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 .بندي مفصل ،دلبند رمان ،موريسون ،منطق گفتگويي ،روايت كالن ،گفتمان واژه هاي كليدي:

 مقدمه -1
ـ  در (J. F. Lyotard)ژان فرانسوا ليوتـار   دارد كـه   مـدرن اعـالم مـي     وضـعيت پسـت   ةمقال

ي كنـوني جوامـع   به اعتقـاد وي، در فضـا   ر وبه عبارت ديگ ،اند ها ديگر از كار افتاده فراروايت
در فضايي چندآوايي با هم در تعامل خواهنـد بـود.    (Little narrative)هاي خرد  غربي روايت
ناظر بر همين معناسـت.   )M. Bakhtin( از ميخائيل باختين "منطق گفتگويي" ةاز طرفي، نظري

ا هـ  خواه در كنـار صـداي سـاير شخصـيت     تيتمام ةهايي را كه در آنها صداي نويسند وي رمان
نامد. بدين معنا كه هر شخصيت روايـت خـود را    مي (Polyphonic)شود، چندآوايي  شنيده مي

 Ernestoسازد. از طرف ديگر، ارنستو الكـال (  برمي هراس از قضاوت شدن توسط نويسنده بي

Laclau) ــه ــه  )Ch. Mouffee) و شــنتال موف ــر ب ــان برت ــق گفتم ــر چگــونگي تعلي وســيلة  ب
بنـدي پديـد    كنند و مي كوشند تا انسدادي را كه مفصـل  ور تأكيد ميهاي شنا ساختارشكني دال

آورده است، خنثي كنند. در حقيقت در نظرية گفتمان الكال و موفه صداهاي بـه حاشـيه رانـده    
شود. در نهايت نويسندگان بـر   آوايي شدن اين رمان مي شوند و همين سبب چند شده شنيده مي

 اروپايي ارائه دهند.-ابر هژموني مسلط آمريكاييآن اند تا مدلي براي مقاومت در بر
نشان دهندة ادامـة حيـات    -با توجه به نظرية باختين -وجود صداهاي مختلف در كار ادبي

سـياهان و   -هاي بـه حاشـيه رانـده شـده     فرهنگ هاي شناور در حوزة گفتماني است. خرده دال
اق معاني طـرد شـده بـه آنهـا سـعي در      هاي شناور را به كار گرفته و با الح ل دا -بوميان آمريكا

آوايي  با خاصيت چند دلبندهايي مانند  بندي عناصر درون گفتمان خاص خود دارند. رمان مفصل
بودن اين قابليت را دارند كه در آنها خواننده هم با گفتمان هژمون و هم با حوزة گفتماني آشنا 

ه فروپاشـي نظـام معـاني تثبيـت     خوا هراس از قضاوت از سوي نويسندة تمامت شود و خود بي
سفيدپوسـتان بـورژواي آمريكـا بـا در اختيـار داشـتن امكانـات مـادي و          شده را نظـاره كنـد.  

پوسـتان و...    زمـين، رنگـين    ايدئولوژيك، روايتي را برساختند كه در آن سـياهان، مـردم مشـرق   
(ر. ك. سـعيد   آمدنـد  فرهنگ و غيرقابل اعتماد به حسـاب مـي   سواد، غيرمتمدن، بي وحشي، بي

بايسـت در خـدمت    روايت سياهان كه قدرت تعقل ندارنـد مـي  ). در اين كالن271-87 ،1978
آيند در خدمت رفاه هرچه بيشتر آنهـا. فراروايـت    سفيدپوستان قرار گيرند، وسايلي به شمار مي

) 356 ،1979هاي عقالنيـت عصـر روشـنگري اروپاسـت (ر. ك. ليوتـار       سفيد كه يكي از ميوه
بيش از شصت "مدنيت آمريكايي و كشتار  ي ازشكاي جز استثمار سياهان، تروريسم با رو هنتيج
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. الكال و موفه در نظرية گفتمان خود برآن انـد  ) نداشت1 ،1998(موريسون  "سياه ةميليون برد
توان گفتمان هژمونيك را متزلزل ساخت و  تا نشان دهند كه با كمك گرفتن از ساختارشكني مي

بندي كرد. به عبارت ديگر ، وقتي كه گفتمان  ناور را درون گفتمان ضد هژمون مفصلهاي ش دال
شود فضا براي شنيدن صداهاي متفاوت و متكثر فراهم مي شود. تالش  مسلط ساختارشكني مي

ها در نظريـة گفتمـان    روايت باختين براي آزادسازي صدا در رمان و ليوتار در اعالم مرگ كالن
 شود. هايت پختگي به روشي ديگر بيان ميالكال و موفه در ن

 ةايـن واقعيـت اسـت كـه نويسـند      ةكننـد  گفتگويي در كار ادبي تعيـين  مفهومي چون منطق
ــد در    تمامــت ــان ديگــر، قــدرت اينكــه بتوان ــه بي ــدارد؛ ب خــواه ديگــر آن قــدرت ســابق را ن
هـاي داسـتان سـيطره داشـته باشـد       تخفيف بر ذهـن خواننـده و سـاير شخصـيت     بي حضوري

هـايي هسـتند كـه نتيجـة      در واقع دو نظرية ياد شـده تـالش   ).135-104 ،1981باختين  (ر.ك.
آنها در نظريـة گفتمـان الكـال و موفـه قابـل مشـاهده اسـت. ليوتـار و بـاختين جامعـه            اصلي

ــا ســاير    اي مــي عرصــه را ــدرت خــود را در مصــاف ب ــدلول اســتعاليي ق ــد كــه در آن م دانن
هاي ياد شده را به نظرية گفتمان نزديك  د. نكتة اصلي كه نظريهده ها/صداها از دست مي روايت

هاي به حاشيه رانده شده/سركوب شـده اسـت. بـه بيـان      كند خاصيت ساختارشكني فرهنگ مي
هـاي تثبيـت    هاي حـوزة گفتمـاني، دال   هاي سركوب شده با به خدمت گرفتن دال ديگر، اقليت

در  كننـد.  ) مـي crisisمان چيره را دچار بحـران ( را متزلزل ساخته و ساختار گفت -ها وقته -شده
بعـدي صـداي    سـاختن فضـايي چنـد    رمان ذكر شده، توني موريسون در تالش است تـا بـا بـر   

را كه مختص سـياهان اسـت برسـازد، و در نهايـت     گفتماني هاي سياه را آزاد سازد،  شخصيت
هـا   عـه آمريكـا كـه سـال    سياهان جام ت سفيد را به چالش بكشد.يمعيار معقول بودن كالن روا

بنـدي گفتمـاني    اند با به ياد آوردن گذشته سعي در مفصل تحت انقياد سفيدپوستان بورژوا بوده
نويسـي را ابـداع    موريسون تكنيـك خـاص خـود در داسـتان    خاص خود دارند. به اين ترتيب 

(ر.ك.  نامد مي (Literary Archeology) "شناسي ادبي باستان"كند. وي اين روش را نوعي  مي
شناس كه به واسـطة كشـف    ). به بيان ديگر، همانند يك باستان395 ،1996ويدوسون و بروكر 

بـه عنـوان يـك     -اشياء قديمي قادر است روايت مردمـان گذشـته را برسـازد، موريسـون هـم     
به واسطة به ياد آوردن/ نگاه كردن به تصاوير/ خاطرات گذشته در جهت برسـاختن   -نويسنده

