بررسي رويكرد پسااستعماري در نقد ادبي در:
مفهوم اعتراض در نمایشنامهی دورگه ،1از لنگستون هیوز
دکتر فرید قائمی ،3دکتر جواد یعقوبی ،4صوفیا باقریان
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چکیده
استمرار در به کارگیری دیدگاه های پسااستعماری ،توجه گستردهی بسیاری از منتقدان

را به آثار نویسندگان آفریقایی ـ آمریکایی جلب کرد ،آنچنان که در اواخر دههی هفتاد ،این
دیدگاه به شکلی مستقل به نقد این آثار پرداخت .به طور کلی رویکرد آفریقایی ـ
آمریکایی،همان گونه که از نامش پیداست ،ویژگی های ادبیات آفریقایی و آمریکایی را

به طور همزمان داراست و در درجهی اول به نادیده گرفته شدن سیاهپوستان در جوامع

سفیدپوست و مسئلهی تبعیض نژادی میپردازد .اعتراضات در مقابل این نوع سرکوب،

در آثار ادبیِ بسیاری از نویسندگان سیاهپوست نشان داده شده است که از جملۀ مهمترین

آنان ،لنگستون هیوز ،شاعر مدرن و نمایشنامهنویس معروف است.او به عنوان چهرهی

فعال و بهیادماندنیِ رنسانس هارلم،6همواره خواهان عدالـت و تسـاوی در جامـعه بوده
است و می توان او را از جمله چهرههای ادبیِ آرمانگرا به شمار آورد.
کلید واژه ها :پسا استعماری ) ،(Post-Colonialismدو گانگی (( Double Voicedness

رنسانس هارلم ( ،)Harlem Renaissanceنژادپرستی درون نژادی (،(Intra-Racial Racism

نمایش نامهی دورگه ()Mulatto

1- Mulatto

 -2نمايشنامه نويس و داستان نويس آمريكاییLangston Hughes -
 ،ghaemi@kiau.ac.ir - 3استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 ،yaghoobi.kiau@gmail.com - 4استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 ،Sophia_bagherian@yahoo.com - 5دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

