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  دهكيچ
 ،سـون يمور ياثر تـون  ،محبوببر رمان  تهيويتكسوبژ يها هينظر انطباقبا  ميا دهيوشكپژوهش  نيدر ا
ـ با دسـت  يكـ ن آمركسـا  يها ييقايآفر ةتيويتكسوبژاز  يفيبه تعر سـن در رمـان   يه مورييكـ از آنجا. ميابي
شـد،  ك ير مـ يد، بـه تصـو  ان يلخ بردگت يه زندانكشده را  تازه آزاد يها از برده يگروه ي، زندگمحبوب
ر يـ غ يرفتارهـا  .ردكـ ف ياستعمارگر و استعمارشـده توصـ   ةتوان در قالب رابط يرا م اننيا ةتيويتكسوبژ
بردگـان در   يسـتادگ يحال ا نيبا ا. شدك يت را در بردگان ميو من يخودباور يرويدپوستان نيسف يانسان

ن يدر ا. ت آنهاستيو عامل يآگاه نشان از خود يدار برده نظام ةنندك عيمط يها ارها و گفتمانكبرابر سازو
، فرانتـز فـانون و ادوارد   بابـا  يهوم استعمار مانند-منتقدان پسا يها هينظراز  يبر م با بهرهيا دهيوشكمقاله 
اسـتعمارگونه را تجربـه    يطيه شـرا كست معاصر ينيا انزالدوا، منتقد و فمين نظرات گلوريد و همچنيسع
در  يت و خودآگـاه يـ ه چگونه بردگان قادر به حفـظ احسـاس هو  كم يها پاسخ ده پرسش نيبه ا رده،ك

ته يويتكدر ادامـه، سـوبژ   .گـردد  يها باز مـ  شان به خود آنيارهاكت يازه عاملاند هاند و تا چ يدار نظام برده
در  اهپوستانين سيو اتحاد ب يت حفظ روابط قوميشده است و اهم يز بررسين ياهان در دوران آزاديس
ا يـ قدرتمنـد و پو  يا تهيويتكو رشـد سـوبژ   يگرفته در دوران بردگ لكش ةاال شدك ةتيويتكاز سوبژ ييرها
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  مقدمه
 ةخچـ يم و تاريبپـرداز ) subjectivity(» تهيويتكسـوبژ « ةف واژيدر ابتدا الزم است به تعر

ـ ا )Hall(ف هـال  يطبق تعر. ميغرب ارائه ده ياياربرد آن در دنكش و يدايپ ةدربار يوتاهك ن ي
 يشتر بـه جـا  يدارد و ب) identity(» تيهو« ةبا واژ يكيار نزديارتباط بس ييواژه از لحاظ معنا

ه در ارتبـاط بـا   ك» تيعامل«ا ي )agency(» يندگينما« ةن به واژيهال همچن. شود يآن استفاده م
ـ يـ ف زيـ ن سـه واژه را در تعر يـ ز ايند و تمـا ك ير شده است اشاره مكذ ةدو واژ ان يـ ن بير چن

  :ندك يم

ا بلند مدت يه وتاكه در كماست  يها يد و سرسپردگيها، عقا يژگيت ويمنظور از هو
ته بـه  يويتكه سـوبژ كـ  يدر حال. دهد يم يت اجتماعيشخص ينوع ايثابت و يتيبه ما شخص

و » تهيويتكسـوبژ «دو اصـطالح  ... نـد  ك يتمـان اشـاره مـ   يما از هو ير و خودآگاهكزان فيم
. دهـد  يشـدنمان جـواب مـ   » چگونـه «م و يهسـت » يسـ كچه «ر ما ينظ يبه سؤاالت» تيهو«

حفـظ   ييت و توانـا يـ ظرف» تا چه حـد «ه كن سؤال يبه ا» تيعامل«ا ي» يندگينما«اصطالح 
ـ عامل يدر بررسـ . دهـد  يجواب مم يآن را دار رييا تغي يت فعليهو ت يت، مـا بـه مسـئول   ي

  )3و  6هال ... (م يپرداز يه از او سر زده مك يشخص در قبال عمل

متعدد  يها تيهو ان داردكدام ما امكه هركند ك يته اشاره مكن نيبه ا يگريد يهال در جا
ته يويتكبژسـو  يـك امـا تنهـا   «، ميداشته باش رهيو غ ي، جنسيت نژاديهو همچون يزيو قابل تم

 »رديـ گ يخودمـان در برمـ   مـا را در بـاره   يآگاه ياستك ةها را به اضاف تين هويا ةه همكم يدار
  ). 134همان (

 ةه آن را آغـاز دور كـ تا قبل از رنسانس  ،يها در جوامع غرب ، انسانيين اروپابه نظر منتقدا
 ةه مسئلكست ين ين معنيبدن يا. نداشتند ييته چندان آشنايويتكبا مفهوم سوبژ ،دانند يته ميمدرن
  :هال ةه طبق گفتكآنها اصال مطرح نبوده است، بل يت برايهو

 يردند و به خلـق آثـار هنـر   كار خود كه شروع به ثبت افك يها حداقل از زمان انسان
نقش  ةاما درج. اند دهيشياند» م؟كيمن چه «ه ك ين سؤال اساسياشه راجع به يپرداختند هم

 يرات محسوسـ ييـ در دوران مختلـف تغ  »خود« يده لكش در مندشياند» منِ«ت يا مسئولي
  )6همان . (داشته است

 ،شـخص  يـك ت يـ هو ةننـد كن ييتنها عنصر تع ،ينطور قرون وسطيونان باستان و همي در
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 يزندگ ةويش يلكشغل، ازدواج و به طور  ةنندك نييآن خانواده تع ياجتماع ةطبق. او بود ةخانواد
شرفت و ارتقا بـه طبقـات   ين و متوسط جامعه حق پييدم طبقات پامر. آن فرد تا آخر عمر بود
ه آن را به قضـا و قـدر از   كرده بودند چرا كت خو ين وضعيشترشان به ايباالتر را نداشتند و ب

ـ به دل. دادند يشده نسبت م نييش تعيپ  يخودآگـاه  ةرنسـانس درجـ   ةم دوريل تحـوالت عظـ  ي
 يخودآگاه ةن درجيا. اش سوق داد يط زندگيدر شرار ييباال رفت و او را به تغ ييانسان اروپا
ه از طبقـات بـاالتر انتقـاد    كـ ن جرأت را داد يا يشتر شد و به مردم عاميشتر و بيروز به روز ب

ـ  يتـار » يديـ لكسه اتفاق «اعتقاد دارد ) Habermas(هابرماس . نندك ه شـامل  كـ  يخ انسـان غرب
) the Enlightenment( يشـنگر ، عصـر رو )the Reformation(ت يحين مسـ ينهضت اصالح د
نقـل قـول از   (» ته شـدند يويتكنه شدن اصـل سـوبژ  ينهاد«ه همه منجر به كاند  و انقالب فرانسه

نگونـه  يت، ايحين مسـ يـ ن لوتر، رهبـر نهضـت اصـالح د   يت مارتكهال راجع به حر). 1انگ ي
  :سدينو يم

در )Martin Luther(ن لـوتر  ي، جوهر بحـث مـارت  يته، الاقل به طور ضمنيويتكسوبژ
فـرد   يـك «: ه او نوشـت كـ بود، آنگـاه   )1520( يحيمس يدر باب آزاداش با عنوان  رساله
  )14همان ( »[...]ست ين يسكچ يه ةن مقام است و تحت سلطيآزادتر يحيمس

عصـر   يه بعضـ يكطور هرد، بكدا يپ يا ژهيت ويعقل و منطق انسان اهم يدر عصر روشنگر
و  يركـ ، فيه به قدرت عقـل در حـل مسـائل اجتمـاع    مان مردم قرن هجديا« را در يروشنگر
منجر بـه   ،ن دورهيد بر قدرت عقل در اكيأت). 24-5انگ ينقل قول از (اند  ردهكخالصه  »يعلم
نداشـت،   يل ثـابت كل نگرفته بود و شكه توسط خدا شك يزيچ«: شد »خود«از  يديف جديتعر
پردازان  هينظر). 17انگ ي( »بود يهدفمند شخص يها تيق فعالير و پرورش از طرييه قابل تغكبل
و امانوئـل  )David Hume(وم يـ د هيـ وي، د)John Lock( كن دوره شامل جـان ال يلسوفان ايف و
انسـان از بنـد خرافـات و     ييدر وصف قدرت عقل در رهـا  يك هر )Immanuel Kant(انت ك
اما انسان مـورد  . ها راندند گرفت، سخن يشرفت را از انسان ميان پكه امك ،ريد دست و پاگيعقا

نظـرات آنهـا بـه مـرد      ،گـر يد يانيـ بـه ب  1.خودشـان بـود   ةاز نژاد، جنس و طبق ينظر آنها انسان

                                                           

