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چکیده
ن تونی موریسن ،یعنی یک
گفتار حاضر بررسی سویههای خشونت از دیدگاه ژیژک در سه رما 
بخشش ،بهشت و خدا ب ه بچه کمک کند است .این رمانها از نظر خشونت کنشگرانه و انواع کنشپذیرانۀ
آن شامل خشونت سیستمی و نمادین و همچنین خشونت هستیشناسانه تحلیل میشوند .در این
مقاله نشان میدهد که چگونه خشونت کنشپذیرانه و انواع سیستمی و نمادین آن موجد خشونت
کنشگرانه و تنشهای بیننسلی و بیننژادی در رفتار شخصیتها میشود .همچنین چگونگی بهوجود
آمدن تنشهای بیننژادی و بروز بحران هویت نژادی در نتیجۀ خشونت هستیشناسانه و خشونت
سیستمی مورد بررسی قرار میگیرد و درنهایت ادعاهای مطرح شده دربارۀ عصر پسانژادی با استناد
به دیرینۀ نژادگرایی پاسخ داده میشود .در رمان یک بخشش که حکایت نسل اول و دوم بردههای
سیاهپوست و مهاجر آفریقایی است خشونت به شکل تقابل مطلق نژادها روی میدهد .در این رمان
ِ
به کمک گفتمان کلیسایی و ایدئولوژیِ
حقارت نژادی تفکر بردگی در میان بردهها نهادینه شده و مبین
خشونت هستیشناسانه است .در رمان بهشت ،که روایتی پسااستعماری از خشونت است ،دامنۀ
خشونتها استمرار مییابد و به میان نژاد سیاهپوستان و سپس به شکل تنش بیننسلی بین دونسل پیر
و جوا ِن شهر تسری مییابد و منجر به خشونت کنشگرانه میشود .در این رمان ،سیاهپوستان بازیچۀ
استعماری نوین میشوند به طوری که تقابل و خشونت از شکل دیرین خود ،یعنی بین نژاد سفید و
سیاه ،به درون نژاد خود آنها و بین نسلهای آنها کشیده میشود .رمان خدا ب ه بچه کمک کند نیز روایتی
مربوط به اوایل قرن بیستویکم است که در آن مشخص میشود خشونت بیننژادی در یک خانوادۀ
ی سیاهپوستان است .پیامدهای
رنگینپوس 
ت برآیند خشونت هستیشناسانه و فرومایه پنداشتن هست ِ
روانی این خشونتهایِ پنهان ادعای پایان نژادگرایی در عصر پسانژادی را بیاساس نشان میدهد .در
رمانهای مذکور به نظر میرسد موریسن هنجارهای نژادی را نتیجۀ خشونت سیستمی و برساختهای
اجتماعی و ایدئولوژیکی استعمار میداند که پیوسته در حال تغییرشکل و نوزایی هستند.
واژگان کلیدی :تنشهای بیننسلی ،خشونت بیننژادی ،خشونت کنشگرانه و کنشپذیرانه ،خشونت
سیستمی ،خشونت نمادین ،خشونت هستیشناسانه ،بحران هویت نژادی
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-1مقدمه

ووفورد معروف به تونی موریسن ( )1931-2019در شهر لوری ِن ایالت
کلوئه آنتونی ُ
اوهایو آمریکا بهدنیا آمد .او کارشناسی خود را از دانشگاههاروارد و سپس کارشناسی
ارشد ادبیات انگلیسی را از دانشگاه کورنل دریافت کرد و در دانشگاههاروارد و سپس

پرینستون به تدریس پرداخت .موریسن در زمان حیات خود یازده رمان نوشت که اولین
آنها آبیترین چشم ( ،)1970آخرین آنها خدا به بچه کمک کند( ،)2015و معروفترین
آنها رمان دلبند ( )1987است .موریسن نخستین زن سیاهپوست آمریکایی است که
در سال  1993برندۀ جایزه ادبی نوبل شد و علت انتخاب او را "قدرت بصری ،اهمیت
شاعرانگی و زندهکردن جنبههای اساسی واقعیتهای آمریکا" معرفی کردند (وبسایت
جایزه نوبل).
یکی از واقعیتهای تاریخ آمریکا نژادگرایی و خشونت ناشی از آن است که
درونمایۀ اکثر رمانهای تونی موریسن قرار گرفته است .ناگوارترین شکل خشونت
در رمانهای موریسن تنشهای بیننژادی 1و بیننسلی 2در میان رنگینپوستان آمریکا
است .رمانهای یک بخشش ،)2008( 3بهشت ،)1998( 4و خدا به بچه کمک کند)2015( 5
ی آمریکا
ضمن پرداختن به انواع این خشونتها ،تحول نژادگرایی را در ادوار تاریخ ِ
نشان میدهد .رمان یک بخشش فضای اواخر قرن هفدهم آمریکا را روایت میکند و
داستان بردگی دختر نوجوانی به نام فلورنس است که همراه مادر و برادر خردسالش
در مزرعۀ آقای اورتگا مشغول کار هستند .بردههای داستان نسل اول و دوم بردههای
آمریکا هستند که در نتیجه استثمار و قاچاق انسان به اربابان آمریکایی فروخته شدهاند.
از نظر تکلو و برکت این شیوۀ بردهداری دستاورد امپریالسیتی انگلستان و پروژههای
استعماری این کشور در آمریکای قرن هجدهم است ( .)83رمان بهشت روایتی غیرخطی
و گسسته از سلسله حوادث تفکیک نژادی است که از آخرین دهۀ قرن نوزدهم در آمریکا
شروع میشود و تا اواخر دهۀ هشت ِم قرن بیستم ادامه مییابد .رمان خدا به بچه کمک
تویکم و بعد از
کند روایت نژادگرایی نوین در عصر پسانژادی ،یعنی اوایل قرن بیس 
1. Interracial
2. Intergenerational
3. A Mercy
4. Paradise
5. God Help the Child
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آن است .در این رمان نژادگرایی وارد مرحله دیگری میشود؛ در واقع ،از شکل سنتی
خود ،یعنی خشونت و تنشهای بین نژاد سیاه و سفید ،خارج شده و وارد مرحله تنش
بیننسلی و بیننژادی میشود.
همسو با درونمایۀ رمانهای مورد بحث ،مبنای نظری پژوهش حاضر نظریۀ

خشونت اسالوی ژیژک ،فیلسوف اسلوونیایی و عالم نظریۀ انتقادی ،است .ژیژک در
کتاب خشونت :پژواکهای ششسویه نظریه خود را با استفاده از رویکرد روششناسی
هگلی و با بهرهگیری از مفاهیم روانکاوی الکانی مطرح میکند .خطسیر نظریۀ او دنبالۀ
بحث والتر بنیامین در رسالۀ نقد خشونت است با این تفاوت که ژیژک یک تقسیمبندی
بنیادین و فلسفی در زمینه خشونت ارائه میکند که تقسیمبندی والتر بنیامین را نیز
پوشش میدهد .ژیژک خشونت را شکلی کنشگرانه معرفی میکند و معتقد است که
"عامل خشونت کنشگرانه 1کامال مشهود است" درحالیکه خشونت کنشپذیرانه 2را نیز
زیرمجموعۀ آن بهحساب میآورد که خود به دو دستۀ “خشونت سیستمی 3و خشونت
نمادین ”4تقسیم میشود ( .)Žižek 1-2ژیژک خشونت کنشپذیرانه را شکل پنهان خشونت
در نظر میگیرد که عامل آن در نگاه اول نامشهود است.
ژیژک ادعا میکند "خشونت کنشگرانه در وضعیتی تجربه میشود که زمینۀ آن
عد م خشونت است" ( .)2این حالت بیانگر کنشپذیربودن وضعیتهایی است که زمینۀ
خشونت فیزیکی یا به عبارتی خشونت مشهود را فراهم میکند و آلترناتیو نامشهودِ
خشونت کنشگرانه بهحساب میآید و ناشی از خشونت سیستمی است .خشونت نمادین
نیز که ریشۀ آن زبان و نشانهشناسی است در تنشهای بیننسلی نمود واضحتری
مییابد .هایدگر در کتاب مقدمهای بر متافیزیک آن را "بستر پیدایش" مینامد ( )53و
پل ریکور باور دارد که "زبان عاری از تقصیر است– زبان وسیلۀ بیان معنا و نظام
نشانهای است– چون ماهیت آن کنشگرانه نیست بلکه وسیلۀ کنشگری است” (.)34
با استناد به این نظرات ،که مبنای آرای ژیژک دربارۀ خشونت نمادین است ،میتوان
خشونت هستیشناسانه 5که ماهیت سیاهبودگی را مساوی با حقارت نژادی میداند در
1. Subjective Violence
2. Objective Violence
3. Systemic
4. Symbolic
5. Ontological Violence
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رمانهای مورد مطالعه مورد واکاوی قرار داد.
هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که چگونه خشونت کنشگرانه و تنشهای
بیننسلی و بیننژادی در رفتار شخصیتهای رمانهای یک بخشش ،بهشت ،و خدا به
بچه کمک کند از خشونت کنشپذیرانه و انواع سیستمی و نمادین آن ناشی میشود.

