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 :چکيده
بزر یدتأک ياشکال مختلف نقاب استعمار، بلکه برا يشنما ياتنها برنهي هانسبر لورن اشت گدبر 

و طرح  يقات آفريبا محور ي،وي «یدهاسف» ةناميش. نمانوشتيميکايي آمر يقاييفرهنگ آفر
آثارش ازجمله  همگيدر  يخلق شده است. هانسبر يقاآفر يبحث آزاد ینةدر زم ييهاپرسش

و  يکاآمر ي،غرب ياروپا يحفظ هژمون يها برايقاييگ آفرو فرهن يخا حذف و انکار تارب یدها،سف
ة چهر یتسگ يیسلو يمخالف بود. هنر هاييکاييآمر-يقاييافراد آفر يشاز نما سازيیشهکلیزن

داند، صدايي که هم را دو بخش ميدوگانه  يصدا ،هايکاييآمريقاييآفر هايپژوهشمعاصر در 
 يصدا يهانمونه يناز بهتر گويد؛ يکييگ مغلوب سخن مزبان فرهنزبان فرهنگ غالب و هم بهبه

 یممقاله مفاه ينپردازد. ايسوسور مي مفهوم داللتمند يفباز تعربه يدوگانه همانا داللت است. و
ا یفتوصکند و بهيجستجو م یدهاسفرا در  یتسدوگانه و داللت گ يصدا رد  یز ،شگرد ينکارب  ن
ین خاطر همکه به رسديمیجه نت ينابه يپردازد. وينامه ميشنما يهاکمك مثالبه یممفاه ينا يمعرف

 فرد شده است.بهمنحصرست که يکاييآمر-يقاييآفر يها و صداهافرهنگ
 سفیدهاهانسبري، صداي دوگانة  لورن داللت، هنري لويیس گیتس، :واژگان کليدی
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 مقدمه .1
ازنويسي و ويرايش  نمايشنامة نگارش، بسال زندگیش کوشید بهلورن هانسبري در واپسین

برد. شوهر سابقش، رابرت نمیروف، ها ميبیمارستانبپردازد. وي اين اثر را باخود به سفیدها
 ها،منتقد و حامي وي؛ در جستجوي ساختاري منعطف براي تمرکز بر پیچیدگي شخصیت

شتند، اما هانسبري هاي زيادي باهم داها بحثعقايد و نیروهاي اجتماعي در اين جهان بود. آن
هاي ساختاري و شخصیتي آن را برابر خواست خود انجام سرانجام، تصمیم گرفت دگرگوني

هايي را که در نمايش پايان نمیروف اين اثر را ادامه داد و صحنه از مرگ هانسبري،دهد. پس
ز قطعات مرتبط هايي که هنوز پايان نیافته بود، ترکیب کرد. وي با استفاده ايافته بود با صحنه

هاي خود کرد. نتیجه اين خلق ديالوگها، اقدام بههاي پیشین، براي پر کردن خالءنويسپیش
کند. اينکه آيا باشکوهي است که پرسش بديع سدة جديد را مطرح مي همکاري نمايشنامة

ا آمیز تحقق بخشید، يتوان بدون انقالب خشونتهاي زير سلطه و ستم را ميآزادسازي ملت
مطرح کرده بود که  12مويزي در آفتابنامة جنجالي پیشین خود خیر؟ و يا افکاري را در نمايش

رسد نظرميصورت کامل عنوان نمود. بهاز مرگ وي( بهنخستین اجرا پس  -1972) سفیدهادر 
دلیل تماس با گیري بوده است. بهشکل ها در خودآگاه و ناخودآگاه او درحالاين افکار سال

که براي بیشتر « تارزان»هايوي با آفريقا فراتر از داستان ،3ويش، ويلیام لئو هانسبريعم
شده بود، آشنا شده بود. وي در جواني با روشنفکران جوان آفريقايي که هاشناختهآمريکايي

 کردند، ديدار کرد.بعدها براي استقالل سرزمین خود مبارزه مي
داد که ( نشان1988« )لورن هانسبريسفیدهاي فرهنگ در  استعمار و»در مقالة  4استیون کارتر

( 1996) 5اند. اولگا باريوسيافتههملت و  سفیدهابیشتر منتقدان، خطوطي موازي بین نمايشنامة 
اظهار داشته؛ هانسبري تصوير جهان را با « لورن هانسبريسفیدهاي نیزة روشنفکري: »در 

عالن عمومي امپريالیسم آمريکاي شمالي و فراسوي مرز آمريکاي شمالي و با احرکت به
گرفت، گسترش داد. سوم صورت مي استعمار غرب که در آفريقا و ديگر کشورهاي جهان

کشمکشي در مردانگي: ارزيابي مجدد مردانگي سیاهان در »اي با عنوان در مقاله 6جولي بارل
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پوست آمريکايي را یاههاي مثبت مردان س( ديدگاه2114« )لورن هانسبريسفیدهاي و  آفتاب
نیز در  1کشد. سیندي گابريلتصوير ميها، بهمردساالري آن مثابة افراد مترقي سیاست، در عینبه

سفیدهاي فولر و بازي سرباز باراکا، بردة ها: خاطره و کلیشه در يادآوري کلیشه»مقالة 
گیرند، کارميي بهاهاي کلیشهگويد؛ امروزه نويسندگاني که شخصیت( مي2009« )هانسبري

شوند. اما دربارة تواند با اتهام جانبداري روشنفکرانه يا ذهنیت استعماري روبرو ميمي
هايند. فیلیپ آن ها و گذشتةها بیانگر پیوندي بین آفريقايي آمريکاييهانسبري، اين شخصیت