  : به. ك. اهپوستان ريخصوصا سقتر از نظرات آنها برضد زنان و ميدق يآگاه يبرا -1
Hall, Donald E. Subjectivity. New York: Routledge, 2004. 
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بـه   ياريـ ن اختياما چنـ  1ت خود باشد،يه خود خالق هوكرا داد  ين آزاديا ييدپوست اروپايسف
 ينژادهـا از مردم  يوانيح -يياالكاز زنان و بدتر از آن سوء استفاده  يمت سلب حقوق انسانيق
  . اهپوستان تمام شديس ژهيگر و به ويد

مباحـث مربـوط بـه     ،ميشـو  يم يكه رفته رفته به قرن نوزده نزدكهال همانطور  ةتبه نوش
ـ  1789انقالب فرانسـه درسـال   ). 33(شوند  يم ياسيته به وضوح سيويتكسوبژ ـ بـارز ا  ةنمون ن ي

 ياز لحـاظ بزرگـ  «انسه در اروپا انقالب فر: سدينو ين مين واقعه چنيح ايهال در توض. ادعاست
بـه طـور   [و  يطبقـات  يهـا  ضياز تبعـ  يرو به رشد يه نشانگر آگاهكچرا  ،سابقه بود يب ياتفاق
از  يآگـاه «منظـور هـال از   ). 32( »آن بـود  يامـدها يبـار و پ  انقالب خشـونت  يكل يدال] يلك
و  ياجتمـاع  يهـا اركن از سـاز و  ييه مردم طبقات متوسط و پاكن است يا »يطبقات يها ضيتبع
آگاه شـدند و بـه اعتـراض     ،داشتند يا ت آنها نقش عمدهيهو يده لكه در شكانات قدرت يجر
ت يـ جا افتاده از هو يها فيبه انتقاد از تعر اراكز آشياز زنان ن كيوچكگروه  .ه آن برخاستنديعل
 ،ردك يم هيرا توج يت انسانيه نصف جمعيز عليض آميه رفتار تبعك يو اعتقادات اجتماع يجنس

 ه همـان كـ ، ته دارديويتكشدن سوبژ ياسيه نشان از سك يان سوميهال در اشاره به جر. پرداختند
توانـد بـه    ينمـ ...  يدار بـرده  ةازانـد  هبـ  يگريچ موضوع ديه«: سدينو ين ميچن ،ستا يدار برده
عصر  ل دوران مدرن ويته اوايويتكسوبژ يها هيدر نظر كوحشتنا يها اغماض ةدهند نشان ييتنها

ضـد   يهـا  دوم قرن هجده گـروه  ةمياز ن). 32( »اصالح آنها باشد يبرا ياز فوريو ن يروشنگر
امـا  . ندكاعالم  يرقانونيرا غ يدار در انگلستان دولت را تحت فشار قرار دارند تا برده يدار برده

ه صورت نين زميه در اك ييها ينگار و روزنامه يمباحث پارلمان ،ندك يه هال اذعان مكهمانطور 
خشونت بـار انسـان در    ينندگكاالك« ةديچيپ اركاز سازو ير درستيتصو ةارائ يياتوان ،گرفت يم

هـال  ( »بـرده محـال بـود    يها ن امر بدون داشتن صدا و نگاه انسانينداشتند و ا يدار برده نظام
ق يـ ه بـه هـر طر  ك يا فراريا معموال توسط بردگان آزاد شده يكس و آمرين صدا در انگليا). 35
ان خـاطرات  يبه ب )slave narrative( »يت بردگيروا«ن نوشتن را آموخته بودند و در قالب كمم

                                                           

 يدار هيومـت سـرما  كه حكـ اسـت، چـرا    يز درسطح ظـاهر ين ين آزاديا يه حتكد يآ يش مين بحث پيبعدها ا -1
، يومتكـ ن حيچنـ  يها يدئولوژيگر، در واقع ايان ديبه ب. داد يسوق م يز را در جهت منفعت اقتصاديغرب همه چ

ت خـود از حقـوق بشرمغرضـانه و بـه     يـ ه در حماكن جامعه يلسوفان ايف يحت. ت افراد آن بودنديهو ةل دهندكش
س را يردند و نـان مسـتعمرات انگلـ   ك يار مك ييها يدئولوژين ايردند در جهت چنكت يحما يدار صراحت از برده

  :به. ك. شتر ريب يآگاه يبرا. خوردند يم
Hawkes, David. Ideology. London & New York: Routledge:2003. 
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از  ياريبسـ  ،ن بردگـان يا يها نوشته. ديگران رسيبه گوش د ،پرداختند يدوران بردگ كوحشتنا
در  يدار بـرده  با لغـو . ردكفاش اهپوستان مظلوم را يس يتيالت هوكشامل مش يبردگ يها ناگفته
ـ از ا. داده شـد  ياهپوسـتان حـق سـوادآموز   يبه س 1862ا در سال يكآمر سـان  ينو ن پـس رمـان  ي
دهد  ينشان م ياهپوستيرمان س ةخچيبه تار يوتاهكنگاه . ردندكاهپوستان ظهور ين سيب يمتعدد
ننـد بـه سـهم    ك يه تالش مـ كاست  ييها انسان يتيالت هوكها مش رمان ةبا هميتقر يةه درونماك

شـتر  يسان در تـالش هرچـه ب  ينو رمان. ا برسنديكنژادپرست آمر يايدر دن يگخود از زند يواقع
ته وجودشان يويتكسوبژ ةدهند لكيتش يها تياز هو يشناخت درست از خود و آگاه يخود برا

سـت  يهفتاد قـرن ب  ةاهپوست از دهيدپوست و مظلومان سياربابان سف يواقع ةو نشان دادن چهر
ه كـ ردنـد  كابداع  )neo-slave narrative( »نو يت بردگيروا«از رمان تحت عنوان  يديژانر جد

ت، كن حرين اهداف آنها از اياز مهمتر يكي. پرداختند يدار برده يها ردن ناگفتهك در آن به فاش
سـون،  يمور يتـون . نـد ينائـل آ  يبهتر ياشان بود تا به خودشناس اجداد برده ةتيويتكسوبژ ةمطالع
ن دهـه شـروع   يـ س در اينـو  ت خود را به عنوان رمانيل، فعالنوب ةزيجا ةاهپوست برندين سياول
 .است ين ژانر ادبيا يارهاكاز شاه يكياو  محبوبرمان . ردك

 زانيـ م ميوشـ ك يمـ  ،محبـوب ا در رمـان  يكن آمركسا يها ييقايته آفريويتكسوبژ يبا بررس
 يدهـ  لكه در شك ياناتيها و جر ن افراد از گفتمانيتا چه حد ا: مين افراد را بسنجيا يخودآگاه

نقـش داشـتند، آگـاه     پوست فرادسـت  ديدر مقابل سف فرودست يها ت آنها، به عنوان انسانيهو
ت ياز وضـع  ييرهـا  يان ابـراز وجـود و تـالش بـرا    كام ييها ن گفتمانيبودند و تا چه حد چن

ر بـ  يط خفت بار بردگيها و شرا ن گفتمانير سوء ايساخت؟ تاث يم ن افراد را فراهميا يا هيحاش
سـن در  يمور يتـون ننده بـود؟  كو عزت نفس بردگان تا چه حد فلج  ياحساس خودباور يرو
ه خـودش  كـ ، همـانطور  يدار بـرده  يهـا  از ناگفتـه  ياريبسـ  يده است بـا افشـا  يوشكن رمان يا
بردگـان و   يردنكت بـاورن ياز وضـع  ينيملموس و ع يريو تصو »نار بزندكپرده را «، سدينو يم

ه كـ مواقع، آنطـور   شتريه در بك ييها ن اوضاع ارائه دهد، تالشياز ا يياره ين برااآن يها تالش
پوست متمدن  دياز جانب سف يتر رحمانهيبزرگتر و ب يهايدهد، به خلق تراژد ين رمان نشان ميا

وحشـتبار   ياامدهيه شاهد پك يشد بردگان يز باعث ميدهد چه چ ياو به ما نشان م. شد يختم م
از خود نشان  ييت بااليباز هم دست از تالش برندارند و عامل ،بودند يآزاد يتالش برا كياند

سـث   يشـ ك دور از ذهن، ماننـد فرزنـد   ييمواقع رفتارها يگاهه كشد  يز باعث ميدهند؟ چه چ
)Sethe( ن رمان، از يدر ا KLMNـ يـ ا عامليـ سر بزنـد؟ آ  ن فقـط بـه خـود آنهـا      يين رفتارهـا يت چن
ر قرار يثأتحت ت ين افراد را بعد از آزاديا يچه حد زندگتا  يدار برده يها گشت؟ گفتمان يبرم
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اند و در برخورد بـا   محروم بوده يو روان يش جسمياز هرگونه آسا يه عمرك يداد؟ بردگان يم
 يرامـت انسـان  كهمان  ،از اعراب نداشت يدپوست محليه از جانب ارباب سفك يزيآنها تنها چ

 ةتيويتكسـوبژ  يداشته باشند؟ در بررسـ  يمتعادل يگزند ييچگونه قادر بودند در دوران رها ،بود
 ةبـرد  يسته و تهـ كرمان، خود درهم ش از ييها با استناد به صحنه ،اول ن افراد، ابتدا در بخشيا
ن پسااستعمار ات منتقدايسپس در بخشدوم، با استفاده از نظر. ميشك ير ميه تصواهپوست را بيس

