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چکیده
 هدف مقاله ی حاضر بررسی عوامل مختلف فرهنگی الزم برای رشد فرهنگ و هويت آمريکايی های آفريقايی تبار در اوايل قرن بيستم 
آمريکا، آن گونه كه در نمايشنامه ی جو ترنر آمد و رفت اثر آگوست ويلسون ارائه شده، می باشد و نقدی فرهنگی از اين نمايشنامه ی 
به نام را در پرتو نظريه ی بی طرف و سيستماتيك پير بورديو ارائه می دهد. ويلسون يکی از نمايشنامه نويسان مطرح است كه در اين 
نمايشنامه نيروهای اجتماعی، تاريخی و اقتصادی را نشان می دهد كه منجر به مهاجرت بزرگ آمريکايی های آفريقايی تبار از جنوب 
به شمال آمريکا شد، كه يادآور مهاجرت اسرائيلی ها در كتاب مقدس است. او مردان و زنانی را به تصوير می كشد كه سعی می كنند 
خود را از زنجير های نامرئی بردگی و ظلم رها كرده و به دنبال زندگی جديد، رفاه، توانمندی، امنيت، فرديت و البته در نهايت هويت 
نژادی جمعی خود باشند. در نهايت، استدالل می شود كه بدون تسخير اشکال مختلف سرمايه چون سرمايه فرهنگی، تحصيلی و 
اقتصادی و رشد ساليق فردی و در نتيجه تمايز واقعی در يك محيط، تالش اين افراد برای ساختن هويت اجتماعی خود بيهوده 
است. اهميت مقاله ی حاضر در اين است كه می توان  از دستاوردهای آن برای تحليل ساير فرهنگ های تحت سلطه در سراسر 

جهان نيز استفاده كرد.
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روش پژوهش
برای بررسی نمايشنامه جو ترنر آمد  و رفت از ديدگاه جامعه  شناختی، 
نظريه جامعه شناس به نام فرانسوی، پير بورديو به  كار گرفته   شده است. 
پير بورديو برای شناخت عوامل مهم در تحول و پيشرفت فرهنگ جامعه 
برخالف  پرداخت.  تحقيق  و  بررسی  به  سال ها  خودش  زمان  فرانسه 
روش های جامعه شناسی پيش از او كه اغلب شخصی )subjective(  بودند، 
او روشی بی طرف )objective( را برای پژوهش خود برگزيد و از همين 
روست كه نظريه او برای بررسی جوامع مختلف در طول تاريخ كاربرد دارد. 
اين مقاله هم با ديدگاهی بی طرف عوامل مختلف تأثيرگذار بر فرهنگ 
را در نمايشنامه حاضر بررسی می كند. برای پی بردن به تغيير و تحّول 
فرهنگ آفريقايی های آمريکايی تبار در دهه ی1910 در آمريکا، عواملی 
چون سرمايه   فرهنگی، سرمايه آموزشی، سرمايه اقتصادی، ذائقه، تمايز و 

هابيتوس در اين نمايشنامه بررسی می شود.

پیشینه  پژوهش
مطالعات مختلفی بر روی نمايشنامه های ويلسون انجام شده است. 
و  اجتماعی-     اقتصادی  رويکرد  ويلسون:  آگوست  ده نمايشی  »چرخه 
مطالعات فرهنگی« توسط اِكنت بلرائو يك پايان نامه دكترای جامع است 
از نظر جامعه شناختی، اقتصادی  كه به بررسی نمايشنامه های ويلسون 
نگرش  مقابل  در  است،  توصيفی  او  نگرش  البته  می پردازد.  فرهنگی  و 
اين مقاله كه تحليلی می باشد، اما بااين حال منبع مناسبی برای درک 
نمايشنامه های ويلسون می باشد. براساس گفته بلرائو، آگوست ويلسون از 
گفتمان يك صد ساله تاريخ آفريقايی-آمريکايی استفاده كرده تا »استثمار 
پيچيده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقليت قومی آفريقايی آمريکايی را 
 .)Bhalerao, 2011, 235( »از طريق هنر نمايشی نوآورانه اش افشا كند
»چرخه نمايشنامه آگوست ويلسون: خشم سياه شفابخش آمريکايی های 
آفريقايی تبار معاصر«، پايان نامه دكترای چارلز پاتريك تيندال، اساساً در 
مورد موضوع نژادپرستی در نمايشنامه های ويلسون است و چون در بحث 
خود به بررسی برخی از جنبه های زندگی آفريقايی آمريکايی ها می پردازد، 

منبع مفيدی برای مقاله حاضر است.
همان طور كه تيندال اعالم می كند، برای كمك به جامعه ی آمريکا و 

نمايشنامه  جو ترنر آمد  و رفت، دومين نمايشنامه از  چرخه پيتسبورگ 
برای  آفريقايی تبار  آمريکايی های  تالش  از  بازتابی  ويلسون،  آگوست  اثر 
به دستآوردن آزادی پس از آگاه شدن و رويارويی با گذشته ی دشوار خود 
می باشد. زمان اين نمايشنامه مربوط به سال 1911 در پيتسبورگ است و 
داستان شخصيتی به نام هارولد لوميس را روايت می كند كه پس از رهايی 
از دست يك شکارچی برده، جو ترنر، كه او را به مدت هفت سال زندانی 
كرده بوده، به دنبال همسرش می گردد. او تا زمانی كه همسر گم شده 
خود را پيدا نکند، نمی تواند خود را كاماًل از خاطرات تلخ گذشته رهايی 
بخشد. برای اين منظور او از جايی به جای ديگر می رود تا اينکه به همراه 
دخترش زونيا به مهمانسرای ِست و برتا می رسد و در آنجا مردی به نام 
باينوم را مالقات می كند، كه به او می فهماند در واقع او در جست وجوی 

خود می باشد نه ديگری.  
يکی از الهامات شکل گيری ايده و در نتيجه نوشتن داستان، نقاشی ای 
است با عنوان »ناهاركارگری« )Marable, 2009, 86-87( كه مهمانسرای 
قديمی و آشپزخانه ی دنج اش را به تصوير كشيده شده است. نمايشنامه 
در واقع در پس زمينه دهه 1910 اتفاق می افتد كه در آن »اتّحاد ملّی 
در رابطه با شرايط شهری«، كه بعداً در ميان سياه پوستان »اتّحاد ملی 
شهری« ناميده شد، تأسيس شد. و نيز در همين دهه بود كه آفريقايی 
آمريکايی هايی كه از جنوب آمده بودند در تالش بودند كه خود را با شرايط 
زندگی در شمال وفق دهند )Page, 2001, 61-62(. هدف اصلی مقاله ی 
حاضر ارزيابی ميزان موفقيت اين افراد در كشف و در نتيجه تثبيت هويت 

فردی و اجتماعی خود در دهه 1910 آمريکا می باشد.

