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  چكيده
بـا   هن جنـبش بـراي مقابلـ   يشمندان اياند. دياوج شهرت رس هب ميالدي 60 هةجنبش نگريتود در د

هـاي ايـن رودررويـي     ي از شيوهكياز گفتار استعمارگر را  گيري بهره ،گسترش امپرياليسمرو به  قدرت
 ،ردنـد كاستفاده  ،طلبان بود ه در بطن گفتار سلطهكدوتايي  هاي تقابلمثال، نگريتودگراها از  براي. نهادند

، هـا  رقـص جنگـل  . سلسله مراتب اهميت، زيبايي و قدرت را به هـم ريختنـد   اهبرديرولي در اقدامي 
بنا بـر آنچـه در ايـن نمايشـنامه     . است اي از خود نقدي بر جنبش نگريتود ، در اليه1960نوشته به سال 
در عـين   ، هرچنـد برد هاي نظري اين جنبش را زير سؤال مي ا بيشتر پايهكينشده است، شوي بازتاب داده

آفريقـايي، همچـون    يهـا  ه فرهنـگ كـ اند  آنان مدعي. باور داردسياسي آن  راهبرديهاي  به قابليت حال
به تاريخ  گراي نگريتودگراها را ا نگاه ماهيتكينرو شوي فرهنگ ديگر مناطق، استقالل عمل ندارند، از اين

ه ك مگر اين ،ود نيستا موافق عقايد نگريتكينيه شوكرسد  در مجموع، به نظر مي. ندك ميوهش كو نژاد ن
  .ار گرفته شوندكدر برابر امپرياليسم به  ايستاييبه صورت مقطعي براي 
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  تاريخچه جنبش فرهنگي نگريتود
 ايي و جزاير هنـد غربـي  سي قرن بيستم در ميان دانشجويان آفريق در دهة جنبش نگريتود

 Amie)زر  ، امه سهLeopard Seder Senghor)(پولد سدار سنگور لئو. ن فرانسه به راه افتادكسا

Cesaire) ن داماو ليو (Leon Damas) ه در راستاي كآنان سعي داشتند . گذاران آن بودند از پايه
ه ايـن  كتوان گفت  الصه ميطور خ به .فرهنگي بين تمام سياهان گام بردارند كيافتن نقاط مشتر
ميراث  ةدوباردر استخراج  ،مستعمرات فرانسوي زبان بودند ةزاده اغلب ك ،رانكدسته از روشنف

ه در كـ را  (binary oppositions) هاي دوتايي آنان گرچه تقابل. فرهنگي سياهان همت گماشتند
 منفـي تصـورات   د تادنيوشكولي در ازاي آن  ،ردندكتقويت  ،شه داشتيگفتمان استعمارگري ر

بـه  ) 230 احلوواليـا . (از بـين ببرنـد   ،ي از دو شق تقابل وجود داشتكه نسبت به يكرا  يا بدي
ه كـ ن مبني بر ايـ  –ه از نظر علمي پايه و اساس ندارد ك –ها  ي از تفاوتكعنوان مثال، آنان بر ي

صـحه   ،تر اسـت  ي قوياحساس در بين آفريقائيان به طور ذات ان اروپاييان و قوةمنطق در مي قوة
ه قدرت كهايي  عنوان انسان ها را به آفريقايياي از ليشهكولي از سوي ديگر اين تصوير  ،گذاشتند

 ،رانكه ايـن دسـته از روشـنف   كـ  يا اين. ردندكريم كت ،شان است احساسشان فراتر از قواي عقلي
هـا در   ه اروپـايي كـ را نفرت و توحشي   ولي زشتي، ،هاي دوتايي سياه و سفيد را پذيرفتند تقابل

مچنـين در سـوگ   ها ه آن. ه زيبايي در سياهي استكردند كديدند رد نموده و اعالم  سياهي مي
دوران پيش از استعمار آفريقا اشعار و قطعات ادبـي سـرودند و بـراي    تة رفمعصوميت از دست 

ت مسـتقل بـا   ه اين هويكيدشان بر آن بود كسياهان آفريقا هويتي مستقل و ناب قائل شدند و تأ
ها مـاهيتي   همچنين براي آفريقايي). 41گندزير (آمدن استعمارگران اروپايي از دست رفته است 

دانـش   تاي آفريقايي را بهكياصطالح اين هويت به  وشيدند تاكجداگانه قائل شدند، با اين حال 
ه بـا قصـد   كرا، شناسي غرب  هاي انسان عنوان مثال، سنگور يافته به ).42(مدرن اروپا گره بزنند 

سـت دادن  كش يولي برا ،پوستان مطرح شده بود، پذيرفت نشان دادن بيولوژي بدن سياه ابتدايي
آفريقا بهترين محيط طبيعي را «ه كرد كادعا  ،اختهاند هرا ود بهه خكسفيدپوستان اروپايي در بازي 

  ).444(» رده استكامل انسان ارائه كبراي راهبرد ت
براي مثال جيفـو  . فراواني به سوي جنبش نگريتود سرازير شده نقدهاي كذشت ديري نگ

ه احسـاس را بـراي سـياهان و منطـق را از آن يونانيـان      كـ ه شعار مشهور اين جنـبش  ك نوشت
در  ،از دارديـ قواي منطقي ن هفو، انسان براي نقد، بيج عقيدة به. ل منطقي داردكخود مش ،داند مي

ه قـدرت احسـاس او فراتـر از شـعور     كبا اين ادعا  ،پوست است ه خود سياهكه سنگور كحالي 
 »طبيعـت چيزهـا  «(هاي عقالني ادعاي خود را زير سؤال برده است  در واقع پايه ،منطقي اوست
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65(١ .  
اصالت ناب آفريقايي  يه در پكادبياتي  به ٢عنوان تارزانيسم نو باخود  مقالةا نيز در كينشوي

گفتـه او،  به  .گرفتخرده  ،دارد كينوستالژ ياحساسآفريقاي پيش از استعمار و نسبت به  است
ـ  .انگيز و مرموز نيسـت  سرزمين حيوانات وحشي و مراسم اعجابآن ديگر امروزه آفريقا   كاين

ن پهنـاور  ين سـرزم يـ هاي هويتي ا آالت، و صنايع ديگر به مؤلفه آهن و صدها ماشين خطوط راه
مـيالدي و در اوج شـهرت    60و  50ي هـا  ه در دههك جالب اين .)33-226(پيوند خورده است 

ز، برخالف يران مستعمرات انگليسي زبان نكروشنف بيشتره كبل ،اكين، نه تنها شويتوديجنبش نگر
ايـن تفـاوت   . دادنـد  به عقايد نگريتود نشـان نمـي   ياديز عالقةان فرانسوي زبان خود، كسل هم

دودي ريشه در تـدابير متفـاوت   تا ح ،فرانسوي زبان آفريقا باران انگليسي كروشنف كايدئولوژي
  .بريتانيا و فرانسه در دوران استعمارگري داشت ،جويانه ولي سلطه

هـاي متفـاوتي    ها تصميم گرفتند سياست ها و انگليسي فرانسوي  پس از جنگ جهاني اول،
بـه  اسـتعمارگر   يهـا  ن قـدرت يدو ا هر ،هر حال نند ولي بهكمستعمرات خود اتخاذ  را در قبال
اسـتثمار   ،خواسـتند بـا گسـترش اقتـدار خـود در منطقـه       يها مـ  آن. بودند يكمشتر دنبال هدف