ت دارد، يـ عاملو  يه نشـان از خودآگـاه  كـ تان اهپوسـ ير اعمـال سـرزده از س  يح و تفسـ يبه توض
مطالعـه قـرار   مـورد   يبردگـان در دوران آزاد  ةتيويتكسـوم مقالـه، سـوبژ    در بخش. ميپرداز يم
 يت ارتباط و اتحاد جمعياهم) Anzaldúa(ات انزالدوا ياربردن نظركبا ب ن بخشيدر ا. رديگ يم
گرفته  لكش ةتيويتكاز سوبژ ييمنظور رها به ييقايآفر يها نييآآنها به  يآور ياهان و رويس انيم

  . رديگ يا مورد بحث قرار ميم و پوكمح يا تهيويتكو پرورش سوبژ يدر دوران بردگ

  يبحث و بررس
  بردگان) selfhood(ت يبر من يدار برده نظام يها ابزار و گفتمان ةشندكر يتأث -1

تولـد   ةن افراد از لحظيه اك ته را مد نظر داشتكن نيد ايها با برده ةتيويتكسوبژ يدر بررس
ـ تا زمان مـرگ ز  الرنـس، قـدرت    ةبـه گفتـ  . انـد  دپوسـت اربـاب  ينتـرل سف كو تحـت  ر نگـاه  ي

ع ساختن شـامل  يمط يگر ابزارهايو د يخشونت جسم شتر بايب يدار برده دپوستان در نظاميسف
ـ ا). 89(شـود   ياعمال م )discourse(ان زبان و گفتم  ييهـا  انسـان اهانِ بـرده،  ين ابزارهـا از سـ  ي

ه كـ  يياالهـا كآورد،  ين ميياال پاكا يوان يح يكسازد و آنها را در سطح  يت ميهو يو ب يتوخال
  . اند ه شدهيدپوستان تعبيانه و همراه با لذت سفيمقاصد سودجو يتنها برا

ــه ا يراو ،محبــوبدر رمــان  ــد مــورد ب ــدر چن ــوچي ر يدر اعمــاق ضــم ين احســاس پ
سـاگس   يبـ يدر ب يو خـود شناسـ   يمثال عدم خودآگاه يبرا. ندك يبرده اشاره م يها تيشخص
)Baby Suggs( ف شده استينگونه توصيا:  

ا اگـر زنـده   ياند  جا دفن شدهكش يها دانست بچه يه او نمكز بود يانگ ار غميگرچه بس
شتر از خـودش خبـر   يش بيها ه او از بچهكن بود يت ايدارند، اما واقع يا افهياند چه ق مانده

ند داده نشده كشف كه بتواند بر اساس آن خودش را ك يا ه هرگز به او نقشهك داشت، چرا
  )140 محبوب. (بود

 يار بـدتر يت بسيرمان، سث، در وضع يت اصليشخص يآگاه خود ةا درجي »تهيويتكسوبژ«
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 يتعادل روانـ  يبردگ يفرسا طاقت ير فشارهايساگس قادر است ز يبيدر واقع اگر ب. قرار دارد
ر يـ و غ يار قـو يمادر با احساسـات بسـ   يكت خاص سث به عنوان يند، شخصكخود را حفظ 

. ندك ياو را مختل م يرد و تعادل روانيگ يرا م يبردگ يمعمول مادرانه از او تاب تحمل فشارها
ز، ماننـد ذهـن   يـ در نمـا  يـك سث به عنـوان   يرمعمول و افراطيت غيم شخصيجالب است بدان
  .پوستان صاحب تمدن است ديسف يها يگريوحش نديناآرامش، فرا

ث، زن   . رده اسـت كـ  اسحسـ افقدان مـادر را   يرخوارگيسث از همان دوران ش مـادر سـ
تنهـا   ،نـد كار كر نور ماه در مزرعه يروقت زيد تا ديه مجبور بوده است از طلوع خورشك يا برده
بـه   يگرياهپوست ديردادن به سث به زن سيش. رده استك يا سه هفته از فرزندش نگهداريدو 

نـن  . داشـته، واگـذار شـده اسـت     را دپوستيسف ةردادن به چند بچيش ةفيه وظك) Nan(نام نن 
. ر خود را به سث دهـد يش ةر دهد و ته مانديدپوست شيسف يها ابتدا به بچه ،مجبور بوده است
  :ديگو ينطور مياش ا يف خاطرات بچگيسث در توص

ردن كه يدن و گريچه، جنگ يعنيه متعلق به توست ك يريت از شيدانم محروم مي من
ـ يدن ياز آن رسـ  يزيار نـاچ يت به مقدار بسيچه و در نها يعنيآن  يبرا مـن بـا   . چـه  يعن

ر يردم هر جور شده به او شـ ك يه سعك يسكدخترم، ... زنم  مي محبوب راجع به آن حرف
گـاو برخـورد    يـك ه با مـن مثـل   كدند، بعد از آنيرم را دزديه آنها شكبعد از آن يدهم حت

  )203 محبوب... (ردندك

ح يرده اسـت، تـرج  كرا از بدو تولد تجربه  يبردگ يسراسر خفت و خوار يه زندگكسث 
ه او را بـه  كنيتا ا ،ان دهديشه پايهم ياش برا فرزند دو ساله يدهد با دستان خودش به زندگ يم

را  ه مـدام ذهـن او  كـ ن قتل يا كار وحشتنايبس ةطرخا. دست معلم مدرسه و همراهانش بسپارد
  :ف شده استينگونه توصيا يند از زبان راوك يمشغول م

ـ اره را ز يهـا  ز باعث شد او دندانـه يرد به محبوب بفهماند چه چك يسث تالش م ر ي
 يمثل روغن در دستان سث جـار  كودكز باعث شد خون يشاند، چه چكش بكوچك ةچان

ز پس افتـادن  ه اكنگه دارد  يز باعث شد سث با دستش صورت بچه را طوريشود، چه چ
  ) 251 محبوب... (ند ك يريسرش جلوگ

 يگريمظلـوم در مقابـل وحشـ    ةبـرد  ينـاتوان  هكـ  يگر خـاطرات يز و ديانگ ن خاطره هوليا
تنها سـاخته   يشند، آرام و قرار را از سث گرفته و ازاو زنك ير ميدپوست را به تصويدار سف برده
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دور  ،زده اش روح ةخانـ  يواريدر چهار د ، را)Denver(اش، دنور  ماندهيباق ةه خود و تنها بچك
احسـاس   كتصـور انـد   يه حتكجه روشن است يدر نت. رده استكاهپوستان حبس يس ةاز جامع

  .رسد يدور از ذهن به نظر م ين زنيچن يبرا) selfhood(ت يمن
 Paul( يل از زبان پول دكن شياهپوست برده به بهترير سيدر اعماق ضم ياحساس پوچ

D.(ه كـ هنگـام   ه چرا آنكدر جواب سث  يپول د. ان شده استيت مرد، بيشخص نيتر ي، اصل
ر يگـاو شـ   يـك رده بودند خم شـود و از او ماننـد   كمعلم مدرسه، سث را مجبور  يها برادرزاده

ه او قـادر بـه   كـ دهـد   يح مـ ينشان نداده است، توض ينشكچ وايرده و هكوت كدند، سيدوش يم
ه بـا  كـ را  يسث در ذهن خود درد زبان. دهنه زده بودندنبوده چون به دهانش  ياركچ يانجام ه
سـو بـا تمـام وجـود      يـك ن حالت برده از يدر ا. ندك ياست تصور م ن نگه داشته شدهييآهن پا

. سـت يقادر به انجـام آن ن  ،ل آهن دهنهيدله گر بيد يند و از سوك يردن مكاز به ُتف ياحساس ن
پـول   ةاما بـر اسـاس گفتـ   . دارد يه واميرا به گره او كبرده زجرآور است  ين حالت آنقدر برايا
ه ك يدر مواجهه با خروس يتيهو ياحساس پر از خفت ب يتحمل دهنه هرگز به پا ي، سختيد
  :رسد يند نمير آفتاب بنشيز يه چوبكت يتواند آزادانه بر رو يدارد و م يخود نام يبرا

تراز  مكتر و مح يز من، قوآزادتر ا. ديرس يآزاد به نظر م...  يليخ ]نام خروس[ستر يم
اما من اجازه نداشتم آنچه بـودم  . بماند يه بود باقك يزيستر اجازه داشت همان چيم... من 
من  ياما برا. يپخت يستر را ميبا نام م ي، تو خروسيپخت ياگر خروس را م يحت. بمانم يباق
معلم مدرسه  .ا مرده، وجود نداشتيشدنِ مجدد، در حالت زنده  يپول د يبرا يچ راهيه

ه كـ ت يخروس نشسـته بـر رو   يكمتر از كز يشدم و آن چ يگريز ديمن چ. ر دادييمرا تغ
  )72محبوب . (ر آفتاب بوديز يچوب