»درک گذشته، حال و آينده اش و اينکه چگونه همه ما در روند زندگی 
تحليل  برای  دليلی  همواره   ،)Tyndall, 2002, 205( می گيريم«  قرار 
آثاری مانند نمايشنامه های ويلسون وجود خواهد داشت. شناخت آگوست 
اثر مری ال. بوگوميل منبع ديگری برای كاوش در جنبه های  ويلسون 
كه  می كند  استدالل  بوگوميل  است.  ويلسون  نمايشنامه های  مختلف 
ويلسون صدای »آفريقايی آمريکايی های محروم و به حاشيه رانده شده ای 
را به گوش می رساند كه به آنها وعده سهمی در رويای آمريکايی داده شده 
است،كه در عمل به آن دسترسی ندارند«. ويلسون مايل است »نه تنها 
مشکالت زندگی آفريقايی آمريکايی ها را به تصوير بکشد، بلکه می خواهد 
بر ارتباط آتاويستی آنان با اجداد آفريقايی شان نيز تأكيد كند«. بوگوميل 
هم چنين توضيح می دهد كه ويلسون در واقع سّنت درام آمريکايی را هم 
تداوم می بخشد و هم آن را زيرورو می كند تا »تفاوت های متمايز بين 
تجارب آمريکايی های سفيدپوست و آمريکايی های آفريقايی تبار را آشکار 
كند« )Bogumil, 1999, 110(. اما مطالعه فرهنگی سيستماتيك در مورد 
جو ترنر آمد و رفت بر اساس نظريه جامعه شناختی پير بورديو هنوز انجام 

نشده است.

مبانی نظری پژوهش
نقد و بررسی

در اين مقاله، خواننده مشاهده می كند كه چطور اين نمايشنامه، تالش 
آفريقايی آمريکايی ها برای ساختن فرهنگ مستقل را بعد از بيداری كه در 
نمايشنامه پيش از آن يعنی جواهر اقيانوس به وجود آمده، نشان می دهد. 
نويسنده نشان می دهد چطور اين مردم تالش می كنند، دقيقاً پنجاه سال 
پس از لغو رسمی برده داری در اين كشور، خود را از برده داری پنهان نجات 
دهند. در حقيقت، اين نمايشنامه، برده داری نوينی را كه شامل »فشار 
سهم بندی محصوالت كشاورزی، نيروی كار اجباری، تبعيض و بهره برداری 
اقتصادی در صنايع، سبعيت پليس، بازداشت ناعادالنه و حبس دسته جمعی 
می باشد را نشان می دهد. بنابراين ويلسون آسيب زابودن گفتمان های سلطه 
مانند نژادپرستی را به تصوير می كشد و به طور قانع كننده ای نشان می دهد 
تا چه اندازه اين نوع گفتمان ها با مفاهيمی چون انسانيت، آزادی و كرامت 

.)Otu, 2015,  9( »آمريکايی های آفريقايی تبار منافات دارند
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كه  می شود  داده  نشان  برتا  و  مهمانسرای ست  در  نمايشنامه  تمام 
به نوعی محل گذار است. بنابراين خود محل داستان نمادی است از اتصال 
گذشته و آينده شخصيت ها به طور عام و آفريقايی آمريکايی ها به طور خاص. 
ست و برتا خانه ای را كه به عنوان مهمانسرا استفاده می كنند را به ارث 
برده اند و به نوعی نقشی حامی را برای شخصيت های نمايش بازی می كنند. 
باينوم، مهمان دائمی اينجا، به نوعی محافظ شخصيت ها می باشد. با گذر 
از اين مهمانسرا و عبور نمادين از گذشته و حال در رسيدن به آينده ای 
بهتر است كه شخصيت ها قادر به شناخت خود شده و برای رويارويی با 
چالش های پيش رو آماده می شوند. در واقع »ساكنان مهمانسرا، هم چون 
زائرانی در طی طريقشان، در جست وجوی ندای درونی خويش هستند« 

.)Prece, 2008, 143-144(
پير بورديو فرهنگ را از طريق موارد واقعی بررسی می كند و در واقع 
روش عمل گرايانه ای برای تحليل فرهنگ دارد. با در نظرداشتن اين ديدگاه، 
در نمايشنامه های نويسندگان آفريقايی آمريکايی كه به نظر می رسد راه های 
مشابهی برای بيان روايت دارند، ديده می شود كه سعی نمی كنند به طور 
مستقيم ارزش های غرب را زير سوأل ببرند، بلکه سعی می كنند از طريق 
رئاليسم معنوی واقعيت جامعه را نشان داده و ارزش های انسانی غربی 
شده را كه عموماً توسط آمريکايی های غرب گرا در آغوش گرفته شده اند، 
به حاشيه برانند. در واقع سعی آنها بر اين است تا از طريق بيان هنری، 
مواجه  آن  با  آمريکا  قاره  در  زندگی  برای  سياه پوستان  كه  چالش هايی 

.)Young, 2004, 143( هستند را به تصوير بکشند
فرهنگ  ويژگی های  نمايشنامه هايش  در  ويلسون  منوال،  همين  به 
سفيدپوستان را به تصوير نمی كشد تا به عنوان مبنايی قابل قبول برای 
فرهنگ سياه پوستان خودمختار تلقی شود، بلکه از طريق بيان هنری، 
فرهنگ ايده آل سياه پوستان را نشان می دهد كه شامل حافظه نژادی آنها 
باور ويلسون  باورها و رسومات و آيين ها و خدايانشان می باشد.  و تمام 
را  خود  آفريقايی تبار  آمريکايی های  اگر  كه  است  اين  فرهنگ  باب  در 
آفريقايی می شناختند و از بازخوردشان به جهان پيرامونشان به عنوان يك 
آفريقايی شرمنده نبودند، آنگاه می توانستند سهم خود را در جهان به عنوان 
آفريقايی ها انجام دهند«. اين همان كاری است كه شخصيت اصلی، هارولد 
لوميس، درست مانند ديگر قهرمان های نمايشنامه های ويلسون در اين 
نمايشنامه انجام می دهد )Sayni, 2017, 1573(. نمايشنامه های ويلسون، 
اساساً پراكندگی آفريقايی آمريکايی ها را به تصوير كشيده و »ارتباط متقابل 
واقعيت فيزيکی و متافيزيکی« را ارائه می كنند و اين همان چيزی است كه 
چندين نويسنده آفريقايی آمريکايی در نمايشنامه هايشان عنوان كرده اند، 
و علت اين امر آن است كه درک، باور و احيای فرهنگ اصيل آفريقايی 
 .)Young, 2004, 129( برای رستگاری اين قوم بسيار حائز اهميت است
بنابراين ديدگاه های متفاوتی نسبت به فرهنگ آفريقايی در نمايشنامه از 
طريق شخصيت های مختلف ارائه می شود و تقابل های فرهنگی زيادی را 
در نمايشنامه می بينيم كه در اين مقاله بررسی می شوند. بااين وجود، در 
پايان نمايشنامه ماهيت واقعی فرهنگ آفريقايی توسط شخصيت لوميس 
ارائه می  شود كه در واقع نام لوميس خود به معنای گسترش نور و آگاهی 

در دنيای تاريك آمريکايی های آفريقايی تبار در آن برهه از تاريخ است.
فرهنگ،  از  عبارت اند  بورديو  جامعه شناسی  مؤلفه های  محوری ترين 
اشکال مختلف سرمايه )فرهنگی، آموزشی و اقتصادی(، سليقه، تمايز و 