سـازي   سـان كسياسـت ي  ،اسـتعماري  يهـا  بيشـتر نظـام  ه كهر چند . اقتصادي را گسترش دهند
ه فرانسـه بـر آن   كـ ، هر چنـد  اند ار بستهك فرهنگ استعماريشان به را باخود فرهنگ مستعمرات 

پوسـت محلـي را    ران سـياه كفرانسـه گروهـي از روشـنف     ال،بـه طـور مثـ   . داشت ييد بيشتركتأ
با ديگر فرانسويان برخوردار  يظاهر از حقوق شهروندي برابر ه بهك ردكسازماندهي و پشتيباني 

پوسـت تبـديل    فرانسـويان سـياه  ردند و بـه  ك خود هضم درفرهنگ فرانسه را  ،اين گروه. بودند
و اگـر  . ننـد كا از برتـري فرهنـگ فرانسـه دفـاع     غيرمستقيم اين گروه اين بـود تـ   وظيفة. شدند
 را او ،و فرهنگ فرانسوي را مورد انتقاد قرار دهـد   سياست خواست ن گروه ميياز ا يركروشنف
آنـان  . تـر بـود   يهـا قـو   ييايتانيان برياحساس برتري فرهنگي در م. ردندك يم متهم مونيسمكبه 

بنابراين، بر خـالف  . بريتانيايي شوند» واقعي«توانند شهروندان  ه سياهان نميكبودند  براين باور
زيـادي را صـرف تزريـق فرهنـگ خـود در روح و جـان مـردم         سـرماية ها، انرژي و  فرانسوي

بـراي   آنـان  هكـ ن معنـا  يبد. يه داشتندكغيرمستقيم ت سلطةها بيشتر بر  آن. ردندكمستعمراتشان ن
ـ قبا. داشـتند  يبيشـتر توجـه  نهادها، قوانين و سـنن محلـي    به نترل مستعمرات خودك ل تحـت  ي

                                                           
  .باشد مي "The Nature of Things"ور همان منظ -1

2- Neo-Tarzanism 



  1389 زمستان, 60شمارة  , ات معاصر جهانادبيپژوهش  78

نژادي و همچنين اجراي آداب و  آزادانه به ترويج هويت فرهنگي،توانستند  يومت بريتانيا مكح
  ١).44-39  بانچه(رسوم خود بپردازند 

ران كروشـنف . تأثيرگـذار بـود  ران محلـي نيـز   كبـر روشـنف   ،هاي متفاوت سياست گونهن يا
هـاي اروپـايي    گذشته با عظمت غـرب را در دانشـگاه  ه مجبور بودند كآفريقايي فرانسوي زبان 

ن يجايگاه دون خـود در جوامـع فرانسـه سـرخورده شـده و بـد       افتن بهي ياز آگاه نند،كحفظ 
همتـراز   اي تـا  گذشـته ابند، يخود را ب ين مادريوه سرزمكپرش گذشتةاپو افتادند تا كتيب به ترت

بنـابراين در  . هـاي آن بنـا نهنـد    را بر پايه فرهنگي آفريقا» ناب«ه هويت كتاريخ اروپاييان باشد 
ه كـ را تـو و زيمبـابوه   كشهرهايي مثل تومبو  وري سودان،، اهرام ثالثه، امپراتهاي ادبي خود قطعه

نـوردمن  ( ستودند يمروح آفريقايي در آن دميده شده بود و همچنين قهرماناني چون سونجاتارا 
مـر راسـت   كه بـراي  كـ ردند ك بان تصور ميران فرانسوي زكدر حقيقت، روشنف). 42-41سيلر، 

هاي فرهنگي نـژاد سـياه را در آفريقـاي پـيش از اسـتعمار       بايد ريشه ،امپرياليسم برابرردن در ك
  . يافت

پرداختنـد چـرا    ييابي م متر به چنين فرايند هويتكن سياه پوست انگليسي زبان راكمتف اما
توانسـتند   هنـگ اسـتعمارگر بودنـد و مـي    متر از نظر فرهنگي تحت تأثير فركه آنان به نسبت ك

اسـتعمار بـه    دورةه در كـ هـا   هاي آن حتي نوشته. نندكميراث فرهنگي خود را تا حدودي حفظ 
سـياهان  . هـاي هـويتي محلـي آفريقـايي بـود      شـد، مملـو از مؤلفـه    انگليسـي منتشـر مـي    ،زبان

ي در مسـائل  ه مهـارت خاصـ  كـ ران آفريقـايي فرانسـوي زبـان    كزبان برخالف روشـنف  انگليسي
رقص ). 55(ه داشتند يكدادند، بيشتر بر مسائل روز جوامع آفريقايي ت اي انتزاعي نشان مي نظريه
  تازد، ام آفريقايي پسا استعماري ميكح اين نمايشنامه به. اين متون است اي از نيز نمونه ها جنگل

تصـوير  بـه  طـور تمثيلـي    هاي مردم عادي را بـه  ورزي تيره  زند، فساد فراگير جامعه را فرياد مي
جنـبش فرهنگـي    ،الم خـود كند و در اثناء ك وب ميكشد، سوءاستفاده از منابع طبيعي را منك مي

  .دهد ز مورد بررسي قرار ميينگريتود را ن

  ها رقص جنگلاي بر  مقدمه
ه در سال كاي است  نويس، شاعر و فعال سياسي نيجريه نويس، رمان ا نمايشنامهكوله شوئين

                                                           
. البته خالف تصور بانچه اصول استعمار انگليس در عمل آزادي بي قيد و شرط براي فرهنگ محلي قائل نبـود  -1

ة هاي استعمار انگلـيس در همـ   عالوه، روش به. ردهك حداقل به طور ضمني فرهنگ بومي آفريقا را تحقير مي بريتانيا
  .ار بردكتوان اين تحليل را براي ديگر مستعمرات انگليس، مثال هند، به  سان نبوده و نميكمستعمرات ي
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١او از قـوم يوروبـا   . نوبـل ادبيـات شـد    زةجـاي دة برن 1986
(Yoruba)  تحصـيالت   يو .اسـت

پايـان  بـه  دانشگاهي خود را در دانشگاه ايبادان در نيجريه و سپس در دانشگاه ليـدز انگلسـتان   
ش از ا پـي كهاي فراوان در هنر نمايش بود و شوئين تجربه دورةميالدي  50 دهةهاي  سال. رساند

هـاي   ولي او هميشـه بـر ريشـه   . ت داشتكتوليدات نمايشي بسياري شروطنش در بازگشت به 
تا بـه   نام نهاده (Mask)» كماس«نمايشي خود را  دستةيه داشت و اولين كبومي يوروباي خود ت

 يا شخصـيت كاز همان ابتـدا شـوئين  . ندكهاي نمايش يوروبا را در آثار خود تصديق  نوعي ريشه
ن اي يو. لي نيجريه متحمل دو سال زندان انفرادي شده حتي در خالل جنگ داخكسياسي بود 
رفتار سياسي او باعـث شـد   . شيدكتصوير به  (A Man Died) مردي مردتاب كدر  تجربة تلخ را