ه كـ ند ك يدا ميپ يت خودش با او چنان حس بديوضع ةسيدن خروس و مقايبا د يپول د
  .ندك يدهنه و درد آن را فراموش م

ـ  ياگر بردگان تا ا :ديآ يبه ذهن م يال اساسؤس يكنون كا و عـدم   يتيهـو  ين حد دچـار ب
ت و يـ ه نشـان از عامل كـ  ييشدند، چگونه قادر بودنـد از خـود رفتارهـا    يم ياحساس خودباور

  .پردازد يال مؤن سيا ييو پاسخگو يدوم مقاله به بررس ست بروز دهند؟ بخشيخودآگاه

  خود از دست رفته يق آنها در بازسازياهان و توفيمقاومت س -2
 ياز جانب بردگـان  يدآگاهان مقاومت و خوكل اميدو نظر عمده راجع به دال يلكطور به 
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انـد،   دهيت رسـ يو احساس هو ين سطح خودباوريبه نازلتر يبردگ يها و گفتمان  نجهكه با شك
  .وجود دارد

  شان  ييقايو آفر يفرهنگ -يقوم يها شهيبه ر  توسل مقاومت بردگان با -1-2
ن يـ بـرده در ا  يهـا  تيشخصـ  ةتيويتكدارد سوبژ داعتقا) Arlen R. Keizer(زر كي. آرلن آر
هـا تحـت    تين شخصـ يسو ا يكاز : ل شده استكيتش »متناقض ةفراخوانند دو نظام«رمان، از 

انـد و از  » يياروپـا -ييايكـ پوست آمر ديطلبِ سف ي، مردساالرانه و برتريدار هيسرما نظام«اد يانق
زر كيـ  ةگفتـ  .»نديآشنا يغرب يقايآفر يا لهياعتقادات قب ةشد ستهكش يفرهنگ نظام«گر با يد يسو

تـابش  كدبوا در . تبار است ييقايآقر يها ييايكت آمريراجع به هو) Du Bois( دبوا يةمطابق نظر
تبـار را   ييقـا يآفر يهـا  ييايكـ آمر)The Souls of Black Folk( اهپوستيس قوم ارواحعنوان  با

زر، آداب و كيـ  ةبـه گفتـ  ). 2( نـد ك يم يمعرف) double consciousness( »تيدو ذهن«با  يافراد
ـ ا. دهد يان گسترش فرهنگ مقاومت مكاهان امين سيدر ب يغرب يقايرسوم آفر ه كـ ن فرهنـگ  ي

ان ابـراز وجـود و   كـ پوسـتان ام  اهيبه سـ  ،ست» ييقايو موس يالمك يها ييگو بداهه«شتر شامل يب
 يها مجبورنـد بـرا   ه آنكچرا  ،ر استييحال تغ در ن افراد دائماًيته ايويتكسوبژ. دهد يت ميعامل

 يهـا  موجـود در ذهنشـان روش   يفرهنگ از دو نظام يب عناصركيلحظه با ترات، هر يحفظ ح
-subjectivity-in( »يريـ گ لكته در حال شيويتكسوبژ«زر مدل كي. نندكمختلف مقاومت را ابداع 

process (ن يـ سـن در ا يزر، موركيـ  ةبق گفتـ ط. ندك يم يمعرف »انسان در حال مقاومت« يرا برا
بـه   يريـ گ لكدر حـال شـ   ةتيويتكاهپوستان به عنوان سـوبژ يس ةتيويتكش دادن سوبژيرمان با نما

  ).105(» رسد يم يگريد/ا مايبرده /ارباب يةته آنها فراتر از تضاد دو سويويتكاز سوبژ يفيتعر
تنها راه ابـراز وجـود در   به عنوان  ،يت ابداع هنريز به اهمين) Paul Gilroy( يلرويپول گ

  :رده استكاشاره  ،ن بردگانيب

ـ از طر ياهپوستان، ابـراز وجـود اجتمـاع   يس يركف يايدر دن  يار، محـور اصـل  كـ ق ي
 ]شتريب[ يو بدبخت ينشان بردگ ]شتريب[ار كآنها  يه براكچرا . ستيبخش ن يآزاد يدهايام

ـ ب. است  يبـرا  يا لهيتان، وسـ دپوسـ يسف از بنـد  يآزاد ةبـه عنـوان تنهـا نشـان    ، يان هنـر ي
  )106زر كينقل قول از ... (شود يم يجمع يو آزاد يشخص يخودپرور

 يهـا  نييو آ يقيرمان به موس يها تيشخص يآور ين نمونه از رويچند ،محبوبدر رمان 
 ييقاين نمونه، حالت موسيبارزتر. دپوستان وجود داردياز بند سف يياحساس رها يبرا ييفايآفر
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). Baby Suggs' Call in the Clearing(بـاز اسـت    يساگس در فضـا  يبيب ةخطاب ةگون و رقص
اش  اسـت در خطابـه   »ت خودكيمال«آن،  يواقع يبه معنا يآگاه است آزاد يكه نكساگس  يبيب

اجـزا و جـوارح بدنشـان دعـوت      ةدن همـ يبردگان تازه آزادشده را به دوست داشـتن و پرسـت  
ه مردم اطراف او بـا  يكحال ند، درك مي دنيع به رقصاش شرو ان خطابهيساگس در پا يبيب. ندك يم

صحبتش  يساگس در انتها يبيدر نگاه الرنس ب. نندك مي ديتول يقيرقص او موس يدهانشان برا
نجه كش يها بدن يجسم يازهايدر سطح ن يق زبانين طريند تا از اك يبا زبان رقص صحبت م«
و بطـور   ياهپوسـتان بـا همـاهنگ   يه در آن سكـ ن مراسم را يزر اكي). 91( »ندكدا يبردگان پ ةديد
  ).113(ند ك يه ميجاز تشب يقيبه طرز ساخت موس ،نندك يد ميالبداهه با دهان خود آهنگ تول يف

ه، يـ ق بردگان اوليه از طركاست ) antelope(، رقص آنتلوپ ينيياز رقص آ يگريد ةنمون
پوسـتان   ديد بـه اسـارت سـف   انـد و بعـ   ردهكـ  يقا سپرياز عمر خود را در آفر يه بخشك يسانك

از ) Sixo(گزو ين رمان مادر سـث، نـن و سـ   يدر ا. ابدي يانتقال م يبعد يها اند، به نسل درآمده
ن يـ زر، اكيـ  ةبه گفت. نندك يخود با هم صحبت م ين با زبان مادريآنها همچن. ندن بردگانيا ةدست

و  يدار هيسـرما  يدئولوژيا«موطن خود،  يفرهنگ يها شهيوند خود با ريردن پكبردگان با حفظ 
  ).113(آورند  يدر م ييقايناسازگار آفر يدئولوژياد ايدپوستان را تحت انقيسف ةانيجو سلطه

مقابله بـا گفتمـان و زبـان     يبرا يبه عنوان راه ،گفتار يو صدا بجا يقيآوردن به موس پناه
ه پـول  كده يشك ريچهل و شش مرد به زنج ين در تالش جمعيهمچن ،يدپوستيسف ةنندكاسارت 

جه و نكانـد و تحـت شـ    ر به هم متصل شدهيه با زنجكآنها . شود يده مياز آنهاست، د يكي يد
دهنـد و   يام مـ يـ ق اشارات چشم و صـورت بـه هـم پ   يند از طرد پوست اينظارت چند مرد سف

ار يبسـ  شان بهم بسـته شـدند  يها ه دستك ييها، از آنجا ط فرار آنيشرا. رنديگ يم به فرار ميتصم
گونه  ات رقصكو حر يخواندن دسته جمع ق آوازيط سخت را از طرين شرايآنها ا. ار استدشو

  .نندك يهموار م
سث به چشـم   ةرون راندن روح محبوب از خانيب ةدر صحن يالمكاز بدعت  يگريد ةنمون

انـد، ابتـدا شـروع بـه دعـا       گان سث گرد هم آمـده يزن از همسا يه سكن صحنه يدر ا. خورد يم
به دوران قبـل از زبـان و    يدارند و از لحاظ زمان يردن بر مك سپس دست از دعا. نندك يخواندن م
آنهـا   ةدر آغاز صدا وجود داشـت و همـ  . وجود نداشت يا لمهكچ يدر آغاز ه«. گردند يدعا بر م
ت كيـ ه مالكده دارد يالرنس عق). 259 محبوب(» داشت كيه آن صدا چه پژواكدانستند  يخوب م
ن يـ در ا). 88(ت گفتمـان برسـند  كيـ ه آنهـا بـه مال  كشود  يسر ميم يستان هنگاماهپويس يبدن برا

رهـا   يدپوستير گفتمان سفيآوردن به صدا، خود و سث را از زنج ياهپوست با رويصحنه زنان س
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شـه از  يهم يشده را برا شتهكگر بردگان يهماهنگ آنها روح محبوب و ارواح د يصدا. سازند يم
  .دهد يو آرامش م يان آسودگكازد و به بدن و روان سث امس يسث دور م ةروح زد ةخان