6 - Harlem Renaissance
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مقدمه
مس��ئلهی تبعیض نژادی در بس��یاری از کش��ورهای جهان دیده می شود ،که بنا به
اقتضای هر کش��ور ش��کل و رنگی خاص به خود می گیرد .این مسئله به مثابه یک امر
بشری در کشور ما در مقایسه با کشورهایی نظیر آمریکا از تارنمایی بسیار کمرنگ و یا
حتی محو برخوردار است .که به طور کلی علت آن را می-توان در این حوزه جستجو
کرد که گونه گونگی نژادها در کش��ور ایران در مقایس��ه با کشور آمریکا تقریبا وجود
ندارد ،و بنابراین وجود ادبیات چند نژادی در کشور ما امری غریب و در کشور آمریکا
مس��ئله ای بسیار رایج به شمار می آید .بنابراین ادبیات آفریقایی-آمریکایی و مسئلهی
تبعیض نژادی که پایه و اس��اس آن را تش��کیل می دهد ،برای ما تا حدودی ناشناخته
اس��ت .در زبان و ادب هر ملت ،هنگامی آفرین��ش و پیدایش یک واژه ضرورت
م��ی یابد که پدی��ده ای برای آن در بس��تر جامعه رخ داده باش��د .واژه ی»آفریقایی-
آمریکایی» که حاکی از ارتباط دو ملیت گوناگون اس��ت ،درهنگامی س��اخته شده که
مرزی میان انس��ان های آفریقایی و انسان های آمریکایی در جامعه کشیده شده است،
که ظهور و حضور این واژه در متن زبان و ادبیات آمریکا حاکی از وجود مرزهای میان
نژادی در متن آن جامعه بوده است.
جیمز مرس��ر لنگس��تون هیوز( 1تولد١فوریه – ١٩٠٢چاپلین میسوری - 2مرگ ٢٢
می  ١٩۷۶نیویورک )3داس��تان نویس ،نمایش��نامه نویس ،داستان کوتاه نویس ،و نامی
ترین شاعر سیاهپوس��ت آمریکایی ،در ایران برای اولین بار توسط ترجمهی اشعارش
به وس��یلهی احمد ش��املو معرفی گردید.از او همواره به عنوان ش��اعر در کتاب ها و
گهگاه محافل ادبی یاد ش��ده اس��ت .الزم به ذکر اس��ت که به ندرت می توان کسی را
1 - James Mercer Langston Hughes
2 - Joplin-Missouri
3 - New York
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یافت که او را به عنوان نمایشنامه نویس تلقی کند; به عبارت دیگر هیوز به عنوان یک
نمایش��نامه نویس و یا حتی داس��تان نویس ناشناخته اس��ت .درون مایهی کارهای این
چهرهی ادبیِ معترض بیش��تر به ادب مقاومت شباهت دارد چرا که او همواره کوشیده
اس��ت که سیاه پوستان را به ایستادگی و مقاومت علیه تبعیض نژادی دعوت نماید .اما
اصیل ترین کوشش وی ،از میان بردن تعمیمهای نادرست و برداشتهای قالبی مربوط
به س��یاهان بوده که نخس��ت از سفیدپوستان نشأتگرفته و آنگاه بر زبان سیاه پوستان
جاری شده است.
تالشهای بیوقفه و عزم راسخ لنگستون هیوز برای ایجاد اصالحاتی در باب حقوق
ِ
بش��ری سیاهپوستان امریکا ،باعث ش��د که او در زمرهی شخصیتهای جاودانهی ادبیات
و فرهنگ آفریقایی ـ آمریکایی باقی بماند .لنگس��تون هیوز در مقابل جامعهی مس��تبدانۀ
سفیدپوستان ایستادگی کرده و آگاهی ،آرزو و امید را برای مردمانش به ارمغان آورده است.
نقش فعال هیوز در این رنسانس هارلم ،1باعث بیداری سیاهپوستان غفلت زده شد .او تالش
بسیاری در به کارگیری گویش سیاهپوستان در آثار خود ،خصوص ًا نمایشنامههایش نموده،
که در میان آنها نمایشنامهی «دورگه» حائز اهمیت است .این امر موجب شد که او به شدت
به باد انتقاد گرفته ش��ود .به روی صحنه رفتن «دورگه» در تئاتر برادوی ،نقطهی عطفی در
تاریخ تئاتر سیاهپوس��تان آن زمان به شمار میرفت که دامنهی آن جامعهی سفیدپوستان را
نیز در بر گرفت .استقبال بینظیر از این نمایشنامه بعدها باعث تثبیت جایگاه هیوز در دنیای

ادبیات شد(.اِالم)١-٢،2

هیوز در مقابل جامعهی س��یاه پوس��تان ،احساس وظیفه داشت و این امر سبب شد
 - 1یک نهضت هنری و ادبی آفریقایی -آمریکایی بوده که در دهههای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰جریان داشته است .این
نهضت در آغاز "جنبش نو سیاهپوستان" نام گرفته بوده و در محله هارلم نیویورک تمرکز داشته است .رنسانس هارلم
در ادبیات سیاهپوستان تنها به عنوان یک چالش تلقی نمیگردد ،بلکه میتوان از آن به عنوان تولد دوبارهی سیاهپوستان
در ادبیات و احیای هویتی آنان یاد کرد.
2- Harry J. Elam., Jr.
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که در اجرای کارهایش به بیان مش��کالت آنها بپردازد .بینونو 1در «مقاالت تحلیلگرانه
هارولد بلوم » 2مینویس��د که هیوز همچون تعدادی از نویسندگان رنسانس هارلم ،به
تعصب��ات موجود در نژاد خویش میپردازد و آنها را بس��یار هنرمندانه در روابط میان
شخصیتها در نمایشنامهی «دورگه» به تصویر میکشد .او معتقد است که هیوز ،خود
به عن��وان یک فرد دورگه ،از طبیعت معترضانه دورگهها آگاه بوده و تجربیات آنان را
با زیرکی و هنرمندی تمام به تصویر کش��یده است .وی در ادامه میگوید که قهرمانان
هیوز ،اساس�� ًا به این علت که زیرک و طغیانگر هس��تند رنج میبرند؛ چرا که آنان در
جامعهای غافل و ناآگاه محصورگشتهاند .او معتقد است که وجود نشانههایی از زندگی
ش��خصی هیوز در کارهایش ،نتوانسته است ماهیت اجتماعی و سیاسی فعالیتهای او
را تغییر دهد و یا از بین ببرد(.بلوم)٢٤،3
«نقد س��یاهان نیز در معنای دقیق کلمه ،ش��امل بررسی نظریه ها ،ادبیات ،و فرهنگ
س��یاهان آفریقایی –آمریکایی است ،اما در معنای عام آن ،مطالعات مربوط به فرهنگ