پيچيـدگي  به  هاي او گاه شيها و نما نوشته .سر ببردخودخواسته به  اش را در تبعيدي ه زندگيك
التقاط سنت نمايشي يوروبا با . متهم شده است ،تاروپا اس تئاتره بيشتر وامدار سنت كو گنگي 
رده كـ ل تبدي تئاتر عرصةبرانگيز در  اي بحث چهره ا را بهكنگرايي اروپايي در آثارش، شوئي تجربه
. است اساكايدي آمين و بو همچونرهبران آفريقايي  عليههايي  آثار اخير او طنزنامه اغلب. است

 Madmen) ديوانگان و اطباتوان در آثاري چون  تر مي تهبرجس يا گونه به اين مضامين سياسي را

and Specialists) ،مات برادر جروكمحا (The Trials of Brother Jero)  مسخ جروو (Jero’s 

Metamorphosis) اوريپيداثر ي كاب .يافت (The Bacchae of Euripides)  ا،ك، اثر ديگـر شـويين 
او يـادآور آريسـتوفون در    در اين اثر، يگر سفسطهو  سخن. است پيدينمايشي از اوربازنويسي 

بازي نمايش رسد،  به نظر مي. است (The Clouds) ابرهاو  (Lysisterata) ليسستراتاهاي  مديك
 خشـونت  تئـاتر و  تئـاتر -ژان ژنه، متـا  (The Balcony) نكبالاز  (the Play of Giants) بزرگان

. ت و برشت قابل مقايسه استكاز جهاتي با ب نيز اكري شوئينكچارچوب ف. است تأثير پذيرفته
ه بـه  كـ ان خود در اروپـا دارد  كسل يفيت و فضايي متفاوت با همكا كينحال تئاتر شوي ولي با اين

  .تا داده استكي ولي آثار او هويتي، گر چه متأثر
. نويسي نوشت نمايشنامه مسابقة كت در يكرا براي شر ها رقص جنگل نمايشنامةا كينيشو
جالـب  . بـود  1960تبـر سـال   كسابقه قسمتي از جشن استقالل نيجريه از بريتانيـا در اول ا اين م

ة بـه  نيجريـ آينده  هاي خود را نسبت به بدبيني  الل،ريم اين استقكجاي ت ا بهكه شوئينكاينجاست 
ار كهاي اف ه بزرگنماييك نيجريه بعد از آن تازةام كح. روي صحنه آورد ل يافته بهاصطالح استقال

اجـراي آن را   ،نمايشـنامه ديدنـد  ايـن  گران از قـدرت در   استفاده عنوان سوء عمال خود را بها و

                                                           
 . ن در منطقه جنوب غربي نيجريه و شرق بنينكي از بزرگترين اقوام ساكي -1



  1389 زمستان, 60شمارة  , ات معاصر جهانادبيپژوهش  80

 فنـون خـاطر اسـتفاده از    را به ها رقص جنگلنيز ها  آفريقايي-ديگر پان از سويي. ردندكمتوقف 
در حقيقت، اين نمايشنامه هـم از نظـر سياسـي و    ). فم(نمايشي غربي مورد ذم خود قرار دادند 

  .ز بعد زيباشناختي مورد انتقاد قرار گرفتهم ا
تـوان   ه بـه زحمـت مـي   كست  آنچنان از شخصيت و حادثه غني ها رقص جنگل نمايشنامة

لـي  كفضاي داستاني و آشنايي با مضـمون  براي ورود به  ولي. ردكجامعي از آن را بيان  ةيدكچ
 ،هـا  رقـص جنگـل  سـتان  در دا. رسد چند خط مهم داستاني آن ضروري به نظر ميبه اشاره  ،آن

، پـس . گيـرد  رئيس قبيله پس از مشورت با مردم خود تصميم به برگزاري جشن اتحاد قبايل مي
وه كپاسداشت عظمت فرهنـگ باشـ  ند تا به ك زندگان و مردگان آنان دعوت مي از تمامي قبايل،

 ي آنبرا ،جنگل و موجودي ماوراء طبيعي است الهةه ك» سرور جنگل«. شان گردهم آيندكمشتر
دو تـن از قهرمانـان واقعـي تـاريخ      ،گذشته خود آگاه سازد ت بهج فهميشان نسبكرا از  ه مردمك

اهالي قبيله با ديدن . نندكت كند تا در مراسم آنان شرك سرزمينشان را از عالم مردگان احضار مي
اقعـي  انان وه اينان قهرمكنند كخواهند باور  نند و نميك ها را طرد مي آن دو، آن ژندةسر و وضع 
از . شـوند  در نمايشنامه ظاهر مـي » زن مرده«و » مرد مرده«هاي  نام به اين دو شخصيت. ملتشانند

جنگـل پنـاه    ز جشـن قبايـل بـه   ه، آدنبـي و روال ا كهاي دمو نام ز اهالي ده بهسوي ديگر سه تن ا
بـا   ينـد ريقاار آفكه نماد مردم گنهكنيز قصد دارد اين سه شخصيت را » سرور جنگل«اند و  برده

ه كـ در اينجاسـت  . نـد كمـه و تنبيـه   كمحا ،بار آفريقا خجلت گذشتةرودر رو قرار دادن ايشان با 
دربـار  ان آن به كبه قرن دوازده و م زمان نمايشنامه بارهكخورد و ي يو حال با هم گره م گذشته

ه كاينجاست جالب . گردد برمي ران پيش از استعمارماتاخاريبو پادشاه بزرگ اين سرزمين در دو
ه در جاي كعهده دارند  ان و زمان نقشي بهكنيز در اين مه، آدنبي و روال كهر سه شخصيت دمو

ه ك -ي از فرماندهان ارتش خود را كه يكماتاخاريبو تصميم دارد . خود توضيح داده خواهد شد
يـن  سـرپيچي ا  ،دليل ايـن تنبيـه  . ندكمجازات  -احضار شده زمان حال است » مرد مرده«همان 

ه كـ زنـي   همـان  ييعنسرزمين و سپاه همسر نخست مادام تورتويس  فرمانده از دستور حمله به
او » مـرد مـرده  «آخر، ماتاخاريبو براي مجازات در . ستماتاخاريبو ا معشوقةنون مقيم دربار و كا

  . فروشد برده ميعنوان  به همراه با همسر باردارش را» مرد مرده«ند، سپس ك يرا عقيم م
ه، آدنبـي  كدمو. گردد حال برميوضعيت ان به كباره زمان و م كي نة آخر نمايش، بهدر صح

و روال ناگهان از متن دربار خارج شده و خود را ميان گروهـي از ارواح و خـدايان جنگـل در    
از آن بـيم  رده كـ فرزنـدش را زايمـان    ،ها ه پس از گذشت نسلك» زن مرده«. يابند زمان حال مي

، پـس از  ه نماد ملت تازه تولـد يافتـه اسـت   كفرزند زن . چنگ نااهالن بيفتد ه نوزادش بهكدارد 
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داده » زن مـرده «و تحويـل   يابـد  ميه نجات كتوسط دمو ،دست شدن بين ارواح خبيث دست به
ائنـات آتشفشـان،   كشـود و نماينـدگان تمـام     ظاهر مي» سرور جنگل«ه كدر اينجاست . شود مي

 ،پس از اين صـحنه . گويند بازميايت خود را از بشر نزد او كشگاليه و ... ها و رودخانه، مورچه
هـا را در   آن ،نـد كه و ديگـر همراهـان او در جنگـل بيمنا   كه از عاقبت دموكپيرمرد و افراد قبيله 
ولي ديگـر نـه خبـري از ارواح و خـدايگان      يابند، مياي از جنگل  در گوشهگرگ و ميش صبح 