  يدار برده ها در نظام واردشده بر آن يفشارها يعيطب ةجينت :مقاومت و شورش بردگان -2-2
ردن و كـ  ه به منظـور رام كخارج از تحمل انسان  يها نجهكو ش يدار برده نظامهاي  گفتمان

فـرانتس  . دهد يس مكع ةجيشود، نت ياعمال م شتر بردگان بر ذهن و جسميرچه بساختن ه عيمط
 The( نيزمـ  يبـدبختها تـاب ك، در ياس و منتقـد پسااسـتعمار  ، روانشن)Frantz Fanon(فانون 

Wretched of the Earth (هـا و   تيمحـدود استعمارشـده در برابـر    يهـا  انسان نشكراجع به وا
  :سدينو ين مياستعمارگر چن يفشارها

ند و از يش بنشيه سرجاكن است يرد ايگ ياد ميده ه شخص استعمارشك يزين چياول
ـ فعال يايـ شخص استعمارشـده، رو  يايرو ،جهيدر نت... خود پا فراتر نگذارد  ةمحدود ت، ي
اسـتعمارگر   يشه آرزو دارد جاياستعمار شده هم. انه استيوجوش پرخاشجو جنب يايرو
مار شـده در اعمـاق وجـود    استع... ن او شود يه جانشكبل ،ه مانند او شودكنيرد، نه ايرا بگ
 ،ه او تحت سلطه اسـت كدرست است . شناسد يت نميرا به رسم يا چ گونه سلطهيخود ه
 يول ،ه احساس حقارت داشته باشدكنند ك ياو را مجبور م. شود ينم يهرگز رام و اهل يول

   )17فانون ( ...ن احساس حقارت اعتقاد ندارد يبه ا يچ رويه او به

تحمـل   قابـل  ريـ غ يفشـارها  ةجـ يت بردگـان در نت يـ فعل ةخش عمـد ز بين محبوبدر رمان 
ـ بـه و ، يجسـم  يهـا  نجهكق شيق گفتمان و چه از طريشده بر آنها، چه از طر وارد  يـة از ناح ژهي

ن رمـان بـه   يـ ، معلـم مدرسـه در ا  )Fuston-White(ت يـ وا-فوستن ةگفت به. معلم مدرسه است
 يپوست غرب ديسف يگرا طرفانه و عقل يه ظاهر بگفتمان ب ةنديشناس، نما نگار و قوم خيعنوان تار
ه ك »يگريد«اهپوستان را به عنوان ي، ستهيا مدرني ير عصر روشنگركتف منطق و يةه بر پاك است

ف سث، بـا  يه در توصكخواهد  ياو از شاگردانش م). 461(ند ك يف ميد توصفاقد عقل و تمدن
گـر  يد ياو را در سـو  يوانيـ ح يها يژگيو و سو يكاو را در  يانسان يها يژگيو يدن خطيشك
) sambo( »سـمبو «ج تحـت عنـوان   يـ را يهـا  شهيلكاز  يكين به يت همچنيوا-فوستن. سنديبنو

اهپوسـت  يو احترام مردان س ين وابستگيه به منظور تلقك را يتيشخص ةشيلكن يا. ندك ياشاره م
ه ماننـد  كـ سـته  كش هم سست و در ييها تيآنها را به صورت شخص ،شده بود يبه اربابان طراح

بـود   ياتوريكاركر در واقع ين تصويا. ديشك ير مياج دارند، به تصويبچه به ارباب خود احت يك
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اهپوست توسـط  يف زنان سيج در توصيرا ةشيلك). 466(اهپوست يمردان س يت واقعياز شخص
ه در ك يا ف صحنهياو با توص. شود يمطرح م) Anita Durkin(ن كيتا دوريبا نام آن يگريمنتقد د

تـابش رفتـار سـث را    كدوشند و معلم مدرسه در  ير ميمعلم مدرسه از سث ش يها آن برادرزاده
ـ او ا ةطبـق گفتـ  . نـد ك ياشـاره مـ   »اهيسـ  ةدد«ا ي)mammy( »دده« ةشيلكند، به ك يادداشت مي ن ي

ـ ي... اسـت  ) mammy-ism( »سميا-مو از دده به مو يرويپ«صحنه  بـدن و   يف عمـد يـ تحر يعن
ت يـ وا-فوسـتن ). 547( »خوار و مسـخره  يها شهيلكدادن آنها به صورت  ن و نشاناهايت سيهو
سم يا-سم و سمبويا-مانند دده ،يدار برده نظام ةنندكرام  يها ها و گفتمان نجهكه شكده دارد يعق
منجـر بـه    نشكـ ه واكـ ، بلنـد ك يجـاد نمـ  يرا ا يريو اطاعت پـذ  ينه تنها در بردگان سرسپردگ«
ه او را كـ  يه هنگـام كـ گزو يمانند سـ (ق مرگ يا از طري يآزاد ين برايشل آتيو م 'يگر يوحش'

سـث بـه    يشـ كن بـه فرزند ياو همچنـ  .»شود يم)يمانند پول د(ا فرار ي) خندد يزنند م يآتش م
او اسـت   ينـابود  يبـه معنـ   ين آزاديـ ند، هرچند اك ياشاره م »فرزند يآزاد يبرا يراه«عنوان 

ت يـ تنها راه مقاومت و فعل »يگر يوحش«ن يه اكند ك يد ميكتأته كن نيت برايوا-فوستن). 466(
ت در يـ وانين سـطح ح ينازلتر« ةدپوستان از آن به عنوان نشانيه سفيكبردگان است، در حال يبرا
النتر در مواجهه بـا  كمعلم مدرسه و  نشكوااو به ). 466(نند ك يم يبردار بهره »اهپوستانين سيب

 ةالنتـر بـا مشـاهد   كنـد،  ك يان مـ يـ داسـتان ب  يه راوكـ ر همانطو. ندك يسث اشاره م يشكفرزند
دا يـ پ» ده اسـت يـ حـال د هه تا بكها  اهياسكاكاز  ين جماعتيتر فيثكن يخود را در ب« يشك رزندف
 ه بهك يآزاد كيامد انديبود بر پ يهمه گواه«ن اتفاق يالنتر و معلم مدرسه، اكدر چشم . ندك يم

ه كـ  يآدمخـوار  ياز داشتند تا آنها را از زنـدگ ين يينماه به مراقبت و راهكداده شده بود  يمردم
  ). 151 محبوب(» باز دارد ،دادند يح ميترج

  يدار برده نظام ةنندك عيمط يمختلف از شورش بردگان بر ضد ابزارها يها خوانش -3-2
و گهگاه بـه دور از منطـق    يشورش يرفتارها ةپردازان پسااستعمار دربار هينظردام از كهر 

، )Edward Said(د يبـه نظـر ادوارد سـع   . دارند يسث، نظرات متفاوت يشكر فرزندينظاهان، يس
ند و در ك يزدن امتناع م ه از حرفكشد ك ير ميرا به تصو ييرفتار پاسخگو«ن نحو يسث به بهتر

ز در مقابل قدرت اسـتعمارگر  يآم خشونت خصمانه و معموالً ين را رفتاركعوض تنها پاسخ مم
ه كـ او . نگونـه رفتارهـا دارد  يمتفـاوت از ا  يفانون خوانش). 60ف ياز عبدالط نقل قول(» نديب يم

ه رفتارها مردم نگونيده دارد در ايعق ،ندك يم يبررس يد روانشناسياهپوستان را از ديس يرفتارها
دس و يـ از چا برگرفتـه (» رونـد  ينمـ  فراتـر  اسـتعمارگر  يها يگر يد وحشياز تقل«استعمارشده 
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 ةخـط روانشناسـان   يرو دنبالـه  شيهـا  ه در پـژوهش ك) Homi Bhabha(بابا  يهوم). 54امز يليو
ن وناد و فـ يسـع ه كتر از آنچه  دهيچيپ ين استعمارگر و استعمارشونده را بسيب ةنن است، رابطاف

 تي، هويط استعماريدر شرا او ةديبه عق. نديب ياند، م ردهكخالصه  يگريد/ما يةدر تضاد دو سو
ه هم اسـتعمارگر و هـم استعمارشـونده در    ك ين معنيبد. شود ياخته مس »يگريد«در ارتباط با 

ن اسـتعمارگر و  يبـ  يت اسـتعمار يـ هو«او  ةبـه گفتـ  . گر نقـش دارنـد  يديكـ ت يهو يريگ لكش
ـ بابا عق). 125امز يليدس و ويچا(قرار دارد  »استعمارشونده  يط اسـتعمار يه در شـرا كـ ده دارد ي

 inversion( ي»هاوارونه شـدن نقشـ  «ا ي) shifting positionalities( »ها گاهيجا ييجابجا«ان كام

of roles ( استعمارگر و استعمارشونده وجود دارد)گـر يد يانيـ بـه ب ). 190وت يـ نقل قول از ال، 
ه در بـاال  كـ همانطور . مانند ينم يشه در نقش ارباب و برده باقياستعمارگر و استعمارشونده هم