ِ
ادبیات پسا -اس��تعماری را نیز در بر می گیرد(”.مکاریک  .)٢٨٠رویکرد آفریقایی-
و
آمریکایی نیز ،همچون نمایش��نامه های هیوز با نقد ادبی کشورمان غریبه است .نگاهی
ب��ه مق��االت منتقدانه ادبی ،ای��ن موضوع را تصدیق می کند که ای��ن رویکرد از جمله
مواردی است که به آن پرداخته نشده است و یا در پرداختن به آن کوتاهی شده است.
مقالهی حاضر به ش��کل موجزانه س��عی در معرفی این دیدگاه نموده اس��ت و سپس،
نمایشنامه های منتخب لنگستون هیوز را بر اساس آن ،مورد بررسی قرار می دهد.
مفهوم اعتراض ،جان مایهی نمایشنامه های هیوز را تشکیل می دهد .این مفهوم در
هر یک از این کارها ش��کلی بدیع به خود می گیرد .امید اس��ت که این خوانش تحلیل
1- Bienvenu
2- Bloom’s Modern Critical Views: Langston Hughes
3- Harold Bloom
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گران��ه تا حدی بتواند هیوز را به عنوان یک نمایش��نامه نوی��س ،و رویکرد آفریقایی-
آمریکایی را به عنوان یک دیدگاه ادبی معرفی نماید.

تجسم اعتراض
به عنوان یکی از رهبران اصلی رنس��انس هارلم ،نقش فعال هیوز در زمینهی تئاتر
بسیار حائز اهمیت اس��ت و نمایشنامهی «دورگه» به بهترین شکل ممکن ،دیدگاههای
این شخصیت ادبی را به تصویر میکشد .بیشتر قهرمانان آثار او دورگههایی هستند که
متعاقب ًا گرفتار وضعیت دردناکی شدهاند .آنها آرزو دارند که زندگی عادی و هدفمندی
را دنب��ال کنند ،در حالی که آگاهند که جامعه حاکم به عنوان مانعی بر س��ر راهش��ان
آنان را از رس��یدن به این آرزو منع میکند .به گفتهی اِالم ،منتق ِد ادبی“ ،بررس��یِ تئات ِر
ِ
برگزاری آن ،دی ِد روش��نی از عملک��ردِ مفهومِ نژاد ،در
آفریقایی-آمریکای��ی و نحوۀ
جامعهی آمریکا به ما داده اس��ت و این روند همچنان ادامه دارد (.اِالم.)٣ ،

«دو رگه» نمایش��نامه ای س��ت دو پرده ای ،که در س��ال  ١۹٣٠توسط هیوز به
ِ
رگه”درگیری نژادی میان یک زمین دارِ سفیدپوست ،توماس
رشتهی تحریر درآمد».دو
نوروود ،1و پس��ر دورگهی س��یاه پوس��تش ،رابرت ،2را به تصویر می کشد .نـوروود،
رابرت را به عنـوان پـس��رش نمی پذیـرد ،و این فرزند س��تیزی تـمامِ نمایشنامه را در