نويسد که ي(م1998« )لورن هانسبريسفیدهاي تاريخ، اسطوره و شورش در »در  2اوکو افیونگ
گو میان ستمديده و وگفت، نیاز بهسفیدهاهانسبري در بازنمايي صحنة استعماري آفريقا در 

 کند.ستمگر را بررسي مي
و بازتاب  سفیدهاکاربست مفاهیم صداي دوگانه و داللت در نمايشنامة پژوهش حاضر، به

معرفي و توصیف ، نخست بهمنظورپردازد. بدينها ميآمريکايي-غناي صدا و فرهنگ آفريقايي
کند و هاي آن را در نمايشنامه کشف ميپردازد،  سپس برخي مواضع و مثالاين مفاهیم مي

آورد. اين پژوهش، عمل ميشدن آثار هانسبري بررسي به« آفريقايي»دربارة تأثیر اين مفاهیم بر 
ها و صداهاي رهنگخاطر همین فرسد که درام هانسبري بهاين نتیجه ميصورت فرضي بهبه

اي و توصیفي است فرد شده است. اين مقاله پژوهشي کیفي، کتابخانهبهسیاهان آمريکا منحصر 
« داللت»و « صداي دوگانه»و چارچوب نظري اصلي آن بر عقايد هنري لويیس گیتس پیرامون 

، استوار است. با استفاده از اين مفاهیم در نمايش هانسبري و با بررسي زبان نمايش
مثابه ها بهواکاوي فرايند صداي دوگانه و داللتمندي در نمايش و معرفي آنپژوهشگران به

 پردازند.بهترين نمونة صدا و فرهنگ آفريقا مي
و دال  يدال سوسور ینب يکايي،آمر پوستیاه، منتقد س یتسگ يیسلو يهنر
با حروف بزرگ نوشت  يدبارا  یاهانس ي، و باور. بهه استتفاوت قائل شدآمريکايي؛ آفريقايي

پاپاني واج ينا هايکاييآمر-بیشترآفريقاييچراکه  ،داخل پرانتز گذاشت یزآن را ن gو حرف 
 یانبر تفاوت م« داللت» یب،ترت ينا(. به1988: 47گیتس، ) کننديرا تلفظ نم واژگان

 یدتأک کايييآمر آفريقايي يشکلمات در گو ياستاندارد و معنا یسيزبان انگل «يداللتمند»

ها آن مدلول يکه ط ستمعنا ينشآفر ي،قانون سوسور در ياستاندارد کارکرد ي. معناکنديم
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پديدار متفاوت  اي بسیارگونهبهيشي گو ي. اما معناکننديميز موجود متما يهاخود را از دال
 یدتأک معنا ينشآفر يزبان و سازوکارها يگوشيمعنا بر باز ةخودآگاهان يارتکدسين . اشوديم

راغراق و نظا يه،باشد و استعاره، مجاز، مجاز مرسل، کنا هاواژه يکاربرد مجاز توانديدارد و م  ي
افراد، آزار  یبترغ یزي،چ ي يااز کس يتشکا يح،تلو يمعنابهي دهد. گاه يآن را در خود جا

شاره و حالت چهره و ا يا هاها و چشمسخن گفتن با دست یتي،موقع ي ياکس يشخندر يگران،د
 (.هماندروغ گفتن است ) يحت

ست که مورد هايکاييآمر-آفريقايي ويژة ياواژه« داللت»که  کندياشاره م  1. ابرمزيد راجر
است.  يهو کنا یشحرف زدن با ن يمعناموارد، به يها قرار گرفته است. در برخکاربرد آن

و  ي مابرا يحيو زبان تلو رمستقیمیاستدالل غ یب ياترغ يبرا شگرد ينمز، اااعتقاد ابرباوربه
 (.75و  54همان: ) شوديماستفاده  یرمستقیمغ مياشارات کال

 
 هاآن یشو گو یکاآمر ياهانس یسنت ادب .1
احترام  يکسب نوع يبراها آمريکايي-آفريقاييآثارش با مضمون تالش  همگيدر  گیتس

 يیدتأ يا با نوشتار و زبان بر لط کار را با تس ينکه ا کنديميکار دارد و سع و متوسط سر ةطبق
نژاد، نوشتار و » يمقدمات ةدر مقال يانجام دهد. و يمال یاسي ياس هايیتخود فرد با موفق

  پوشیاهسي ها. در چهرهپردازديمیات و ادب یاهانس ابطةر يختار بررسي( به1988« )تفاوت
سخن را  ين)نورتون( ا يکارآم یاهانس یاتجنگ ادب یز( و ن1988داللتگر  ) یمون(، م1987)

آغاز شد. در  ياحساس بشر يهاصورتيگرمنطق بر د يتبا اولو يکه روشنگر کنديتکرار م
هم بودند که  يکسان ،مستعمره بود يکاآمر يوقت يکه حت دهديح میتوض پوش،یاهسي هاچهره
تجربه را ها آمريکايي -آفريقاييحقارت  يةنظر پوست،یاهدر آموزش کودکان س يبا سع

کودکان و کودکان  ينا يي يادگیريتوانا ینب يکه تفاوت چندان شدنديو متوجه م کردنديم
امکان آموزش  اشتند،منطق ندها آمريکايي-آفريقايياگر  ين،وجود ندارد. بنابرا یدپوستسف

ردن شمحقارت و پست ةافسان ها،با وجود اين يافته. بودداده نشده  یزها نآننوشتن و خواندن به
 ،نوشتن راه ازکردند يمي سع پوستیاهسيسندگان . نويافتادامه  ها آمريکايي -آفريقايي

اما  شد،ينمي ارزشمند تلق ،در آن زمان یاهانسي هانوشتهاگرچه، خود را ثابت کنند.  یتانسان
ي آغاز سنت ادب ينا یتس،نظر گبود. به یمتحائز اه هايقاييآفري برا وشتنصرف عمل ن