رمـان محبـوب بـه عنـوان      يهـا  تيته شخصـ يويتكف سـوبژ يـ ز در تعريـ زر نكيبدان اشاره شد 
  .همانند دارد يا هينظر »يريگ لكدر حال ش ةتيويتكسوبژ«

او با اشاره بـه  . ندك ياز نظرات بابا استفاده م ،سث يشكف فرزنديدر توص) Elliott(وت يال
ـ   يب يها»تفاوت«ق خلق ياز طر ياستعمار يها رد گفتمانكنظرات بابا راجع به عمل ن ياسـاس ب

طبـق  . نـد ك يمـ  يته سث بررسيويتكها را بر سوبژ ن گفتمانير ايعمارگر و استعمارشونده، تاثاست
برخورد  يالزم را برا ينژاد و يتيجنس يها تفاوت ،اهپوستيزن س يكبه عنوان  ،او، سث ةگفت
لـذت بخـش در چنـگ     ياقتصاد ياالك يكه مدام به عنوان كاو . دپوستان داراستيسف يياالك
 commodified( »اال شـده كـ ته يويتكسـوبژ « يـك  يدارا داده، در واقـع  يره بـر دپوستان بهيسف

subjectivity (مقاله بحـث   يه در ابتداك، همانطور ياستعمار يها ه گفتمانك ين معنيبد. است
ت يـ چگونه هوير خود هيسث در اعماق ضم. اند ر خود را بر ذهن و روان سث گذاشتهيثأشد، ت
 يهـا  ن گفتمـان يـ ر ايز تحـت تـاث  يـ برخورد او با فرزنـدانش ن . داردته از آن خود نيويتكا سوبژي

اال كـ م كـ ارباب و فرزندانش را در ح گاهيها خود را در جااو در برخورد با آن. استساز  تفاوت
 يهـا  وارونه شـدن نقـش  . رديآنها بگ يبرا يميتواند هر تصم يو او مند يه متعلق به اوكد، نيب يم

نقش ارباب  ،شتن محبوبكاو با . سث مشهود است يشكدر فرزندن نحو يارباب و بنده به بهتر
از  ،ف رفتار سثين در توصيوت همچنيال). 191(ندك يدپوست را در مواجهه با برده اجرا ميسف

پـرداز زن   هيـ نظر) Anzaldúa( ه توسـط انزالـدوا  كـ ) counterstance( »موضـع مخـالف  «مفهوم 
رده، كـ  يرونتفاوت ساز را د يها ه گفتمانكسث . ندك يشده است، استفاده م يمعرف 1ييانايكچ

                                                           

  .استيكآمر يشمال يالتهاياز ا يكين كه ساكتبار  يكيزكم يفرد -1
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جـه در مواجهـه   يدر نت. ل دهـد كها شـ  ن گفتمانيخارج از ا يقدرتمند ةتيويتكست سوبژيقادر ن
ه همان موضع اربـاب اسـت،   كبا حضور معلم مدرسه و همراهانش، موضع مخالف را،  يناگهان

  .دده يان ميفرزندش پا يشه به زندگيهم يرد و برايگ يبه خود م

  يدار برده از نظام ياهپوستان پس از آزاديس ةتيويتكسوبژ -3

   يگرفته در دوران بردگ لكش ةتيويتكسوبژ ،اهان آزادشده در اسارتيس -1-3
 ياهان در دوران آزادين سـ يت در بيبر احساس هو يدار برده يها رات مخرب گفتمانيثأت
 يهـا  اركرات سوء سازوينه شدن تاثيهادن يها ن نمونهياز بارزتر يكي. خورد يز به چشم ميآنها ن
از  ياهپوسـت يس ةجامعـ . سـاگس اسـت   يبيب يآنها به مهمان نشكاهان، وايدر رفتار س يدار هبرد
ب داده اسـت  يـ به سث ترت ييگو ه به مناسبت خوشامدك يساگس در مهمان يبيخت و پاش بير

نـرو صـبح   ياز ا. ننـد يب يساگس با خودشان مـ  يبياند و آن را نماد غرور و تفاوت ب ردهكتعجب 
ردن سـث و  كريه معلـم مدرسـه و همراهـانش بـه قصـد دوبـاره اسـ       ك ي، هنگاميمهمان يفردا

. سـازند  ين موضـوع مطّلـع نمـ   يساگس را از ا يبيشوند، او و ب يم يكاو نزد ةفرزندانش به خان
و  هـا  گفتمـان  ةجـ يالرنـس، نت  ةز، طبق گفتيساگس ن يبيب يبه مهمان ياهپوستيس ةجامع نشكوا
 يو روانـ  يش جسـم يچگونـه آسـا  يه ةاهپوستان اجازيه به سكست ا يدوران بردگ يها نجهكش
اهان را يه سكنامد  مي »يبردگ يبرده از روزها ارث يد اجتماعك«را  نشكوان يالرنس ا. داد ينم

راه «را به عنـوان   يد رفتاركن ياهپوستان ايس. داشت يباز م »حساب يب يدست گشاده«از هرگونه 
 يها هين نحو در رفتار همساير بودن جامعه به بهتريب پذيآس. ردندك ياستفاده م »بقا يبرا يبرد

ساگس از خطـر، در واقـع    يبيردن سث و بكجامعه با آگاه ن ،از نگاه الرنس. سث مشهود است
مواخـذه   ،زدن از رفتـار مـورد قبـول    ل سربازيخود را به دل ةه بردكند ك يم يرا باز ينقش ارباب«
عتر ياس وسيه در مقكاست  بابا ي»نقشها ييجاه جاب« يةنظر همانندر الرنس يتفس). 92(» دنك يم

نـون توسـط خـود    كظلـم بـرده داران هـم ا   «: سدينو يالرنس در ادامه م. ابدي يدر جامعه ادامه م
ه ك يا ماند، برده يم يتن واحد همچنان برده باق يكجامعه به عنوان . ندك يدا ميمظلومان ادامه پ

  ). همان( »ندكف يتعر يبردگ ةتجرب يست خودش را خارج از پارامترهايدر نقا
 ،بـه آن اشـاره شـد    نيشـ يپ يهـا  از خـوانش  يكـي ه در كـ طور  سث هم همان يشكفرزند

از چنگال اربـاب   يفرار ةه بردكاست  ي شده در دوران بردگاالك ةتيويتكگر از سوبژيد يا نمونه
 يرا بـاز  يشتن فرزنـد خـود نقـش اربـاب    كسث در . همچنان در اسارت آن است دپوست،يسف
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  . اورديرا ب ييخود هر بال ةدهد بر سر برد يه به خود اجازه مكند ك يم

ـ  -2-3 ـ   ةتيويتكاز سـوبژ  يياهپوسـتان راه رهـا  ين سيارتباط و اتحاد ب ـ  لكاسـتعمارزده و ش  يده
  زويمست ةتيويتكسوبژ

از احسـاس   يياهپوستان در رهـا يس ةت روابط دوستانه و متحدانيدر اهم ين متعددمنتقدا
رات مخـرب دوران  ياد تـاث يه از انقكا و موثر يپو يا تهيويتكسوبژ يده لكو ش يخود يو ب يپوچ
دو  يوت با رجوع به نظـرات انزالـدوا و معرفـ   يان الين مياز ا. اند درآمده است، نظر داده يبردگ

آزاد  ةوت، جامعـ يـ نظـر ال  بـه : دهـد  ينگونه نظر ميا »يمرز ةمنطق«و  »زويت مستيهو«اصطالح 
، همـان  »يمـرز  ةمنطق« يك ياه يژگيند، وك يم يه سث پس از فرار در آن زندگك ياهپوستيس

ا ي) border-land( »يمرز ةمنطق«انزالدوا  ةطبق گفت. ند، داردك يف ميه انزالدوا آن را تعرك گونه
ه كـ ان اسـت  كم يكمتفاوت در  يايات دو دنيح«محصول ) border-culture( »يفرهنگ مرز«

). 188وت يـ نقل قـول از ال ( »شود يمنجر م ،است يه همان فرهنگ مرزك يسوم يايبه خلق دن
 ييقايآفر ةن دو فرهنگ جاافتاديب يمرز ةم منطقكز در حين رمان نيدر ا ياهپوستيآزاد س ةجامع
ـ ا«ند ك مي وت اذعانيه الكهمانطور . را دارد ييايكو آمر و  يد اجتمـاع كـ چگونـه  ين جامعـه ه ي
ـ يا. »افته از آن خود نداردي ثابت، جاافتاده و سازمان ياخالق ار يجامعـه را بسـ   ،يثبـات  ين حالت ب
ـ انزالـدوا عق . دهـد  يقرار م يدگيپاش و در معرض خطر از هم ردهكر يپذ بيآس  يـك ده دارد در ي
ن يآن را تضـم  ي، بقـا ي، و نـه حقـوق شخصـ   يا لـه يت دادن به حقوق قبيارجح« يمرز ةجامع
فـرد در  . است يفرد يله مهمتر از خوشبختيخانواده، گروه و قب يسعادت و خوشبخت...  ندك يم
دارد ودر آخر بـه عنـوان    يهست -خواهر، برادر، پدر -شاونديخو يكن جامعه ابتدا به عنوان يا