  . ناننه از مرد و زن مرده و فرزند آ ،است
فرهنگ  ميانا بر رابطه كنشويي پيوندد، وقوع ميسورئال به  ه در فضاييكدر اين نمايشنامه 

جويد تا مسائل  لور يوروبا سود ميكاو از نهادهاي فرهنگي و فول. ز شده استكو سياست متمر
 ردن وجدان هم وطنـان كا در اين نمايشنامه نه تنها سعي در بيدار كينشوي. ندكسياسي را مطرح 

ه راه را براي ورود هرچه بيشـتر عناصـر   كه بر اين است كبل ،دارد ١»تئاتر مواجهه«خود بوسيله 
 كهـاي داسـتان يـ    قهرمـان ). 16آددجـي  (نويسي بگشـايد   درون فن نمايشنامهبه ماوراءالطبيعه 

ه كـ شور نيجريـه  كدرست همانند . اند و ملتي نو در حال زايش است ردهكامل كنسلي را  چرخة
اسـتعمار  دوران پساو پـا بـه    پايـان رسـانده   را بـه مان به تازگي دوران اسـتعمار ارضـي   در آن ز

ه آشـتي دادن نيروهـاي   كـ دهـد   نمايشنامه بر اين مطلـب گـواهي مـي   ). 82ينوا كآدما( گذارد مي
الت زيـادي روبـرو خواهـد    كمتفاوت و گاه متخاصم در فرهنگ و سياست اين سرزمين با مش

احتمال ا نسبت به كهاي شويين نامه دلشورههمچنين در اين نمايش). 219ينز كگيلبرت و تام(بود 
جدال بين ميرندگان و ). 81ينوا كآدما. (٢شود شيده ميكتصوير به  وقوع جنگ داخلي در نيجريه

 ،نه تنها اثري است براي نيجريه ها رقص جنگل نمايشنامة. خدايان خود نشان از اين گفته است
ن خـود را در آن  خـوني  يي آيندةشورهاي تازه استقالل يافته آفريقاكر ه ديگكاست  يا ه آينهكبل
رده تـا  كـ و حوادث نمـادين  ها  هايي از شخصيت ا اين نمايشنامه را آبستن پشتهكينشوي. بينند مي

). 84ور كمـادوآ (شـد  كتصـوير ب را بـه  هاي آفريقايي تـازه اسـتقالل يافتـه     فرجام دولتآيندة نا
هـا   ردهك نتيجةرود تا  ميفراتر آفريقايي  اين نمايشنامه گاهي از بستر ،اينوكعقيده آدما همچنين به

  ). 81(نشان دهد  دة تاريخي بشرپيچير ساختا را برهاي انسان  ردهكو ن
اصول زيباشناختي آوانگارد  را بها كنال شوييكراديفرهنگي  -عقايد سياسي ها رقص جنگل

تري، آفريقايي آميختـه  مكيش اروپايي و، تا حدود بيني يوروبا در فنون نما جهان. زند او گره مي

                                                           
1- Theatre of Confrontation  

  .وقوع پيوستتقريبأ هفت سال پس از استقالل نيجريه به  )1967-1970( اين جنگ -2
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 فلسـفة در  بـه ويـژه  ايـن آميختگـي   . تنـد  هـم مـي   را درا گذشته، حال و آينده كينشوي. شود مي
پاي ه هنوز كمردگان، زندگان و آنان اين فلسفه، بر اساس  .داردريشه شناسي قوم يوروبا  هستي
همچنين، ساختار ايـن  ). 9ويلسون (ستي دارند ديگر همزيكاند با ي ي نگذاشتهكعرصه عالم خا به

نمايش سود جسته است  -در-همچون الل بازي و نمايش ،هاي هنر آفريقايي نمايشنامه از شيوه
هـا   از ميـان ايـن شـباهت   . پير استسكاز جهات گوناگون وامدار تئاتر ش ها رقص جنگل). 84(
اي نـه چنـدان طـوالني،     يشـنامه هـاي مختلـف در نما   ها و شخصيت فشردن درونمايه توان به مي

از  بـري  بهـره دشواري سـاختمان جمـالت، آميخـتن جمـالت شـعر گونـه بـا زبـان عاميانـه و          
روياي نيمه «ها را با  نمايش رقص جنگل). 82-83ينوا كآدما(رد كهاي فراوان اشاره  المثل ضرب

و  425يزه نوبـل  ادمي جـا كـ آ(انـد    ردهكـ سپير مقايسه كاز جمله آثار ش» وفانت«و » شب تابستان
  ). 130-129جيفو 

ار گرفتـه شـده در   كـ نيز اشاره شد، اين نمايشنامه از نظر نمادهاي به  تر ه پيشكهمانطور 
ار بسـيار  كـ ها و حوادث  از شخصيت كداللت هري اشارة دقيق بهبسيار غني بوده و بنابراين  ،آن

 يا بـا پـاره  تـي را در ارتبـاط   ن نظرااز منتقدا يبا اين حال برخ. است نيكدشوار و چه بسا نامم
نمايـانگر خداونـدگار   » سرور جنگل«براي مثال . اند ردهكهاي مهم آن ارائه  حوادث و شخصيت

و بـا رو  . هاي مردم آگاه اسـت  او از گناهان و بدي. است اه مطلق بر گذشته و آينده سرزمينآگ
 كاتارتيـ كرا بـه مراسـمي    ها آورشان جشن اتحاد قبيله خجالت گذشتةها با  در رو قرار دادن آن

به معناي مـردي   ، موليرو،نمايشنامه »مرد مرده«نام ). 131جيفو (ند ك براي تطهير ملت تبديل مي
اي از  ه از همدسـتي عـده  كـ ه او روحي است كجيفو معتقد است . ه به بردگي برده شدهكاست 

اح عناصـر  روا). 131(زنـد   ا فريـاد مـي  كـ ها با اروپاييان در تجارت برده بـه آمري  خود آفريقايي
رسانند، در واقـع،   مي »سرور جنگل«اياتي را به عرض كه شكرودخانه  طبيعي مانند آتشفشان و

ها نماينـده تـوده    مورچه). 133(ند ك نقد مي در نابود سازي منابع طبيعي زمين توجهي بشر را بي
هايشـان   و رشـادت شوند  ه در هنگام خطر فراخوانده ميكآنان ندة ينما عه هستند؛زيردست جام
 هـا  رقـص جنگـل  (نند كت را با سنگ قبر آنان فرش كهاي ممل جاده ،شود تا رهبران ستايش مي

از هـر  . ندك ا اشاره ميكينو خود شوي كاكه حكهايي بين دمو هتهمچنين به شبا »جو هباد«). 75
ي ي در عالم نمايش و ديگـري در عـالم واقعيـت، خواسـته شـده تـا هنـري را بـرا        كدو آنها، ي

تراشـد و   ه توتمي را برروي بلندترين درخت جنگل مـي كدمو. نندكان خود خلق كپاسداشت نيا
ا نـه تنهـا   كشـويين ). 667(نويسد  قالل نيجريه ميرا براي است ها رقص جنگل نمايشنامةا كنشويي
 هـا  رقـص جنگـل  ه نمـايش  كـ اي را  ه انتقـادات مغرضـانه  كبل ،دهد خود قرار مي ه را آينةكدمو
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رو بـه   آدنبـي مثـال،   يبـرا . سـازد  اش متجلي مي ه و قبيلهكبين دمو انگيخت در رابطة برخواهد 
  :گويد مي) هكپدر دمو( »پيرمرد«