هابيتوس كه مفهومشان در ادامه به اختصار ارائه می شود. به گفته بورديو، 
فرهنگ زمينه ای است كه مانند ديگر زمينه های اجتماعی مردم را دعوت 
می كند »در بازی شركت كنند و در عين حال به بازی گرفته شوند«، و 
جذابيت اين بازی در ماهيت رقابتی آن نهفته است. بورديو بر اين باور 
است كه جذابيت فرهنگ، يکی از باالترين آمال آدمی، در همان ابتدا و در 
بدو ورود به بازی رقابت ايجاد می شود و ازآنجايی كه اين يك عالقه مندی 
همگانی است، اين بازی تا بی نهايت تکرار شده و ادامه می يابد. فرهنگ 
به طور گريزناپذيری بر اساس توهم تقابل بين اصالت و تقليد، فرهنگ 
واقعی و عموميت، تمايز و تظاهر، فرهنگ عالی و فرهنگ متوسط ساخته 
شده است. بدين ترتيب، اين تقابل های دوتايی جذابيت فرهنگ و نياز به 

.)Bourdieu, 1984, 250( تملّك آن را ايجاد می كنند

)Cultural Capital( سرمایه فرهنگی
بر اين اساس، فرهنگ در ماهيت خود ميدان رقابتی است كه افراد 
اجتماع بايد در آن سرمايه های مختلفی كسب كنند تا اصالت خود را در 
اين زمينه حفظ كنند. »سرمايه فرهنگی« چيزی است كه فرد در طول 
زندگی خود كسب می كند تا سبك زندگی خاصی را برای خود بسازد. 
اين سرمايه در مکان های مختلفی كه فرد وقت می گذراند به ويژه در خانه 
يا مدرسه شکل می گيرد. به عنوان مثال، در مدارس برای ساخت سرمايه 
فرهنگی كه در حقيقت »مقياسی برای ايجاد تمايز در سبك های مختلف 
فرهنگی می شود«، مهارت های زيبايی شناختی و بينشی مختلف تدريس 
و تمرين می شود )Sulkunen, 1982, 105(. در نتيجه، گرايش به برخی 
فعاليت ها و اشياء فرهنگی امری اتفاقی نيست، بلکه ريشه در دنيای طبيعی 
و اجتماعی دارد كه هر فرد در آن پرورش می يابد، بنابراين ايجاد تغيير در 
اين خواسته ها، بر خالف ظاهرش، امر ساده ای نيست. ويلسون آيين های 
مختلف آفريقايی را به عنوان اجزای تشکيل دهنده سرمايه فرهنگی ارائه 
می دهد كه سياه پوستان می توانند از آنها استفاده كنند تا به ميراث خود 
دست پيدا كنند. برخی منتقدان بر اين باورند كه نمايشنامه های ويلسون 
در واقع »فراخوانی هستند برای آمريکايی های آفريقايی تبار تا با پيدا كردن 
بر  است،  متفاوت  آداب ورسوم  از  غنی  اصيل خود كه  فرهنگ  و  هويت 
چالش های خود در اين سرزمين غلبه كنند« )Seda, 2020, 1(. نظرات 
ويلسون تنها بازتاب زندگی فرهنگی سياه پوستان آفريقايی آمريکايی نيست، 
بلکه برگرفته از زندگی شخصی خود نويسنده هم می باشد كه دربردارنده ی 
چالش هايی چون ترک پدر خانواده، فرار از مدرسه نژادپرستانه پيتسبورگ، 
و هم چنين فرصت های چون آشنايی با سبك موسيقی بلوز، ديدار با اميری 
باراكا و كشف عالقه اش به زبان بومی هم محلی هايش در پيتسبورگ بود 

.)Shannon, quoted in Cherry, 2016, 2(
در اين نمايشنامه، اختالف بين اعتقاد به آيين های قديمی و اعتقاد به 
دستورات مسيحی ديده می شود. زمان نمايشنامه مربوط به سال 1911 
می باشد، زمانی كه چندان دور از برده داری نبوده و هنوز برخی آيين های 
 .)Hary, 2007, 1( »آفريقايی در ميان اين مردمان ديده می شده است
به عنوان مثال، شخصيت ها رقص جوبا كه آفريقايی است را انجام می دهند 
و در اين حين، نام شبح مقدس را می برند كه مربوط به فرهنگ آمريکايی 
است و به نوعی فرهنگ آفريقايی و آمريکايی را در  هم آميخته اند. هارولد 
لوميس مخالف اين موضوع است و به آنها می گويد رقص را متوقف كنند، 
زيرا معتقد است خودشان بسيار با اهميت تر از اين رسومات هستند. به 



52
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 27، شماره  2، تابستان 1401

نمی داند، فقط می داند كه نورانی است و می تواند به عنوان يك راهنما به او 
خدمت كند. اما سليگ می گويد كه نمی تواند چنين مردی را بدون نام پيدا 
كند زيرا بيشتر سياه پوستان می درخشند. باينوم  برای توصيف مرد نورانی 
به سليگ می گويد: »آوازی درونش داشت كه به او می گفت از كدام راه برود 
و اگر او را دنبال كنم راز زندگی را به من نشان می دهد. طبيعتاً به دنبال او 
روانه شدم. كسی كه تو را به راز زندگی رهنمون می سازد، نبايد دست كم 
گرفته شود« )Wilson, 1988, 9(. سليگ، پس از آن، عالقه مند می شود 
بيشتر در مورد مرد نورانی پرس وجو كند. باينوم ادامه می دهد وقتی يك بار 
مرد نورانی را ديد، آن مرد او را به اقيانوسی برد. در آنجا پدرش را مالقات 
می كند و پدرش غمگين است زيرا پسرش آواز ديگران را حمل می كند نه 
آواز خودش را. پدرش برای او توضيح می دهد مردان نورانی زيادی هستند 
كه ديگران را راهنمايی می كنند تا آواز واقعی خود را پيدا كنند »... و من 
آوازم را داشتم . من آواز وحدت دهنده را داشتم. آن را انتخاب كرده ام چون 
در طول سفرم  می ديدم چطور مردمان زيادی يکديگر را ترک می كنند. 
پس با نيروی آوازم آنها را بار ديگر به هم می رسانم. از آن موقع است كه مرا 
“باينوم” صدا مي زنند، چون درست مثل چسب مردم را به هم می چسبانم« 

.)Ibid.,10(
اين آواز منحصربه فرد بسيار مهم است، چون به هويت خاصی اشاره 
دارد كه سياه پوستان بايد برای خود پيدا كنند و به طور ناخودآگاه آواز 
سفيدپوستان را جذب و تقليد نکنند و اين البته نياز به سرمايه آموزشی 
بدون شك  باينوم  فراهم شود.  برايشان  آگاه  دارد كه توسط يك مربی 
معتقد است اين خود مردم اند كه بايد بخواهند به هم بپيوندند، در غير اين 
صورت كاری از او بر نمی آيد. همان طور كه مشاهده می شود نقش راهنما 
بسيار مهم است، زيرا سياه پوستان سردرگم نياز به آموزش دارند تا ميراث 
واقعی خود را به ياد آورده تا به طور ناخودآگاه ارزش ها و كدهای فرهنگ 
سفيدپوستان را جذب نکنند. در روند نمايشنامه معلوم می شود لوميس 
مرد نورانی است كه باينوم مدت ها در جست وجويش بوده است. مرد نورانی 
بدون شك همان راهنمايی است كه مسير تاريکی كه سياه پوستان بايد از 
آن بگذرند را روشن كرده تا آنها بتوانند به مقصودشان كه پيدا كردن هويت 

و فرهنگ واقعی شان است برسند.