 خود. یتاثبات انسان يبرا ي؛ رهیافتيست: سوادآموزهاآمريکايي -اييآفريق
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متن در سنت غرب داللت داشت. بر سه هايکاييآمر -یه آفريقاييدارد که متون اول باور گیتس
در  دگرگونيو  يارتکدسیستم ب ةسد يلدر اوا يقايي،افراد با تبار آفرمربوط به يهانوشتهیشتر ب

یتر ( از پ1633از جهان بزرگ  ) يکوچک یفتوص ،بود. متن نخستها کتابین هم ینمضام
ها را انسان در نظر آن يدنبا ،دارند يعقل ناقص یاهانآنجا که س ازکرد يکه ادعا م دبو  1یلینه

بود که در آن   2بازمنيلم ( اثر و1705)  ینهاز ساحل گ یقيو دق يدجد یفگرفت. دوم، توص
حق انتخاب  یدپوستانو سف پوستانیاهسآن خداوند به يکه ط کرديرا نقل م يداستان يسندهنو
دانش را.  یدپوستانطال را انتخاب کردند و سف پوستانیاهطال و دانش را عطا کرد. س ینب

د. سوم  سواديبي ها را بردگانشد که آن يعصبان پوستانیاهچنان از دست س یزخداوند ن ا قرار د
 يبود که در آن داستان  3کانت ( اثر امانوئل1767)کمال و  يبايياحساس ز یرامونپ يمشاهدات

از  یشزنان قدرت ببه یدپوستمردان سف دانستمينقل شده بود که  پوستيیاهمرد س ةبار در
را  ينا هدارند. هم يتها شکااز آن شوند،يها مموجب خشم آن ينکهو بعد از ا بخشنديمي حد

حرف  ينکرده بود و بنابرا يمعرف پوستیاهرد را سم ينکانت ا ينکهجز ا دانستند،يمي منطق
 یستمب ةکه در آغاز سد پژوهشگران يگربا استدالل دوبوا  و د یتسسوءتفاهم بود. گ يکانت نوع

اما از نظر  ،باشد یغاتدر دست تبل يدداشتند که هنر با باورها مخالف بود. آن ،مطرح بودند
یتس، نظر گخود را از دست خواهد داد. به هايیلاستعاره و تمث یات؛ادب یب،ترت ينابه یتسگ

هنر  یدتول يرا برا-ستپویاههنرمندان س يژهوبه-هنرمندان یتخالق گسترةدوبوا 
يسندة رنگ پوست نو يگر،د سخن. بهسازديمحدود م یرمستقیمصورت غبهاجتماعي یاسيس
 .يسدنوب يدبا تواند يايمیزي چچهکه  کنديمیین است که تع پوستیاهس

یون ( از است1973)  یاهان: درک شعر نو سکشدينقد مکتاب معاصر را بهسه یتسگ درنتیجه،
یز و ن  5یکربیوستون ( از ه1984)  يکاآمر یاهانس یاتو ادب يدئولوژي، بلوز، ا 4هندرسن

که  دانديمي را کسان يسندگاننو ينا یتس،. گ6یلگ يسون( از اد1971)  یاهانس شناسييباييز
هندرسن يرا ز کند،يهندرسن را نقد مي . ویندازنددوبوا را جا بیاهان س ظريةن کوشندمي

 یتس. نقد گدانستيآن م يرو نظا يهمتعدد، کنا هايبر وجود معنا يمبتن ،متن را يخوانش ادب
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بودن است و  یدبر سف اييهرد ؛بودن یاهس کرد،يادعا م یکربود که ب یلدل ينابه یزن یکرببه
 ينکها يبرا یزن یلگ يسون. ادسازديبودن م یدسفبه يواکنش تنها، رابودن  یاهس ي،و يکردرو

امر را  ينا یزن یلگ يکردبود؛ رو پوستیاهسيدبا ،انجام شود یاهانمتون س یحخوانش صح
و  خوانديم نژاد و روساخت پردازانيهآنان را نظر یتس. گساختيمحدود م شناسييستزبه
 یزو ن ينند که نژاد است که منابع عقلابر ايبگونهها . آندانديمنگر ستيکاآنان را  يکردرو

 یدهمند است و عقبودن عالقهیاهس ةاستعاربه یتس. خود گکنديمیین را تع یاتدرک ادب یتظرف
با  ي. ویستنگر یینتع اين تنها اما ،دارد یاهانس يشدر گو يشهر يکاآمر یاهانس یاتدارد که ادب

 يگربر د يکاآمر یاهانس یاتکه ادب دارديها اظهار مزبان يگرد ولدر شم ،نژاد ييتوانابر  یدتأک
شدن آن  ييداللت دارد و موجب دوصدا یدپوستانمتون سف یزو ن يکاآمر پوستانیاهمتون س

مند است که با عالقهیاتي ادببرجسته دانست که به يپژوهشگريد را با یتسگ رو،ين. ازاشوديم
 که:  دارديابراز م یتسدنبال دارد. گبودن را به یاهمفهوم س ،ازمج یگیريپ

 ييروا يهاصورتیت ماهبه یاهان،س يزبان مجاز یتماهتوجه خود را به يدضرورتاً باما»
روابط  یزصورت و محتوا و ن یادينرابطه بن پوستان،یاهسي نقد ادب يةو نظر يخچهتاربه یاهان،س

نیتبیت درک ماهبه يدبا ينکه،ا سرانجام. يمآن معطوف دار نشانه و مرجع یانم يقرارداد -ینامت
« .يیممبادرت نما-متون يگردرمان و شعر مکتوب به ييگوپاسخیرمضموني غیوة ش يعني