هـاي داسـتان از بـه يـاد      ن از آنها برآمده است. در رمان دلبند اگرچه شخصـيت روايتي ديگرگو
گردد و آنها را  آوردن گذشته اكراه دارند، ولي تصاوير/ خاطرات گذشته مدام به ذهن آنها بازمي

اي كه در آن فراروايت سفيدپوستان تنها صداي حاكم  سازد تا با به ياد آوردن گذشته مجبور مي
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 گفتمـان گونـه اسـت كـه     مخـتص بـه خـود را برسـازند. ايـن      گفتمـاني كا بوده، آمري ةبر جامع
هاي داستان  شود. اعتراض شخصيت سفيدپوستان در فضاي چندآوايي رمان به چالش كشيده مي

يعنـي همـان تكنيـك موريسـون كـه از آن بـه        -رسـند  كه همگـي از تصـوير بـه روايـت مـي     
) 152وري، اصـالح و بـازگفتن (ر.ك. موريسـون    در قالب يادآ -كند شناسي ادبي ياد مي باستان

شود. تروريسم و بربريت مدرن ناشي  تاريخ برساخته شده توسط سفيدپوستان بورژوا اظهار مي
به چـالش   ها ثبات وقتهشود و  سفيد به وضوح در روايت آنها از بردگي خود بيان مي گفتماناز 

 شود. كشيده مي
نوبل ادبيات در سال  ةكه موفق به دريافت جايز توني موريسون اولين زن سياهپوستي است

اي بـه نـام خـود در     ميالدي شده، او همچنين نخستين زن سياهپوستي است كـه كرسـي   1993
مشـكالت سـياهان در    ةكننـد  دانشگاه پرينستون آمريكا دارد. حجم وسيعي از كارهاي او بازگو

آواز )، 1973( سـوال )، 1970( تـرين چشـم   آبـي توان بـه   آمريكاست كه در اين ميان، مي ةجامع
) اشاره كرد. 2003( عشق)، و 1999( بهشت)، 1987( دلبند)، 1981( قير ةبچ)، 1977( سليمان

با توجه به اهميت موضوع، كارهاي وي در ايران و جهان مورد توجه پژوهشـگران، منتقـدان و   
از  خوانش انتقـادي وان توان به كتابي با عن ادبيات قرار گرفته است. از جمله مي ةمترجمان حوز

عبدالعلي دستغيب اشاره كرد. پيرسه در اين كتاب، سـه رمـان    ة) ترجمAne Pierseآنه پيرسه (
اثـر موريسـون اسـت. از جملـه      دلبندادبيات زنانه را به سبك باختين نقد كرده كه يكي از آنها 

 Doreathaليـا ( از دوروتـي با  پشرفت آگاهي طبقاتي توني موريسونتوان به  كارهاي ديگر مي

Mbaliaموريسون به شمار مي آيد. هارولـد  ترين چشم  آبيكه نقدي موشكافانه از  ) اشاره كرد
 ةبــا گــردآوري مقــاالتي از منتقــدان مختلــف دربــار 2005) در ســال Harold Bloomبلــوم (

در آن بـه   تـرين چشـم   آبـي  منتشر كرد كه آثاري دربارة توني موريسونموريسون، كتابي به نام 
هاي جنسي سياه، سياهپوستان آمريكا،  سياستتوان به كتاب  خورد. از ديگر آثار او مي شم ميچ

 2004) اشاره كـرد كـه بـه سـال     Patricia Collinsاز پاتريشيا كالينز ( جنسيت، راسيسم جديد
پرداختـه   يـاد شـده  هـاي   در ادامه با تمركز بيشتري به نظريه توسط انتشارات راتليج چاپ شد.

فـوق   هاي هايي از متن رمان و با كمك گرفتن از نظريه و در قسمت بعد با آوردن مثالشود  مي
سفيد دچار بحـران شـده   گفتمان به صورت عملي نشان داده خواهد شد كه چگونه مشروعيت 

 است.
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 بحث نظري ةتاريخچ :بحث و بررسي -2
گفتمـان الكـال و   نظريـة  غالب در  گفتمانخواه  پروژه از كار انداختن/ تعديل قدرت تمامت

موفه بيشترين وزن را دارد. نظرية يادشده كه سعي دارد تا درها را بر انقيـاد ببنـدد بـر دو پايـة     
شناسي سوسوري بنا نهاده شده است، هر چنـد در نهايـت از ايـن دو عبـور      ماركسيسم و زبان
ي در تبيـين و  شود. نظرية گفتمان الكال و موفه قابليت بسيار زيـاد  مدرن مي كرده و كامال پست

اجتماعي را دارد. در ماركسيسم ارتـدكس ايـدئولوژي در   -توضيح مسائل و موضوعات سياسي
زيربناي اقتصادي توليد مي شود كه در نتيجه امكـان مقاومـت بـراي طبقـات فرودسـت كـه از       

يـة  گيـري از نظر  نمايد ولي الكال و موفه با بهره بهره اند تقريباً ناممكن مي امكانات اقتصادي بي
) اين مشكل را حل كرده اند. گرامشي بـا طـرح اينكـه    A. Gramsciهژموني آنتونيو گرامشي (
حـداقل از لحـاظ    -شود امكان ابراز مخالفت براي طبقات فرودست هژموني در روبنا توليد مي

را فراهم مي آورد. از منظر الكال و موفه عرصة اجتماعي عرصة گفتماني بوده كه در آن  -نظري
بـه  ). Laclau and Mouffee in Martin 2002, 146ين زيربنا و روبنا وجـود نـدارد (   تمايز ب

الكـال و  رمـان، از   ةهاي باختين با نام آزادسازي صدا در حـوز  توان از نظريه مي گاننظر نگارند
سياست، و همچنين از نظريـة ليوتـار بـه     بخشي به صداي مخالف در حوزة به عنوان معنا موفه

فرهنگ ياد كرد. در رمان دلبند، بردگان سـياه كـه بـه     ةگرايي در حوز وعي تكثرعنوان پذيرش ن
حاشيه رانده شده بودند در فضاي چندآوايي رمان آزادنه و بدون اينكه توسـط نظـارت فراگيـر    

(Panoptican Tower)  ة) هژموني سفيدپوستان قضاوت شوند گذشـت 123 ،1977(ر.ك. فوكو 
. در حقيقـت،  بندي مي كننـد  ا درون گفتمان خاص خود مفصلعناصر آن رخود را بازسازي و 

هـاي مـورد ادعـاي فراروايـت سـفيد در       گونه كه قبالً اشاره شد، معيار ارزشمندي گـزاره  همان
ياد شـده، رابطـة آنهـا بـا     ي ها گيرد. در ادامه نظريه فضاي چندآوايي رمان مورد پرسش قرار مي

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.بي هاي اد يكديگر و كاربرد آنها در نقد متن

 ساختارشكني نظام انقياد -2-1
هاي ليوتار و باختين و ربط آنها با نظرية گفتمان از آن روسـت كـه در اولـي     اهميت نظريه

