالش بهتصوير کشیدن ماهیت ذاتي انتخاب تشمبه  4مواجه است
که پیش بیني و ترديد آساگاي و موجه بودن آن را نشان ميدهد.
و سرانجام « ،بازنگري گفتار»آخرين نوع صداي دوگانه است که بهپذيرش سنت سیاهان اشاره
دارد .گیتس بر اين باور است که گفتمان ادبي زماني در تمثیليترين حالت ممکن قرار دارد که
با سنت گويش محلي در هماهنگي کامل باشد .نمايشسفیدهاي هانسبري ،هماهنگي بسیاري با
سنت گويشي سیاهان دارد و ميتوان آن را يکي از تمثیليترين آثار دانست.
براي درک کامل ماهیت داللت در ادبیات سیاهان آمريکا ،بايد تأثیر سنت شفاهي در فرهنگ

سیاهان آمريکا را فهمید " .داللت کالمي" عبارت از انتخاب واژهها يا عبارات آشنا و اعطاي

معناي جديد بهآنهاست .گاهي  ،گوينده براي نقد يا زشت شمردن يا بهتمسخرکش یدن فرد يا
گروهي به داللت ميپردازد .تشمبه متوجه ميشود که اريك  5بهسیاست عالقهمند است و از او
ميپرسد « از کي بهس یاست عالقهمندشدي ،کوچولو؟ وقتي دکتر برات ويسکي ميريخت
سیاست رو توي گوشت گفت؟( ».هانسبري .)1994: 24 ،منظور تشمبه اين است که يك پسر
الکلي همجنسگرا چطور ممکن است بهسیاست عالقهمند شود .وي بهاينترتیب اريك را تحقیر
و نقد ميکند و همزمان تعجب و مخالفتش را نشان ميدهد .اريك مي خواهد از سرزمین و
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مردمش دفاع کند  ،اما برادرانش اين تصمیم او را نميپسندند و سعي ميکنند جلويش را
بگ یرند .اريك ميگويد «د ارن صدام ميکنن .بايد برم .وقتشه که بريمو دشمنو بريزيم توي
دريا .م یخوام ن یزه و سپر پدرمونو ببرم( ».همان .)61 :اب یوسه مسخرهاش ميکند و ميگويد
«مي خواي گونههاترو هم رنگ کنم؟ بگیر بشین پسر ».تشمبه به او ميگويد که «تو
ن یمه اروپايي هستي .کدوم نیمت بايد بره تو دريا؟ وقتي دکترت زنگ ميزنه چيکارميکني
اريك؟ مرد بايد يهچ یزي ب یشتر از ن یزه هم داشته باشه» (همان) .باز هم اينجا برادران اريك او را
بهنقد ميکشند و مورد تمسخر قرار ميدهند .نهتنها باور نميکنند که برادر نیمه اروپاييشان
ميتواند ضداستعمار باشد  ،بلکه با سیاست او هم مخالفند .تشمبه نهتنها به افکار ضداستعماري
خود مي انديشد ،بلکه به احضاريه ارتش هم فکر ميکند .اما تشمبه تا پايان نمايش نميتواند
تصمیم قاطعي بگ یرد .ابیوسه که برادر تعم یدي اريك است  ،غرق در مس یحیت است و به جنگ
باور ندارد .در ديگر موارد ن یز گوينده ميتواند بهطنز و خنده میان آشنايان داللت کند .وقتي
آقاي موريس  1وارد ميشود ،دکتر مارتا گوترل ینگ  2بهاو خوشآمد ميگويد .آقاي موريس
مي خواهد از کمبود تجه یزات درمانگاه و کل آفريقا حرف بزند و ميگويد «اين هم کل
تجه یزات رفاهي درمانگاه مايو!» (همان .)13 :در موقع یتي ديگر ن یز وقتي سرگرد رايس براي
نخست ین بار با آقاي موريس ديدار ميکند ،بهوي ميگويد « اومدي تا توي دنیاي جديد ما يهکار
کني ،آره؟ ه یچ جاي دنیا مثل اينجا نیست» (همان .)16 :هنگامي که تشمبه بهاريك ميگويد که
فرزندي دارد  ،اريك با بازيگوشي ميگويد «يه دخترو توي دردسر انداختي!» اريك فکر م ي کند
که برادرش بدون ازدواج صاحب فرزند شده است (همان.)22 :
در موارد ديگر ،گوينده ميتواند براي خنداندن آشنايان به داللت بپردازد .اين نمايشنامه چنان
غمانگ یز و تلخ است که نميتوان نمونههايي از داللت براي خنده را در آن يافت .در موقعیت ها
و بافتهاي متفاوت  ،اين کلمه با امالي ديگري نوشته ميشود .حرف  gحذف و signifyin
يا  sigginنوشته ميشود .همچنین بايد گفت که داللت در زمانها و مکانهاي مختلفة نامهاي
مختلفي دارد .گاهي داللت کالمي بهصورت  joaninيا  riffinيا readingيا soundingمينويسند.