 (1987: 41 ،گیتس)
است  هايييژگيو يمشخصاً دارا ،باشد يکاييآمر پوستیاهسي بر آن است که اگر کس گیتس

ندارد.  يضرورتين هرچند که ا ،کار رودبهيکا آمر پوستانیاهسیات ن ادبداددر نشان توانديکه م
 ي. ويکاستآمریاهان س یكآکادم يهو نظر يژهو يشمتون مکتوب، گو ةمطالع ،دارد یتآنچه اهم

با  یاهانخواننده از متون س ةتجرب يشافزا»که قصد او  دهديمیح داللتگر توض میموندر کتاب 
 کوشدمي گیتس(.xx :1988 گیتس،است )« هاساخت آنژرفاني یو ب ييسطوح معنا یینتع

 يامر است که موجب بررس ینهم ،مستقل باشد يغرب يهاکه از سنت دنهیاد ببن اييهنظر
چگونه  یاهانس يشقصد دارد نشان دهد گو ي. وشوديمي توسط و يکاآمر یاهانس يشگو

 xxiiگیتس، ) شوديم«یاهانس يرسم یاتنقش شالوده ادب يفايو ا يرساناطالع»موجب 
و با استفاده از  یدپوستانسفیرة بدون نگاه خ يکا،آمر یاهانده داشت که سیعق ي(. و1988:

 يساختارها يجادامبادرت به-است ياساس یاهانس يهنر يهاصورتي که برا-ینيتکرار و بازب
 يشهر يش،گو يندارد نشان دهد ا يسع يو يگر،دعبارتفرد خود کردند. بهمنحصربهيشي گو
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( و  وروبايیتي)شخص  1اسوالگباراين يعني نماد ةدو چهر يمعرفبه ماقدا يندارد. بنابرا يقادر آفر
گیتس، ) کنديمي زبان هاييبازيندة عنوان نما( بهيکاييآمر پوستیاهسیتداللتگر )شخص یمونم

xx :1988)يدر سنت شفاه يگرداللتهاي يشهداللتگر اظهار داشته که ر یموندر کتاب م ي. و 
 یمونم مانند؛ يقاآفر يفولکلورها با واکاوي يقاست. ويآفري غرب و جنوب صحرا يبوم

. رسانديمي و آشنانت يوروباو فرهنگ  زبانها را بهآن هاييشهعنکبوت ، ري داللتگر و آنانس
(. 1988: 53گیتس، ) ندخداوند مکار يعني اسوالگبارايمکار و آواتارها يهاچهرهیوانات، ح ينا

جمع  جايقا يكآفر يرا از سواحل غرب يو آشانت ومیي وروباق يهاگروه بیشتر يکااروپا و آمر
و  يوروبايفرهنگ یراترا با خود آوردند و تأث ييهانادو گروه داست ينا ي،باور و. بهندکرد

و نام آن د. داستان اسو کر يفاا يکاها در آمرفرهنگ برده گسترشدر  تريیمنقش عظ يآشانت
دارد  يسع يشاهنادارد اما اسو در تمام داست یاريبس يهاصورتيقا، مردم غرب آفر یاندرم

(. اسو دو نقاب 1988: 51گیتس، دو دوست را با کمك مکر و ترفند رفع کند ) یناختالف ب
چهره را به یاهنقاب س يگر،د يسو، نقاب سرخ و از سو يك. از یاهس يکيسرخ و  يکيدارد: 

نهها سراغ بو از آن روديمتش سمت دو دوسو به داردي. سپس نقاب از چهره برمدزنيم ا  یگا ر
نشانگر درک و برداشت متفاوت  ينا ، کهدو دوست متفاوت است ينا يها. پاسخگیرديم

زبان.  ياست از دوگانگ يبازتاب يقاييآفر يهاچهرهي بصر ةهاست. درک و برداشت دوگانآن
 يااستعاره» اآن ر یتسکه گ شوديبدل م یزيچاست. اسو به یحاشت صحهر دو برد ،واقع در
(. هم در 1988: 21گیتس، ) نامديم«يهر متن ادب يو باز بودن انتها يحتصر یتعدم قطع يبرا

دشنام  ياز زبان برا یفضع یتعنکبوت، شخص يداللتگر و هم در داستان آنانس یمونداستان م
 يزتما در تربزرگیوان از ضعف ح ين. بنابرابرديتر سود مزرگو ب تريقویوان دادن ح يو باز

 ياز قراردادها يکيها . اشتباه و سوءتفاهم آنجويديبهره م یقيو حق يمجاز يهاواژهین ب
 است. « داللت»

 
 دوگانه و داللت یصدا .2

 دو فرهنگ و دو صدا بارة در يکاآمر یاهانس یاتاست که ادب یزيست ،دوگانه يداشتن صدا 
معناست که بتوان با هر دو  يناصطالح بد ين. ايکاآمر پوستانیاهو س یدپوستان: سفگیرديکارمبه

 ةنمون ينصحبت کرد. داللت بهتر فرودستزبان فرهنگ غالب و زبان فرهنگ  يعني ،زبان
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 يشاستاندارد و گو یسيزبان انگل يداللتمندیان تفاوت م ،. با داللتاست وگانهد يصدا ینچن
استاندارد مطابق قانون  ي. کارکرد معناگیرديقرار م یدها مورد تأکواژهي معنا يکا،آمر یاهانس

موجود  يهاها خود را از مدلولدالکه يدرحالگیرد، يمعنا صورت م ينشبا آفر  ي؛سوسور
 يارتکدسين . اشونديميجادمتفاوت ا بکلي يصورتبهيشي گو يد. اما معناکننيميزمتما

« داللت». کندفراهم ميمعنا را  ينشزبان و سازوکار آفر يگوشيست که بازمعنا ةخودآگاهان
راغراق و نظا يه،استعاره، مجاز، مجاز مرسل، کنا :شامل ،هاواژهي عبارت است از کاربرد مجاز  ي

کردن، آزار دادن و یبکردن، ترغيتفراوان، شکا يحاتزدن با تلوحرف يمعنابهیز، ن گاهيآن. 
ها و کردن با دستصحبت یت، ياموقع يافرد  يشخندر يمعنابهین همچندروغ گفتن است. 