همچنین ،چگونه خشونت هستی شناسانه باعث بحران هویت نژادی در نسلهای جدید
سیاهپوستان و رنگینپوستان میشود و معضالت رفتاری حاصل از آنها چگونه بروز
میکند .مسئلۀ دیگری که همسو با بحث خشونت در این مقاله در مدنظر قرار میگیرد
دیرینۀ استثمار سیاهپوستان و تنزل اجتماعی آنان به سطح بردگی است که در رمان یک
بخشش با تداعی اواخر قرن هفدهم به وضوع به آن اشاره شده است .مرحلۀ تاریخی
دیگر ،اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم است که بهعنوان دوران پسااستعمار شناخته
میشود و در رمان بهشت نهادینهشدن قوانین بردهداری و تحقیر سیاهپوستان با
تویکم نیز که نگرش
قوانین "جدا اما برابر" را روایت میکند(  .)Kunfalvi 7در قرن بیس 
پسانژادی یا عبور از تبعیض نژادی مطرح است نیز موریسن در رمان خدا به بچه کمک
ی پسانژادی
کند با طرح خشونت بیننژادی و بیننسلی باورهای سادهاندیشانه و سطح ِ
را به چالش کشیده است .با توجه به اینکه همپوشانی محتوایی زیادی بین رمانهای
مذکور با سه دوره تاریخی-اجتماعی آمریکا  -دورۀ استعماری ،دوره پسااستعماری،
و دوره پسانژادی  -وجود دارد سوالی که در نهایت مطرح میشود این است که هدف
موریسن از طرح خشونت و تغییر شکل گفتمان خشونت در تاریخ آمریکا چیست.
برای پاسخ به سواالت مرتبط با خشونت و تنشهای بیننسلی و بیننژادی و
همچنین تحول نژادگرایی مقاله حاضر در ادامه به معرفی پیشینۀ پژوهش ،چهارچوب
نظریۀ ژیژک ،و مطالعۀ سه رمان تونی موریسن  -یک بخشش ،بهشت ،و خدا به بچه
کمک کند  -میپردازد .در بخش مطالعۀ رمانها ،ابتدا نمود خشونت کنشگرانه و سپس
با واکاوی علل و ریشۀ این خشونتهای مشهود ،عوامل شکلگیری آنها مورد بحث قرار
میگیرد .خشونت کنشپذیرانه از جملۀ این عوامل است که بهصورت سیستمی یا نمادین
باعث ایجاد تنشهای بیننسلی و بین نژادی میشود .همچنین ،خشونت هستیشناسانه
ت نژادی و معضالت اجتماعی در سه
و پیامدهای آن در شکلگیری تنش ،بحران هوی 
رمان مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
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-2پیشینه پژوهش

ش در آثار موریسن از منظر فمینیستی و استثمار سیاهپوستان ب ه وفور یافت
پژوه 
میشود ،اما مباحث درخور توجهی مانند انواع خشونت کمتر در سه رمان یک بخشش،
بهشت ،و خدا به بچه کمک کند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .آریسا فیری در

رساله دکتری خود دربارۀ خشونت در آثار موریسن بر این باور است که خشونتهایی
نظیر “تجاوز به عنف ،زنا ،کودککشی ،و مردهدوستی باعث شدهاند خشونت بخش
اصلی و بغرنج سوژگی باشد” ( .)iiiآماندا پوتنام دالیل سبعیت و رفتارهای خشونتآمیز
قهرمان زن رمان یک بخشش را استثمار نژادی ،خشونت جنسی ،و تحقیر عواطف آنها
ن رو" ،خشونت به طغیان تبدیل میشود که شکلی از مقاومت دربرابر قدرت
میداند .از ای 
ظالمانه است" ( .)25عالوه بر این" ،وقتی زنان نمیتوانند موقعیتی که فراتر از کنترل
آنهاست را مدیریت کنند خشونت را انتخاب میکنند .به همین جهت ،از حالت ضعیف
و مطیع بودن به نیرویی غالب بدل میگردند ،هرچند این تغییر ناگهانی ممکن است برای
آنها تبعات متعددی داشته باشد" (.)Putnam 41
شریرکا سابرمانیان در مقالۀ "اشبا ِح کشتار عمومی :خشونت و همدستی در
ِ
بهشت تونی موریسن" از قتلعام زنان صومعه به جنبۀ گفتمان دینی مسیحیت
رمان
و یهودیت اشاره میکند که وادی بهشتگونۀ آنها به سرزمین مجازات تبدیل شده است.
او درخصوص جدایی نژادی و خشونت نهفته در آن اعتقاد دارد که جدایی نژادی به
سعادت هیچ نژادی نمیانجامد ،درحالیکه مشارکت و یکپارچگی همواره خواستههای
مذهبی بودهاند (.)153
پایل پال در مقالۀ "داستانها/تواریخ و نقالها :خوانش انتقادی رمان بهشت اثر تونی
موریسن" تاریخ و داستان را در رمان بهشت جایگزین یکدیگر میداند و اظهار میکند
در فضای پسااستعمار ملیگرایی سیاهان دستکمی از نژادپرستی سفیدپوستان ندارد.
او معتقد است خلق سیستم نژادی توسط سیاهان برآیند رفتار نژادگرایی سفیدپوستان
بوده ،و موریسن در این رمان هدفش به چالش کشیدن الگوهای تکرارشوندۀ جدایی
نژادی و تفکر سلطهگرایی استعمار است .همچنین به باور پال رمان بهشت دربارۀ
استعمار نوین ،تنگنظری در رهبری ،و خشونت نمادین هشدار میدهد که ریشه در
روابط آمریکایی-آفریقایی و سلطهطلبی سفیدپوستان دارد" (.)49
نیومی مورگنسترن در مقالۀ عشق مادری/خشونت مادری :ابداع اخالقیات در
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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رمان یک بخشش تونی موریسن» با مطالعۀ خشونت مادری در حق فرزند از دیدگاه
روانشناسی نتیجه میگیرد مادرا ِن رمانهای موریسن نوعی اخالق یا قلمرو اخالقی
ابداع میکنند و با عملگرایی خود نقش مادری را مسئولیت مطلق تلقی میکنند .در رمان
یک بخشش تصمیم مادر فلورنس در جدا کردن دخترش از خود به «عشق مادری»
تفسیر میشود هرچند او قادر نیست این عشق عمیق را به دخترش توضیح بدهد .در
نهایت ،مورگنسترن این عشق مادری را به «خشونت مادری» تعبیر میکند که هم به
فرزند و هم به خود مادر آسیب میرساند (.)8
گرس در مقالۀ «پسا چهچیزی؟ گسست ِن پساگفتمانها در رمان خدا به بچه
دلفین َ
کمک کند اثر تونی موریسن” با اشاره به وضعیت زنان رنگینپوست در قرن حاضر
خشونت بیننژادی را معرفی میکند و باور دارد "بردهداری هنوز مبنای تصمیم برای
تویکم است" ( .)1گرَس همچنین اظهار میکند بحث
بدن زنان در آمریکای قرن بیس 
نژاد بهشکل سنتی آن دیگر مطرح نیست ،درحالیکه در رمان خدا به بچه کمک کند
خشونت در بین رنگینپوستان منجر به بحران هویت و خشونت بین نژادی گردیده است
( .)Gras 2-3مطالعات پیشین در این زمینه مبین این واقعیت است که نمود عینی خشونت
در رفتارهایی مانند فرزندکشی ،تجاوز ،بردهداری ،نژادگرایی ،و تنشهای بیننسلی و
بیننژادی ابعاد نامشهود خشونت را از نظر پنهان کرده است .در همین راستا ،مطالعۀ
حاضر به واکاوی جنبههای مشهود و نامشهود خشونت و تحول خشونت در سه رمان
یک بخشش ،بهشت ،و خدا به بچه کمک کند میپردازد.