هـاي   شود و راه براي ادامة حيـات روايـت   ها به چالش كشيده مي خواه فراروايت قدرت تمامت
شـود و   خواه در عرض ساير صداها نهاده مي تمامتماند و در دومي همين قدرت  محلي باز مي
نه تنها فرارروايت سـفيد بـه چـالش     دلبندتواند ساير صداها را نيز بشنود. در رمان  خواننده مي
شود و همچنين همة شخصيت هاي رمان در فضايي چند آوايـي خـود را ابـراز مـي      كشيده مي
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ه در آن مفـاهيم سـركوب شـده بـه     كنند بلكه ما شاهد نوعي برساختن گفتمان نيـز هسـتيم كـ   
شوند. به همين منظور از نظرية الكال و موفه نيز در نقد  بندي مي صورت كامالً هنرمندانه مفصل

 رمان يادشده استفاده خواهد شد. 
هـا   هايي كه به عنوان وقته الكال و موفه معتقدند كه گفتمان تالشي است براي تثبيت تفاوت

). هدف اصـلي از  96اند (الكال و موفه،  ) شدهarticulationندي (ب در يك ساختار باثبات مفصل
ــاي       ــاير معناه ــذف س ــر ح ــرف ديگ ــاز و از ط ــورد ني ــاي م ــت معن ــان تثبي ــاختن گفتم برس

 )signifiedهـاي(  مـدلول  -) معناهـاي گونـاگون  signمخرب/مضراست. از آنجا كه هر نشانه (
ا را كه براي نظام معنايي خود مفيـد مـي   ها به طور طبيعي آن مقدار از معن دارد، گفتمان -متنوع

نهادهـا، اشـياء، موضـوعات و     گزينند و بقيه ناگزيرند از حذف/طرد. وقتي به افـراد،  يابند برمي
شود كه به اين رابطـه در   اي برقرار مي غيره معنايي واحد اطالق مي شود در واقع بين آنها رابطه

بندي به عملي گفتـه مـي شـود     ديگر، مفصل شود. به عبارت بندي گفته مي نظرية گفتمان مفصل
سـيلة آن هويـت هـايي     و شـود كـه بـه    ) برقـرار مـي  elementاي بـين عناصـر (   كه در آن رابطه

). بعد از آنكه به يك عنصر معنـاي مـورد نظـر    105شوند (الكال و موفه،  وابسته/مرتبط زاده مي
ارج و بـه يـك وقتـه    ) خـ floating signifierجـوش زده شـد، آن عنصـر از حالـت شـناور (     

)momentشود. وقته هاي درون يك گفتمان حول يك يا چند دال مركزي ( ) تبديل ميnodal 

pointاند. از منظر الكال و موفه ظهور يك گفتمان از طريق تثبيت نسبي معنـا   بندي شده ) مفصل
ي يـك دال  ). از آنجا كه معناهاي متنوع برا112، همانهاي خاص اتفاق مي افتد ( حول گره گاه

بايست معناهاي مخرب را حدف كرد. معناهـاي طـرد شـده نـابود      خاص وجود دارد طبيعتاً مي
) field of discursivelyنخواهند شد بلكه در جايي خارج از گفتمان كه به آن حوزة گفتماني (

 دهند. شود به حيات خود ادامه مي گفته مي
به آزادسـازي صـدا در نظريـة بـاختين و     كاركرد حوزة گفتماني در نظرية الكال و موفه مشا

هـاي   ها در نظرية ليوتـار اسـت. حـوزة گفتمـاني نقطـة آغـازين گفتمـان        اعالم مرگ فراروايت
گذار باشـند.   توانند به شدت تأثير سازي معناهاي حذف شده كه مي متخاصم است: محل ذخيره

وقتي كه همة آنچه مـا  وقتي همة آنچه ما هويت مي خوانيم نسبي است ... همچنين "در نتيجه 
) پـس بـراي   113، همـان ( "تواند به واسطة حوزة گفتماني سـرنگون شـود   دانيم مي گفتمان مي

فرايند دگرگوني عناصر به وقته ها نيز هيچ گاه پاياني نخواهد بـود. بـه بيـان ديگـر، معناهـا در      
شـوند.   مـي  بنـدي  هاي رقيب مفصـل  دار مدام حذف/طرد و دوباره توسط گفتمان فرايندي ادامه

همان طور كه قبالً گفته شد عمل مفصل بندي تثبيت معناست. حال وقتي معناهاي تثبيت شـده  



 257 از توني موريسون دلبندگفتماني در رمان  سازي و منازعات گفتمان

شـود. هژمـوني در نظريـة الكـال و موفـه       ها تزريق شدند آن گفتمان هژمونيك مـي  به همة دال
هـاي   آيد كه در جامعه بر سر يك معناي خاص اجماع حاصـل شـود. دال   هنگامي به وجود مي

شوند و از شناور بودن به حالت انجمـاد معنـايي درمـي     شده در جاي خود ثابت ميهژمونيك 
شـده بـا    هـاي سـركوب   شـود. فرهنـگ   ) گفته ميclosureآيند كه به اين حالت انسداد/توقف (

كننـد تـا ثبـات معنـايي را بـه چـالش بكشـند. در واقـع          شـكني سـعي مـي    استفاده از سـاختار 
هـا سـت. گفتمـان     زدن معناهاي حذف شده به وقتـه  ساختارشكني گفتمان مسلط همان جوش

 شود. مسلط در نظرية ليوتار فراروايت خوانده مي
 ةخواه كه هـدفش معنابخشـي بـه همـ     كالن/ فراروايت داستاني است تمامت ليوتاراز منظر 

فرهنگ و سياست در جوامـع غربـي حضـور دارنـد. بـه       ةهاي فردي است كه در عرص روايت
هـا   معنابخشي كالن روايت ةهاي فردي از ادغام شدن/ هضم شدن در پروژ يتاعتقاد ليوتار، روا

 -است براي حضور نيروهـاي فرهنگـي گونـاگون    كه بستر -ورزند چرا كه فرهنگ اجتناب مي
ها (نيروهـاي توتـاليتر). افـراد در     روايت تحول و مناقشه است نه حضور هميشگي كالن ةعرص

هاي ارائه شده ماننـد   يمان و اعتقاد خود را به فراروايتجوامع غربي بعد از جنگ جهاني دوم ا
 مسيحيت از دست دادند، چرا كه پيامد آنها چيزي جز قتل، كشتار، جنـگ و  و علم، روشنگري

ها را تأمين كنند در جهـت بـه    خواستند آزادي و رستگاري انسان هايي كه مي نبود. روايت غيره
ت بـه كـار گرفتـه شـدند. فراروايـت سفيدپوسـتان       استثمار كشيدن و غارت وجود او از انساني

هاي توتاليتر به شمار آورد. روايتـي كـه در    ديگري از اين دست روايت ةتوان نمون آمريكا را مي
هـايي را   و روايـت  نـد آن سفيدپوستان بورژوا تاريخ رسمي آمريكا را به نفع خود مصـادره كرد 

) شد كه با مـنِ سفيدپوسـت متفـاوت    The Other( برساختند كه در آنها سياه تبديل به ديگري
 است. 