 واکنش ازوادار ساختن فرد به يمعنابهیزن يو اشاره است. گاه يماحالت چهره و ا يا هاچشم
زار شیوه، ينا ي،و یدةعقاست. به یرمستقیمکالم غ يادرخواست با اشاره  آن ئميآزار دا راه ب  يا
ينگونه ا يواقع يمعان تواننديند که ميهاتنها آن يراز يکاست،آمرن یاهامند در دست ستوان
تا با  سازدياز انحا قادر م ينحورا به يکاآمر یاهانس شیوه، ينرا درک کنند. ا يزبان هاييباز

 مقابله کنند. انگارگاني ريافشاگ
 ژگييو هر». شوديميده د يکادر شمال آمر« داللت»مختلف  يهاصورتیتس، گ ةگفتبه

تفاوت  يندر ا توانيم ،الزم است بدانند يکاآمر یاهانس یاتادب ةرا که دربار يفردمنحصر به
ين ا ييشناسا يبرا یتس. گ(xiv :1988گیتس، )« مشاهده کرد یاهس ييشناساداللت قابل

 يدارا يکاآمر یاهانس یاتکه ادب گويديادامه داده، م یاهانس هايتسني بررسها بهتفاوت
: کنديميي دوگانه را شناسا يصدا يدارا يوگانه است و چهار نسخه از روابط متند يصدا

 یلي،تمث يبازنگر يف،تعر ينا باگفتار.  يسيو بازنو  ي، متن حرفي، متن گفتاریليتمث يبازنگر
ين نمونه از ا. چندشودي( ميتکرار )و بازنگر يگرمتن دبه تنياست که از م یلتمث ينوع
شمال و از جنوب به ياول داستان، صعود عمود یتشخص گاهيمخفبه يزند از گرعبارت هایلتمث

گرايي ، خشم آفريقايي و مليسفیدهاهانسبري در درام  دوگانه.ي جمله آگاه ها ازيدوگانگ
دارد که ابراز مي شناسي سیاهانزيباييدر مقدمه  کتاب  1دهد. اديسون گیلسیاهان را نشان مي
گفتة گیل، گرايي. بهره در ادبیات سیاهان وجود داشته است: خشم و مليدو بیان مهم، هموا

باور وي، هنرمند گرايي است. بهآنچه جديد است، همانا مدت و شدت ابراز اين خشم و ملي
عنوان خلق اثر دست بزند، نه بهدادن خشم خود بهپوست جامعه آمريکا که بدون نشانسیاه

___________________________________________________________________________  
1
Addison Gayle 

 



 47تسيگ سيلوئ یهنر« دوگانه یصدا»و « داللت» ميمفاه یو بررس  یهانسبرلورنیدهايسف ییقایآفر ییکایخوانش آمر

 

 

 

شناسي، مقدمه(. بنابراين در اين کند )زيباييآمريکايي عمل ميمثابة فردي پوست که بهسیاه
توان موتیفي خاصي تلقي کرد که در گرايي سیاهان را ميدادن خشم و جستجوي مليباره، نشان

 شود.آمريکايي تکرار مي-اين متن همانند بسیاري از ديگر متون آفريقايي 
صحبت با  يبرا يشيدر حالت گو يتارگفاست. متن« يگفتارمتن»دوگانه،  ينوع دوم صدا

 ،اول است یتشخص يکه مختص راو یقيتلف ييروا يخواننده با استفاده از صداها
. کنديميیدخاص را تأ ديدگاهيو استدالل  دهديمییرزبان را تغ ي،گفتار. داللتروديکارمبه

نوشتارها را  نيو ا گنجانديها را درون نوشتار مصورتاين نوشتاري، يهادر سنت ،داللت
 2یوزه ، لنگستون 1چارلز چسنات یرنظ يسندگاني. نوکنديهم وصل مبه زنده يسنت يخلق يبرا

يجاد منظور ابهیت شخصيكکلمات  ي ياراو يبر صدا  4هرستنیلو زوران  3براون ینگ، استرل
یده شن يکاآمر یاهاندر جوامع س بیشترکه  فاهيش يهاو سنت نوشتاريکلمات  یانم يارابطه

 یسيشامل انگل ،زمان و مکان متفاوتبسته به يکا،آمر یاهانس يهاداشتند. زبان یدتأک شود،يم
لحن، نواخت جمالت، مراسم  شناسييمعنيي، روا ييگوداستانيك، فولکلور يهاگفتهیاهان،س

شکل مکتوب است. به يکاآمر یاهانآواز س يناشعار و عناو یفري، ياو مواعظ، شهادت ک
ارتباط، مبادرت  يشفاه يهاصورتبا جلب توجهات به يسندگاننو يبرخ سخن،يگردبه
ي را متن گفتار یاهانروش از نوشتار س ينا یتس. گکننديم ي نوشتاريهاسنتداللت بهبه
 دانديمرتبط م «ردر نوشتا یاهانس يگفتار صدا يندگياحتمال نما»متون را با  ينو ا خوانديم
شمال فرستاده شدند، فرهنگ  یرنظ يمتفاوت يهانامکبه ،هااگرچه برده (.xxv :1988گیتس، )

هاي نمايش، در برخي از بخش آنجا بردند.را با خود به داللت يننکرده و ا ییريها تغآن يجنوب
کنند؛ براي مثال؛ هنگامي که بومیان نیز از گويش آفريقايي انگلیسي خود استفاده مي

کنن سفیدن و فقط پوستشون خونن... میرن شهر... خیال ميا کتاب ميآره، پسره»گويد مي5پیتر
 (.1994: 58هانسبري، )« سیاهه...