. رو ديـدم نااميـد شـدم    ارشكه ك ه چقدر از پسرت وقتيكهر حال بايد بهت بگم  به
 ردمكـ  مي ما است؟ خيال جورهايي بر ضد عقايد كي ردهكه درست ك يچيز نيك ر نميكف

  )30. (مون بخوره پيشرفت و ترقي درد ها به شتر از اينبيه كبسازه چيزي 

ناخودآگـاه   جنگل نمـاد . است برانگيز ملنيز تأان رخداد حوادث كم ،ها غير از شخصيت به
درون ايـن جنگـل    خـود را بـه   نا مخاطبـا كشـويين . ل گرفتهكتازگي ش ه بهكملتي است  كمشتر

آنـان   آينـدة  و نسبت بـه ند كگذشته و حال خود روبرو  هاي ند تا آنان را با واقعيتك هدايت مي
  . دنبين هاي ملت خود را مي ه و روال حقيقتكه دموكدرهمين جنگل است . اخطار دهد

  ها رقص جنگلنقد نگريتود در 
ه بـر  كادبياتي  ي سعي در نقد ادبيات نگريتود دارد؛تاريخي خيالبا سفر به  ها رقص جنگل

 نگـاهي خطـي بـه    ،رخـدادهاي تـاريخي   يهـا  انگيـزه  بررسيجاي به ه كزند  يه ميكتاريخي ت
 آنگـاه  پـس نند، ك گذشته و حال را به نفع خود تفسير مي ،سياسي يها بيشتر نظام. حوادث دارد

ـ   روايت در جامعـه   ،ماننـد نظـام آموزشـي    ،كهـاي ايـدئولوژي   وسـيله دسـتگاه  ه هاي خـود را ب
اقتصـاد  «و » اريكاقتصـاد فراموشـ  «هـاي   درسـتي اصـطالح  بـه   آرجون آپـادوراي . گسترانند مي

زبـان ديگـر    بـه ). 25گفتگو بـا بـل   . (نگاري آورده است را براي چنين سياست تاريخ» يادآوري
 دةعقيه به كردند و هر آنچه را كباز زنده  ،آمد ظرشان پر افتخار مين ه بهكتودها هر آنچه را نگري
  .باد فراموشي سپردند، به آور بود ها شرم آن

ي تـاريخ  سوية كهاي ي مرتبط با همة آن بازنمايينيز  ها رقص جنگله كينجاست جالب ا
بو آدنبي در زندگاني خـود و در دربـار ماتاخـاري   . گيرد نفع گروه خاصي صورت ميه به كاست 
اري دسـت  كـ چنـين  شخصي خـود بـه    ه براي رسيدن به اهدافكي است نگار عنوان تاريخبه 
 ،شورشـي  ند تـا فرمانـدة  ك شاه را متقاعد مي دار، برده كاز يدر ازاي دريافت رشوه  يو .زند مي

خورد تا  مينگار قسم  بدتر از آن، تاريخ. دار بفروشد بردهرا به  ولي در عين حال با وجدان خود
ار بـه  ك خيانت او را فردي ،تاريخي يها تابكفرماندة بخت برگشته در  ردن چهرةكدار  با خدشه

بـه  ا كاما اين نگاه بدبينانة شـويين . ندكرا در گورستان تاريخ دفن او ند و نام كملت خود معرفي 
ه اگر تاريخ چيزي جز قصه نيست كد نك ان متبادر ميذهرا به اال ؤتاريخ قابل نقد است و اين س



  1389 زمستان, 60شمارة  , ات معاصر جهانادبيپژوهش  84

تواند  س نميكاين توطئه شوم پي برد؟ هيچ توان به  ميشوند، چگونه  اري ميكها دست و واقعيت
اني در تاريخ كه خود او حضوري فرا زماني و مك مگر اين ،اريخ بزندت دم از دروغين بودن همة

در مقابلـه بـا    در اين نمايشنامه به طور ناخودآگـاه ا كينا شويه آيك و سؤال ديگر اين. داشته باشد
رده كـ روايت جديد ديگري را براي تـاريخ خلـق ن   ،سو نگر نگريتودگراها از تاريخ كروايت ي
  است؟

خواهنـد خـود    تنها مي ،او كن هم سله او و منتقداكا گفت كاز شويينشايد بتوان در دفاع 
 خطـوط را بـه  » امـا و اگرهـايي  «برهاننـد و   ،زنند ه دم از افضل بودن ميكهايي  را از بند روايت
مـردم عرضـه   نند تا ديگر اين روايات به عنوان حقيقت محـض بـه   كضافه تاريخ ا درهم نوشتة

خواهـد نيـاز ملـت را بـه      مـي  هـا  رقـص جنگـل  ا در كنشـويي ه كـ و نيز باور دارد كروس .نشوند
  ). 227(ند كتاريخ را بش ايستايسويه و  كهاي ي ند و اقتدار بازنماييكوهي بيان كخودن

اثـرات خـود را بـراي    و ملت رخ داده  كه در تاريخ يكهايي  اريكدستبه  ها رقص جنگل
هـاي بـه    ه انسانك، »زن مرده«و  »مرده مرد«ه ارواح كوقتي . اند، اشاره دارد برجا گذاردههميشه 
اميال پسـت   ه سر فرود آوردن در برابرحاضر بهيچگاه اند و  آفريقا بوده ا افتخار گذشتةبراستي 

گريزنـد و آنـان را طـرد     شوند، مردم با ديدنشان در آن لباس ژنده مـي  م نشدند، احضار ميكحا
نگـاران بـر سـر و روي آنـان      تـاريخ ه كـ ظاهر پريشان اينان نماد همان خطوطي است . نندك مي

 ثير روايات نادرست از گذشتةچنان تحت تأ ها آن آفريقايي. شان را بپوشانندكنوشتند تا باطن پا
. بپذيرنـد  توانند گذشته و قهرمانان واقعـي ملـت خـود را    ه ديگر نميكاند  ملت خود قرار گرفته

. دانـد  جنبش وارد مياين به نامه  يشا در اين نماكينه شويكي از ايراداتي است كهمين واقعيت ي
 ،وه آفريقـا كاصطالح با شـ نسبت به گذشتة به بينانه  و غيرواقع كار نوستالژيكاين اف عقيده اوبه 

  .اند توسط جنبش نگريتود بسط داده شده
. نـد كرا بررسـي   و يا حتي بود و نبـود آن   خواهد گذشتة پرافتخار ا نميكشويينولي شايد 

 وه و فرايند اسـتعمارزدايي كش بابه اصطالح  بيان عدم ارتباط اين گذشتة ن است مقصود اوكمم
ه چرا اين مردمـان چنـين سـخت در طلـب يـافتن      كاست  متعجب» زن مرده«براي مثال . باشد

ه حتي در صـورت رسـيدن   ك، بلنتيجه نظر او نه تنها بي ه اين امر بهكاند در حالي  گذشتة خويش
  :رسد به نظر مي اثر هم بي ،واقعي به آن گذشتة

اگـر   – ؟ه هستمكاز نوادگان  ها چه من آن به .ردندكمرا احضار  […] ها ه آنكدانم  مي
ما از ابتدا در . تر اما مردگان عظيم ،جهان عظيم است .ل راندن من از خودشان استاين دلي
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  ).5-4 ها جنگل رقص! (ايم زاده شدهه كاز ما  آنان چه به […] ايم احتضار بوده