فرهنگ غرب اكنون حضـوري قـاطع دارد نـوعي چنـدگانگي و كثـرت       ةآنچه كه در عرص
هاي زباني ناهمگون يا كامالً ناساز و ناموافق است كه هر كدام واجد معيار ذاتي و دروني  بازي

لبند به ياد آوردن گذشـته  يي در رمان داخاصي براي خود است. پيامد منطقي اين فضاي چندآو
به منظور شنيده شدن و بازنويسي تاريخ رسمي آمريكا ست. هر شخصيت تصويري از حوادث 

سـازد كـه    گذشته را در ذهن دارد و بر مبناي همين تصاوير روايـت خـود از گذشـته را برمـي    
تـاريخ   هاي سياه هر كدام به نوبة خـود  شخصيت تواند در مقابل تاريخ رسمي آمريكا باشد. مي

بـه  آوايـي مـي كنـد.     آورند كه اين خود فضاي رمان را كامالً چند حذف شدة خود را به ياد مي
هاي مختلف/ متضـاد كـه    باختين كار ادبي محلي است براي تعامل بين صداها و گفتمان ةعقيد
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ت بخش اس منطق مكالمه استوار است. به بيان ديگر، از منظر وي، زبان آزادي ةاين تعامل بر پاي
ــون  ــلدن و ويدوس ــدرت    ).39 ،1993(ر.ك. س ــك ق ــنده ي ــا نويس ــاختين راوي ي ــر ب از منظ

نمايـد.   گاه متضاد معرفي و متعهـد مـي   خواه نيست بلكه او خود را به اشكال متفاوت و تمامت
نويسنده خدا نيست، خـود در  "نويسد:  نويسنده نظري مشابه دارد، وي مي ةژان پل سارتر دربار
گونه گفت كه واقعيت در تعامل  توان اين مي واقع). در 36 ،1947(سارتر  "كند جنگ شركت مي

هـا واقعيـت را بـه نمـايش      مناسـبات ميـان شخصـيت    ،شود. به بيان ديگر ها ظاهر مي ميان ايده
اند نه مورد يا ابژه. به عبارت ديگـر، خـود    ها موضوع يا سوژه گونه رمان گذارد. افراد در اين مي
بنـدي كننـد.    گاههاي خاص فرهنگ خود مفصل هاي شناور را به گره تا دال دتوانند و مختارن مي

كـه   هژمـون شـود و گفتمـان    شكسته مـي  مسلط گفتمانتعريف شده در هژموني  به اين ترتيب
) غيـره  سعي در خاموش كردن صداهاي مخالف (سياهان، بردگان، خارجيان، زنـان، شـرقيان و  

 شود. شود به شدت به چالش كشيده مي داشته تا خود به عنوان صداي غالب مطرح

 دلبنددر رمان  سفيد گفتمانبه چالش كشيده شدن  -3
ها همه جا هستند: در سـينماها، تئـاتر،    داستان"اي دوطرفه است.  بشر و روايت رابطه ةرابط
هـا   ما هـر روز از داسـتان   ةها و رمان. هم هاي بازرگاني، اشعار، مقاالت روزنامه ها، پيام انيميشن

). 41 :1998(رويـل و بنـت    "شـود  ها شكل داده مي بريم و زندگي ما به واسطة داستان هره ميب
استمرار/ تحكـيم برتـري سياسـي،     به منظورهايي را  آمريكا روايت/ گفتمان ةسفيدپوستان جامع

كه نماد حضـور قـاطع    (School teacher)ند. معلم مدرسه  ا هفرهنگي و اقتصادي خود برساخت
گونـه در مـورد خـود     كنـد تـا ايـن    آمريكاست، بردگان را مجبـور مـي   ةد در جامعسفي گفتمان

شـاخ،   دنـدان، گاوهـاي نـر بـي     هاي نگهباني بي در ميان نژاد انسان، سگ انيمتجاوز"بينديشند: 
هـاي   هاي متداول در ميـان آدم  هايشان قابل ترجمه به هيچ يك از زبان ههايي اخته كه شيه اسب

سياهان، بردگان، خارجيان، شرقيان و... كـه   ،. در نتيجه1)191 ،1998ون، (موريس "متمدن نبود 
گيـر   دورند، راهي جز تمكين در برابر هژموني همه كس هسفيدپوستان ب ةاز استانداردهاي جامع
كنـد كـه    هايي درون گفتمان سفيد تبديل مي ها را به وقته معلم مدرسه دال گفتمان حاكم ندارند.

شوند. وي سياهان را  نشانه هاي زباني تثبيت شده، و معاني غير رانده ميدر اين صورت معاني 
آورد قابل قياس با حيواناتي مثل سگ، گاو و اسب. در نظر معلم مدرسه  مخلوقاتي به شمار مي

 __________________________________________________________________________  

 ها از ترجمة خانم دقيقيان استفاده شده است.  در تمامي نقل قول -1
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بنـدي   هـاي مـدرن هسـتند. آنچـه وي مفصـل      سياهان نژادي پست و خالي از هنجارهاي انسان
) تبليـغ و   Ideological State Apparatusئولوژيك حكـومتي ( هاي ايد سيلة دستگاه كند به مي

قهرمـان و شخصـيت    -(Sethe)ست شوند.  با گذر زمان تبديل به معيارهايي براي شناخت مي
اي را كه بر پشت داشـت   آورد از روزي كه مادرش نشانه اي را به ياد مي خاطره -اصلي داستان

. سـت خطـاب بـه    و نداردبرده بودن ا مدلولي جز، بر پشت دال تثبيت شدهبه او نشان داد. اين 
 ة). ايـن صـحن  96 ،(همـان  خواهد يكـي از آنهـا را داشـته باشـد     گويد كه او هم مي مادرش مي

ست كه در آن اخالق بردگـي از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل       ا اي لحظه ةدهند  سمبليك نشان
همچنين طلب چنين عالمتي بـر  شود. عدم آگاهي از معناي وحشتناكي كه اين نشانه دارد و  مي

سفيدپوستان در ست كامالً درونـي شـده بـود. ايـن      گفتمان مسلطآن است كه  ةدهند بدن نشان
گـاه محـل    هـيچ  گفتمان يـاد شـده  ست كه در آن معيار معقول بودن ا اي دوره ةدهند واقعه نشان

 منازعه/ مناقشه واقع نشده بود.
 هـاي ضـد اسـتيال    عة آمريكا با استفاده از گفتمانهاي پاياني قرن بيستم سياهان جام در دهه

)counter hegemonic discourses(- هـايي را در جهـت    تالش -طور كه قبالً اشاره شد همان
اي از ايـن   هـاي تـوني موريسـون نمونـه     از آن خود شـروع كردنـد. نوشـته    گفتمانيبرساختن 

كننـد...   ا اين عبارت قطع مـي نويسندگان هميشه روايت خود را ب"نويسد  هاست. وي مي تالش
اي بيفكنيم... آنها راجع به مسائل زيادي سـكوت   شود بيان كرد پرده بگذاريد بر مسائلي كه نمي

بـه عبـارت    ).109-110، 1987(موريسـون،   "كردند و چيزهاي زيادي را هم از يـاد بردنـد   مي
اسـتفاده قـرار    ديگر، معاني ترد شده در حوزة گفتماني حتي توسـط خـود سـياهان هـم مـورد     

جو بود. پر از زهـر كـودكي    كينه 124": است در آغاز رمان فضا، پر از كينه و نفرت گرفت. نمي
)، هيچ رنگي وجود ندارد، هرچه هست خاكسـتري اسـت:   11، 1998(موريسون،  "خواره  شير

 ست. بعد از ة) و حضور مداوم روح در خان12(همان،  "بلواستون ةاي خاكستري در جاد خانه"
به واسطة فشار هژمونيـك گفتمـان    ة عناصر شناوري كهبه داستان، هم (Paul D)ورود پل دي 