یات ادب ینامتنياست که ب «يمتن حرف» یتس؛بودن از نظر گ ييشکل از دوصدا ینسوم
از  ییرياما تغ کنند،يصحبت م يکديگرمتون با  گونهين. ادهديرا نشان ميکايي آمر -آفريقايي
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 یشتربرگردان هرچه ب ياز تالش برا ییرتغ يا-دهنديرا نشان م  يداستاندرونيدگاه دبه یدتقل
نامة نمايش1ژان ژنه را اعمال کند. يتکنترل خودآگاه خود بر روا يکه راو يتيروابه يزندگ
دست داد. با استفاده از چارچوب ( را نوشت و تصوير منفي و بدي از سیاهان به1959) هاسیاه
آمريکايي نشان  -ها و تعصب نژادي را در کنار هويت آفريقاييوي کلیشه يش در نمايش،نما
ه وي  سفیدهادهد. هانسبري تصمیم گرفت با نمايش مي پاسخ او را بدهد، وي قصد داشت نگا
با نفادي کند. وي مخالفتش را آشکار و روشن بیان نمي هاسیاهسیاهان را در نمايشبه کند، بلکه 

کشمشي در پردازد. بینامتني ديگري بین اين نمايش و اين کار مينوان آن است که بهانتخاب ع
)و نیز  کشمشي در آفتابدر  3بازتاب اين هشدار آساگاي 2وجود دارد. کارهاي ابیوسه آفتاب

کار، هیچ ضمانتي براي صلح و آزادي آفريقايي در پايان« هايبرنده»خود هانسبري( است که 
ها علیه گويد که هیچ اطمینان خاطري از سیاست آيندة آفريقاييآورند. آساگاي ميارمغان نميبه

مواجه است  4تصوير کشیدن ماهیت ذاتي انتخاب تشمبهاستعمار ندارند. هانسبري با چالش به
 دهد. بودن آن را نشان ميبیني و ترديد آساگاي و موجهکه پیش

پذيرش سنت سیاهان اشاره دوگانه است که به آخرين نوع صداي«بازنگري گفتار»و سرانجام، 
ترين حالت ممکن قرار دارد که دارد. گیتس بر اين باور است که گفتمان ادبي زماني در تمثیلي

با  یاريبس يهماهنگ ي،هانسبري یدهاسفيشنمابا سنت گويش محلي در هماهنگي کامل باشد. 
 آثار دانست. ترينيیلاز تمث يکيآن را  توانيدارد و م یاهانس يشيسنت گو

در فرهنگ  يسنت شفاه یرتأث يدبا يکا،آمر یاهانس یاتداللت در ادب یتدرک کامل ماه يبرا
 يو اعطا آشنا عبارات يا هاواژه انتخابعبارت از  "يداللت کالم". یدرا فهم يکاآمر یاهانس

 يافرد  یدنتمسخرکشيا زشت شمردن يا بهنقد  ايبر ينده، گوگاهيهاست. آنبه ي جديدمعنا
مند است و از او عالقهیاست سبه 5يكکه ار شودي. تشمبه متوجه مپردازديداللت مبه يگروه

 ريختيميسکي دکتر برات و يکوچولو؟ وقت ي،شدمندعالقهیاست سبه يکاز » پرسديم
پسر  يكاست که  ين(. منظور تشمبه ا1994: 24هانسبري، )« .؟گوشت گفت تويرو  یاستس

ررا تحق يكارترتیب اينبهي مند شود. وعالقهیاست سجنسگرا چطور ممکن است بههمي الکل  ی
و  یناز سرزم خواهديميك . اردهديو همزمان تعجب و مخالفتش را نشان م کنديو نقد م
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را  يشجلو کننديمي و سع پسندندياو را نم یمتصم يناما برادرانش ا ،مردمش دفاع کند
 يتو بريزيمو و دشمنيمبرم. وقتشه که بر يد. باکننارن صدام ميد» گويديميك . اریرندبگ
 گويديو م کنديم اشمسخرهیوسه (. اب61همان: )« و ببرم.و سپر پدرمون یزهن یخوام. ميادر

تو »گويد که او ميبه تشمبه« پسر. ینبش یررو هم رنگ کنم؟ بگهاتگونهخواي يم»
کني يمکاريچزنه يدکترت زنگ م يوقت يا؟بره تو در ديبا تنیم. کدوم يهست اروپاييیمهن

 يك او رابرادران ار ينجا(. باز هم اهمان)« هم داشته باشه یزهاز ن یشترب یزيچيد يهمرد با يك؟ار
شان اروپاييیمهکه برادر ن کننديتنها باور نم. نهدهندکشند و مورد تمسخر قرار ميينقد مبه
 يافکار ضداستعمارتنها بهنه او هم مخالفند. تشمبه یاستبلکه با س ،ضداستعمار باشد توانديم

 تواندينميش نما يان. اما تشمبه تا پاکنديارتش هم فکر م يهاحضاربلکه به انديشد،يمد خو
جنگ است و به یحیتغرق در مس ،است يكاریدي که برادر تعم یوسه. ابیردبگ يقاطع یمتصم