)Economic Capital( سرمایه اقتصادی
نشانه های  يا  اقتدار  اساسی  »اصول  از  ديگر  يکی  اقتصادی  سرمايه 
تمايز، در دوره های مختلف و البته توسط گروه های مختلف« است و به 
همين دليل است كه برای به دست آوردن آن تالش های بسياری وجود 
اقتصادی  منافع  )Bourdieu, 1984, 316(. خوار شمردن ظاهری  دارد 
نه تنها قدرت آن را كاهش نداد، بلکه به يافتن راه خود در حوزه هنر و 
فرهنگ كمك كرد و ازاين رو پول بر قلمروهای مقدس هنر، فرهنگ و 
Bour-( تزمانه ای كه پيشتر عليه »دنيای ناپسند و روزمره« بود، تسلّط ياف

dieu, 1977, 197(. به اين ترتيب، سرمايه اقتصادی به يکی از ابزارهای 
تعيين جايگاه اجتماعی افراد جامعه تبديل می شود. افراد جامعه پس از 
به دست آوردن اين سرمايه ها از طرق مختلف، ذائقه های گوناگونی را درون 

خود شکل می دهند.
دارد.  وجود  نمايشنامه  در  اقتصادی  مسائل  به  متعددی  اشارات 
آفريقايی آمريکايی ها بيمه ای نداشته و شرايط كاری پايدار ندارند، ساعات 
كاريشان طوالنی است، دستمزدشان بسيار پايين است و در  واقع آنها توسط 

نظر او تنها كاری كه شبح مقدس انجام می دهد اين است كه »موهای 
تنها  ايده شبح مقدس  كه  است  باور  اين  بر  و  بسوزاند«  را  پشمی شان 
برای فريب سياه پوستان ايجاد شده است. بنابراين لوميس مخالف تركيب 

فرهنگ آفريقايی و آمريکايی است.
به  نمايشنامه »آواز« است كه  اين  از عناصر فرهنگی مهم در  يکی 
دفعات به آن اشاره می شود و البته جو ترنر نماد فرهنگ آمريکايی است 
كه می خواهد اين سرمايه فرهنگی را پيدا و محو كند. و چون سياه پوستان 
سال هاست از نشان دادن و نمايش هويت و فرهنگ واقعی خود می ترسند، 
حتی آوازهای واقعی و اصيل خود را كاماًل فراموش كرده اند. باينوم در مورد 
جو ترنر می گويد: »چيزی  كه او می خواست آواز تو بود. او می خواست 
آواز تو را به دست بياورد. او دنبال سياه پوستان می گردد تا آوازهايشان را 
به دست آورد. تو هفت سال آوازت را مخفی كردی مبادا آن را از تو بدزدد. 
ولی تو هنوز آن را به ياد داری، تنها فراموش كردی چطور آن را بيان 
كنی« )Wilson, 1988, 73(. جو ترنر- كه عنوان نمايشنامه را نيز تشکيل 
می دهد- نماينده فرهنگ سفيد پوستان است كه می خواهد بر فرهنگ 

سياه پوستان مسلط شود.
البته جو ترنر يك شخصيت واقعی در تاريخ بود كه مّدت ها پس از 
آزاد سازی بردگان، سياه پوستان را مجبور می كرد تحت شرايط غيرانسانی 
برای او كار كنند. ويلسون در مصاحبه ای در اين مورد گفته است »جو ترنر 
شخصيت واقعي اي بود. او برادر پيتر ترنر بود كه فرماندار تنسی بود. جو ترنر 
زيردستانی داشت كه سياه پوستان را به بازی هايی دعوت می كرد و سپس 
آنها را وادار به كار در مزرعه می كرد. آهنگ )جو  ترنر( را زنان در اطراف 
ممفيس می خواندند و می گفتند “جو ترنر مرد من را گرفت و رفت”« 
)quoted in Otu, 2015, 10(. بنابراين ويلسون بر اهميت سرمايه های 
فرهنگی چون آوازها و آداب ورسوم اصيل آفريقايی و حفظ آنها در مقابل 

فرهنگ غالب آمريکايی توسط مردمانش تأكيد می كند.

)Academic Capital( سرمایه آموزشی
سرمايه آموزشی يا تحصيلی نيز سرمايه ديگری است كه حس تمايز را 
در افراد اجتماع ايجاد می كند. اين سرمايه در واقع »تركيب تضمين شده ی 
عناصر فرهنگی منتقل شده توسط خانواده و مدرسه )كه كارايی آن بستگی 
به ميزان سرمايه فرهنگی مستقيماً به ارث رسيده از خانواده دارد( است«. 
مدرسه يا نظام آموزشی در واقع به شکل گيری مجموعه ای از تمايالت به 
 Bourdieu, 1984,( سمت فرهنگی قابل قبول و ظاهراً معتبر كمك می كند
23(. نظام آموزشی، خالق اين نوع سرمايه، منبع رسمی است كه حوزه های 
مختلف را طبقه بندی می كند: مانند طبقه بندی رشته های مختلف، نظريه 
و عمل، ايده و اجرا. مهم ترين نکته در مورد اين طبقه بندی های آموزشی 
اين است كه كاماًل خنثی و بی طرف و نه شخصی يا ذهنی ارائه می شوند و 
 Ibid.,( در نتيجه »كرامت تحصيلی را جايگزين كرامت انسانی« می كنند

 .)387
نقش آموزش يا راهنمايی در اين نمايشنامه، چون ديگر نمايشنامه های 
خود  يافتن  برای  نمايش،  شخصيت های  است.  مهم  بسيار  ويلسون، 
واقعی شان و در نتيجه فرهنگ اصيلشان، بايد در زندگی خود راهنما داشته 
باشند. حتی شخصيت پيامبر مانند در نمايشنامه، باينوم، در جست وجوی 
رهبری واقعی است كه او را »مرد نورانی« می نامد و از سليگ، دست فروش 
سفيدپوست، می خواهد تا مرد نورانی را برای او پيدا كند. او نام اين مرد را 
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سفيدپوستان استثمارشده تا سود زيادی برايشان به ارمغان بياورند. با وجود 
اينکه زمان برده داری گذشته است، سياه پوستان هنوز وضعيت اقتصادی 
بااين حال  آنان در حال حاضر آزاد هستند،  قابل قبولی ندارد. و اگرچه 
برای بقای خود به سفيدپوستان وابسته هستند. ِست در آغاز نمايشنامه از 
سياه پوستان تازه آزادشده صحبت می كند و آن ها را احمق می نامد، زيرا 
به جای پيداكردن شغل و تالش سخت برای ساختن سرمايه اقتصادی برای 
خود، تنها كتاب مقدس و گيتاری را با خود دارند و گمان می كنند تقليد از 