گردد و در فرايندي  ها بازمي ، به ضمير خودآگاه شخصيتندبرتر سفيدپوستان سركوب شده بود
). تصاوير گذشـته  152 ،(همان "شود مي بندي) (مفصل روايت، اصالح و برساخته"دوار دوباره 
روند كه در آن ست دختـر دو   اي مي شوند و به سمت لحظه ها زنده مي شخصيت مدام در ذهن

رساند. موريسون تكنيك خاص خود را براي برساختن  ) را به قتل ميBelovedاش، دلبند ( ساله
سياه كشته شده) خود و متعاقبـاً بركشـيدن حجـاب از     دة(شصت ميليون بر ةگمشد ةقبيلتاريخ 

سركوب شده و  -چه در درون و چه در برون آدمي -ها محدوديتروي هر آنچه كه به واسطة 
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گويـد   آيد و سپس به من مـي  ابتدا تصوير به ذهن مي"نامد:  شناسي ادبي مي ناگفته مانده، باستان
هـيچ   ). تصاوير بي111-116، 1987(موريسون،  "كه خاطره [تاريخ] را چگونه بايد روايت كنم

سـياه دوبـاره روايـت     ةآينـد و گذشـت   هـا مـي   شخصيتترتيب خاصي از لحاظ زماني به ذهن 
هاي شناور از حوزة گفتمانگونگي  آورد تا دال آوردن گذشته فرصتي را فراهم مي به ياد شود. مي

  خارج و سياهان بتوانند معاني مسدود را در گفتمان هژمونيك سفيد نفي و به چالش بكشند.
 (Sweet Home)را سرپناه مهربان آن  كه صاحب خانه -سفيدپوستان ةحضور ست در خان

 ةاو مي بايست هر روز يك دسته شنگ به آشـپزخان "شود:  گونه روايت مي اين -نام نهاده است
اي از آن مـال خـودش    خانم گارنر ببرد تا بتواند در آن كار كند و كمي احساس كند كه گوشـه 

سـرپناه  "دال ). 40، 1998(موريسـون،   "خواست زشتي چيزها را بگيرد مي است. آخر او واقعاً
هاي سرپناه و مهربـان هـم    درون گفتمان سفيد تبديل به وقته شده است. در واقع، وقته "مهربان

هـاي يادشـده توسـط     پوستان بورژوا اشاره دارند. وقتـه  به وضعيت مادي و هم به فرهنگ سفيد
بنـدي   شـد مفصـل   يگيرند، آنها به صفاتي كه قبالً به سياهان اطالق م راوي مورد حمله قرار مي

زيبـايي  ناگهان سرپناه مهربان جلو چشمانش چرخ زد و چرخ زد ... آنجا با تمـامي  "شوند:  مي
جلو چشمان او چرخيد و چرخيد. سرپناه مهربان هرگز تا اين انـدازه بـه نظـرش     اش شرمانه بي

 "اسـت؟ نيامده بود و او را واداشت تا از خود بپرسد آيا جهنم هـم جـاي زيبـايي     انگيز دهشت
انگيـز و   ). بردگان سياه انسـداد هژمونيـك در معـاني كلمـاتي مثـل جهـنم، دهشـت       16(همان، 

در فضـاي چندصـدايي رمـان تروريسـم فراروايـت       دهنـد:  شرمانه را مورد حمله قـرار مـي   بي
در طول زندگي بيبي ساگز نيز مانند زندگي ست، زنان "شود:  سفيدپوستان مدام نمايش داده مي

... هـر   شـدند  حركت داده مي (Checkers)هاي بازي شطرنج  گان سياه] مثل مهرهو مردان [برد
نظر از دوست داشتن، آنهايي كه فرار نكـرده يـا بـه دار     شناخت، صرف كسي كه بيبي ساگز مي

شده، فروخته يا غصب شده، و يا به زنـدان افتـاده،    داده  آويخته نشده بودند، ... اجاره يا قرض
 "رده يا دزديده شده و يا در ازاي بـدهي بـه كسـي واگـذار شـده بودنـد...      گرو گذاشته شده، ب

كـه از   -شناسـي ادبـي   باستان -آوايي رمان و تكنيك نويسنده در نوشتن ). فضاي چند41(همان 
در بـه چـالش    ،آزادسازي صـداها مـي شـوند    موجبرسد عالوه بر اينكه  تصوير به روايت مي

به عبارت ديگر، سياهان با استفاده از حوزة گفتمـاني   د.سفيد نقشي اساسي دارن گفتمانكشيدن 
سعي در بازخواني عناصر شناور دارند: مثالً كلمة وحشي كـه قـبالً فقـط بـه سـياهان/حيوانات      

گيرد و در نتيجه آنها حـداقل در   هاي سياه مورد ترديد قرار مي اطالق مي شد بوسيلة شخصيت
 ).112(همان،  يابند باور خود، ديگر سياهان را وحشي نمي
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رسد تا عناصر تثبيت شـدة   مي -ديگر شخصيت سياه داستان -بعد از راوي نوبت به پل دي
اونجـا واقعـاً   "گويد:  گفتمان سفيد را به چالش بكشد. او هنگام به ياد آوردن سرپناه مهربان مي

مسـلط  ). ساختارشكني گفتمان 28(همان،  "هيچ وقت مهربون نبود و صد البته سرپناه هم نبود
هاي سياه در سرتاسر رمان جريان دارد. سرپناه بـودن و مهربـان بـودن كـه بـه       توسط شخصيت

شوند در تقابل با وضعيت سياهان مورد پرسش  وضعيت مادي و معنوي سفيدپوستان اطالق مي
شكني گفتمـان هژمونيـك منجـر     آيد به شالوده گيرند. گسستي كه در اينجا به وجود مي قرار مي

زننـد. سـت بـا آوردن     اهان معاني فراموش شده را درون گفتمان خـود جـوش مـي   سي شود. مي
پوسـتان بـورژوا زشـتي     هايي زيبا به سرپناه مهربان در حقيقت ضمن تحقيـر زنـدگي سـفيد    گل

تنها راه ممكن ... چيدن گياهـاني زيبـا و آوردنشـان بـه     "خواهد كاهش دهد  زندگي آنان را مي
تـوانيم صـداي    همـه چـون رمـان چنـد صـدايي اسـت مـا مـي        ). بـا ايـن   41خانه بود (همان، 

هاي سفيد ماننـد دختـري كـه بـه      صداي برخي شخصيتهاي ديگري را نيز بشنويم.  شخصيت
با بردگان رفتاري  ةكه در مواجه -صاحب سرپناه مهربان  -كند يا زن آقاي گارنر ست كمك مي

گيرنـد. دو   اي سـفيد قـرار مـي   ه دارند در كنار صداي معلم مدرسه و ساير شخصيت آميز ترحم
گيرند و بدون اينكه  قرار مي -و نه حاكم بر ديگري -تصوير كامالً متضاد كه هر دو در كنار هم

 ،سـفيد  گفتمـان خـواه   شوند اما اين بار نه از چشم تمامت قضاوت شوند تنها دوباره روايت مي
نمـود، اكنـون    غيرقابل گفـتن مـي  اي كه  بلكه از زبان بردگان سياه. به عبارت ديگر؛ افكار ناگفته

 شوند. حجاب و حائلي در فضاي چندآوايي رمان اظهار مي ديگر بي
بندي  گفتمان سفيد عناصري مانند زيبايي، عقالنيت، مدنيت، قدرت و غيره را پس از مفصل