-3چهارچوب نظری پژوهش :خشونت و نژادگرایی

پژوهشگران برحسب زمینۀ مطالعات خود دیدگاههای متفاوتی دربارۀ خشونت دارند.
والتر بنیامین در کتاب نقد خشونت ( )1996خشونت را به دو شکل خشونت اسطورهای و
خشونت ایزدان دستهبندی میکند .از نگاه ژیژک خشونت یا کنشگرانه است یا کنشپذیرانه.
خشونت کنشگرانه "عامل عینی” دارد مانند “جنایت و ارعاب” و “بستر ارتکاب آن خنثی
و عاری از خشونت است” ،اما گمراهکننده است چون کنشی خشونتبار است که خود
ناشی از انواع دیگر خشونتها مانند خشونت نمادین است .اجماال خشونت کنشگرانه
عبارت است از بروز تعرض و تعدی " از طرف عوامل اجتماعی ،افراد شرور ،دستگاههای
سرکوبگر سازمانیافته ،و جماعت متعصب و خرافاتی”(Žižek) 10-1
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ِ
خشونت کنشپذیرانه یا سیستمی است یا نمادین .خشونت سیستمی در
از نظر ژیژک
نتیجۀ “اثرات فاجعهبار نظام اقتصادی و سیاسی" و ایدئولوژی لیبرال نظام سرمایهداری
بهوجود میآید و با دغذغههای کمونیستی و کمکهای بشردوستانه نقش خشونتآمیز
سرمایهداری خود را پنهان میکنند .او موسسۀ خیریۀ جورج سوروس و کمکهای مالی

بیلگیتس به کشورهای فقیر آفریقایی را نمونههای بارز خشونت سیستمی میداند و
از آنها بهمثابه نقاب بشردوستانۀ کمونیستهای لیبرال یاد میکند تا سیمای بهرهکشی
اقتصادی خود را با اعمال نیکوکارانه بپوشانند و توهم اخالقی ایجاد کنند (.)61
خشونت سمبلیک در زبان و کاربردهای مختلف زبانی تبلور مییابد .خشونت نمادین
تنها در استفاده از زبان برای خشونت کالمی و ابراز تنفر نیست ،بلکه شکلی بنیادی
از خشونت است که با زبان در مفهوم زبانشناسی آن و تحمیل مولفههای معنایی به
واژگان سروکار دارد .از نظر ژیژک “زبان معنای یک شئ را به یکی از مولفههای معنایی
آن تقلیل میدهد ،آن را تجزیه میکند ،وحدت بنیادین آن را از بین میبرد و به اجزای
آن ویژگیهای مستقل میدهد .درواقع مولفههایی به معنایِ شئ یا کلمه میافزاید که با
آن بیگانه است" ( .)61در مجموع نگاه ژیژک به خشونت نمادین متأثر از دیدگاه هگل و
الکان است چون هگل براین باور است که اگر زبان برای نمادسازی بهکار گرفته شود
آنگاه از ماهیت شیئی آن تخطی شده است و الکان از آن بهعنوان امر واقع یاد میکند که
تن به نمادین شدن نمیدهد.
همچنین نگاه ژیژک به خشونت سمبلیک و به تبع آن خشونت هستی شناسانه همسو
با آرای پل ریکور است که در کتاب خشونت و زبان اظهار میکند زبان در ذات خود
عاری از داللتهای ایدئولوژیکی است .ریکور میگوید گفتمان به زبان شکل میدهد و
در واقع گفتار رمزخوانی ایدئولوژیک زبان است .از نگاه ژیژک نیز جوهرۀ انسان و زبان
در ذات خود عاری از خشونت است .در معرفی خشونت هستیشناسانه ژیژک اظهار
میکند جوهر انسان دستمایۀ تعاریف فرهنگی و نگاه ایدئولوژیک اجتماعی به انسان
است .او فرمایه پنداشتن سیاهپوستان را نمونه بارز خشونت هستیشناسانه میداند و
مینویسد:
هستی سیاهان (مانند سفیدپوستان یا هر گروه دیگری) یک هستی اجتماعی-نمادین
است .وقتی سفیدپوستان با رفتار خود آنها را فرومایه میپندارند ،درواقع اینکار آنها

را در سطح هویت اجتماعی-نمادینشان تحقیر میکند .بهعبارت دیگر ،این ایدئولوژی
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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سفیدپوستان نژادپرست است که کارایی خود را اعمال کرده است .این صرف ًا تفسیر

چیستی سیاهان نیست ،اما تفسیری است که برای هستی و موجودیت اجتماعی
سوژههای مورد بحث تصمیم میگیرد)72( .

بهنظر میرسد تنشهای بیننسلی از مصادیق خشونت کنشپذیرانه است ،چون

همزمان نقش خشونت سیستمی و نمادین در آن به چشم میآید .ازاینرو ،تنشهای
بیننسلی نتیجۀ خشونت سمبلیک یا به عبارتی دخالت ایدئولوژیکی در نشانههای زبانی
هستند که منجر به خشونت کنشگرانه میشوند .از نظر ژیژک ،خشونت بیننژادی نیز
نتیجۀ خشونت نمادین و سیستمی است که بعد از ژیژک ،ادواردو بونیال -سیلوا در کتاب
نژادگرایی بدون نژادگرایان بهطور خاص به آن میپردازد و بیان میکند تنها نژادگرایی
کوررنگی –1ضدیت با اقلیتهای نژادی در حالی که مبنای این ضدیت دیگر رنگ پوست
افراد نیست– دستاورد جنبشهای ضدنژادگرایی سیاهپوستان از دهۀ  1970به بعد
است ( .)xivهمچنین بونیال -سیلوا توضیح میدهد شعار سفیدپوستانی که در سال
 2008میگفتند «ما رئیسجمهور سیاهپوست داریم ،پس درنهایت از نژاد فراتر رفتیم» با
واقعیتهایی که تعیین کننده این ادعا بودند همخوانی نداشت (.)258
در مجموع ،آنچه ژیژک از آن به خشونت کنشگرانه یاد میکند و به شکل تجاوز،
قتل ،نژادگرایی ،تنشهای بیننسلی و بیننژادی بروز میکند درواقع برآیند اعمال نظام
کمونیستی لیبرال یا همان خشونت سیستمی است که با تغییر ایدئولوژیک نشانههای
زبانی صورت میگیرد .ازاینرو ،خشونت و تنشهای بیننسلی و بیننژادی در میان
رنگینپوستان را میتوان از مصادیق اعمال هنجارگونهای به حساب آورد که در ادبیات
استعماری و نژادی آمریکا در اشکال متفاوت و نوین انعکاس یافته است.

 -4بحث و بررسی

در این پژوهش رمانهای یک بخشش ،بهشت ،و خدا به بچه کمک کند از منظر نظریه
خشونت ژیژک مورد مطالعه قرار میگیرند .با توجه به اهداف پژوهش حاضر و اهمیت
این نکته که رویدادهای سه رمان مذکور مربوط به سه دورۀ تاریخی مشخص در آمریکا
است ،نوع خشونت و روش نژادگرایی در هر رمان متفاوت از دیگری است .در رمان
ی ارباب حاکی
یک بخشش فداکاری مادرانه به بیرحمی تعبیر میشود و نیکوسرشت ِ
از ایجاد توهم اخالقی است .در رمان بهشت ،تقلید سیاهپوستان از طرح تفکیک نژادی
1. Colorblind racism
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سفیدپوستان در دوران پسااستعمار در میان جامعه سیاهپوست و بیننسلهای آنها
مورد توجه است .درنهایت ،در رمان خدا به بچه کمک کند نتایج ایدئولوژی نژادی و
معضالت اجتماعی و بیننژادی آن در دوران پسانژادی واکاوی میشود.