ِ
پوست رابرت ،میان این دو به میانجی گری می پردازد.
بر می گیرد .کورا ،3مادر س��یاه
ِ
درگیری
رابرت نه تنها نژاد خود را نمی پذیرد ،بلکه از سیاه پوستان نیز بیزار است .در
ِ
قصاص آن توس��ط
نهای��ی ب��ا پدرش ،رابرت او را به قتل می رس��اند و برای آنکه از
سفیدپوس��تان بگری��زد ،خود را با هف��ت تی ِر پدرش به قتل می رس��اند« .دو رگه» در
1- Thomas Norwood
2- Robert Norwood
3- Cora
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ِ
نمایش آن بیش از یک س��ال به طول
 ٢۴اکتب ِر  ١۹٣٥به صحنهی برادوی 1وارد ش��د و
انجامید( .هیوز)١٧-١٦ ،
هیوز در اولین نمایش��نامهی کامل و ش��ناخته ش��دهی خود ،دورگه ،آشکارا تالش
بیوقف��هی رابرت ،قهرمان دورگهی داس��تان را برای اثب��ات هویت خویش به تصویر
میکش��د .رابرت میان دو دنیای س��فید و س��یاه خود سرگردان اس��ت؛ پوست روشن
و زرد رنگ��ش و زندگ��ی سیاهپوس��تیاش .در تمام طول نمایش��نامه ،رابرت بر آن
اس��ت که نیمهی س��یاهش را با بزرگ جلوه دادن نیمهی س��فیدش ،به عبارت دیگر
میراث س��فیدش ،پنهان کند .او به طور مداوم س��یاه پوس��ت بودنش را انکار می کند.
این دوگانگی پدید آمده ،س��بب شده اس��ت که او هم از سیاه پوستان ،به دلیل نیمهی
سیاهش ،و هم از سفیدپوستان ،به علت ستم هایی که بر او روا داشته اند ،بیزار باشد.
(سوتو)٢٦٢ ،2
رابرت( :بعد از درنگی کوتاه) میخواهم که تمام سفیدپوست های دنیا را بکشم.
نوروود :سیاهای مث تو رو به درخت دار می زنن.
رابرت :من سیاه نیستم.
نوروود :تو نژاد خودتو دوست نداری؟ تازه سفیدپوستها رو هم دوست نداری؟
نه؟ (پرده دوم ،صحنه )39 ،2
او درگیر یک وضعیت نامعلوم و ناخوش��ایند ش��ده اس��ت؛ در حال��ی که خود را
برای مخالفت علیه س��تمهایی که بر او میرود ،به اندازهی کافی قدرتمند میبیند ،به
ش��دت از بی شهامتی مردمانش رنج میبرد .در تمام طول نمایشنامه تالشهای بیثمر
رابرت برای ارتباط برقرار کردن میان نیمهی س��یاه و س��فیدش به تصویر کشیده شده
اس��ت« .نمایش��نامهی دورگه نیاز به پیوستن به اجتماع را در یک جوان دورگه ،رابرت
1- Broadwat Theater
2- Isabel Soto
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نوروود ،به تصویر میکشد،کسی که از دو جهت طرد شده است :سیاست سفیدپوستان
و جامعهی سیاهپوستان،که علت آن ادعایش بر سر میراث سفیدپوستی است( ”.سوتو،
)263