کنش داللت نهتنها در فرهنگ شفاهي آفريقا و سیاهان آمريکا بروز مييابد ،بلکه در ادبیات
آفريقايي  -آمريکايي نیز نمود دارد .جنوا اسم یترمن 3زبان شناس در کتاب گفتگو و شهادت :زبان
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آمريکاي سیاه ( )1986 :70بداههگويي در بافت زبان را اصالت ميداند و باور دارد که داللت
عالي «شامل اغراق ،کنايه ،ايما ،استعاره و توسعه جمالت ناآشناي معنايي يا منطقي است»  .در
ضمن شن یدار و گفتار نقشي حیاتي در داللت کالمي دارند .هرقدر گوينده از مهارت ب یشتري در
ايما و اشاره و تلويح برخوردار باشد ،شنونده از رمزگشايي بار معنايي پنهان گوينده ب یشتر لذت
مي برد .اگر شنونده دق یقاً دوگانگي پس کلمات گوينده را تأيید کند ،کنش گفتاري با تصديق
بهپايان ميرسد و موجب درک میان گوينده و شنونده ميشود .در فرهنگ فولکلوريك سیاهان
آمريکا ،چن ین کنشي را «نام یدن و پاسخ دادن» مينامند.
بردهها به خاطر سرگرمي نیست که بهداللت ميپردازند ،در زمان بردهداري ،کارکرد عملي
ب یشتري براي داللت متصور بودند .قدرت داللت در قدرت تحولبخشي آن نهفته است .کلمات
و گفتههاي قديمي ،معناي جديدي مييابند تا هم موجب ترغیب و تشويق شوند و هم باعث
سرگرمي شوند .بسیاري از آوازهاي مذهبي بردهها از داللتي سود ميجست که بهنفع بردهها
بود .بسیاري از بردهها در اوج بردهداري ،نميتوانستند مرتکب پرخاش ف یزيکي علیه اربابان
ستمگر خود شوند و از داللت ؛ بهمثابة نوعي دستکاري معنايي با فرايند ذهني حاد سود
مي بردند و ايما و تلويح را در اختیار گوينده ميگذاشتند .سارا برادفورد  1در هريتتابمن :موس ي
مردم خود ( )1886در بارة آوازها و اشعار مذهبي بردهها که داراي پیام انتقادي پوش یده براي
آگاه ساختن ديگر بردهها از خطر است  ،مينويسد.
همان گونه که پیشتر ياد آور شديم ،داللت ممکن است به انتقاد شديد اشاره داشته باشد .وقتي
تشمبه کتاب مقدسي را که کشیش به ابیوسه داده بود ،مي بیند ،به اريك ميگويد «همین بود که
راه بهشت ابیوسه رو نشونش داد» (هانسبري .) 1994: 46 ،تشمبه نقش بعضي از مذاهب در
استعمار را مد نظر دارد .منظور او اين است که در اين مورد استعمارگران از دين مسیحیت و
انگارگان مذهبي آنها بهره گرفته اند و به نفع خود سوء استفاده کرده اند و حتي در اين باره
خاص ميتوان گفت که منظورش اين است که بهآفريقا خیانت شده است.
گاهي بردهها نیز اربابانشان را مسخره ميکنند .تمشبه و چارلي  2دربارة سرگرد رايس  3حرف
ميزنند .تشمبه او را بهريشخند «زيادي مهربان» مي خواند (همان .)48 :هرچند آفريقاييها
چندين نسل در آمريکا سکونت داشتند ،اما هنوز هم از بازي زباني در سنتهاي شفاهي از
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قصه هاي فولکلور تا آوازهاي غیرمذهبي ،اساطیر ،بلوز و رپ استفاده ميکنند .سیاهان آمريکا با
اين هنرهاي کالمي است که استاد گذار از معناي لفظي بهمعناي نمادين ،استعاري يا مخفي
شدند .در اين مورد ،نهتنها گوينده بههوش نیاز دارد ،که شنونده هم نیازمند هوش است.
لورن هانسبري در سفیدها ،چند شخصیت ازجمله مادام نیلسون  ،1مادر جايگزين اريك و
تشمبه و همسر کشیش نیلسون ر ا خلق کرده است .وي شخصیت مادام را بهگونه اي خلق کرده
که از بازنمايي عادي چهرة مادرساالر فاصله ميگیرد .هانسبري با انتخاب يك زن سفیدپوست
اروپايي به جاي سیاهپوست ،بر چهرة مادرساالرکلیشه اي داللت ميکند .هرچند بیشتر
سفیدپوستهاي آنجا رياکارند ،مادام نسبت بهبوميها صادق است .اين برخالف تمام
چهرههاي استعماري است .هرچند او بهلحاظ جسماني نابینا بود ،روشنضمیر بود و بهعنوان
مادر جايگزين و معلم تشمبه از او خواست که مبارز مردمش باشد و علیه استعمار و
اروپامحوري در کشورش بجنگد .او کسي است که نگران اعتیاد اريك و همجنسگرايي اوست.