  ). 188وت ينقل قول از ال( »خود يك
 ةتن ساختار دوگانسكن جامعه قادر به شيا يو در ارتباط با اعضا يا ن جامعهيسث در چن

ـ انزالـدوا در تعر . ا دورگـه اسـت  ي »زويمست«ته يويتكئ و پرورش سوبژيش -شخص ت يـ ف هوي
  :سدينو ينگونه ميزو ايمست

ـ يد، يـ جد يا زو قادر است با خلق اسـطوره يمست ـ بـا تغ  يعن ر در روش فهممـان از  يي
ـ ير در نگاهمان به خودمان، به خلق ذهنييت، با تغيواقع ـ ذهن ةفـ يوظ. د برسـد يـ جد يت ت ي
نقـل  ( .رده استك يه او را زندانكاست  ئيش-شخص ةستن ساختار دوگانكش ،ييزويمست

  ) 197وت يقول از ال
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 ةجامع يكه او در كچرا  ،ندك يم يزو معرفيمست ةتيويتكخود را سوبژ ةتيويتكانزالدوا سوبژ
. اسـت  زبـان قـرار دارد، بـزرگ شـده     يسـ يانگل يايكـ عتر آمريوس ةگستره در كزبان  يياياسپان

ر ييـ ت دورگـه و در حـال تغ  يـ ماه« يبـه بررسـ   يمـرز  ةمنطقـ تابش تحت عنـوان  كانزالدوا در 
و  يفرهنگـ  يهـا  ها و تطـابق  يبا ناسازگار يت مرزيه در وضعكرا  يته خود و افراديويتكسوبژ
  ).112هال ( پردازد ينند، مك يم يزندگ »يزبان

شـده در   اهپوستان تـازه آزاد يردن به سك كمكدر  يت جامعه و حفظ ارتباطات جمعياهم
 يته قدرتمنـد يويتكل دادن سـوبژ كو ش) selflessness( يخود يو ب ياز احساسات پوچ ييرها

ـ از منتقدان ا ياريمد نظر بس ،ياستعمار يها رات گفتمانيثأخارج از ت از . ن رمـان بـوده اسـت   ي
ـ ارتبـاط   يـة ع مختلف رمـان را بـر پا  يه وقاك كينسيوت، الرنس و الديجمله ال ا عـدم ارتبـاط   ي
ـ  ،ن سـه منتقـد  يا ةبه گفت. نندك ير ميتفس ياهپوستيس ةرمان با جامع ياصل يها تيشخص  ةخطاب

اهپوسـت  يس ةجامعـ  ين او و اعضـا يگفتگو ب يان برقراركل اميباز به دل يساگس در فضا يبيب
ن رقـص او را بـا دهـا    يقيرقصد، آنها موسـ  ياو م. شنوند يزند، آنها م ياو حرف م. موفق است

سـاگس   يبـ يتوسـط ب  يجـواب -ش سـوال ياياستفاده از مدل ن« كينسيالد ةبه گفت. نندك يد ميتول
ـ يو تبعـ  ييه نه تنها باعث جـدا كان ارتباط را يجر يجهت عمود ه كـ ن اربـاب و بـرده، بل  يض ب
 كينسـ يالد). 194( »نـد ك يشـود، عـوض مـ    يمـ  ياهپوسـت يس ةجامع ين اعضايب ييباعث جدا
را  »متقابـل  ةرابطـ «ان كساگس ام يبيب يه دست و دلبازكند ك ياشاره م زيته نكن نين به ايهمچن

 نيـ ساگس مقـدس ا  يبياد بود، بيز يليخ ،ردندكر كش خود فيآنها پ«: دهد يگانش نميبه همسا
سـاگس و سـث بـه قتـل      يبيجامعه با ب ةقطع رابط). 137 محبوب( »جا آورده بود؟كهمه را از 

شـود،   يمـ  ين سث در زنـدان خـاطرات تلـخ بردگـ    ساگس و محبوس شد يبيمحبوب، مرگ ب
 يريـ گ ه قصد انتقـام كروح محبوب . دهند ينم يو خودباور يخودساز ةه به او اجازك يخاطرات

ه دو پسرِ سـث  ك يرده است، وحشتكل يزا تبد وحشت يطيسث را به مح ةاز سث را دارد، خان
فـرار نـدارد، مجبـور     ييه توانـا كـ  ين فرزنديتركوچكدنور به عنوان . دهد يم يرا از آنجا فرار
ارتباط بـا   يه و برقراررون رفتن از خانيب ةاو اجاز. ندكط را تحمل ين شراينار مادر اكاست در 
 يقـرار ان بركـ هجده سال بعد از قتـل محبـوب، بـه سـث ام     يدن پول ديرس فرا. ندارد مردم را

ث قـدرت ارتبـاط   بـه سـ   يحضور پول د. دهد يخاطراتش را م ةردن درباركارتباط و صحبت 
زهـا  ينار او احساسات به سرعت ظـاهر شـدند، چ  كدر «: دهد يرون را ميب يايردن با دنكبرقرار 
شدن محبـوب   ظاهر). 39 محبوب( »ردندكدا يها منظره پ پنجره... ردند كدا يخود را پ يرنگ قبل
ـ  گر ويراند و سث را بار د يرون ميسث ب ةرا از خان يدختر جوان پول د يكئت يدر ه ش از يب
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  . ندك يخاطرات تلخ گذشته م يش زندانيپ
ـ ا«: گونـه و انحصـارطلبانه بـا سـث دارد     ارباب يه برخوردكن محبوب است يبار ا نيا ن ي

. شـد  يا مـ يـ مه درنگ يخواست، ب مي هك يزيهرچ. ردك يرا طلب م يزيه مدام چكمحبوب بود 
سـث  ). 240 محبـوب ( »تافـ ي يم يديجد ةخواست تمام شده بود، خواست مي هكرا  يزياگر چ
گـر  يوت و ديـ ه الكـ همانطور . ندكمحبوب را برآورده  يها ند تا خواستهك يخود را م يتمام سع

 ةهمـ  ،نـد كخود را جبران  ةه قصد دارد هر جور شده گناه گذشتكنند، سث ك يمنتقدان اذعان م
 يهـا  گـر جنبـه  يه از خـودش، دنـور و د  كـ  يا ند، به گونـه ك يتوجه خود را معطوف محبوب م

  :ماند ياش غافل م يزندگ

ه محبـوب  كنيا. شمرد يبخشش بر م يل خود را برايدال. ردك يبخشش م يسث تمنا
 نيا... خودش معنا داشت  يشتر از زندگياو ب يه محبوب براكنيمهمتر بود، ا يزيچ از هر
 آن، تـا  يهـا  هـا و سـاعت   شد، از تمام لحظـه كخودش دست ب ياز زندگ بود يه او راضك

  ) 241،242 محبوب. (ندكمحبوب را جبران  كاز اش يا قطره

و محبت متقابل سث » يتو متعلق به من«محبوب، با مضمون  ييگو كالرنس با اشاره به ت
. ندك يم يت سث و دنور بررسيمحبوب را بر فرد ةانيجو كر رفتار تمليثأو دنور نسبت به او، ت

ت خـود را تحـت   يـ سث و دنور فرد. برد ين ميرا از ب »يت فرديهو« ين گفتمانياو چن ةگفتبه 
 »هيسـو  يك يگفتمان«را  ين روش گفتاريالرنس ا. دهند يمحبوب از دست م ةرفتار ارباب گون

  ).95( سازد يه را محال ميان هرگونه ارتباط دوسوكه امكنامد  يم
. نـد ك يه دنور با جامعه ارتباط برقرار مكشود  يحاصل م ياز اسارت محبوب هنگام ييرها
. نـد ك يگان مـ يهمسا يها كمكحد و حصر محبوب، دنور و مادرش را محتاج  يب يها تهخواس
. نـد يب يار نمـ كـ ردن كدايجز پ يا است، چاره شيمارشدن و الغرشدن مادر خويه شاهد بكدنور 

 يا تهيويتكنـد تـا سـوبژ   ك يم كمكبه او  يسوادآموز يبرا شتالش ژهيارتباط او با جامعه و به و
 ةتيويتكسوبژ«ت يوا -فوستن ةبه گفت. رشد دهد را به ارث برده از مادرش يها خارج از گفتمان

خ يتـار : ش از ارتباط با جامعه فاقد دو بعد عمده استيدنور تا پ) feeble subjectivity( »سست
خ مـردمش  يدن خاطرات مـادرش، سـث را از تـار   يحضور محبوب و اصرارش بر شن. و جامعه
خانه و ارتباط با جامعه به او اعتماد به نفـس و   يواريتن از چهاردرون گذاشيقدم ب. ندك يآگاه م