به اعتقاد دوبووآ ،1منتق ِد ادبیِ س��یاه پوس��ت ،این دوگا نگی به علت دو -فرهنگ

بودن رخ می دهد ،همچون آفریقایی -آمریکایی ها که به طور هم زمان به دو فرهنگ
متفاوت و متغایر متعلق هستند :فرهنگ آفریقایی که ریشه در خاک و تاریخ آفریقا دارد،
و فرهنگ اروپایی ،که به سفید پوستان آمریکا تحمیل شده است (.دوبووآ .)289 ،این
وضعیت ناپایدار دو فرهنگی و دو هویتی بودن ،باعث به وجود آمدن نوعی تش��ویش
یا اضطراب در قهرمان نمایش��نامه ش��ده است .تش��ویش حاصل مرزهای میان نژادی.
تالشهای بیثمری که در باال به آن اشاره شد ،بازتاب این تشویش و اضطراب است.
درگیریهای او با پدر سفیدپوس��تش ،بیتوجهی به نصایح مادر سیاهپوس��تش ،نادیده
گرفتن خواهرها و برادرهای سیاهپوس��ت و تیرهتر از خودش و س��رانجام خودکش��ی
رنج او از این اضطراب هستند .او بازیچهی نوعی
در آخر نمایش��نامه ،همگی نشانهی ِ
نژادپرستی درونی شده است و دائم ًا خود را به علت نیمۀ سیاهپوستش تحقیر میکند،

در عین حال به نیمهی س��فیدش افتخار میکند « .هر چقدر او بیش��تر یاد آورِ نیمهی
سیاهش می شود ،بیشتر به سفید بودنش اصرار می کند ( ”.بلوم)٢٦ ،
توجه اصلی هیوز در نمایش��نامهی «دورگه» به مس��ئلهی نژادپرستی است .این امر
به مثابه یک امر بشری ،به خوبی در نمایشنامههای او به تصویر کشیده شده است .در
اولین صحنه ،ش��اهد ظلم سفیدپوستان به شخصیتهای سیاهپوست نمایشنامه هستیم.
س��پس قهرمان داستان را مش��اهده میکنیم که به نوعی از عقدهی حقارت رنج میبرد.
حقارتی که ناش��ی از نیمهی س��یاهش است که سبب ش��ده در طول نمایشنامه ،بسیار
1 - W. E. B Du Bois
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خیرهس��رانه عمل کند .در آخر ،مفهوم نژادپرس��تی درون نژادی است که در برخورد و
رفتار رابرت با دیگر سیاهپوس��تان قابل مشاهده است .در ابتدای نمایشنامه او به عنوان
دورگهای با پوس��ت روش��ن توصیف شده است و همین امر س��بب شده است که او
دیگر سیاهپوستان را تنها به این علت که از او تیرهتر هستند ،به چشم حقارت بنگرد.
رابرت( :با عصبانیت) و من س��یاه هم نیس��تم .به من نگاه کن مامان ،آیا شبیه پدرم
نیستم؟ آیا رنگ پوستم به روشنی رنگ پوست او نیست؟( ...پرده اول)٣٥ ،
هم��ان گونه که مس��ئلهی تبعیض نژادی باعث ش��ده اس��ت که سفیدپوس��تان بر
سیاهپوس��تان ظلم و س��تم روا دارند و آنها را نژاد پس��ت بخوانند ،رابرت نیز ،سیاهان
تیره تر از خودش را پس��ت تر می داند و آنها را مورد تحقیر قرار می دهد .او پوس��ت
روش��نش را دلیلی بر سفیدپوس��ت بودنش می بیند و همین امر س��بب می شود که او
حتی ،برادر بزرگتر از خودش ،ویلیام ،1را نیز تحقیر کند.
ویلیام :وای ،مث سفیدا از در جلویی می ری و می یای؟
رابرت :بله ،مثل سفیدپوستها ،به نظر تو در جلویی برای چه منظوریه؟ کود ِن بزدل.
( پرده اول ،صحنه اول)٣٢ ،

ِ
سنت
«زبا ِن س��یاه پوستان در متو ِن سیاه پوس��تان قادر به بیا ِن وج ِه مشخصهی این

ادبی اس��ت(”.گیتس .xxi(،2هیوز از گویش مخصوص سیاهپوستان در نمایشنامههای
خود استفاده کرده است و در این بخش از گفتگوهای نوروود و رابرت ،از استعارهای
زیبا اس��تفاده کرده است .وی با استفاده از عبارت «درست صحبت کردن» ،به سرکوب
سیاهپوس��تان در زمینهه��ای نظری و ادبی تأکید نموده اس��ت .به عن��وان رهبر ادبی و
سیاس��ی رنسانس هارلم ،هیوز مش��تاقانه در جهت تجدید حیات هویت سیاهپوستان
تالش کرده اس��ت .هیوز خود نیز یک دورگه بوده اس��ت ،و بر طبق آثاری که در این
1- William
2- Henry Louis Gates, Jr