 -4-1فداکاری/بیرحمی مادرانه و استمرا ِر خشونت در رمان یک بخشش

رمان یک بخشش روایت زندگی دختر نوجوانی به نام فلورنس است که مادر او به خاطر
ترس از تعدی و تجاوز ارباب به دخترش حاضر میشود او را به ارباب دیگری به نام
ژاکوب بفروشند .عدم آگاهی فلورنس از این خیرخواهی مادرانه او را با چالشهایی
جدی مواجه میکند بهطوریکه در انتهای داستان مرتکب خشونت فیزیکی میشود.
رویدادهای داستان در فضای اواخر قرن هفدهم آمریکا و در شهرهای نیوانگلند ،مریلند
و ویرجینیا میگذرد.
متداولترین نوع خشونت در این داستان آزار جنسی و تجاوز است ،اما رویکرد
"نگفتن چیزهای ناگفتنی" و فاصله گرفتن سبک موریسن از نقل پورنوگرافی در بیان
خشونتهای جنسی ارجاعات متنی در اختیار خواننده قرار نمیدهد ،اما بهطور ضمنی
بیانگر خشونت و تجاوز اربابان آنهاست ( .)Morrison 1988, 121ماد ِر فلورنس ،زنی که
در داستان فاقد نام است ،یکی از زنان قربانی خشونت کنشگرانه است ،اما با فداکاری
مادرانهاش فلورنس را از تجاوز و تعرض در مزرعه نجات میدهد و اجازه میدهد
ارباب ژاکوب او را در عوض قرضی که بر گردن اورتگا دارد به بردگی ببرد ،چون مادر
فلورنس به خوشنامیو حسن رفتار ژاکوب آگاهی دارد .این محبت مادرانه که عنوان
داستان نیز گویای آن است از نظر فلورنس یک بیرحمی تمام عیار به حساب میآید .از
نظر پوتنام فداکاری مادر فلورنس نوعی خشونت است چون او «سعی کرد دخترش را
نجات بدهد ،اما بدون دادن اطالعات ضروری درباره علت کارش .فلورنس یاد نگرفت
چگونه با دیگران ارتباط برقرارکند و یا اعتماد کند و بنابراین فداکاری مادر او به شکل
خشونت درک شد و در نهایت منجر به سبعیت و خودویرانگری در فلورنس گردید»
(.)33
عالوه بر خشونت کنشگرانۀ اورتگا در مزرعه و تجاوز مکرر او به مادر فلورنس،
رفتار محبتآمیز ژاکوب نیز مبین نوع دیگری از خشونت است که ژیژک آن را خشونت
کنشپذیرانه میداند .ژاکوب وقتی وضعیت نابسامان مالی اورتگا را میبیند ادعا میکند
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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عالقهای به تجارت برده ندارد و حاضر نیست شخصیت یک انسان را در حد کاال پایین
بوکار من کاال و طالست" ( ،)Mercy 21اما وقتی فلورنس را
بیاورد .او میگوید "آقا کس 
در عوض بدهی خود به مزرعه میبرد ،در حقیقیت شخصیت فلورنس را به سطح کاالی
تجاری تقلیل داده است .از نظر ژیژک وقتی یک کلمه غیر از مولفههای معنایی خود حامل

مولفههای معنایی دیگری با کارکرد ایدئولوژیک میشود خشونت سمبلیک رخ میدهد
(.)68
رفتار ژاکوب در مقام اربابی مهربان و خیرخواه نیز معرف خشونت سیستمی است،
ت کنشپذیرانه معرفی میکند تا
خشونتی که ژیژک آن را شکلی نامشهود از خشون 
چهره ریاکارانۀ سرمایهداری و امپریالیسم را تطهیر کند ( .)Žižek 21-16در اینجا ،رفتار
خیرخواهانۀ ژاکوب  ،مادر فلورنس را به این باور میرساند که خدمت به یک ارباب
خوب با ارزشتر از خدمت به اربابی متجاوز است؛ از این رو ،به طور ضمنی بر آفرینش
نژاد خود برای بردگی اذعان کرده و باعث استمرار تفکر بردگی میشود .همچنین مادر
فلورنس در جای دیگری از داستان بر این ادعا صحه میگذارد .وی هنگامیکه دخترش
اشتیاق به پوشیدن کفش پاشنه بلند دارد میگوید "فقط زنهای بدکاره کفش پاشنه بلند
میپوشند" تا او را به وظایف بردگیاش عادت بدهد (.)Mercy 4
باور به حقارت نژادی از طریق ایدئولوژی دینی در ذهن فلورنس و مادرش نهادینه
شده است .فلورنس میگوید "ما را غسل تعمید دادهاند و وقتی این زندگی تمام شد
میتوانیم به خوشبختی برسیم .این را پدر روحانی به ما میگوید" ( .)Mercy 6خشونت
سیستمی موجود در گفتمان نژادی سفیدپوستان و ایدئولوژی مذهبی سیاهپوستان،
جامعه سیاهپوست را به این باور رسانده است که نژاد سفید از آنها برتر است و تنها در
جهان پس از مرگ به آسایش میرسند .ژیژک بر این باور است که "موقعیتهای َپست
سیاهان تنها تفسیر و قضاوت سیفیدپوستان نژادپرست" دربارۀ آنهاست و اظهار میکند
این باورها نشانۀ "فرومایه بودن حقیقی سیاهان" نیست ،بلکه خشونت هستیشناسانه
است که آنها مرتکب شدهاند (.)72
یک نمونۀ کنشگرانه و مشهودِ خشونت در رمان یک بخشش ،خشونت فیزیکی
فلورنس علیه فرزندخواندۀ بلکاسمیت ،مردی که فلورنس او را دوست دارد و امید
ازدواج با او دارد ،است .وقتی خانوادۀ ژاکوب ،فلورنس را به دنبال بلکاسمیت میفرستند
و بلکاسمیت فرزندخواندۀ نوزاد خود را تا زمان بازگشت خود به فلورنس میسپارد،
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خشونتی کنشگرانه به شکل ترومای ذهنی در فلورنس بیدار میشود و کودک را کتک
میزند .کاتی کایروس میگوید «تجربۀ تروما تجربهای دردناک از حوادث ناگهانی و
فاجعهباری است که پاسخ به آن حادثه اغلب به تاخیر میافتد و یا بهصورت توهمات
غیرارادیِ مکرر و پدیدههای ناخوانده بروز میکند ( .)11از نظر مکلیود ترومای ذهنی

نقش و کارکردی متناقض دارد طوری که یادآوری تجربۀ تروما باعث فراموشی تروما
میگردد ( .)196در مورد فلورنس این قضیه صادق است ،چون بعد از اعمال خشونت
کنشگرانه و انتقام از آن کودک است– در حالت توهم ،فلورنس فرزندخواندۀ بلکاسمیت
را همان برادر خودش میپندارد که باعث جدا کردن او از مادرش شده است– که
فلورنس میتواند محبت کوچک مادرش را درک کند .درحقیقت ،فلورنس درمییابد
که برادر شیرهخوارهاش بیشتر از خود او نیازمند مراقبت و محبت مادری بوده است
و این تجربۀ درک محبت و فداکاری مادرش در نتیجۀ درک خود فلورنس از میزان
آسیبپذیری فرزندخواندۀ بلکاسمیت بهدست میآید.
خشونت در این داستان و دورۀ تاریخی رویدادها ،تنها یکسویه بوده و از جانب
اربابهای سفیدپوست صورت گرفته است ،اما خشونت سیستمی زمانی ظاهر میشود
که مادر فلورنس بردگی را تقدیر خداوند و سرنوشت خویش میپندارد .بههرحال،
داستان بدون کنش ترقیخواهانه تمام نمیشود .سکوتی که مادر فلورنس اختیار میکند
در ذات خود کنشی متفکرانه است .او میپندارد اگر نوید سرنوشتی بهتر در مزرعۀ
ژاکوب به دخترش بدهد و این بهروزی حاصل نشود ممکن است نیت خیرخواهانهاش
سوءتعبیر شود و نفرت فلورنس نسبت به او فزونی یابد .درعوض ،ترجیح میدهد از
این آیندۀ مبهم اما امیدوارکننده با دخترش حرفی نزند تا اینکه روزی فلورنس خود اقدام
مادرش را درک کند .از جهت اینکه سکوت مادر فلورنس منجر به خشونت کنشگرانۀ
دخترش شده است و ناخواسته به تنش بین مادر و دختر انجامیده است ،میتوان چنین
استنباط کرد که واکنش مادر فلورنس بخشی از روند خشونت سیستمی و ایدئولوژی
نژادی است که سویههای دیگر این واکنشهای منفعالنه شکاف بیننسلی و بیننژادی
رنگینپوستان را عمیقتر میکند.