ي داللت کند. وقت يانآشنا یانطنز و خنده مبه توانديمينده گو یزموارد ن يگرباور ندارد. در د
يس مور ي. آقاگويديم آمداو خوشبه 2ینگدکتر مارتا گوترل شود،يوارد م 1يسمور آقاي

هم کل  ينا» گويديحرف بزند و م يقادرمانگاه و کل آفر یزاتاز کمبود تجه خواهديم
 يبرا يسسرگرد را يوقت یزن يگرد یتي(. در موقع13 همان:)« !يودرمانگاه ما يرفاه یزاتتجه

کار يهما  يدجد یايدن يتا تو ياومد» گويديمي وبه کند،يم ديدار يسمور آقايبار با  یننخست
که  گويديميك ارکه تشمبه به ي(. هنگام16 همان:) «یستن ينجامثل ا یادن يجا یچآره؟ ه ي،کن

 کنديفکر م يكار« !يدردسر انداخت يدخترو تويه » ويدگيميگوشي با باز يكار ،دارد يفرزند
 .(22 همان:بدون ازدواج صاحب فرزند شده است )ش که برادر

چنان  يشنامهنما ينداللت بپردازد. ابه يانخنداندن آشنا يبرا توانديمينده گو يگر،در موارد د
 هایت. در موقعيافتدر آن خنده را  ياز داللت برا ييهانمونهتوان يو تلخ است که نم یزانگغم

 signifyinحذف و  g. حرف شودينوشته م يگريد يکلمه با امال ينا ،متفاوت يهاو بافت
 هاينام ةمختلف يهاناها و مکناگفت که داللت در زم يدبا ین. همچنشودينوشته م sigginيا

. نويسنديمsoundingيا readingيا riffinيا joaninصورتبهي داللت کالم يدارد. گاه يمختلف
یات بلکه در ادب يابد،يبروز م يکاآمر یاهانو س يقاآفر يتنها در فرهنگ شفاهکنش داللت نه

شناس در کتاب گفتگو و شهادت: زبان زبان3یترمناسم نمود دارد. جنوا یزن يکاييآمر -آفريقايي
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دارد که داللت  باور و دانديدر بافت زبان را اصالت م ييگوبداهه (1986: 70)  یاهس يکايآمر
در  .« است يمنطق يي يامعنا ياستعاره و توسعه جمالت ناآشنا يما،ايه، شامل اغراق، کنا» يعال

در  یشترياز مهارت ب يندهقدر گودارند. هر يدر داللت کالم یاتيح يو گفتار نقش یدارشنضمن 
لذت  یشترب يندهپنهان گو ييبار معنا ييبرخوردار باشد، شنونده از رمزگشا يحو اشاره و تلو يماا
يق با تصد يکند، کنش گفتار يیدرا تأ يندهپس کلمات گو يدوگانگ یقاًبرد. اگر شنونده دقيم

 یاهانس يك. در فرهنگ فولکلورشوديو شنونده م يندهگو یانو موجب درک م رسديميان پابه
 .نامنديم«  دادنو پاسخ یدننام»را  يکنش ینچن يکا،آمر

 يکارکرد عمل ي،داردر زمان برده پردازند،يداللت مکه به یستن ياطر سرگرمخبه هابرده
آن نهفته است. کلمات  يبخشداللت متصور بودند. قدرت داللت در قدرت تحول يبرا یشتريب

شوند و هم باعث  يقو تشو یبتا هم موجب ترغ يابنديميدي جد يمعنا يمي،قد يهاو گفته
ها نفع بردهکه به جستيسود م يها  از داللتبردهي مذهب يزهااز آوا بسیاري. شوند يسرگرم

اربابان یه عل یزيکيپرخاش ف مرتکب توانستندينمي، دارها در اوج بردهاز برده یاريبود. بس
حاد سود  يذهن يندبا فرا ييمعنا يارتکدسي نوع ةمثاببه ؛و از داللت شوندستمگر خود 

 ي: موستابمنيتهردر   1. سارا برادفوردگذاشتنديمينده گو یارترا در اخ يحو تلو يماابردند و يم
 يبرا یدهپوش يانتقاد یامپ يها که دارابردهي آوازها و اشعار مذهب بارة ( در1886مردم خود  )
 نويسد.يم ،ها از خطر استبردهيگرآگاه ساختن د

شاره داشته باشد. وقتي انتقاد شديد اهمان گونه که پیشتر ياد آور شديم، داللت ممکن است به
همین بود که »گويد اريك ميبیند، بهابیوسه داده بود، ميتشمبه کتاب مقدسي را که کشیش به

(. تشمبه نقش بعضي از مذاهب در 1994: 46هانسبري، )« راه بهشت ابیوسه رو نشونش داد
دين مسیحیت و  استعمار را مد نظر دارد. منظور او اين است که در اين مورد استعمارگران از

اند و حتي در اين باره نفع خود سوء استفاده کردهاند و بهها بهره گرفتهانگارگان مذهبي آن
 آفريقا خیانت شده است.توان گفت که منظورش اين است که بهخاص مي

حرف  3دربارة سرگرد رايس 2کنند. تمشبه و چارليها نیز اربابانشان را مسخره ميگاهي برده
ها (. هرچند آفريقايي48 همان:خواند )مي« زيادي مهربان»ريشخند تشمبه او را به زنند.مي

هاي شفاهي از چندين نسل در آمريکا سکونت داشتند، اما هنوز هم از بازي زباني در سنت
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با هاي فولکلور تا آوازهاي غیرمذهبي، اساطیر، بلوز و رپ استفاده ميقصه کنند. سیاهان آمريکا 
معناي نمادين، استعاري يا مخفي کالمي است که استاد گذار از معناي لفظي به اين هنرهاي