شـمـاره  ،6بـهـار 1390

209

نمایشنامه از زندگی ش��خصی او میتوان یافت ،وی نیز همچون قهرمانش رابرت ،در
جستجوی هویتی ثابت است و همچون رابرت ،طغیانگری است که هیچ گاه در مقابل
استبداد سر خم نکرده است(.گیتس)١،
نوروود :حاال بهت اجازه میدم باهام صحبت کنی ،اما باید درست صحبت کنی.
رابرت :منظورت چیه درست صحبت کن؟
نوروود :منظورم اینه که جوری که یک سیاه باید با یک سفید حرف بزنه...
(پرده دوم ،صحنه اول)٣۹ ،

به کارگیری مفاهیم اعتراض و تبعیض نژادی در ساختار نمایشنامهی هیوز:
مفاهیم اعتراض و مقابله با نادیده گرفته ش��دن سیاهپوستان و تبعیض نژادی درون
مایهی آثار هیوز را تش��کیل می دهد .او هماره کوش��یده اس��ت که وضعیت نا بسامان
سیاهپوس��تان را در آثارش به تصویر بکش��د .این مفاهیم تنه��ا درون مایهی آثارش را
تش��کیل نمی دهد بلکه تجس��م این مفاهیم در س��اختار و عناصر این نمایش��نامه ها
نیز ،قابل مش��اهده اس��ت .در این جا به نحوهی به کارگیری ای��ن مفاهیم در عناصر
نمایش��نامهی او می پردازیم.
در این نمایش��نامه ،شخصیت های اصلی نمایش��نامه از میان سیاه پوستان انتخاب
ش��ده اند ،با این حال ش��خصیت های سفید پوس��ت نیز در این اثر حضور دارند .در
نمایش��نامهی “ دورگه” شخصیت مقابلِ قهرمان ،سفید پوست است و هیوز تقابل میان
سیاه پوستان و سفید پوستان را به خوبی در این نمایشنامه ،با انتخاب این دو شخصیت
نش��ان داده است.در کنار شخصیت اصلی سفید پوس��ت در “دورگه” ،شخصیت های
فرعی سفید پوست نیز با قرار گرفتن در مقابل قهرمان ،باعث گره افکنی می شوند که
اولین گره از تقابل میان قهرمان با یک شخصیت فرعی سفید پوست (ﻣﺴﺆول پستخانه)
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ش��کل می گیرد ،یعنی هنگامی که رابرت برای دریافت بستهی سفارشیِ پستی اش به
پستخان��ه رج��وع می کند ،متصدی آن در حالی بسته را به او تحویل می دهد که لوازم
داخلِ آن ش��کسته اند و او به برگردان��دن هزینه اش به رابرت رضایت نمی دهد ،که
ِ
رفتاری رابرت با خانم متـصدی ش��ده و باعث ایجاد درگیـری
این موضوع س��بب بد
میشود .همین اتفاق در نهایت منجر به درگیری او با پدر سفید پوستش می شود .این
درگیری عنصر بعدی ،یعنی کشمکش را در نمایشنامه پدید می آورد که درگیری های
مکرر رابرت با پدرش و حتی اعضای خانواده اش ،نشانگر آن است.
هیگینس :1راننده بهم گفت که اون پس ِر کورابوده که سوارِ ماشینِ تو بوده...اون پسر
نمی تونه زیاد اینجا بمونه،به خاط ِر طرزِ رفتارش می گم...س��فید پوس��تای این منطقه
دیگه نمی تونن تحملش کنن.
نوروود :یعنی چی؟ ...مگه چی شده؟
هیگینس :از اتفاق امروز صبح خبر نداری؟ کل ش��هر اآلن خبر دارن ،اون به خاطر
یه مشت لوله که خراب شده بودن ،س ِر متصدی پست خونه که یه زن بوده دادو فریاد
کرده( .پردهی اول)٢٥ ،
عنصر دیگر ،عنصر بحران اس��ت .بح��ران هنگامی رخ می دهد که تغییر وضعیت
قابل توجهی در خصوص ش��خصیت اصلی نمایشنامه رخ دهد .این بحران می تواند
ناش��ی از هر اتفاقی باشد ،از دس��ت دادن یکی از اعضای خانواده ،تغییر در وضعیت
مال��ی ،ابـت�لا به بیـماری و ی��ا حتی اختالف در تفکر یا س��لیقه .در نمایـش��نامهی
ِ
ِ
پوس��ـت قهرمان نمایشـنامه
اختالف رنگ
“دورگه” این بحـران به طـور ظاهـری از