فرهنگ سفيدپوستان برای ايجاد فرهنگی مستقل كافی است.  
ِست يکی از شخصيت هايی است كه اگرچه در شمال به دنيا آمده و 
سال ها برای سفيدپوستی به نام سليگ كار كرده، اما از وضعيت اقتصادی اش 
راضی نيست. او اغلب با همسرش در مورد تمايلش به راه اندازی كار جديد و 
حتی استخدام چند سياه پوست برای كار صحبت می كند، بااين حال چون 
پول كافی نداشته نتوانسته كار جديدی شروع كند. ازآنجايی كه سليگ 
پول كافی  نتوانسته  نمی پردازد، ِست  او  به  حقوق و دستمزدی درست 
برای شروع كار خودمختار و ايده آل خود پس انداز كند. به نظر می رسد 
زنان  هستند.  سفيدپوستان  برده ی  هنوز  نامرئی،  هرچند  سياه پوستان، 
هم چنين برای اقتصاد خانواده، مانند برتا كه مهمانسرا را مديريت می كند، 
سخت كار می كنند. شخصيت های زن سياه پوست نمايشنامه های ويلسون 
»مستقل، مدافع حقوق زنان و در عين حال رنج ديده هستند و ديدگاه های 
غربی جنسيتی را به چالش كشيده و با محدوديت های تاريخی خود مبارزه 

.)Williams, 2014, 1( »می كنند

)Taste( ذائقه
ذائقه همه انتخاب هايی است كه فرد انجام می دهد و به گفته بورديو 
ناآگاهانه در جامعه  يا  به »بازخوردهای بی شماری كه يك فرد آگاهانه 
از خود نشان می دهد« اشاره دارد و هم چنين بر اين باور است كه اين 
 Bourdieu, 1984,( »ذائقه ها »به طور بی پايانی يکديگر را تأييد می كنند
174(. اين انتخاب های پيوسته، ديدگاهی را ايجاد می كنند كه از آن مردم 
دنيای پيرامون خود را می نگرند، همان طور كه به عنوان مثال اثری هنری 
و تقارن ها و هماهنگی های آن را مشاهده می كنند. اين ذائقه ها از طريق 
به كارگيری »الگوهای خودآگاه و ناخودآگاه ادراک محيط پيرامون شکل 
می گيرد، به طوری كه افراد كدهايی پيدا می كنند كه ناخودآگاه از طريق 
آنها به درک، تحسين يا بررسی پديده های مختلف از آثار هنری گرفته 
تا موضوعات اجتماعی می رسند« )Ibid., 1-2(. سپس، اين ذائقه ها باعث 

شکل گيری احساس تمايز در افراد اجتماع می شود.
ذائقه های متفاوت، به گفته بورديو، از طريق الگوها در اعضای جامعه 
روبرو  شخصيت هايی  با  اغلب  ما  نمايشنامه،  اين  در  می شوند.  نهادينه 
می شويم كه مطيع قوانين و كدهای فرهنگ سفيدپوستان هستند. سؤالی 
كه اينجا پيش می آيد اين است كه چگونه ممکن است آنان فرهنگ اصيل 
خود يا همان آواز درونی در نمايش نامه را فراموش كرده و فرهنگ غالب 
سفيدپوستان يا همان آواز بيگانه را برگزينند. پاسخ را می توان با بررسی اين 
موضوع توسط اصطالح »ذائقه« )اصطالح بورديو برای تمايالت ناخودآگاه 
در روح و روان انسان( يافت. فرهنگ سفيدپوستان به راحتی می توانست 
سياه پوستان را، با ايجاد تمايل به زندگی بهتر در زندگانی بعدی، برده خود 
نگاه دارند. ميل به آزادی در همه انسان ها وجود دارد، اما اين دقيقاً از طريق 
نهادينه ساختن تمايالت مسيحی در سياه پوستان بود كه آنان با رضايت به 

اربابان خود خدمت می كردند: مسيحيت در بردگان باعث می شد كه آنان 
نسبت به سرنوشت خود تسليم باشند. هنگامی كه وعده رستگاری در 
دنيای بعدی به عنوان درمان تمام مشکالتشان در اين دنيا ارائه شد، تمايلی 
برای رنج در آنها ايجاد كرد كه مرد سفيدپوست را قادر ساخت تا به استثمار 
آنان ادامه دهد. كارل كائوتسکی در كتاب خود به نام بنيادهای مسيحيت 
استدالل می كند كه بردگان باستانی اجباراً از اربابان خود اطاعت می كردند، 
در حالی كه مسيحيت اطاعت بردگان را به نوعی وظيفه دينی مبدل ساخت 

.)Williams, 2014, 95(
به طور  تمايالت مسيحی،  و  فرهنگ  با  از آشنايی  سياه پوستان پس 
ناخودآگاه مجذوبش شدند، زيرا اميد به زندگی كامل و مرفه را در دنيای 
بعدی برايشان به ارمغان می آورد، در حالی كه اگر فرهنگ سياه پوستان 
را انتخاب می كردند، به اين معنی بود كه بايد سخت كار كنند تا برای 
خود زندگی راحتی بسازند اما در اين دنيا نه دنياي بعدي. دليل اينکه 
هارولد لوميس مّدت ها پس از پايان برده داری به دام جو ترنر افتاده بود، 
دقيقاً ميل به فرهنگ سفيدپوستان در روح اوست.  پس از رهايی از قيد 
ترنر است كه سفری را آغاز می كند و در پايان اين سفر متوجه می شود 
آزادی  پاداش های دنيای بعدی.  نه  نياز دارد،  اين دنيا  آزادی در  به  »او 
او واقعاً خود را متعلّق به خودش  كامل تنها زمانی محقق می شود كه 
بداند - نه به جو ترنر يا به عيسی مسيح، بلکه به هارولد لوميس، برده سابق 
 .)Page, 2001, 96( متولّد شده«  دوباره  آفريقايی آمريکايی  و  آفريقايی 
به اين ترتيب آمريکايی های آفريقايی تبار بايد تمايالت واقعی آفريقايی خود 
را جايگزين تمايالت آمريکايی كنند. بنابراين ويلسون مفهومی استعاری 
برای واژه »آواز« در اين نمايش نامه در نظر دارد و اين مفاهيم عبارت اند از: 

 .)Ogoanah, 2014, 16( خودكفايی، رستاخيز، آزادی و مسئوليت

)Distinction( تمایز
 وجود گزينه های بسيار برای سالئق مختلف در زمينه های گوناگون 
جامعه  افراد  در  تمايز  جست وجوی  به  پايان ناپذير  »عالقه  ايجاد  باعث 
هميشه  جست وجو  اين  و   .)Bourdieu,   1984, 226-227( می شود« 
عامدانه نيست، زيرا در بيشتر موارد، افراد يك طبقه به خصوص اجتماع 
انتخاب هايی انجام می دهند كه به صورت غيرعامدانه تالشی است برای 
متمايز كردن آنها )Ibid., 246-247(. البته، تمايز بين طبقات اجتماع، 
برخالف »همه باورهای ساده لوحانه داروينی«، توسط قدرت طبقه مسلّط 
تقويت می شود كه با وجود و شيوه زندگی خود تفاوت هايی را تحميل 
 .)Ibid., 255( می كنند كه كاماًل ضروری، مطلق و طبيعی به نظر می رسند
اين تمايزات ناگزير منجر به تقسيمات اجتماعی می شود كه گويی تصوير 