 -4-2تفکیک نژادی و بروز خشونت و تنشهای بیننسلی در رمان بهشت

رمان بهشت روایت تاریخ نژادگرایی آمریکا از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر سده بیستم
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است .اگرچه موریسن در سراسر رمان از قوانین نژادی که در دهۀ  1890وضع شد
و به شکاف عمیقتر نژادها منجر گردید به طور مستقیم سخنی به میان نیاورده است،
اما اتفاقات داستان برآیند همین قوانین فدرالی است که "به سیاهان یادآوری میکرد از
نظر سفیدپوستها چنان فرومایه پنداشته میشوند که حتی مایل به استفاده مشترک از

وسایل حمل و نقل عمومی با آنها نیستند" ( .)Kunfalvi11از نظر پال شباهت رمان بهشت
به واقعیتهای نژادی آمریکا بیانگر داستان به مثابۀ تاریخ است (.)49
در رمان بهشت ،نُه خانوادۀ سیاهپوست از نسل آفریقاییهای مهاجری که در اواسط
قرن هیجدهم به آمریکا آمدهاند و به نظر میرسد به دلیل تبعض نژادی از سفیدپوستان
بریدهاند و تصمیم میگیرند شهری از آن خود بسازند که یکدست سیاهپوست باشد تا
دیگر مورد استثمار سفیدپوستان نباشند .درحقیقت ،آنها از تبعض نژادی گریزان هستند
درحالیکه معیار شهر جدید آنها ،هیون ،تفکری نژادی است و رفتار آنها حاکی از انفعال
در مقابل سفیدپوستان است .بعد از نیمقرن ،شهر هیون یکپارچگی خود را از دست
میدهد و پانزده خانوادۀ اصیل ،شهری به نام رابی بنا میکنند .معیار شهر جدید نیز
اصالت نژادی و قوانین سختی است مبنی بر عدم مراوده با افراد دیگر نژادها .اقدامات
این جماعت مبین این ادعا است که آنها به نهادینهشدن قوانین تفکیک نژادی کمک میکنند،
بازیچۀ خشونت سیستمی میشوند ،و ناخودآگاه به اشاعه آن دامن میزنند.
تشکیل شهر سیاهپوست اوج واکنش به طرح تفکیک نژادی سفیدپوستان است ،اما
ایراد این تقاب ِل نابرابر در این است که سفیدپوستان در هرم قدرت و مجری قانون هستند
و سیاهپوستان از هستۀ قدرت و نفوذ سیاسی دورتر میشوند .از اینرو ،محدودیتهای
نژادی شهر هیون و سپس شهر رابی به انزوای بیشتر سیاهپوستان و محرومیت آنها
از فرصتهای برابر شغلی ،آموزشی و فرهنگی منجر میشود .خودآگاهی نسل جوان
شهر رابی همگام با جنبشهای مدنی در سراسر آمریکا ،باورهای سنتگرایانۀ پدران
این نسل ،و حفظ جامعۀ بستۀ رابی موجب تنشهای مکرر بین نسل جوان و پیر رابی
میگردد .درواقع ،نسل پیرتر رابی به خیال اینکه جامعهای اصیل تشکل دادهاند در
استعمار نوین و محرومیت سیاهان نقش پررنگی دارند و در عمل خشونت سیستمی
نشاتگرفته از ایدئولوژی نژادی سفیدپوستان را یاری کرد ه و خود مغلوب آنها شدهاند.
به تعبیر برناکی و یعقوبی "استعمار نوین در آمریکا را میتوان نوعی استعمار داخلی
دانست که به دنبال کسب ،ثروت و حفظ برتری ایدئولوژی و قدرت سفیدپوستان است»
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(.)40
خشونت بیننسلی در رمان بهشت زمانی بروز میکند که نسل پی ِر رابی روایتی
یکبعدی از تاریخ پدران سیاهپوست خود و ساختار اجتماعی آنها نقل میکند ،اما نسل
جوان رابی با تردید به تاریخ نگاه میکند .تفاوت و اختالف نظر آنها زمانی به اوج خود
میرسد که اجاق بزرگی که اجدادشان در هنگام ورود به شهر هیون ساختهاند را به
شهر رابی انتقال میدهند .آنها برای این اجاق ارزش تاریخی قائل هستند و بیشتر آن را
نماد وحدت درونی جامعۀ خود تلقی میکنند .در دهۀ  1890که اجاق را ساختهاند جملهای
بر روی آن حک کردهاند ،اما این جمله در طول زمان کمرنگ شده و یک کلمۀ آن از بین
رفته است .نسل پیر باور دارد که این جمله « »Beware the Furrow of His Browاست (از
چی ِن ابروی او بترس) و لجوجانه اصرار میورزند که به معنای «از خشم خدا برحذر

باش و همیشه بترس» است ،نسل جوان میداند «پذیرفتن کلمه  Himبا حرف بزرگ به
معنی سرخم کردن در برابر طبقۀ حاکم و پیر رابی است» ( .)Mbalia 139در عوض نسل
جوان فکر میکند که این جمله «( »Be the Furrow of his Browچی ِن ابروی او باش) است
و معنایش این است که " آنها تجسم خداوند هستند ،نه بردۀ او" و باید اختیار خود را به
تفکر خود واگذارند و نه روایت پدران خود که به آن تقدس دادهاند .از نظر پال نسل پیر
"تاریخ را بهمثابۀ یک نظام ارجاعی بسته میبیند" ( ،)47اما نسل جوان تاریخ را برساخت
روایت انسانها میبیند و نگاه ایدئولوژیک در ایجاد آن را به منزلۀ تحمیل مولفههای
معنایی بر آن میشمارد که با توجه به نظریه ژیژک نمونه بارز خشونت نمادین است.
بنابراین ،از طریق تنشهای خشونتآمیز بیننسلی دربارۀ تاریخ و زبان موریسن دست
به ساختارشکنی زبانی میزند و از لوگوسمحوری 1تقدسزدایی میکند.
دوگانگی و تناقض در رفتار نژادی مردان سیاهپوست شهر رابی بیاساسبود ِن
تفکر نژادی آنها را آشکار میکند .تناقض رفتاری آنها در کشتار زنان صومعه به اوج
خود میرسد که نمود عینی خشونت کنشگرانه است .زنان صومعه از نژادهای مختلف
هستند اما در صومعه رنگ و نژاد مطرح نیست و آنجا بهشت و مأمن زنان و دخترانی
است که قربانی خشونتهای خانگی یا آزار جنسی بودهاند .زنان صومعه در ارتباط
با انسانهای پیرامون خود هیچ مرزی قائل نیستند ،اما بعضی از مردان شهر رابی
از یکسو خود را مقید به قوانین نژادی شهر رابی میدانند و از سوی دیگر با زنان
1. Logocentrism
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صومعه رابطۀ عاشقانه برقرار میکنند .برای مثال ،کیدی که یکی از جوانان رابی است
از یکطرف با دیواین (جیجی) که از زنان صومعه است رابطۀ عاطفی برقرار میکند و از
طرف دیگر در کشتار صومعه مشارکت میکند .همچنین ،اهالی شهر رابی قبل از آشنایی
با زنان صومعه افتخار میکردند که شهر آنها زندان ندارد ،جرمی صورت نمیگیرد،
کسی از آنان فوت نکرده است و قبرستان ندارند .قبل از خشونت کنشگرانه در صومعه،
مردان شهر رابی جلسهای برگزار میکنند و جرم زنان آنجا را چنین عنوان میکنند:
جلسۀ مخفیانهای بود ،اما بیش از یکسال بود که شایعاتی زمزمه میشد .قانونشکنیهایی
که همیشه صورت گرفته بود همگی مدرک به حساب میآمد .مادری که روی پلهها