با پـدرش سرچـشمه می گیرد که این بحران در جایی خود را به طور آشکار نمایان
می کند که قهرمان داس��تان توانایی پذیرش رفت��ار و اعتقادات خانوادهی خویش ،و
ِ
دوست نوروودHiggins ،
 - 1یکی از سران شهر و
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مسئلهی تبعیض نژادی را در خود نمی بیند و شروع به مخالفت می کند؛ که در پایان
پردهی اول و آغاز پردهی دوم آش��کارا ش��اهد آن هستیم.
در آخر ،در مرحلهی گره گش��ایی ،رابرت ،قهرما ِن» دورگه» با خودکشی به بحران
به وجود آمده پایان می دهد ،اما همچنان شاهد هستیم که مسئلهی تبعیض نژادی ادامه
م��ی یابد .در پایان ،از این بررس��ی می توان دریافت که هیوز ع�لاوه بر به کار گیری
مفهوم تبعیض نژادی به عنوان درون مایهی آثارش ،از آن در ساختار تکنیکی نمایشنامه
اش نیز ،بهره برده است.
یکی از اهداف نویسندگا ِن آفریقایی ـآمریکایی ،خلق و معرفیِ یک الگوی مناسب
برای سیاه پوستان است که آنان به او تکیه کرده و از او الهام بگیرند.باتوجه به مواردی
ِ
الگوی
که در باال به آن اشاره شد ،این سوال ایجاد می شود که آیا رابرت می تواند یک
مناسب برای پیروی باشد؟به بیان دیگر آیا هیوز توانسته است رابرت را به عنوان یک
نمونهی کامل برای سیاه پوستان به تصویر بکشاند؟

ِ
پوست باهوش ،توانا و متفکر است که دارای مهارت های رهبری
«رابرت یک سیاه

س��ت(”.بلوم.) ٢۴-٢٣،بدون ش��ک،رابرت دارای توانایی های مدیریتی است که او را
از س��ر فرود آوردن در مقابل دیگران،چه سیاه پوست و چه سفید پوست،باز می دارد.
بنابراین ،او اولین مش��خّ صهی یک رهبر را داراست .با اینکه روحیهی طغیانگ ِر رابرت،
ِ
نابودی او تنها از شخصیت و روحیه
نابودی اورا در آخر نمایشنامه پی ریزی می کند،
اش سر چشمه نمی گیرد ،بلکه رابطهی او با پدرش،از بچگی تا لحظه ای که رابرت در
آن زندگی می کند ،دلیلِ اصلیِ بیدار شد ِن این آشوب است“ .این امر واضح است که

رفتارِ عاری از عاطفهی نورود با رابرت ،به علت نژادِ پست ت ِر رابرت ،و عدم پذیرش
او به عنوان فرزند توسط نوروود ،باعث به وجود آمد ِن کشمکش های اصلیِ نمایشنامه

ِ
سمت ویرانی سوق داده است(”.بلوم .)٢٦
شده ،که در نهایت رابرت را به
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ن��وروود :نم��ی خوام یه بار دیگه مثل وقتی که بچه بودی تو رو به بادِ کتک بگیرم،
آخه این دفعه نمی تونم خودمو کنترل کنم و صد در صد میکشمت ...تو فقط یه پسر

بچهی سیاه ِ احمقی.