اريك فرزند دورگه تشمبه بزرگ است و بعد از اينکه سرگرد رايس بههمسر او تجاوز کرد،
به دنیا ميآيد .مادام در اعتراض بهميگساري اريك بهدکاون 2ميگويد « اول بخار عرقش ميآد،
بعد سروکله خود اريك پیدا ميشه ».دکاون ميگويد « از دست اين پسر که کاري برنمیاد! چرا
بايد نگرانش باشي؟» مادام نیز پاسخ مي دهد که « نه ،کاري از دست اون برنمیاد ،از دست تو هم
که کاري برنمیاد دکاون عزيزم!» (همان.)18 :
کاربرد هانسبري از شوايتزر 3به عنوان منبعي براي کشیش نیلسون ،او را قادر ميسازد تا چهرة
سخاوتمند استعمار را با داللت نشان دهد و روي ستمگر و استبدادي آن را بهنمايش گذارد.
افرادي نظیر کشیش نیلسون بهعنوان پزشك يا ديگران تحت عنوان چهرههاي مذهبي براي
سالمت آفريقا و متمدن و مذهبي ساختن آن بهآفريقا آمده بودند .مارتا به چارلي ميگويد که
کشیش نیلسون با فکري عالي بهآفريقا آمد ،اما بعد خواننده متوجه ميشود که کشیش نیلسون
با افکاري امپريالیستي در ذهن ،بهآنجا فرستاده شده است (همان.)15 :
هانسبري اين شخصیت را در آلبرت شوايتزر ،برندة جايزة صلح نوبل راديکالیسم سیاسي و
نوآوري هنري سال  ، 1952براي کار خود بهعنوان هیئت پزشکي قلمروي گابن آفريقاي غربي
شکل داد .او را به خاطر آوردن «تمدن» به«قارة تاريك» و تأسیس بیمارستاني در جنگلهاي
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المبارين؛ بسیار تمجید کرده اند .وي مرد رنسانس نیز بود و داراي مدرک دکتراي الهیات ،فلسفه
و پزشکي بود ،شماري متون مذهبي را نگاشته ،پیش از سن سيسالگي مدير کالج الهیات
استراسبورگ بود .در حیاتش ،يکي از برجستهترين نويسندگان معماري ارگ بود .باخ و
موسیقياش استادانه را مي شناخت و مفسر شهیر موسیقي ارگ باخ بود .هانسبري با مطالعة
آفريقاي درون  1جان گونتر  2و چندين مقاله ديگر دربارة شوايتزر دريافت که نگريستن
بهآفريقاييها ،نگرشي کلیشه اي و بسیار پدرساالرست ..گونترخود ازالمبارين ديدن کرد و با او
به بحث پرداخت .او در کالم شوايتزر متوجه نوع باور او بهآفريقاييها شد :کاکاسیاه کودک
است و بدون توسل بهزور نميتوان با کودکان سروکار زد .سپس دربارة کاکاسیاهها اين فرمول
را ابد اع کردم« :من برادرت هستم ،آره ولي برادر بزرگت ».بهگفتة گونتر ،عشق شوايتزر نسبت
بهآفريقاييها انتزاعي بود « .ظاهراً او بیشتر عاشق حیوانات المبارين بود تا انسانهاي آنجا».
(آفريقاي درون ).
 . 3نتيجه

اين پژوهش ،مسئلة «دوگانگي صدا» و « داللت» در نمايشنامة سفیدهاي لورن هانسبري را
بهمثابه يکي از بهترين بازنماييهاي ادبیات سیاهان آمريکا نشان داد .پژوهش حاضر با بررسي
اين نمايشنامه سعي کرد صدا و فرهنگ آفريقايي آمريکايي را رديابي کند و يگانه بودن ادبیات
سیاهان آمريکا را نشان دهد  ،ن یزعناصر «دوگانگي صدا» و «داللت» سیاهان آمريکا را در اين
نمايشنامه ارائه کند .اين مقاله بهبرخي اپ یستمههاي داللتگر براي ب یشتر تعاريف داللتگري اشاره
ميکند و ارتباط همه آنها را با بازي زباني و نیز انحراف معني نشان ميدهد .همچنین نشان
ميدهد که داللت بهمثابه بازي ،زباني را چگونه ميتوان دوئل کالمي براي کساني که در جامعه
سرمايهداري زندگي ميکنند در نظر گرفت .از همین رو ،داللت را نبايد صرفاً بهمعناي بازي
زباني تصور کرد  ،بلکه ميتوان آن را ش یوههاي معني و نه خود معني در نظر گرفت.
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