توسط دختر بیاحساسش کتک خورد .چهار کودک ناقصی که در یک خانواده متولد

شدند .دخترهایی که از تختخواب بلند نمیشدند .عروسهایی که در شب ماهعسلشان
ناپدید شدند .دو برادری که در اولین روز سال بهروی هم گلوله شلیک کردند .سفرهایی

که به دمبی صورت میگرفت و حاصل آن بیماریهای مقاربتی بود .و اتفاقاتی که
این روزها سر اجاق بهوجود آمد باورنکردنی بود[…] شواهی که از زمان آن کشف
وحشتناک در بهار جمع کرده بودند را نمیشد انکار کرد :تنها چیزی که همۀ این فجایع
را به هم مرتبط کرد در صومعه بود .و در صومعه آن زنها بودند)Paradise 11( .

دالیل فوق برای مجرم دانستن زنان صومعه و اعمال خشونت کنشگرانه حاکی
از خرافاتیبودن و انحطاط عقالنی در جامعۀ بستۀ شهر رابی است .مردان شهر رابی
نتیجۀ اعمال خود و حوادث طبیعی را به زنان صومعه نسبت میدهند و در نتیجه با
این توجیهات غیرمنطقی دست به کشتار زنان صومعه میزنند .از نظر ژیژک "طغیان
غیرمنطقی خشونت کنشگرانه" خود ناشی از "پیامدهای فاجعهبا ِر عملکرد سیال
نظامهای سیاسی و اقتصادی" است ( .)Žižek 1-2از اینرو ،خشونت کنشگرانه در
رمان بهشت ناشی از خشونت سیستمی است که بهصورت باورهای فرودستپنداری
سیاهپوستان و قوانین تبعیضآمیز نژادی در بین آنها نهادینه شده است که در نهایت
بدون قیاس عقالنی و تفیکیک امور بهسمت خشونت کنشگرانه سوق پیدا میکند.
پیدایش سلسلهمراتب نژادی و مردساالری در شهر رابی نیز آینۀ نژادگرایی در
جامعۀ سفیدپوست آمریکاست ،زیرا بلندپروازی سیاهپوستان در ایجاد شهر کامال
یکرنگ به مثابۀ "پذیرش معرفت اروپامحوری" است ( .)Pal 49هنجارها و ارزشهایی
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که نسل جوان رابی علیه آن اعتراض میکند همان چیزی است که سیاهپوستان زمانی
خود درمیان سفیدپوستان نسبت به آنها معترض بودند .قدرت و ثروتی که خانوادههای
اصیل رابی بهویژه برادران مورگان کسب میکنند نیز تقلیدی از سرمایهداری و ایجاد
شکاف درآمدی و نژادی است .در حقیقت ،ریشۀ جدایی نژادی سیاهپوستان خشونت

سیستمی و خشونت هستیشناسانه است که با تالش برای ایجاد یک جامعۀ بسته و در
مسیر ایجاد آن مرتکب خشونت کنشگرانه میشوند.
در کل ،مبنای ایجاد شهر جدید هیون و نهایت ًا رابی ایجاد بهشتی بود که هیچ وقت
به آن نرسیدند ،درعوض آنها صومعه را بهشتی میدیدند که به اهداف خود رسیده
است و گویی بهشت موعود آنها را ربوده است و به همین دلیل آن را تحمل نکردند.
بههرحال ،در کمتر از یک شبانهروز از کشتن زنان صومعه موج خشم و کینۀ آنها تبدیل
به پشیمانی و طلبِ مغفرتگردید" .تالطم شرایطی سخت گریبان همه را گرفت :تعمیم
سرزنش ،دعا برای پذیرش ندامت و طلب بخشش ،توجیه مغرورانۀ خود ،دروغهای
آشکار ،و حجمی از سواالت بیپاسخ دیگر" ( .)Paradise 198آنها پس از ناپدید شدن
اجساد و سرزنشهای پدر روحانی به این باور میرسند که زنان صومعه در نتیجۀ
بیگناهی خود غیب شدهاند و در بارگاه الهی آرمیدهاند .اگرچه خشونتی که مردان رابی
مرتکب شدهاند جرمی سنگین است ،اما توجیه سفر بهشتی اجساد نشان میدهد سفاهت
آنها کمتر از توجیه آنها از قتلعام زنان صومعه نیست ،این خود حاکی از خشونت
سیستمی از طریق توسل به مذهب برای انقیاد آنها است.
موریسن در رمان بهشت دامنه خشونت را چند بعدی و فراتر از تقابل مستقیم دو
نژاد سیاه و سفید پیش میبرد .او تضاد بین نسل جوانتر مهاجران آمریکایی-آفریقایی
و نسل پیر آنها را به نمایش میگذارد و در این تکاپو جامعۀ یکدست را غیرممکن و
بلند پروزای نشان میدهد .در حقیقت ،موریسن انفعال سیاهپوستان در مقابل قوانین
نژادی را نیز یکی ازعوامل تسلط نژاد سفید بر آنها بهحساب میآورد .موریسن نشان
میدهد که در دورۀ پسااستعمار سیاهپوستان درگیر استعماری نوین میشوند که تقابل
و خشونت را به درون نژاد خود آنها و بین نسلهای آنها کشانده است.

 -4-3پسانژاد و اشکال نوین خشونت در رمان خدا به بچه کمک کند

رمان خدا به بچه کمک کند روایت انواع خشونتهاست که به شکل تجاوز ،تبعیض،
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کودکآزاری ،تنشهای بیننسلی و تنشهای بین نژادی در عصری بروز میکند که آن
را "دور ۀ پسانژادی" مینامند ( .)Bonilla-Silva 259برخالف دو رمانی که بررسی شد
و خشونت در آنها بین نژاد سیاه و سفید یا در میان دو نسل از سیاهپوستان بود ،در
رمان خدا به بچه کمک کند تنشها بیشتر بیننژادی است .خشونت و تنشها در این رمان

میان افراد نژادی است که سیاهپوست نیستند بلکه رنگ پوست آنها روشنتر است و
در عینحال سفیدپوست به شمار نمیآیند .در یکی از این خانوادهها دختری سیاهپوست
متولد میشود و از آنجا که آنها نمیخواهند دخترشان معرف سیاه پوستی آنها باشد
در لحظۀ تولدِ کودک ،پدر خانوده ،لوئیس ،با رفتاری خشونتآمیز همسرش را متهم
گرس بر این باور است که در رمان حاضر
به خیانت میکند و خانه را ترک میکندَ .
"بردهداری هنوز بهشیوهای ادامه دارد که سابق ًا با بدن زنان سیاهپوست رفتار میشد
تویکم […] بهرغم تأثیرات خاموشکنندۀ پساگفتمانی هنوز بحث
و اکنون در قرن بیس 
نژاد ادامه دارد" (.)1
تنش بین لوئیس و سویتنس از زمان لو رفتن هویتنژادی آنها به اوج خود میرسد.
جملۀ "تو زنی که من میخواستم نیستی" سویتنس را به واکنش متقابل و مشابه وادار
میکند که تمام ابعاد خشونت را در خود دارد :خشونت کنشگرانه است ،چون پایان
زندگی مشترک ،اتهام خیانت ،استحالۀ سویتنس از وظایف همسری و ایجاد زخم روحی
عمیق در اوست؛ خشونت نمادین است ،چون مولفههای معنایی واژگان دستخوش
مداخلۀ گفتمانی شدهاند؛ خشونت سیستمی است ،چون هژمونی فرهنگی ارزشها و
معیارهای آنها را تعیین میکند .وقتی ویژگیهای زنانگی سویتنس زیر سوال میرود
شکنجۀ روحی وی ناشی از کنش همسرش لوئیس است ،چون هنگامی که برای کلمۀ
"زن" مولفههایی غیر از کارکردهای معنایی آن ایجاد میشود (مانند توانایی زائیدن
بچۀ سفیدپوست با وجود داشتن ژنوتیپ سیاهپوستان) میتوان گفت این کارکردها
برساختهای اجتماعی هستند به طوری که از معنای واقعی کلمه تخطی میشود .در
همین راستا ،از نظر ژیژک "شکنجۀ روحی مانند کافئینزدایی از قهوه است" )Žižek 43(.
همچنین ،پل ریکور این ویژگی را عاریبودن زباناز تقصیر میداند و زبان را کنشپذیر
میداند تا کنشگر (.)Ricoeur 34
سویتنس و لوئیس از هویت نژادیِ خود آگاهی دارند و میدانند اجداد آنها سیاهپوست
بودهاند .آنها به مدد رنگ پوستروشن خود مانند سفیدپوستان رفتار میکنند تا هرگز
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کسی متوجه نشود خو ِن نژاد سیاه در رگهای آنها جاری است.
با این حال ،وقتی سویتنس متهم به خیانت میشود و دیگر نمیتواند هویت نژادی خود
را پنهان کند میگوید:
وقتی او (مادرم) و پدرم برای ازدواج به کلیسا رفتند آنجا دو کتاب انجیل وجود داشت