، نـه تنهـا   ار شـود كاگر چنين واقعيتي هم براي مردم اين سرزمين آش» زن مرده«دگاه از دي
  . پذيرند نند و نميك ه آن را رد ميكبل ،نندك آن افتخار نمي به

  :گويد آدنبي ميرمرد رو به پي

ه كنند كتوانند فراموش  نمي اين بردگان. شندكرا ب ]مرد و زن مرده[ها  ه آنكاميدوارم 
! خـود بيازارنـد   ه زندگان را با شوربختيكنند ك چطور جرأت مي !شده يسپرها  آن يزندگ
  )32 ها رقص جنگل(

هـاي تـاريخي آفريقـا را     ها قصـد داشـتند قهرمـان    ه آنكگويد  آدنبي در جواب پيرمرد مي
ولـي در عـوض در    ،ننـد كرا زنـده  » مالي، سـونگاي، ليسـابي  «نند تا جالل و جبروت كاحضار 

 ه مسـتوجب كاند  يهمانان اكه به باور شويينكيابند را مي» موجودات پوچي«گذشته تاريخي خود 
   .)33 ها رقص جنگل( اند  ستايش
وتاه ولي پر مخاطرة سه شخصـيت اسـت   كاز خطوط داستاني نمايشنامه، سفر  ي ديگركي

، ولي ه در زندگي حال خود خطيب دادگاه استك(آدنبي : دآفريقا ين آلود ه نمايندة گذشتة گناهك
ولي در  ،است كاكه در زندگي حال خود حك(ه كدمو ،)نگار بوده خود تاريخ در زندگي گذشتة

اش نقـش زن   زنـدگي گذشـته   وه در زندگي حال ك(و روال ) عصر ماتاخاريبو شاعر دربار بوده
هـر سـه بـه     ).نندك ه عشاق او همگي با مرگ ازدواج ميكند ك رحمي را بازي مي زيبارو ولي بي

ه اثـر  كـ  ه از ايـن كدمو. گردد دنبال آرامش مي ي بهآدنب. اند ردهك كتحاد قبايل را ترجشن ا ،دليلي
و  اسـت  ردهكـ  كسرخورده شده و از سر قهر قبيله خـود را تـر   ،اند ردهكاري كهنري او را دست

امـل از تمـام مـاجرا    كطور  ند خود را بهك تنفر است و سعي ميروال نيز از روابط خويشاوندي م
 اعماقبه تا آن سه تن را با خود  آيد يلباس انسان درم به» سرور جنگل«ين ميان، در ا. ندكجدا 

  .اي نمادين تطهيرشان سازد مهكپس از محا شاند وكجنگل ب
او . دارد اكشـويين خـود  هاي زيـادي بـه    ، شباهتنيز گفته شد تر ه پيشكهمانگونه ه كدمو
ند و نه آنها ك عقايد نگريتود را رد ميلي كه نه به طور كدمو. در نمايشنامه است اكشويينصداي 

ه ايـن  كـ گويـد   مـي  ،ايت داردكه از جشن اتحاد قبايل شكاو در جواب روال . پذيرد ميامالً كرا 
). 6 هـا  رقص جنگل(» رار نشودكه زياد تكتا زماني  چيز خوبي است، منظورم اين است«جشن 

 با نظـرات فـرانتس  تا حدود زيادي  در ارتباط با نگريتودينيسم اكشويينشايد بتوان گفت عقايد 
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ه هدفش اتحاد ك جنبش نگريتود رندةقدرت بازداآنان نيز به  .فانون و ژان پل سارتر قرابت دارد
راه نيسـت و   پايـان  ه اين جنـبش كدانستند  ا اين حال ميولي ب ،ايمان داشتند سياهان بود يتمام

). 133 سـفيد  هاي كت سياه، صورتپوسفانون، (بايد در جهت مقاصد واالتري تغيير رويه دهد 
يـد  كهاي دوتايي مثل سياه و سـفيد تأ  بر تقابل ،هايي از تاريخ هبرهبنابراين اگر نگريتودگراها در 

به ها  اين تقابل ها به آن يشناخت هر چيز نگاه ابزاري و نه هستي ،، شايد دليل آن بيش ازردندك مي
صـورت مقطعـي جلـوگيري    شتر امپرياليسم به ز نفوذ هر چه بيتا ا عنوان راهبردي فرهنگي بود

ولـي   ،قابـل دفـاع نيسـت    كه اصول نگريتود از نقطه نظر تئوريـ كبيان ديگر، هر چند به . نندك
 ت در برابر قدرت استعماريمنظور مقاومراهبردهاي سياسي به عنوان ها به  از آنتوان  مي يگاه

  .سود جست
ه كـ سي بود كاو . ديگر استكموازات يبه  در زمان حالنقش آدنبي در زمان ماتاخاريبو و 

شـاند و تـاريخ را بـه نفـع     ك يمـ قهرمانان واقعي ملت را بـه بردگـي    ،پيش از استعمار در دورة
وي ه كـ جالب اينجاست . ردك يمجنگ و ستيز را ستايش هم چنين و ا .داد يماران تغيير كجنايت
زند و از تـاريخ پـر    ميبه سينه  وه راكزمان حالش، سنگ ميراث آفريقاي پرش  وران زندگيدر د
گويـد   بزرگ آفريقايي سخن مـي ظاهر هاي به  ه از امپراتوريكاوست . گويد ميسخن  آنغرور 

. شورهاي اروپـايي نبودنـد  كم از استعمارگران كا در استثمار مردم اين قاره كده شويينعقيه به ك
  :گويد چيست مي» ختاري« ه اصالًكسؤال روال در جواب به  در بخشي از داستان آدنبي

... هـا  وريوه، امپرتـ ك، شـ را، سـانگاي كمالي، چـا . ميراث اندوخته شده است ]تاريخ[
  ). 8 ها جنگل رقص(

لي از جشـن  كطور ، به ار دربار ماتاخاريبوكزن خيانت همان ياز طرف ديگر روال، يعن
و بـا  ا. هاي گروهـي متنفـر اسـت    يد بيش از حد آن برروي ارزشكأخاطر تبايل به اتحاد ق

  :گويد مي آميزلحني طنز
فقـط بـه    ،من بذاره تو خونة س راهش افتاد، پاشوكه هر كتونم اجازه بدهم  من نمي
  ...ه شايد خاله خانباجي منهكاين خاطر 

رقص ! (نهكه زندگي خودشو بكبابا بذاريد هر! زنه هم ميها حال منو به  بازي اين خاله
  )6-5 ها جنگل

هـاي   اري و ارزشكه جوامع آفريقايي اغلب براساس همكت اسنوردمن سيلر بر اين باور 
ان زنـدگي  كـ ترين ار خواه ناخواه در خصوصي ،از اين رو اين اصول گروهي ،گروهي استوارند
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رز ايـن طـ   نظر انتقاداتي مشابه نسبت بـه ا نيز به كشويين. ١)68-67(شوند  افراد دخالت داده مي
، مجبـور  هـايي پـرورش يافتـه    چنين سنتمتن  ه درك كاكح ةكدمو. ر در جامعه خود داردكتف