رابرت :من سیاه نیستم ،من پس ِر شمام.
نوروود :تو پسر کورا هستی ،نه من(.پرده دوم ،صحنه اول)٣٨ ،

ِ
ِ
اطراف خود ،احساس وظیفه
تفاوت
رابرت همانند هیوز ،نسبت به سیاه پوستا ِن بی

می کند؛ او در طول نمایشنامه سعی در بیدار کردن و بر انگیختنِ کارگران سیاهپوست
دارد ،اما در این راه دچار خطا می ش��ود و همان طور که در باال به آن اش��اره ش��د ،به
ِ
نژادی درون نژادی می کند.
تحقی ِر دیگر سیاه پوستان می پردازد و آنان را دچار تبعیض
رابرت(:رو به برادرش) از وجودِ تو و سیاه پوست هایی مثلِ تو خجالت می کشم،

شماهایی که جز اطاعت از سفیدها کارِ دیگه ای بلد نیستین (.پردهی اول)٣٣،
راب��رت در مقاب��لِ زور گویی های پدرش مقاومت م��ی کند و حتی در پایان
پردهی اول با او در گیر می شود ،بنا بر این او خصوصیت دیگ ِر یک الگوی مناسب را
نیز داراس��ت ،نپذیرفتن ظلم وستم .گرچه این روحیهی رابرت قابل تحسین است ،اما
به گفتهی بینونو “رابرت نمی تواند الگوی مناس��بی باشد ،چرا که او به خاطر خودش
و برای رس��یدن به هدفش ،که همان گرفتنِ حق و ارثش از پدرِ س��فید پوستش است،
ِ
موقعیت بهتر خویش می جنگد ،نه برای بهبودِ وضعیت
می جنگد” (بلوم  .)30او برای

دیگر سیاهپوس��تان .بنا براین،رابرت به عنوا ِن قهرما ِن نماش��نامهی هیوز ،خصوصیات
قابل تحسینی دارد ،اما این خصوصیات برای تبدیل او به الگوی مناس��ب برای س��یاه
پوستان کامل نیستند.
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نتیجه گیری
تالشهای مستمران��ه لنگستون هیوز برای ایج��اد اصالحاتی در خصوص حقوق
بش��ری سیاهپوس��تان آمریکا باعث ش��ده اس��ت که نام او در زمرهی شخصیتهای به
یاد ماندنی فرهنگ و ادبیات آفریقایی ـ آمریکایی جاودانه ش��ود .هیوز از س��لطهگرا ِن
سفیدپوس��ت و سیاهپوست ،سخت انتقاد میکرد .او معتقد بود که سیاهپوستان پیش از
این نیز مورد اس��تبداد و اس��تعمار سفیدپوستان بودهاند و دیگر نباید از طرف جامعهی
سیاهپوستی نیز تحت فشار قرار گیرند.
در این راس��تا او معتقد بود که هیچ مرز نژادی نباید وجود داش��ته باش��د و همهی
مردم باید یکسان تلقی ش��وند .وی بر خالف بسیاری از همتایان خود ،هیچ گاه تالش
نکرد که سیاهپوس��تان را مظهر انسانی کامل و ع��اری از نقصان جلوه دهد .بنابراین به
علت اعتدال در اعتقاداتش در خصوص مسئلهی نژادپرستی ،بسیار مورد تحسین قرار
گرفته است.
مسئلهی نژادپرستی ،در نمایشنامههای هیوز به طور اساسی مورد توجه قرار گرفته،
چرا که او کوش��یده است تا انواع مختلف نژادپرستی ،تبعیض نژادی سازمانی ،تبعیض
نژادی درونی ،و تبعیض نژادی درون نژادی را به تصویر بکش��د .همچنین واکنشهای
مرب��وط به ای��ن بیعدالتیها ،ک��ه همان اعت��راض نسبت به آنهاس��ت ،درونمایهی
نمایشنامههایش را تشکیل میدهد.
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