و آنها مجبور بودند دستشان را روی انجیلی بگذارند که مخصوص کاکاسیاهها بود.
دیگری برای دستان آدمهای سفید بود .انجیل! عجیب نیست؟ مادرم برای زوج ثروتمند

سفیدپوستی کار خانهداری میکرد .هر غذایی که میپخت آنها میخوردند و پافشاری

میکرد وقتی در وان حمام هستند پشتشان را کیسه بکشد و خدا میداند دیگر چه
کارهای محرمانهای خواستهاند انجام بدهد ،اما حق نداشتند روی یک انجیل دست

بگذارند)God Help 4( .

در جمالت مذکور ،سویتنس به نژاد مادرش اشاره میکند و همچنین از تبعیض،
خشونت پنهان و خشونت سیستمی سخن میگوید .تحقیر سیاهپوستان بهعنوان نژادی
پست حتی در گفتمان دینی کلیسا نهادینه شده است .بنابراین ،کلیسای مسیحیت با قوانین
سیاسی سفیدپوستان در اعمال خشونت سیستمی بر علیه سیاهان نقش اساسی داشته
است .تداوم تحقیر نژادی در اوایل قرن 21م ،همانطور که در رمان خدا به بچه کمک
کند نشان داده شده است ،نیز بهشکل تنش بیننژادی نمایان شده است و هم به شکل
تنشهای بیننسلی.
آنچه در برخورد بین سویتنس و لوئیس بیان شده بیانگر خشونت بیننژادی در
دوران پسانژادی است .در دوران پسانژادی ،که تاریخ آغاز آن را از زمان ریاست
جمهوری اوباما در سال  2008میدانند ،تصور میشد مفاهیمی مانند رنگ پوست و
هویت نژادی دیگر مطرح نیستند و جامعه به بلوغ فکری رسیده و از مسائل نژادی عبور
کرده است ،اما بونیال -سیلوا ادعا میکند آغاز دوران پسانژادی دهۀ  1970است و از
آن زمان جامعه به نوعی نژادگرایی کوررنگی رسیده است ،طوریکه دیگر قادر به تمیز
و تشخیص نژادگرایی پنهان نیست .ژیژک نیز ناخودآگاهی از چنین مکانیسمی را معادل
خشونت کنشپذیرانه میداند که بستر خشونت کنشگرانه را فراهم میسازد (Žižek
.)1-2
تنش بیننسلی در رمان مذکور بین لوال و مادرش سویتنس اتفاق میافتد .سویتنس
دخترش لوال را عامل شکست ازدواجش میداند و چون رنگ پوست لوال میتواند هویت
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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نژادی او را آشکار کند ،در نتیجه او را در موقعیتهای اجتماعی مانند کلیسا و خرید
از فروشگاه بههمراه نمیبرد .همچنین سویتنس میگوید« :به او گفتم مرا سویتنس
صدا بزند تا اینکه مادر یا مامان صدا بزند .امنیتم بیشتر بود .چنان سیاه با آن لبهای
کلفت که اگر مرا مامان خطاب قرار دهد ممکن است مردم را گیج کند» (.)God Help 6

سویتنس هرگز دخترش را نوازش نمیکند تا جاییکه لوال آرز و میکند کاش مادرش
او را کتک بزند تا حداقل کمی لمسش کرده باشد .فقدان محبت مادری لوال را با خالء
شدید عاطفی مواجه میکند ،طوریکه برای یک مورد کودکآزاری شهادت دروغین
میدهد تا مورد تحسین حضار دادگاه قرار گیرد« .بیرون از دادگاه همۀ مادران به من
لبخند میزدند و دوتای آنها مرا واقعی لمس کردند و بوسیدند»( .)God Help 31رفتار
سویتنس حاکی از خشونتی پنهان است که از نظر ژیژک سطح صفر استاندارد است
چون خشونت کنشگرانه نیست بلکه کنشپذیرانه و سیستمی است .ریشۀ تنشهای
بیننسلی و بیننژادی در رمان حاضر ناشی از باور به فرهنگ و هویت سفیدپوستان به
عنوان هویت و نژاد برتر است و از نظر سویتنس اگر کسی سفیدپوست به شمار نیاید
از مزایای اجتماعی به دور میماند؛ بنابراین ،رفتار نژادی سویتنس نشانۀ بحران هویت
نژادی و نژادگرایی نوین به شمار میآید و با ادعای پایان خشونت و نژادگرایی در
دوران پسانژادی تناقض دارد.
عالوه بر این ،سویتنس نگران است دختر سیاهپوستش در میان سفیدپوستان مورد
آزار و تعدی قرار بگیرد .او میگوید "مجبورم از او مراقبت کنم .او دنیا را نمیشناسد
[…] اگر لوال اَن را بهدرستی تعلیم نداده بودم همیشه وقت عبور از خیابان نمیدانست
چگونه از پسرهای سفیدپوست دوری کند" ( .)God Help 41هراس از "دیگری" از یک
سو و تقلید سبک زندگی و هویت "دیگری" از سوی دیگر ،باعث میشود سویتنس
گرس اظهار میکند سویتنس "از
در تداوم تحقیر سیاهپوستان مشارکت داشته باشدَ .
ریشه و هویت خودش جدا شده و هنوز درک او از سیاهپوستبودن محدود و ناقص
است ،او نژادگرایی را درونی (نهادینه) کرده است و سپس به دخترش لوال اَن تبعیض
اعمال میکند" ( .)5بنابراین ،رفتار نژادی سویتنس ابعاد جدیدی از خشونت را نمایان
میسازد که با ادغام مسائل نژادی و بیننسلی میتوان آن را نمود خشونت کنشپذیرانه
و سیستمی مبتنی بر دیرینهشناسی نژادگرایی بیان کرد و همچنین ادعای استمرار
تبعیض نژادی و نژادگرایی کوررنگی بونیال -سیلوا را پذیرفت.
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 -5نتیجه گیری