ـ به  آنان. ندكوت كاش س اثر هنريله به ديگر افراد قبي است در برابر حملة ردن كـ  كمنظور نزدي
ننـد،  ك يه تخريـب مـ  كـ دهند، و يا به قول دمو اصول جمعي، آن را تغيير ميه به كدمو اثر خالق

او احسـاس  . رود درون جنگـل مـي  بـه  وتاه و خود خواسته كه نيز از روي قهر به تبعيدي كدمو
ديگر در  -انش ساختهكاافتخار نيه به كتوتمي  -اش  ه ديگر روح و جانش با اثر هنريكند ك مي
  :گويد چنين مي ه چطور شد او به جنگل پناه آورد،كباره  ه در اينكدمو. نيست طارتبا

 ن وشـورا جمـع شـد   اعضـاي  . نمكـ خلـق   د اون اثروباي يدونستم واسه چ ياول نم
تـوي   ،ردمكـ  ي مـي كاكبايد روش ح رو درختي. ار انجام بشهكه بايد اين كتصميم گرفتن 

ـ  بعدش. اش داشت نگه شد از ديد مردم مخفي پس مي ،بود »اورو«بيشه   ه اونـو كـ دم فهمي
. نردكـ شه رو صاف ي بيدرختا باقي ردم، اوناكه تمومش ك وقتي. خانواسه جشن قبايل مي

ديگـه  . شـيدن كپهن هم به اونجا پت و جاده  هند و يردك كشاخ و برگ درخت رو هم پا
 ها رقص جنگل. (مردكمن ازش فرار . ديگه اثر من نبود. رسيد  جور ديگه به نظر مي هار يك
8(  

سرانجام نه تنهـا ارزش  ولي  ،گذارد ه خالقيت فردي خود را در اختيار ملت خود ميكدمو
ا حتـي  دهنـد و يـ   هاي گروهي تغيير مي نام ارزشبه ه آن را كبل ،دارند را پاس نمياثرش  يهنر
انديشد  چنين ميه كبنابراين دمو). 33 ها رقص جنگل(دارند  آن را مذموم مي ،مانند آدنبي يبرخ
  . است ياجتماع خود ه او منفور و رانده شدةك

 اصل و اصالت نژادي و فرهنگيه دليل توجه بيش از حدش به نهضت نگريتود همچنين ب
اين مسـئله   نيز حداقل در دو صحنه از نمايش خود نسبت به اكشويين. د قرار گرفتنيز مورد نق

و حتـي وجـود   دانسـته  ارآمد كي از اصالت تژادي را اصوالً ناكرده و ادعاهاي حاكگيري  موضع
زن «ه كـ اولين صـحنه همـان اسـت    . ندك ين قلمداد مكغير ممغشي را غل و بي  ن جوهرةچني
بـراي يـافتن    -نگريتـود گراهاسـت   ه در واقع اشاره بـه  ك -ها فريقايياز اين همه اصرار آ» مرده
راموش نگريتودگراها اين مسئله را ف). 5-4 ها جنگل رقص(شان در تعجب است  فرهنگي ريشة

                                                           
ل قارة ناهمگوني همچون آفريقا ادعـاي بـزرگ و تقريبـاً غيـر     ك البته بسط اين عقيده از جانب نوردمن سيلر به -1

  .قابل اثباتي است
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هـا در حـق مـردم     هاي آفريقا بدون در نظرگـرفتن جنايـات آن   وريه پاسداشت امپراتكاند  ردهك
زانـو درآوردن ملـل   ملـت در بـه    كه در آن عظمت يـ كا ي ردر حقيقت گفتار امپرياليست ،خود

ران او نيز وارد اسـت  كو همف اكشويينولي اين نقد بر . ندك تقويت مي ،هاست ديگر و غارت آن
چـرا ايـن   . گيـرد  ها صورت مـي  آفريقايي هاي فرهنگي فقط دربارة نستن ريشهه چرا مذموم داك

وري روم باسـتان را سـتايش   امپراتـ  وهكه شـ ك –اروپاييان  هيچ منتقدي دربارة سخنان را تقريباً
  ؟گويد ينم – نندك مي

 .نـد ك جنگ تروآ اشاره مـي به نگار دربار ماتاخاريبو  ه تاريخكست اي در صحنه دومين اشاره
ومـت ماتاخـاريبو   كه در دوران حكـ بين جنـگ تـروآ و جنگـي     اكشويينه كواتسن ارتباطي را 

نخست  ه اين ارتباط ايجاد شده در درجةك قد استواتسن معت. ندك تحليل مي ،گيرد صورت مي
ه اغلـب بـيش از   كـ اي بـوده   هـاي اسـطوره   چهـره  ا فريفتـة ه بشر در همه جكنشانگر آن است 

شـده   ها تنها در اميال شخصي خالصه مـي  هاي اعمال آن ه انگيزهكاند  خونخواران بيرحمي نبوده
تيـر دو   كجنگ تروآ با ييقي با اشاره به ا به طركشويينه كرسد  نظر ميبه بر اين،  افزون). 25(

شيده و از كم آفريقايي را پيش اكفاسد ح گذشتة طرف بحث كاز ي. نشان را هدف گرفته است
هـر دو ايـن   . اسـت  پـوچ شـمرده   ،ننـد ك آن افتخار مياروپاييان به  هكاي را  ديگر گذشته سوي
ـ  اند هراتاخاربو در صدد به ه ماكها، چه جنگ تروآ و چه جنگي  جنگ ه اختن آن است، بر سـر ب

ه بـه  كـ زيباروي يوناني است زن   در جنگ تروآ نزاع بر سر هلن،. دست آوردن زني هرزه است
نيز  ها رقص جنگلدر . رده و با پاريس شاهزاده تروآ گريخته استكهمسر خود منلوس خيانت 

جالـب اينجاسـت   . دربار او آمـده بو به رده و با ماتاخاريكهمسر خود خيانت به مادام تورتويس 
گـرفتن مـادام     بـازپس اي بـه   هلـن، هـيچ عالقـه    ه همسر نخست او، برخالف منلوس همسرك

اي واهـي بـراي    تفاوتي او به خشم آمده و به دنبال بهانـه  ولي ماتاخاريبو از بي. تورتويس ندارد
از پيش  تر ه او را خوار و ذليلك بنابراين براي اين. حمله به همسر نخست مادام تورتويس است

و جواب . ياوردهمسري برده براي او به به كه بايد جهيزية زني را هم كدهد  ه او پيغام ميند بك
در . دهـد  دست ماتاخـاريبو بـراي حملـه مـي    اي به  منفي همسر نخست به اين درخواست بهانه

ه آفريقاييان و يـا هـر ملـت    كها و تصرفاتي  ه بسياري از جنگكدهد  نشان مي اكشويينحقيقت 
  .شخصي بوده است  امالًكنند براي مقاصد پوچ و يا ك ديگري به آن افتخار مي

ا بـه  كشـويين  كشـ  دهنـدة جنگ تروآ نشان نگار دربار ماتاخاريبو به  همچنين اشارة تاريخ
 پـيش  ةدورپيروانش به  كنوستالژي حسه ك ياست؛ جنبشجنبش نگريتود  پردازان ادعاي نظريه