 يافتند. ست بـا ناديـده   ها قوام خود را از آنها مي تبديل به گره گاه هايي كرده بود كه ساير وقته
آورد:  به ياد مـي  شهوتو  هاي جرم گرفته دندانپوست را با دو ويژگي  گرفتن آنها مردان سفيد

گرفتـه و شـهوت    هاي جـرم  كرد و حتم داشت كه او هم دندان پسر سفيدي داشت پيدايش مي"
). دندان جرم گرفته و شهوت كه اشاره دارند به خوردن و كسـب لـذت از   52( همان، "داشت

ات هستند نه سفيدپوستان آمريكا كه خـود را متمـدن و حـامي حقـوق بشـر      صفات بارز حيوان
شـود.   رو مـي  دارد و گفتمان مسلط با چالشي جدي روبـه  دانند. اينجاست كه متن ترك برمي مي

زند كه معلم مدرسه او را مجبور كرد تا مثـل يـك گـاو شـيرده      ست در مورد روزي حرف مي
خدايا ديگه تا خرخره پـرم از اون دوتـا   "ش را بمكند: هاي هاي سفيدپوست سينه بگذارد تا بچه

مكيد، اون يكي هم منـو رو زمـين    پسري كه دندوناي جرم گرفته داشتن. يكيشون پستونمو مي
تـونم   نوشت.... نمـي  كرد و مي نگه داشته بود و تمام اين مدت ارباب كتاب خونشون تماشا مي
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ـ    ). ذهن ساير شخصيت110 ،(همان "به عقب برگردم و شوهرمم بش اضافه كنم  ةهـا كـه تجرب
سفيد، هرچه بر آنها رفته را ناديـده   گفتماناند به واسطة فشار هژمونيك  اتفاقات مشابهي داشته

افـراد [در مواجهـه بـا گذشـته]      ةذهـن بقيـ  "شود:  گيرد و به سمت چيزي جديد متمايل مي مي
). ولـي سـت بـه    110ان (هم "شود ماند، توجهش به طرف و به چيزي جديد منحرف مي درمي

مـايگي بخشـيده    كشد، بلكه دون واسطة بازگفتن خاطرات نه تنها گفتمان غالب را به چالش مي
گويـد:   برد. وي خطاب به پـل دي مـي   سؤال مي شده به سياهان و اخالق بردگي آنان را هم زير

 ،همـان ( "گـري در چشـمان تـو نيسـت     م، هيچ وحشـي نبي كنم، آن را نمي وقتي به تو نگاه مي"
واسـطة   گسست درون متن خواننده را مجبور به توقف و تفكر مي كنـد. در حقيقـت بـه    ).112

گيـرد،   همين گسست است كه معيـار معقـول بـودن گفتمـان مسـلط مـورد پرسـش قـرار مـي         
شكني كه اولـين گـام اسـت در برسـاختن      گيرند و شالوده هاي متضاد در تعليق قرار مي دوگاني

 شود.  مي گفتمان ضد هژمون آغاز
. بـه بيـان ديگـر،    كشـد  به چالش مـي سفيدپوستان را  ةرمان دلبند مشروعيت تاريخ برساخت

شـود و   تاريخ رسمي آمريكا كه گفتمان غالب سفيدپوستان آن را برساخته، به كناري نهـاده مـي  
شناسي كه از اشياء قديمي مكشوفه به روايت تاريخي آن دوره  مثل باستان -هاي رمان شخصيت

هر كدام با توجه به تصاويري كه در ذهن دارد روايت مختص سياهان را از آن دوران  -سدر مي
شـود و   سازد. در نتيجـه بربريـت و تروريسـم ناشـي از عقالنيـت مـدرن نشـان داده مـي         برمي

شود. وقتي پل دي و ست خروسي را كه در سرپناه  مشروعيت آن خود به خود دچار بحران مي
پنج تايي خـروس اونجـا   "كنند:  گونه آن را با خود مقايسه مي آوردند، اين مهربان بود به ياد مي

انگيز بود. آقـا خيلـي    ) هم بينشون بود، اون هميشه نفرتMisterبود و الاقل پنجاه تا مرغ. آقا (
اي كـه حتـي    تـر و پرزورتـر بـود. حرومـزاده     رسيد. اون به من سـر بـود. قـوي    آزاد به نظر مي

كـرد و مـن ... معلـم     از تخم بيرون بياد، ولي با اين وجود پادشـاهي مـي  تونست به تنهايي  نمي
اي بودم و اين چيز از خروسي كه زيـر آفتـاب    مدرسه منو زير و رو كرده بود. من يه چيز ديگه

پوسـتان آمريكـا معنـي     سـفيد ). 114-112 ،(همان "توي تشت رختشويي لم داده بود كمتر بود
بودن آنها تقليل داده بودند. در واقع از منظر سفيدپوستان بـورژوا  آزادي را براي سياهان به برده 

شدند. تكنيك موريسـون   سياهان لياقت آزادي را نداشتند چرا كه موجوداتي وحشي پنداشته مي
ترين بردگان، پل دي، تـوحش را نـه    شود حتي يكي از مطيع ياد آوردن گذشته موجب مي در به

صاحب  گفتمان هژمونيك. -مدرسه در وي نهادينه كرده بود در خود كه در آنچه ببيند كه معلم
هـويتي آنهـا، آنـان را بـا      نامد و براي نشـان دادن بـي   اش را پل مي مزرعه، مردهاي سياه مزرعه
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كـه خـروس مزرعـه را آقـا صـدا       ) در حـالي A,B,C,D,Eسـازد (  حروف الفبا از هم متمايز مي
گيري از فضاي چندآوايي رمان انسان بودن خـود را   ند تا با بهرها بردگان سياه در تالشزند.  مي

 ،هـاي رمـان   سفيد به هيچ تنزل داده شده بود، بازيابند. ديگر شخصيت /گفتمانكه در فراروايت
سـاله ظـاهر    20سال روحش در بدن يك دختـر   18دنور (ديگردختر ست) و دلبند (كه بعد از 

كشـيدن كـالن روايـت سـفيد را      )) كـار مادرشـان در بـه چـالش    80: 2010شود (موريسون مي
گويي در واقع به يك گفتگو تبديل شد... دنور [در مورد خاطرات]  تك"كنند:  گونه دنبال مي اين

رخ  داد و هر دو بيشترين تالش خود را براي بازآفريني آنچه واقعاً زد، دلبند گوش مي حرف مي
شوند  هايي تبديل مي ژه/ عاملهاي سياه اكنون به سو ). شخصيت121(همان  "كردند داده بود مي

آيند. سياهان/ بردگان حقيقت و واقعيت را بـه   كه درصدد برساختن روايت خود از تاريخ برمي
بـه چـالش   در واقع  .شوند گونه معناهاي متفاوت زاده مي و اين كنند اي متفاوت ادراك مي شيوه

كند، بلكه موجـب   يل نمياهميتي تبد ، تاريخ را به موضوع كمسياهانكشيده شدن تاريخ توسط 
گفتمـان   -اي كـامالً دموكراتيـك   به گونـه  -شود. در رمان دلبند  بازانديشي در اين خصوص مي

خواه فراروايت سفيدپوستان آمريكا در فضايي چندبعدي/ چندآوايي رمان كمرنگ شده،  تمامت
صداها، نه حاكم  شود در ميان ساير شود و در نهايت تبديل به صدايي مي از اعتبار آن كاسته مي