در آثار بررسی شده از تونی موریسن ،یعنی رمانهای یک بخشش ،بهشت ،و خدا ب ه
بچه کمک کند ،انواع خشونت به سه طریق نمایان شد ه است :تقابل و خشونت کنشگرانه
بین نژاد سیاه و سفید؛ خشونت و تنش دروننژادی یا بیننژادی؛ و خشونت بیننسلی.
اگرچه در رمان مذکور خشونت به هر سهطریق بروز میکند اما شکل غالب خشونت در
هریک از رمانها با دیگری تفاوت دارد .در رمان یک بخشش که روایت تاریخ خشونت و
نژاد پرستی در اواخر قرن هفدهم آمریکا است عریانترین شکل خشونت در بردهداری
سیاهپوستان است که استثمار آنها به مدد ایدئولوژی دینی و خشونت هستیشناسانه
ممکن شده است .در رمان بهشت ،که روایتی نژادی از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن
بیستم است خشونت در تقابل بین نژاد سفید و سیاه از بین نرفته است و شکل نوینی
به نام تنشهای بیننسلی نیز به آن اضافه شده است و در این راستا ،مفاهیم بازسازی
جامعۀ طبقاتی و انگارۀ اقتدار بزرگترها نیز شکاف بیننسلی را عمیقتر کرده است .در
رمان خدا به بچه کمک کند ضمن اینکه تقابل نژادی و تنش بیننسلی به قوت خود باقی
است و به شکلی نهفته در روابط بین افراد وجود دارد ،موریسن با برجستهسازی تنش
بیننژادی – بین خانوادهای از سیاهپوستان که رنگ روشنتری دارند – نشان میدهد
الیههای جدیدی از نژادگرایی و استعمار پیوسته درحال بازتولید است.
موریسن فداکاری مادرانه و همچنین مهربانی و خیرخواهی ارباب سفیدپوست را
خشونتیکنشپذیر و پنهان نشان میدهد که بهطور ضمنی بیانگر استمرار بردهداری
و تأیید خشونت هستیشناسانه است .از نظر ژیژک شفقت و رفتار نیکو با بردهها
باعث ایجاد "توهم اخالقی" میشود چون "پاسخهای هیجانی -اخالقی ما متاثر از
واکنشهای غریزی ماست" ( )43و آنها را "نقابهای بشردوستانهای میداند که چهرۀ
استثمار اقتصادی را پنهان میسازند" ( .)22عالوه بر این ،استفاده ابزاری از دین و
باور به سعادت اخروی برای بردههای سیاهپوست در جهت انقیاد آنها و پیشبرد
اهداف سرمایهداری آنها نهایت ًا باعث نهادینهشدن باورهای تحقیر نژادی در آنها شده
است .همچنین ،موریسن از مفاهیم "اصالت" و "نژاد" آشناییزدایی کرد ه است و نشان
میدهد این باورها برساختهای اجتماعی هستند و واقعیت بیولوژیکی ندارند و در
حقیقت نمایانگر خشونت سمبلیک و خشونت هستیشناسانه هستند.
بهعالوه ،موریسن از خشونت نژادی در عصری صحبت میکند که ادعا شده است
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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گرس در دوران پسانژاد "هنوز
جامعه آمریکا از مفاهیم نژادی عبور کرده است .از نظر َ
نژادگرایی ،خشونت ،و تبعیض جنسیتی به زندگی زنان شکل میدهد" ( .)16سویتنس
ی ناشی از برساختها و پروپگاندای نژادی اجازه
از جمله زنانی است که بحران هویت ِ
نمیدهد خود را به هویتی خاص منتسب کند .ازاینرو ،به عاملی بالقو ه برای انتقال و

تکثیر خشونت سیستمی تبدیل میشود که نتیجه آن انواع خشونتهای کنشگرانه و
کنشپذیرانهای است که در رفتار اجتماعی دخترش نمایان میشود .بنابراین ،در فضای
پسانژادی روایت قرن بیست و یکمی رمان خدا به بچه کمک کند نهتنها خشونت نژادی
از بین نرفته است بلکه دغدغههای جدیدی ایجاد کرده است که درونیتر و روانشناختی
هستند ،مانند کاهش اعتماد به نفس ،عقدههای ناشی از بیمهری والدین ،عواقب تخریب
شخصیتی و خودویرانگری.
از رمانهای مورد مطالعه در این مقاله چنین استنباط میشود که خلق مفاهیم زبانی
مانند نژاد ،رنگ و اصالت همراه با عینیت یافتن آنها در عالم واقع نقطۀ آغاز موجودیت آن
مفاهیم است و هنگامیکه منافع نظام سرمایهداری به مثابۀ خشونت سیستمی را بازتولید
میکنند در تمام ابعاد ممکن از آنها بهرهبرداری میکنند .ابزارهای چنین استثماری نیز به
مدد خشونت نمادین باورهای دینی و برساختهای اجتماعی و ایدئولوژیکی پیوسته در
حال تغییرشکل و نوزایی هستند و مبین استمرار تبعیض نژادی و نژادگرایی کوررنگی
ی نوع نژادگرایی
است .بنابراین ،بهنظر میرسد خشونت پنهان در نژادگرایی با دگردیس ِ
و استعمار نهتنها از بین نرفته است ،بلکه پیوسته تغییر شکل داده و تکثیر شده است.
Violence and Racism in Toni Morrison’s A Mercy, Paradise, and
God Help the Child in the View of Slavoj Žižek
Aliakbar Pormouzeh1,Hoda Shabrang2

Abstract:Toni Morrison (1931-2019), the first black African-American Nobel Prize
winner in literature, is celebrated for novels characterized by visionary force, poetic
import and giving life to racial aspects of American reality. During her literary carrier,
she published 11 novels whose three understudies are A Mercy, Paradise, and God
Help the Child. A Mercy narrates violence in seventieth century America through the
life of Florens, a girl resold to clear her master’s debt. Paradise is a non-linear narrative of nine all-black families parted from the white community to constitute a pure
1.MA.Graduate. English Department. University of Khatam, Tehran-Iran.
2.Assistant professor. University of Khatam, Tehran-Iran.
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dark-black town. God Help the Child is the story of Lula Ann, a blue-black girl born
out of a light-colored couple followed by accusation of adultery. Lula’s light-colored
parents are minority within the white society and attempt to socialize with the dominant whites, but unconsciously cause interracial violence.
Background of Study: Slavoj Žižek (1949-) introduced two types of violence: subjective and objective. Subjective violence refers to visible crime and terror in the social
and individual level. Objective violence is both visible and invisible, manifested in
forms of systemic violence in racism, hate-speech, discrimination, and systemic violence as the catastrophic effects of economic and political systems. Žižek categorizes
one’s being inferiority for its mere ‘being’ as ontological violence and believes that ‘inferiority’ is a socially constructed term mostly by white racists and a symbolic violence
inherent to language. Introducing post-race era and colorblind racism, Bonilla-Silva
indicates whites claim they see no color any more, just people; while discrimination is
still dominant and determines the life of colored people.
Method and Discussion: Žižek’s subjective violence is the most visible type of violence that can be the effect of other types of violence including systemic and symbolic
violence as two subcategories of objective violence. Racial violence emerged in America from early slave trade of black Africans (as represented in A Mercy) and later
in Paradise changed into intergenerational and interracial conflicts among colored
people due to segregation laws. In God Help the Child, the interracial conflict in a
colored family represents racial identity crisis that originated from systemic violence
and ontological violence. God help the Child is a narrative of 21th century racism and
violence that in line with Bonilla-Silva’s theory of post-race and colorblind racism
indicates that racism is not over, but has taken new forms among colored families
and metamorphosed into intergenerational and interracial violence. Discussion on
Morrison’s understudied novels represent changing of violence from its visible (subjective) form in A Mercy to invisible (objective) intergenerational and interracial conflicts in both Paradise and God Help the Child that are interpreted as colorblind racism, originally generated by ontological violence that is a form of symbolic violence.
Conclusion: In novels, violence is represented in three ways: subjective violence
between whites and blacks; interracial violence; and intergenerational conflict. In A
Mercy, slave trade, rape, and mercy represented ontological violence, subjective violence, and systemic violence, respectively. In Paradise, that is a reaction to racism
and consequence of segregation laws, not only subjective violence is still committed,
but also it is changed into invisible or objective forms such as interracial violence and
intergenerational conflict. In God Help the Child, while all forms of violence are still
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performed, interracial conflict (between members of a colored family) reveals that
new layers of violence and exploitation are reproduced which challenged the post-racial claims and endorses colorblind racism and emergence of racial identity crisis.
Therefore, Morison considers racial norms as social and ideological constructions of
colonialism that are regularly transformative and generative.
Keywords: Intergenerational conflict, interracial violence, subjective and objective
violence, ontological violence, systemic violence, symbolic violence, racial identity
crisis
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