 .)Ibid., 481( جهانی آن اجتماع را تشکيل می دهند
تمايز از ديدگاه بورديو همان دليل تالش برای به دست آوردن امتيازات 
باور است كه »تالش برای تمايز  فرهنگی مختلف است. بورديو بر اين 
و روش های  اشکال  با  فقط  زمان ها ديده می شود،  و همه ی   در همه جا 
متفاوت« )Sulkunen, 1982, 11(. اساساً، »مهاجرت سياه پوستان همان 
  طور  كه در نمايشنامه های ويلسون به تصوير كشيده شده است، به طوركلی 
اعتراضی است به محکوميت برده داری و جست وجويی برای خوديابی و 
خودسازی« )Otu, 2015, 9(. ويلسون در مقدمه ی معروف نمايشنامه، با 
زبانی ادبی، وضعيت بردگان تازه وارد آفريقايی در شمال را شرح می دهد. 
او توضيح می دهد چگونه آنها به تدريج اجداد و خدايان خود را فراموش 

جست وجوی هويت فرهنگی در نمايشنامه  جو ترنر آمد و رفت اثر آگوست 
ويلسون: رويکردی جامعه شناختی



54
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 27، شماره  2، تابستان 1401

كرده و »انجيل ها و گيتارهايی« را حمل می كنند كه به وضوح نمادهای 
نامطلوبی  ديدگاه  از  متن  حال وهوای  هستند.  آمريکايی  غالب  فرهنگ 
كه ويلسون نسبت به تالشی كه هم نوعانش برای جذب فرهنگ بيگانه 
به منظور شکل  دادن به هويت خود دارند، می گويد. بنابراين همان  طوركه 
در جايی از نمايشنامه ويلسون بيان می كند، هويت اصيل با فرهنگ بيگانه 

كاماًل نامتناسب هستند:
از گوشه و كنار جنوب، پسران و دختران بردگان آفريقايی تازه  
آزادشده سرگردان و آواره وارد شهر می شوند. تنها، در حالی 
كه خاطرات و رسوماتشان را فراموش كرده اند، مات و مبهوت 
با آوازی در درونشان از راه می رسند. آنها می رسند در حالی 
كه با خود انجيل و گيتار دارند و اميدوارند هرچند با دشواری 
و مشّقت فراوان، توّسط آن بخش منعطف وجودشان، هويت 
جديد و مستقلی را به عنوان انسان های آزاد و متشخص و 

)Wilson, 1988, Prologue( .ارزشمند بيافرينند
عامل ديگری كه شخصيت ها سعی می كنند با آن به آرامش برسند 
و بنابراين احساس كنند كه واقعاً زندگی می كنند، يافتن گمشده هايشان 
است. تقريباً همه شخصيت ها در جست وجوی شخصيتی گم شده هستند: 
باينوم كه در جست وجوی مرد نورانی است، لوميس كه در جست وجوی 
همسر و دخترش است، ِمتی كه در جست وجوی شريك زندگی خود جك 
كارپر است كه او را بدون خداحافظی ترک كرده است. اما در واقع  كسی 
كه همه ی اين شخصيت ها گم كرده اند و در جست وجوی آن هستند، در 
واقع خود و هويّت اصيل خودشان است. آنها كسی را می خواهند كه به 
آنها احساس تمايز بدهد. به عنوان مثال، متی در پاسخ به باينوم كه به او 
می گويد مردی كه او را ترک كرده فراموش كند، می گويد »حّتی وقتی 
گاهی بدرفتار می كند، باز هم انگار همه چيز را درست می كند. مثل اينکه 
بخشی از او متعلّق به من است. حاال به من می گويی فراموشش كنم؟« 
)Wilson, 1988, 23(. تا زمانی كه ِمتی خودش را باور نداشته و استقالل 
نداشته باشد، حّتی مردان ديگر هم به او احترام نمی گذارند و تنهايش 
می گذارند. نمونه ی ديگری از اين شخصيت های گم گشته لوميس است كه 
دائماً در جست وجوی همسرش است، در حالی كه نمی داند اين سرگردانی 
تنها نتيجه فراموش كردن آواز درونی خويش است. باينوم كه شخصيتی 
پيامبرگونه يا راهنما دارد، معتقد است هركسی در درون خود ناراضی است، 
تا زمانی كه آواز اصيل خود را پيدا كند و اين زمانی است كه به راستی 

آرامش دارد:
حاال، من می توانم به شما نگاه كنم، آقای لوميس، و شما را 
مردی می ببينم كه فراموش كرده كيست. يك هم وطن اين 
را فراموش می كند و فراموش می كند كه كيست. فراموش 
می كند از زندگی چه می خواسته. من مّدت زيادی به گذشته 
نگاه كردم و چيزهايی كه برای آفرينش آوازم الزم بوده را به 
ياد آورده ام. خودم داشتم آن را می ساختم. و آن آواز مرا در 
طول مسير ياری كرد. جاهايی كه پاهايم مرا ياری نمی كرد، 
مسير را برايم هموار نمود. آن آواز در طول مسير هر لحظه 
برای  را  تمام خودم  كه  رفت  پيش  جايی  تا  می كرد.  رشد 
ساخت آن آواز صرف كردم. سپس من خودم همان آوازی 
بودم كه در پی خودش بود. آن آواز در گلوی من است و من 

)Ibid., 71( .به دنبالش می گردم
مورد ديگر پدر باينوم است كه باينوم در مورد توانايی او در شفای 
دختر  مورد  در  مولی  به  او  می كند.  آواز صحبت  يك  خواندن  با  مردم 
سفيدپوستی می گويد كه هيچ دكتری نتوانست او را شفا دهد و فقط 
پدرش بود كه آوازی خواند )البته تفاوت چندانی با آواز های ديگر نداشت( 
و چون فقط به قدرت آن اعتقاد داشت توانست او را شفا دهد، و نام آوازش 
را »آواز شفابخش« گذاشتند. در واقع، اعتقاد به قدرت، چيزی است كه 
طبق اين نمايشنامه تمايز ايجاد می كند. بدون شك، پيروی از فرهنگ 
سفيدپوستان توسط سياه پوستان برای احساس متمايزبودن تنها دليل 
دست كم گرفته شدن فرهنگشان در جامعه ی سفيدپوست نيست. در طرف 
ديگر اين مشکل، فرهنگ سفيدپوست است كه با مسلّط شدن بر فرهنگ 
سياه پوستان دائماً به افزايش اين شکاف دامن می زند. بنابراين، حّتی زمانی 
كه »برده داری پايان يافت و استثمار فيزيکی در مقياس بزرگ متوقف شد، 
با استثماری متفاوت اما به همان اندازه آسيب زا جايگزين شد. بی رحمی در 
افکار، احساسات و هم چنين ارعاب بی وقفه ادامه يافت. آنان مجبور بودند در 
مکان های غير انسانی زندگی كنند و به نوعی رنج كار اجباری در كشت  زارها 
 Grier and Cobbs, quoted( »با رنج زندگی در زاغه ها جايگزين شده بود

.)in Otu, 2015, 3
واقعاً دليل تداوم اين رفتارهای نژادپرستانه و تبعيض آميز چه می تواند 
خود  غالب  نژادی-      قومی  تفکر  با  »آمريکا  كه  است  اين  پاسخ  باشد؟ 
برده داری را پايه گذاری كرد، از آن سود برد و از اين طريق ايدئولوژی برتری 
سفيدپوستان را به عنوان يك سيستم كنترل و سلطه همه گير نهادينه كرده 
و با اينکه به سادگی عنوان برده داری خود را كنار گذاشت، اما همچنان 