تر از زمان حـال وجـود داشـته، لـيكن      گذشته در زماني پيش"نويسد:  مي 1383بر آنها. پاينده، 
 "شناسانه بـه مـا منتقـل گرديـده اسـت      شناختي كه از رويدادهاي گذشته داريم به شكلي نشانه

انـد   شـده  ايـدئولوژي غالـب رمزگـذاري    وسـيلة  بـه كه قبالً  را هايي ). نشانه300 ،1383(پاينده 
 بايست از نو خواند، كدگذاري كرد و برساخت. مي

ها،  ها، كليه ها، دست پاها، پشت، سر، چشم"ديگر شخصيت رمان، بيبي ساگز كه برده بودن 
زهدان و زبانش را از كار انداخته بود. ديگر چيزي برايش نمانده بود تا با آن زندگي كند مگـر  

خـود را بازيابنـد،    ةكرد تا ايمان از دسـت رفتـ   ب مي)، وي سياهان را ترغي133(همان  "قلبش
سفيدپوستان را به چالش كشند و در مقابل آن روايت خود از حيات را برسازند.  ةهژموني چير

او گفـت: ايـن جسـم را دوسـت     ": شـود  در كالم بيبي ساگز به چالش كشيده مي سفيد گفتمان
). او 135 ،(همـان  "وسـت ندارنـد  داشته باشيد. خيلي دوستش بداريـد. آنهـا جسـم شـما را د    

هايتان عشق بورزيد چرا كه نيازمند هوايي آزادند براي تنفس ( همـان   گويد كه حتي به شش مي
آمريكـايي (ر.ك. مكاريـك    -). بيبي ساگز با تكيه بر عناصـر شـكوفان فرهنـگ آفريقـايي    135

را مـورد   فتمان مسلطگ، آنها مفصل بندي) يعني زيبايي سياه بودن، سعي دارد تا با 123: 1993
پرسش قرار دهد. ناگفته پيداست كه گفتمان ضد هژمونيك بيبي ساگز تنها با تكيـه بـر فضـاي    
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اش (بيبي سـاگز) خطـاب بـه     تواند اظهار شود. در آخرين بعدازظهر زندگي چندآوايي رمان مي
ي سـال زنـدگي در آزاد   10وار و  دنور و ست آخرين درسش را كه از شصت سال زندگي برده

دونـن كـي دس    تر از سفيدا وجود نداره، اونا نمي يمن تو دنيا هيچ چيزي بد"آموخته بود گفت 
 گفتمـان ). ساگز كشف كرده بود كه در راستاي از كار انـداختن  159 ،1998(موريسون "بكشن

عنصر ديگـري  ). 150-135 ،سفيد اولين گام عشق به خود و سياه بودن خود است (ر.ك. همان
ان مسلط جوش خورده بود دوست داشتن بود. سـياهان كـه در گفتمـان مسـلط     كه درون گفتم

بايست از اين ويژگـي نيـز دور باشـند. ايـن      تبديل به غيرهايي فرودست شده بودند مسلماً مي
خطرناك، خيلي خطرناك. براي يـك بـردة زن سـابق    "يابد  هاي پل دي نمود مي انگاره در گفته

د مخصوصاً اگر خيال دوست داشتن فرزنـدش را در سـر   تا اين حد دوست داشتن خطرناك بو
دانست كه كمي كمتر دوست داشتن بهتر بود. هـر چيـزي را كمـي دوسـت      داشت. پل دي مي

داشتن. در اين صورت روزي كه آن چيز را مي شكستند يا توي يك گوني مي چپاندنـد شـايد   
. گفتمان سفيد كه سياهان )73ماند (همان،  كمي عشق براي چيز بعدي توي وجود آدم باقي مي

بايست آنها را خالي از عشق و محبـت   را ابزارهايي مي دانست در خدمت رفاه خود مسلماً مي
شـكني درون گفتمـان    ها را پـس از شـالوده   وقته هاي سياه آن داد. در مقابل، شخصيت نشان مي

ق ورزيـدن  كنند. سياهان حضور گفتمان سفيد را عامل ترس خـود از عشـ   بندي مي خود مفصل
كننـد: گفـتن از بربريـت     هاي بين پل دي و ست همين خط سير را دنبـال مـي   مكالمه دانند. مي

سفيدپوسـتان بـورژوا    گفتمان سفيدپوستان سپس برساختن معنايي غير از آنچه هژموني گفتمان
زنـد،   اش (دلبند) حـرف مـي   . وقتي ست در مورد قتل دختر دو سالهبود به آن رسميت بخشيده

ام را  من او را [معلم مدرسه] سر جايش نشاندم،... من بچـه "سازد:  ي ديگرگون از آن برميروايت
). ست در نهايت از سر پناه 246 ،(همان "جايي فرستادم تا در آن امنيت و آرامش را تجربه كند

ست از زمان فرار او تا دوباره اسير شدن، وي از ايـن  ا روز مدت زماني 28كند،  مهربان فرار مي
روزهـاي بهبـود، آسـايش، و گفتگوهـاي     "كنـد:   گونـه يـاد مـي    هشـت روزه ايـن   و بيست ةورد

 ).146 ،(همان "بخش. روزهاي دوستي لذت
از گذشـته در   را كـه  هم پل دي و هم ست، هر دو، به اين نكته اذعان دارند كه تصـاويري 

 "برسـاخت  گفت/ روايت كـرد، [مـدام] اصـالح كـرد و دوبـاره     "بايست دوباره  ذهن دارند مي
برند كـه در نهايـت    ها آن را به كار مي شخصيت ةحلي است كه هم  ). اين همان راه152(همان 

در حقيقت آنچـه موريسـون در رمـان     انجامد. سفيدپوستان مي گفتمانبه بحران در مشروعيت 
كند كاربست نظرية گفتمان الكال و موفه در رمـان اسـت. منازعـات گفتمـاني در      بيان مي دلبند
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اسر رمان حضوري قاطع دارند: از يك طرف گفتمان سفيد سعي در سركوب هر چه بيشـتر  سر
آرزوي سياهان دارد و از طرف ديگر سياهان در پي برساختن گفتمـاني خـاص خـود هسـتند.     

كرديـد   به هرچه كه خودتان انتخاب مـي  {بتوانند}بودن در جايي كه در آن "اين است  سياهان
وقتي ست،  ).220 ،(همان "و اين همان آزادي بود -به كسب اجازههيچ نياز  بي -عشق بورزيد

آن باشند كه دوست دارند،...، و بگويند هر آنچه در "دنور و دلبند در خانه تنها هستند آزادند تا 
افكار غيرقابل گفتنـي كـه ناگفتـه    ") رفتار و گفتار آنها آكنده است از 296 ،(همان "ذهن دارند
نمـود دوبـاره    اش نـاممكن مـي   دربـاره بندي  و مفصلاصالح  ،چه روايت(همان)، آن "مانده بود

شود در جهت خلق يك روايت جديد محدود به يك زن آفريقايي كه روياي تغييـر   بازتوليد مي
خواهد روايتي محلي از خود آفريقايي خـود داشـته باشـد.     جهان را در سر ندارد بلكه فقط مي

هـر آنچـه كـه    "كنـد.   ته را در خارج از خانه جستجو ميدنور علت و عامل هر آنچه بر آنها رف
). هرچـه بيشـتر بـه پايـان رمـان      270 ،(همان "هست، در خارج از خانه است، در بيرون حياط