 هوش نیاز دارد، که شنونده هم نیازمند هوش است.تنها گوينده بهشدند. در اين مورد، نه
، مادر جايگزين اريك و 1چند شخصیت ازجمله مادام نیلسون سفیدها،لورن هانسبري در 

اي خلق کرده گونها خلق کرده است. وي شخصیت مادام را بهتشمبه و همسر کشیش نیلسون ر
گیرد. هانسبري با انتخاب يك زن سفیدپوست مادرساالر فاصله مي که از بازنمايي عادي چهرة

کند. هرچند بیشتر اي داللت ميپوست، بر چهرة مادرساالرکلیشهجاي سیاهاروپايي به
ها صادق است. اين برخالف تمام بوميههاي آنجا رياکارند، مادام نسبت بسفیدپوست

عنوان ضمیر بود و بهلحاظ جسماني نابینا بود، روشنهاي استعماري است. هرچند او بهچهره
مادر جايگزين و معلم تشمبه از او خواست که مبارز مردمش باشد و علیه استعمار و 

همجنسگرايي اوست. اروپامحوري در کشورش بجنگد. او کسي است که نگران اعتیاد اريك و 
همسر او تجاوز کرد، اريك فرزند دورگه تشمبه بزرگ است و بعد از اينکه سرگرد رايس به

آد، اول بخار عرقش مي»گويد مي2دکاونگساري اريك بهميآيد. مادام در اعتراض بهدنیا ميبه
برنمیاد! چرا از دست اين پسر که کاري »گويد دکاون مي« شه.بعد سروکله خود اريك پیدا مي

نه، کاري از دست اون برنمیاد، از دست تو هم »دهد که مادام نیز پاسخ مي« بايد نگرانش باشي؟
 (.18 همان:)« که کاري برنمیاد دکاون عزيزم!
سازد تا چهرة عنوان منبعي براي کشیش نیلسون، او را قادر ميبه3کاربرد هانسبري از شوايتزر

نمايش گذارد. نشان دهد و روي ستمگر و استبدادي آن را به سخاوتمند استعمار را با داللت
هاي مذهبي براي عنوان پزشك يا ديگران تحت عنوان چهرهافرادي نظیر کشیش نیلسون به

گويد که چارلي ميآفريقا آمده بودند. مارتا بهساختن آن به سالمت آفريقا و متمدن و مذهبي
شود که کشیش نیلسون مد، اما بعد خواننده متوجه ميآفريقا آکشیش نیلسون با فکري عالي به
 (.15 همان:آنجا فرستاده شده است )با افکاري امپريالیستي در ذهن، به

هانسبري اين شخصیت را در آلبرت شوايتزر، برندة جايزة صلح نوبل راديکالیسم سیاسي و 
ابن آفريقاي غربي عنوان هیئت پزشکي قلمروي گ، براي کار خود به1952نوآوري هنري سال 
هاي و تأسیس بیمارستاني در جنگل« قارة تاريك»به« تمدن»خاطر آوردن شکل داد. او را به
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اند. وي مرد رنسانس نیز بود و داراي مدرک دکتراي الهیات، فلسفه المبارين؛ بسیار تمجید کرده
لج الهیات سالگي مدير کااز سن سيو پزشکي بود، شماري متون مذهبي را نگاشته، پیش 

ترين نويسندگان معماري ارگ بود. باخ و استراسبورگ بود. در حیاتش، يکي از برجسته
شناخت و مفسر شهیر موسیقي ارگ باخ بود. هانسبري با مطالعة ش استادانه را مياموسیقي

و چندين مقاله ديگر دربارة شوايتزر دريافت که نگريستن  2جان گونتر 1آفريقاي درون
اي و بسیار پدرساالرست.. گونترخود ازالمبارين ديدن کرد و با او ها، نگرشي کلیشهيآفريقايبه
ها شد: کاکاسیاه کودک آفريقاييبحث پرداخت. او در کالم شوايتزر متوجه نوع باور او بهبه

ها اين فرمول توان با کودکان سروکار زد. سپس دربارة کاکاسیاهزور نمياست و بدون توسل به
تزر نسبت  گفتةبه« آره ولي برادر بزرگت. من برادرت هستم،»اع کردم: را ابد گونتر، عشق شواي

« هاي آنجا.ظاهراً او بیشتر عاشق حیوانات المبارين بود تا انسان»ها انتزاعي بود. آفريقاييبه
 (. آفريقاي درون)

 نتيجه .3
را  يهانسبر لورني دهاسفینمايشنامة در « داللت»و  « وگانگي صداد» ةمسئل پژوهش، ينا
 ينشان داد. پژوهش حاضر با بررس يکاآمر یاهانس یاتادب هايييبازنماين از بهتر يکي مثابهبه
 یاتبودن ادب يگانهکند و  يابيرا رد يکاييآمر آفريقاييکرد صدا و فرهنگ  يسع يشنامهنما ينا

 ينرا در ا يکاآمر یاهانس« داللت»و «  صدا يدوگانگ»یزعناصر ن ،را نشان دهد يکاآمر یاهانس
اشاره  يداللتگريف تعار یشترب يداللتگر براهاي یستمهاپي برخمقاله به ينارائه کند. ا يشنامهنما

نشان  ین. همچندهدينشان م يانحراف معن یزو ن يزبان يبا باز را هاو ارتباط همه آن کنديم
که در جامعه  يکسان يبرا يدوئل کالم توانيرا چگونه م يزبان ي،مثابه بازکه داللت به دهديم

 يباز يمعناصرفاً به يدرو، داللت را نبا یندر نظر گرفت. از هم کننديمي زندگ دارييهسرما
 در نظر گرفت. يو نه خود معن يمعن هايیوهآن را ش توانيبلکه م ،تصور کرد يزبان
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