.)Otu, 2015, 2( »نگرش های نژادی خود را حفظ كرد

)Habitus( هابیتوس
 هابيتوس سبك زندگی درونی شده ی بخشی از جامعه است كه از 
رفتارهای مختلف با ارزش ها و معانی متفاوت تشکيل شده است. هابيتوس 
در عين حال كه يك »ساختار ساختاردهنده« است، كه اعمال و امور 
اجتماعی مختلف را سازمان می دهد، خود يك »ساختار ساختاريافته« 
است. به عبارت ديگر، »اصل طبقه بندی اجتماع كه تصوير نهايی اجتماع را 
 Bourdieu.,( »شکل می دهد، خود محصول طبقه بندی اجتماعی می باشد
172-171 ,1984(. اين نشان می دهد كه هر هابيتوس نه تنها برخی از 
ويژگی های ذاتی يك گروه يا بخش اجتماعی خاص را آشکار می كند، بلکه 
نشان می دهد كه دارای چه ويژگی هايی نيست يا با آن مخالف است و در 
 Ibid.,( »واقع »هويّت اجتماعی از طريق تفاوت تعريف و اثبات می شود
172-171(. اين ساختارهای تفاوت با توزيع متمايز سرمايه ها مشخص 
Beb-(  می شوند، مانند سرمايه های اجتماعی، فرهنگی، نمادين و اقتصادی

bington, 2007, 155-156(. نکته ی مهم در اينجا اين است كه هابيتوس 
ميزان اين سرمايه ها را كه قرار است به افراد اجتماع اختصاص يابد، تعيين 

می كند.

نهايتاً بين طبقات مختلف اجتماعی »رقابت« ايجاد می شود و متأسفانه 
طبقه ی تحت سلطه با تقليد از سبك زندگی طبقه ی باالتر، جايگاه غالب 
آنها را تأييد می كند. زمانی كه مردم خود را با طبقه ی مغلوب وفق می دهند، 
آنها به طور ناخودآگاه پذيرفته اند كه مغلوب باشند و اين باعث از دست رفتن 
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اگر »زندگی برای يك مرد آفريقايی آمريکايی متولّد و بزرگ شده در شهر 
بسيار دشوار است، برای مهاجران ساده و بی تجربه جنوب زنده ماندن در 
يك جنگل شهری، ويرانگر است« )Page, 2001, 63(. ِجِرمی فارلو يکی 
از شخصيت هايی است كه در هابيتوس جديد با مشکالت زيادی روبرو 
می شود. زمانی كه جرمی به دليل اينکه با پرداخت بخشی از حقوق خود 
به صاحب كارش موافقت نکرده است تا بتواند موقعيت خود را در آنجا حفظ 
كند، از كارش اخراج می شود، و مولی كانينگهام به او می گويد كه برگشتن 
به شغلش برايش دشوار نيست. تنها كاری كه او بايد انجام دهد اين است 
كه صبح روز بعد از خواب بيدار شود و برای كار ثبت نام كند، زيرا هيچ كس 
آنجا حتی چهره او را به خاطر نمی آورد. در حقيقت برای »سفيدپوستان 
شهرنشين، آفريقايی آمريکايی ها تنها افرادی بی نام ونشان هستند، بدون هيچ 
هويت اجتماعی يا فردی، كه به اندازه ی حيوانات در يك مزرعه از يکديگر 
قابل تشخيص نيستند« ).Ibid(. هابيتوس تغييريافته در واقع چالش های 
زيادی برای آمريکايی های آفريقايی تبار ايجاد كرده است. خشم ِست و 
انتقادهای مکّررش  به خاطر »ساده لوح بودن مهاجران آفريقايی آمريکايی 
در رها كردن امنيت مزارع جنوبی خود برای سفر به شمال، بدون اطاّلع 
از جّو اجتماعی خصمانه ای كه با آن مواجه خواهند شد« است. از نظر او، 
»آفريقايی آمريکايی های جنوبی، مردم روستايی بودند. شهرهای شمال آنها 
را از عنصر خود بيرون راندند، و آنها را مجبور به رقابت برای مشاغل با 
سفيدپوستان از سراسر جهان كردند، مهاجرانی از سرزمين های ديگر كه 

.)Ibid.( »به دنبال آزادی مشابه سفيدپوستان هستند
به طور  كه،  می گذرد  برتا  و  ست  مهمانسرای  در  نمايشنامه  تمام 
می دهد.  نشان  را  شمال  در  سياه پوستان  وضعيت  ناپايداری  استعاری، 
مهاجران، حين جست وجوی گم شده های خود، می  رسند و  پر از ابهام و 
سردرگمی هستند. به گفته ی پيج، مهمانسرا به طور مجازی يك چهارراه 
هست. آنجا تبديل به محلی می شود كه مهاجران »بهت زده و حيرت زده 
و در حالی كه قلب هايشان با آواز درونی شان می تپد« از راه می رسند، و در 
پايان نمايشنامه با يافتن »معنايی روشن برای آواز درونی شان كه نماد 
رنج ها و هم چنين شادی هايشان است« از آنجا می روند ).Ibid(. آكپدكو 
بيان می كند كه چگونه اين مهاجران سياه پوست دو برابر از هابيتوس واقعی 
خود، ابتدا از سرزمين مادری خود در آفريقا و سپس از جنوب دور شده اند:

»در واقع، عبارت »خارجی ها در سرزمين غريب« شايد معنايی دوگانه 
داشته باشد. بردگان آزادشده نه تنها در آمريکا غريب هستند زيرا آفريقايی 
هستند، بلکه در آمريکای شمالی كه از جنوب مهاجرت كرده اند نيز غريب 
درجه  افزايش  باعث  شمال  به  آمريکايی ها  آفريقايی  مهاجرت  هستند. 
آفريقا می شود. در مفهوم  از  آنان  ارتباط ذهنی  جدايی فيزيکی و عدم 
افالطونی مانند تمثيل غار، آفريقايی ها سه پله )اقيانوس، جنوب و اكنون 
  .)Ukpokodu, 2007, 79( »از حقيقت آفريقايی خود جدا شده اند )شمال
آكپدكو سپس ادامه می دهد تنها چيزی كه می تواند به روح و در مقياس 
بزرگ تر به جامعه ی سياه پوستان وحدت بخشد، استفاده از حافظه مشترک 
برای اتصال تجربيات پراكنده آنها در مکان های مختلف است. مشکل اين 
سياه پوستان نه تنها درد جدايی از خانه و كاشانه خود، بلکه درد فقدان 
معنوی است. همان  طوركه درجه ی جدايی فيزيکی آنها از آفريقا توسط 
اقيانوس ها، آمريکای شمالی و جنوبی مشخص می شود، احساس فقدان 
معنويت آفريقايی آنها با انجيل ها و گيتارهايی كه هنگام سرگردانی در 
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عّزت نفسی می شود كه تأثير قابل توجهی روی موقعيت اقتصادی دارد« 
)Bourdieu, 1984, 386(. در يك جامعه، با اين نوع سيستم طبقه بندی، 
وظيفه ی يك شهروند با منطبق شدن با طبقات اجتماعی تعريف می شود و 
اين به معنی »احترام گذاشتن به اصول اجتماعی و خارج نشدن از آن است« 
)Bourdieu, 1977, 162(. همان طور كه گفته شد، سيستم طبقه بندی و 
گرايشات فرهنگی تنها به طور ضمنی ارائه شده و توسط شرايط اجتماعی، 
خانواده، سيستم آموزشی و ديگر فضاهای اجتماعی به مردم القا می شود. 
از آنجايی كه اين سيستم فرهنگی به طور آگاهانه شکل می گيرد، بنابراين 
می توان گفت كه افراد می توانند آن را تغيير دهند، با توجه به اينکه تا چه 
اندازه از مصنوعی  بودن اين سيستم به ظاهر طبيعی مطلع شوند. در واقع 
 Murdock,( »هابيتوس ها محيط های ثابت و غيرقابل تغييری نيستند«