 يبا حضور دنور در جامعه، مردم در برخورد خود بـا سـث بـازنگر   ). 469( دهد يعزت نفس م
ـ    يآنها با حضورشان در فضا. نندك يم داده شـد،   ف آن قـبالً يه توصـ كـ سـث،   ةبـاز مقابـل خان
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بـاز بـر    يه زنان بعد از هجده سال بـه فضـا  ك يموقع .رانند يشه از آنجا ميهم يمحبوب را برا
ل كن آنهـا شـ  يبـ ه روح اتحـاد را  كبخشش  يزندگ يها ساگس و خطابه يبيب ةگردند، خاطر يم
. شود ي، در ذهن آنها زنده مابنديلبه بغ يدار برده يها بر گفتمان تا ردك يم كمكداد و به آنها  يم
  :شود يز زنده مين خاطره در ذهن سث نيهم

 يه صـداها ك ييگشته بود، جااش باز يگرم ةباز با هم يز انگار فضاير چشم سث ند
ه كـ  ييا صـدا يد كد، يلك، ابنديبب مناسب را كيه ترك يشد تا موقع يزنان و مردان در هم م

ه در عمق آب ك شد يع ميآنقدر وسها  آن يآنگاه موج صدا... ست كش يلمات را مكپشت 
ر گذاشت و او را مانند يثأصدا بر وجود سث ت. لرزاند يم را كرد و درختان تمشك ينفوذ م

  )261 محبوب. (د داده شده به هنگام شستن لرزانديشخص تعم

 ده دارديعق »يمرز ةمحدود«در  يت روابط اجتماعيد انزالدوا بر اهمكيأوت با اشاره به تيال
ـ قـدرتب  يوارد فضـا «ه كـ دهـد   يمـ بـه او  ان را كن اميا ت جامعه از سثيه حماك -يخش روان

تولد سـث   ةد شدن محبوب نشانيناپد«وت، يال بنابر باور). 194( »شود يگفتمان جمع ياجتماع
گـران  يبر د ينرا سث به دنبال قدرت ةاستعمار زدود ةتيويتكسوبژ). 197( »د استيت جديبا ذهن
دو  يـ سـث در ا . ست يت جمعيحما يقدرتمندشدن در فضا يه در پكست، بلين ن ين صـحنه بـ
)Bodwin(سـت واز دور سـوار بـر اسـبش ظـاهر       يدار ه مخـالف بـرده  كرا  يد پوستي، مرد سف
 يت را گامكن حريالرنس ا. برد يم ورشياو  يبه سورد و يگ يشود، با معلم مدرسه اشتباه م يم

خود را بر سر ظـالم   يخشم دفاع«نبار يه سث اكچرا  ،نديب يسث م يدر جهت خودباور ياساس
ت كـ ن حريـ در ا هك دارد ز باوريوت نيال). 96-7(» ون خودوشت و خند، نه بر سر گك يم يخال

ردن كـ وس كـ دهد، او تنها به مع ينشان نم »موضع مخالف«ق يگر از طريت خود را ديسث عامل
با حملـه بـردن بـه     ،ن ساختاريه با فراتر رفتن از اكند، بلك يتفا نمكبرده ا /سلسله مراتب ارباب

  ).196(دهد  يز خود نشان ممنبع ظلم، روش درست مقاومت را ا
 ةجـ ياسـت، رمـان بـا نت    يدائمـ  يته امـر يويتكسوبژ يريگ لكه شك ييوت از آنجايبه نظر ال

. سـتند ين ييسـتا يا ير هسـت يگر اسـ يتها ديرمان شخص يحال در انتها نيبا ا. ابدي يان نميپا يقطع
فرهنـگ   يهـا  يدئولوژيـ هـا و ا  اهپوست خود را از اسارت گفتمـان يس ةجامع كمكه به كسث 
بـار   ،رمـان  يانيـ در صفحات پا. ست يجمع يده، به دنبال ساختن گفتمانيرهان يبردگ ةنندكاالك
را پشت سـر گذرانـده، در بسـتر     يه دوران سختكسث . شتابد يسث م كمكبه  يگر پول ديد
ه دسـت  كـ  يدر حال يپول د ».ردك كزم مرا ترين چيبهتر«د يگو يم ياو به پول د. است يماريب
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مـن؟  «دهـد   يسث جـواب مـ   ».سث ،يز تو خودت هستين چيبهتر« ديگو ي، مفشرد يسث را م
. نـد ك يف مـ يگر توصـ يهمد يرا برا يت متقابل سث و پول دياهم ين صحنه، راويدر ا »من؟
 ةردهنـد توانند از خاطرات آزا يم ين دو در صورتيه اكند ك يان ميب يد پول ديد يةاز زاو يراو
بـه  . ل دهند و در ارتباط با جامعـه باشـند  كيتشرا  كيمشتر يزندگه ك ابنديب ييخود رها ةگذشت

نـد تـا   ك يم كمك يز به پول دياز سث نقش دارد، سث ن يريدر دستگ يه پول دكهمان اندازه 
 يهـا  گفتمـان ) Oforlea(به نظـر اُفُـرال   . ل دهدكش يبردگ يها خارج از گفتمان يا تهيويتكسوبژ
شد، خالصه  يمرد منجر م يها اد بردهيه به انقكاد يار زكو  يرا در قدرت جسمان يمرد« يبردگ
ط خانواده و روابـط  يد، مناسب محيجد يا تهيويتكرد سوبژياد بگيد يبا يپول د). 41( »ردندك يم

ن يـ ردن با سث بعد از هجده سال، اكارتباط برقرار. او سث را دوست دارد. ل دهدكش ييزناشو
ه ك يسكان بگذارد، يدر م يسكاش را با  فروخورده يدهاها و در ه زخمكدهد  يان را به او مكام

 يهمسـر  ةوب شدكدهد تا عواطف سر يان را مكن اميند و به او اك يم يدر مقابل با او همدرد
  .ندكدار ياش را ب يو پدر

  جهينت
ل كيتشـ  »متنـاقض  ةستم فراخواننديدو س«ن رمان از يبرده در ا يها تيشخص ةتيويتكسوبژ
 طلـبِ  يمردساالرانه و برتـر  يه داريسرما نظام«ها در بند  تين شخصيا سو يكاز . شده است

 ةسته شدكش يفرهنگ نظام«راث دار يز مينگر يد ياز سو ند وا» يياروپا-ييايكد پوست آمريسف
ق خلـق  يگفتمان غالب است و از طر ،يدپوستيگفتمان سف. ندا» يغرب يقايآفر يا لهياعتقادات قب
 /ا اربـاب يـ  يگـر يد /مـا  ية، تقابل دو سويجسمان يها نجهكاس و شاس يزات بيها و تما تفاوت

پوسـتان   اهيسـ  ةتيويتكسـوبژ  ياال شـدگ كـ ه منجـر بـه   ك يند، تقابلك يبرده را بر بردگان اعمال م
ت يـ فعل هـا معمـوالً   برده ،يبردگ ةدر طول دور. ندك يب ميآنها را تخر يت انسانيشود و هو يم

، نشـان  ييرهـا  ين بـرا كـ ز، به عنـوان تنهـا راه مم  يآم ونتخش يق بروز رفتارهايخود را از طر
ه كـ اد اسـت  يآنقدر ز يدار برده نظام ةنندكريتحق يها ر خاطرات دردآور و گفتمانيثأت. دهند يم
اهپوستان آزاد در اعمـاق وجـود خـود    يس. گذارد يراحت نم يبعد از آزاد ياهپوستان را حتيس

خـود از   يبازسـاز  ين احسـاس و تـالش بـرا   يااز  ييرها. نندك يم يخود يو ب ياحساس پوچ
ـ    يةن رمان نشان داده شده اسـت، تنهـا در سـا   يه در اكدست رفته، آنطور  ن ياتحـاد و ارتبـاط ب

 ياعضـا  يآور يل در روكن شـ ين اتحاد به بهتريا. ر استيپذ انكاهپوست اميجامعه س ياعضا
دعـا و رقـص و    شـتر شـامل  يه بكقا يبه ارث برده از آفر يها و مراسم دسته جمع نييجامعه به آ
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مقاومـت از   يهـا  ن افراد مدام در حـال خلـق روش  يگر ايبه عبارت د. ابدي يم آواز است، نمود
ه كـ جه همـانطور  يدر نت. ندا يستيتالياپك يقو يها ها در بستر گفتمان نيين آيا يريارگكق به يطر
گـر آن  يست؛ بـه عبـارت د  يسان نيكآنها ثابت و  ةتيويتكسوبژ ،زر و انزالدوا اعتقاد دارندكيبابا، 

تشـان موفـق بـه    يهو ييقـا يآفر يراثهـا يبـه م  يآور يق اتحـاد و رو يه از طرك ياهانيدسته از س
ا يـ زو يمسـت  ةتيويتكتشـان شـوند، از سـوبژ   يشخص ياالشدگكو  يتيهو يردن بر احساس بك غلبه

گرفتـه در   لكشـخصِ شـ   -ءيش ةم و خارج از ساختار دوگانكا، محيه پوكدورگه برخوردارند 
  .است يدوران بردگ
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