ها از عشق و از دوست داشتن خود و  شود، شخصيت رفته فضا عوض مي شويم، رفته نزديك مي
پر  124] ةشمار ة[خان"شود  آغاز مي زنند. قسمت اول رمان با اين جمله ساير سياهان حرف مي

شود  ). در حالي كه قسمت سوم و پاياني رمان اينگونه آغاز مي11 ،(همان "بود از كينه و نفرت
). فضايي كـه پـر از تـاريكي،    356 ،(همان "پر بود از آرامش و امنيت 124ي]  ي شماره [خانه"
، 363،  298، شـود (ر.ك. همـان   رنگي و نفرت بود با آرامش و امنيت و رنگ جايگزين مـي  بي

ـ  زن سياه 30گر حركت  آخر رمان روايت ة). صحن382، 379 سـت   ةپوست است به سمت خان
). 379 ،اند (همـان  را بخشيده و به كمك و همياري او آمده تعصر، آنها همگي س 3در ساعت 

سـتند بـر   رو شدن با گذشته، قبـول، اصـالح و دوبـاره برسـاختنش توان     هدر حقيقت، آنها با روب
آنها ديگر دعا نخواندند، بلكه تنها قدمي  ": سفيدپوستان فائق آيند گفتمانضعف خود در مقابل 

دانستند كه آن صدا  پيش نهادند چرا كه در آغاز كلمه نبود، در آغاز تنها صدا بود و آنها همه مي
را  -"بـود  در آغاز تنها كلمـه " -). نويسنده، كلمات كتاب مقدس380 ،(همان "چه صدايي بود

كند، چرا كه اگـر كلمـه نباشـد ديگـر زبـاني در كـار نيسـت: زبـاني          به گونه اي ديگر بيان مي
سياهان ديگر به كلمات اعتماد ندارند چرا  ايدئولوژيك كه به واسطة آن سياهان سركوب شوند.

ته هويـت وابسـ  " كه معاني آنها مسدود و زبان محملي شده است براي انقياد هر چه بيشتر آنها.
ترين  و اصلي )، هيچ چيزي خارج از زبان وجود ندارد160 ،1998(رويل و بنت  "به زبان است

صدا وجـود داشـت،    تنها ولي به زعم نويسنده ي گفتمان همان زبان است. عنصر تشكيل دهنده
ند. شد پايه خطاب نمي فهميدند و به واسطة آن سياهان برده، وحشي، دون صدايي كه همگان مي
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[معنـاي] فرزندكشـي و فريادهـايي در مـورد     "جامعة سـياهان تصـميم گرفـت كـه      در نهايت
گونه گفت كه پيام رمان تغييـر   توان اين و مي )260 ،(همان "گري اين عمل را تغيير دهد وحشي

 است: تغيير بنيادين معناهاي تثبيت شده و ساختارشكني گفتمان مسلط سفيدپوستان آمريكا. 

 نتيجه -4
منجـر  در جامعـة آمريكـا    (Racism) پرسـتي  نـژاد  گفتمان به نهادينه شدن عمده نيرويي كه

سفيدپوستان. گفتمان روايي به واسطة  گفتمانست از ا هاي مستمر و زنجيرواري روايت شود مي
گفتمـان  ، رشود. به عبارت ديگـ  بخشي به خود مي توليد/ بازتوليد شدن مدام موجب مشروعيت

افـراد، نهادهـاي سياسـي، كليسـا، مدرسـه،       از سويليد شده (آمريكا كه در جامعه بازتو مسلط
 ، بلكه توسط سياهان نيز دروني شده است.يافتهدانشگاه و...) نه تنها مشروعيت و مقبوليت عام 

ي معيارهـاي   راند: سياهان كه از همه سازي گفتمان مسلط معناهاي ديگر را به حاشيه مي غيريت
بايسـت   شـوند كـه مـي    يـب و فرودسـت تلقـي مـي    دورنـد موجـوداتي عج   گفتمان مسـلط بـه  

 كشف/تربيت شوند.
طور كه قبالً اشاره شد، برخي از سياهان با برساختن گفتمان نقـيض هژمـوني غالـب     همان

هـاي   شخصـيت  ةاند. همـ  سفيدپوستان سعي در به چالش كشيدن فراروايت سفيدپوستان داشته
كنند. داستان پر است از  روايت تجربه ميگويي خود را با ديگران در اين  سياه رمان هر يك تك

سازند، اصالح  خود روايت خود را از سياه بودن برمي ةآزادي صدا، صداهايي كه هر يك به نوب
سـياه كـه در طـول     ةميليون بـرد  60را به بيش از  دلبند كنند. موريسون رمان و دوباره بازگو مي

به آنـاني كـه بـه واسـطة      دلبندكند. در رمان  يداري در آمريكا از بين رفتند، تقديم م  دوران برده
اند،  اند و از ياد رفته سفيد در طول تاريخ رسمي آمريكا بد روايت شده گفتمانقدرت هژمونيك 

هاي رمان با كمـك گـرفتن از    گمشده. شخصيت ةشود براي احياي اين قبيل قدرتي بخشيده مي
مـدرن جامعـة آمريكـا و همچنـين      صدايي رمان و به واسطة بازگو كردن تروريسـم  فضاي چند

شـوند و   سـفيد مـي   گفتمان هاي گاه گرهثبات شدن  خود موجب بي ةبازيافتن ايمان از دست رفت
 شود. آغاز مي گفتمان ياد شدهگونه بحران در مشروعيت  اين

ل يكه ديگري را فاقـد خصـا   آنو اعتبار شالوده شكني تعليق شده هژموني سفيد به واسطة 
سفيدپوسـتان   گفتمـان سـازي در   بحـران  ةآورد از رونق افتاده اسـت. پـروژ   مي انساني به شمار

شود. بـه عبـارت ديگـر: خـط سـير روايـي داسـتان         به واسطة ساختار رمان هم دنبال مي حتي
شود و به جاي خط سـيري طـولي و زمانمنـد، خواننـده بـا طرحـي شكسـته         شكسته مي مدام
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شود. در نتيجـه   رو مي هط به زماني خاص است روبربط كه هر كدام مربو حوادثي در ظاهر بي و
بايسـت از لحـاظ زمـاني     ساختار رمان با به چالش كشـيدن ايـن سـنت ادبـي كـه داسـتان مـي       

سؤال  سيري مستقيم داشته باشد، تاريخ بردگان سياه و همچنين تاريخ رسمي آمريكا را زير خط
تـوان يـك حادثـه را     ت باشد كه ميبرد. بر هم زدن نظم زماني حوادث شايد مبين اين واقعي مي
سفيدپوستان نوشته شده بايـد شكسـته و    وسيلة بههاي مختلف ديد يا اينكه تاريخي كه  جنبه از
توانــد موجــب آزادســازي صــداهاي  مــي نظريــة گفتمــان الكــال و موفــه نــو نوشــته شــود. از

اسـت. سـياهان   متضاد شود. يكي از اين صداها، صداي سياهان/ بردگان جامعة آمريك گوناگون/
ساز، با تكيه بـر عناصـر    هاي قدرت هاي بزرگ و در تعليق دوگاني اكنون به واسطة مرگ روايت

ـ     ةشكوفان و برساختن روايتي تازه از گذشـت  ت مخـتص خـود را   خـود، گفتمـان/ خـرده رواي
 اند. برساخته
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