ه سـلطة اسـتعمارگران آن را   كـ آفريقايي همراه است » ناب«فرهنگ  بهها  از استعمار، با اعتقاد آن
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دربار از ادبيـات   ه حداقل سخنورانكوآ بدان معناست سخن راندن از جنگ تر. ردهكدار  خدشه
فرهنگ پيش از استعمار حـداقل از ديـدگاه    ،در نتيجه. اند هاي غيرآفريقايي با خبر بوده و نوشته
اصـطالح غيـر محلـي    هايي از عقايد به  يي نبوده و رگهآفريقا  املكو به طور  كا پاكشويينادبي 

ان هـر گونـه   كـ امار ادعـاي  كـ با اين  اكشويينتوان گفت  در نتيجه مي. در خود جاي داده است
توسـط نگريتودگراهـا مـردود     ،آفريقايي را حتي اگر فاسـد هـم باشـد   ل كاستخراج فرهنگ در 

  .شمرد مي
 ،نگـرد  ترديد مي ا به بحث اصالت فرهنگ با ديدةكشويينچند  ه هركبايد به خاطر داشت 

هـا در   شخصـيت  زنـدگي دو گانـة  . نـد ك يد مـي كملت تأ كولي بر ارتباط بين گذشته و حال ي
هـا چهـل    شخصـيت . اردنشان از اهميت درهم آميختگي فرهنگي مردم آفريقا د ،گذشته و حال

ه پيشرفت ك ا باور داردكشويين. بگريزند توانند از بعد تاريخي خود سختي ميه به كاند  هايي هكت
ه مرد و زن مـرده  كهر چند . ندك كلي پاكطور ملت را به  كتواند ردپاي گذشتة ي نمي صنعتي
هايند، ولي هيچ چيز قادر به رانـدن آنـان    نندگان جشن اتحاد قبيلهكشرمساري برپا ةظاهر مايبه 

ه نمـاد مدرنيتـه و   كـ دود و دم ماشـيني   ه بـا كن قبيله سعي دارند ناكحتي سا. از آن ميان نيست
هـاي خـود در    هـا و خـوبي   ان با تمـام بـدي  كولي نيا ،آنان را از ميان خود برانند ،صنعت است

 اكشـويين ولـه  (پذير نيسـت   انكو رهايي از آنان ام ملت ماندگاراند كاطرة جمعي فرهنگي يخ
ه كنيد ك آيا باور نمي«: گويد مين همراهان رئيس قبيله ناكي از ساكو يكره آگباكهمانطور ). 136

 هـا  رقـص جنگـل  (» انه رهايي يابيد؟كودكهايي چنين  ان خود با لعبتكتوانيد از شر نيا شما نمي
هـايي نـو بـدان     هكه تكهرچند  ،ه سنت ميرا نيستكبر اين ادعاست  اكشويينبه بيان ديگر ). 41

  .شود اضافه مي

  جهنتي
نقدها، جنبشي تـاريخي و   نگريتود با وجود همةه جنبش كرد ك روي هم رفته، بايد اذعان

هاي  پايهبر ه اين جنبش كهرچند . شورهاي آفريقايي بودكمهم در راه استقالل و استعمارزدايي 
ولـي در   ،)61فـانون   براي مثال رجوع شود به( خصومت فرهنگي و گاه حتي نظامي استوار بود

ه رنـگ پوسـت پـيش فـرض     كـ وشـيد  ك اي مـي  ردن زمينه براي گسترش جامعهكآخر در آماده 
  .در حقيقت نهضت نگريتود شروعي بود براي هدفي واالتر. بسياري از مسائل ديگر نباشد

نظريـات  بـه   ارگيري گفتمان استعمارگر بـا نگـاهي  ك شايد بتوان عمل نگريتودها را در به
تـوان آن   ده و ميدفعات در مستعمرات اتفاق افتا به» بابا«گفته  .تر توضيح داد روشن »بابا«هومي 
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تـوان گفـت تقليـد     و مي). 102بابا ( ردكخالصه » تاب انگليسيكباره و اتفاقي كشف يك«را در 
» محل فرهنگ«تاب كاو در . است ري امپرياليسم با نظريات بابا سازگاركنگريتودگراها از نظام ف

روزي . پردازد استعمار هند مي شيش بريتانيايي در دورةك كتوسط ي بررسي داستان نقل شدهبه 
ه كـ نـد  ك مشـاهده مـي  گروهي از مردم فقير را  ،زند شيش خارج از شهر دهلي قدم ميكه اين ك

پرسد و پيرمردي  تاب ميكاوي از نام و نشان كنجكاز سر شيش ك. اند تابك كغرق در مطالعة ي
شـيش پـس از تـورق    ك. فرشته براي آنـان آورده  كه يكتابي است كگويد اين  در جواب او مي

شـيش  كاحتمـال فـراوان    ه بـه كـ تاب همان انجيل اسـت  كه كود ش تاب متوجه ميكفحاتي از ص
مـال  كبـا   ند، امـا ك شيش واقعيت را بازگو ميك. ن را در اختيار اين مردم گذاشته استديگري آ

ن است كاين غير مم« :گويد پذيرد و در جواب مي ه پيرمرد سخنان او را نميكيابد  تعجب درمي
ه كـ دليلـي  . »آورده باشد سرزمين تاب آسماني را براي مردم آنكشيش اين ك ه فردي همچونك

از  ان اوكشيش و هـم سـل  كه كبدين دليل «: قابل تأمل است ،آورد پيرمرد براي سخنان خود مي
تـاب را از  كه پيرمـرد  كـ گيرد  طور خالصه بابا چنين نتيجه ميبه . »خوردن گوشت ابايي ندارند

در حقيقـت  . ننـد كتاب را بـراي او تفسـير   كه كدهد  آنان اجازه نميبه  ، وليگيرد ها مي انگليسي
سـتر  الم انجيـل را در ب كپيرمرد . الم الهيكتا  ،قدرت استعمار بريتانيا است بيشتر نمايندةانجيل 

رار، ترجمه، تعبير غلط كت«استعمارشده  تاب به وسيلةكبه قول بابا . ندك فرهنگي خود تفسير مي
را از گفتمـان اسـتعمارگران بـه     هاي دوتايي نگريتودگراها نيز تقابل ١).102(»شود جابجا مي] و[

رقص  نامة نيز در نمايش اكشويينوله . دار بردنك سم بهگرفتند و آن را بر ضد خود امپريالي عاريه
وجوه مثبت و منفي اين نهضـت فرهنگـي داشـته    نقادانه به رده است تا نگاهي كسعي  ها جنگل
نگرانـه عاقبـت تقويـت     ميالدي نوشته شده با نگاهي آينـده  50 ه در دهةكنامه شاين نماي. باشد
 متفـاوت از گذشـتة   يا بـا روايتـ  كشـويين  .ندك هاي دوتايي را به مخاطب خود گوشزد مي تقابل
 ،بـرد  هاي فلسفي اين نهضت را زير سؤال مـي  پايه –نگريتودگراها  ادعاهايبر خالف  -ملتش 

چيز خوبيـه، منظـورم اينـه تـا وقتـي زيـاد       «: دگوي ه ميكجا  ه آنكموولي در عين حال از زبان د
 .ندك پتانسيل استعمارزدايي اين جنبش اذعان ميبه  )6 ها رقص جنگل(» رار نشهكت

                                                           
ه دايـره  كه در چنين حالتي اين استعمارگر است كن اين نقد بزرگ بر نظريه التقاط فرهنگي بابا وارد است كولي -1

  .ندك اي را بازي مي ه نقش فعال و خودآگاهانهكتنها اوست  ند وك تفسير را معيين مي
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