.)2010, 64
ارائه می شود،  نمايش  اين  در  كه  هابيتوس سياه پوستان، همان طور 
عمدتاً با ناامنی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و روانی شناخته 
می شود. همان طور كه مشاهده می شود، سياه پوستان در همه ی سطوح از 
جمله روح خود، خانواده، جامعه و فرهنگ به طوركلّی تحت فشار هستند. 
به همين دليل است كه باينوم هميشه در مورد آواز شفابخش و وحدت آور 
با  بايد  نشان می دهد چگونه سياه پوستان  اين  پدرش صحبت می كند. 
بازگشت به حافظه ی جمعی خود از سرزمين مادری گمشده ای كه زمانی 
آزاد، مستقل و شاد بوده اند، از درون شفا پيدا كنند. پس از بهبودی از 
درون، آنها بايد با كمك يکديگر يك هابيتوس واقعی و سالم را بازسازی 
كنند كه می تواند به مانند چتری آنها را در برابر چالش ها و تعارضات زندگی 

در سرزمينی بيگانه در امان نگاه دارد.
اولين دليل برای ناامنی هابيتوس سياه پوستان، تغيير مکّرر آن است. 
هابيتوس اين افراد از آفريقا به جنوب آمريکا و سپس به شمال اين كشور 
تغيير پيدا كرده است. البته هر هابيتوس ويژگی های  متفاوتی دارد و بنابراين 
تأثير متفاوتی بر ساكنان آن می گذارد. نمايشنامه جو ترنرآمد و رفت مربوط 
به اوايل قرن بيستم است، يعنی زمانی كه سياه پوستان به شمال مهاجرت 
می كردند. ويلسون »مهاجرت را نه صرفاً يك تغيير جمعيتی يا جغرافيايی، 
بلکه حركتی تاريخی به سمت هويتی جديد می داند«. همان  طوركه شانون 
بيان می كند، »پس زمينه تاريخی اين نمايشنامه مربوط به زمانی است كه 
صدها رعيت زجرديده، كارگر بيکار و غير ماهر، خانواده های ازهم پاشيده 
وجود داشت و هم چنين شايعه ای فراگير كه  منادی زندگی بهتر در شمال 
و  كشف   .)quoted in Gayathri and Alagarasan, 2016, 34( بود« 
حفظ هويت شخصی و جمعی در محيطی جديد با مشکالت اجتماعی، 
بسيار دشوارتر است. يکی از مشکالت سياه پوستان شمال، مشکل مسکن 
و مالکيت است. در نمايشنامه ی ويلسون، موضوع مالکيت در تثبيت هويت 
نقش مهمی دارد و بر ارتباط بين شخصيت و مکان، فرد و مسکن تأكيد 
می شود. ويلسون تالش می كند تا »در حالی كه جامعه و اقتصاد فردگرا 
را ترغيب می كند، اهمّيت پيوند دادن هويت فردی را به هويت جمعی و 

.)Jones, 2011, 6( »اجتماعی نشان دهد
در نمايشنامه، دو گروه سياه پوست در شمال وجود دارند: شخصيت هايی 
و  شده اند  متولّد  شمال  در  كه  مهمانسرا(  )صاحبان  برتا  و  ِست  مانند 
شخصيت هايی كه اخيراً به اين مکان مهاجرت كرده اند. گروه اول از بسياری 
جهات دارای مشکالت زيادی است، چه برسد به مهاجران يا ساكنان جديد. 
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شهرها با خود می آورند، نشان داده می شود.به اين صورت »در اين هابيتوس 
جديد، كم كم نشانه های فرهنگ و ميراث واقعی خود را فراموش می كنند و 
می بينيم كه شخصيت  ها    با سرگردانی زندگی می كنند. بنابراين، اين بردگان 
سابق گروهی از سرگردانان “بهت زده و حيرت زده” در فضايی پراكنده با 

.)Ibid.,79( »رشد معنوی متوقف شده و جهان بينی معيوب هستند
آمريکايی های آفريقايی تبار، مانند پرندگان در قفس كه نمی توانند آواز 
بخوانند، ارتباط خود را با هويتشان از دست داده اند، كه تنها پس از آزادی 
قادر به كشف و حفظ آن هستند. لوميس »بايد روح رنج ديده خود را از 
تأثيرات وحشيانه برده داری پاک كند« )Page, 2001, 63(. تالش های او 

نشان می دهد كه سفر برای خودشکوفايی در واقع از ريشه های آفريقايی 
آنها آغاز می شود، و وقتی آنها بپذيرند كه واقعاً چه كسی هستند، آزاد 
خواهند شد. اين سفر بسيار دردناک است، زيرا آنها بايد به نحوی عذاب 
دوران بردگی خود در مزارع را به ياد آورده و از آن عبور كنند ).Ibid(. اما 
اگرچه لوميس در پايان تا حدودی موفق به يافتن آزادی خود می شود، اما 
به گفته ويليامز، روح القدس با ايجاد فاصله بين او و همسرش همچنان او را 
در بردگی نگه می دارد. او در پايان آزاد می شود اما نه در كنار خانواده، كه 

يکی از حوزه های اصلی جامعه سالم است )2001، 85(.

ويلسون در اين نمايشنامه، نژادپرستی سيستماتيك يا موانع اجتماعی 
كه شخصيت هايش با آن روبرو هستند را نشان می دهد. او ساختارهايی 
كه اجازه نژادپرستی، فقر و نابرابری پايدار را می دهد، نقد می كند و نشان 
می دهد كه ناجی واقعی آنها فقط در درون خودشان است. سياه پوستان 
تا زمانی كه خود را از زنجيرهای مختلف روح خود رها نکنند، از بيرون 
آزاد نخواهند شد. به گفته لوميس، مسيحيت ارائه شده توسط جامعه ی 
سفيدپوست، تنها به عنوان دامی برای نگاه داشتن سياه پوستان در بردگی 
با رضايت و اراده خود استفاده شده است. واقعيت دردناک اينجاست كه 
در گذشته، سفيدپوستان از اين  روش برای بردگی سياه پوستان استفاده 
می كردند، اما حّتی پس از آزادی قانونی اين افراد، همچنان به عقايد و 
كدهايی كه جامعه ی سفيدپوست سال  ها بر آنها تحميل كردند، اعتقاد 
دارند. اين دقيقاً كليد تمام مشکالت سياه پوستان، حّتی در جامعه مدرن، 
است. آنها نمی توانند از باورها و كدهای قديمی جامعه سفيد دور شده و 
ارزش ها و معيارهای خود را داشته باشند. تنها راه حل اين مشکل، آغاز يك 
سفر معنوی و پرواز به دورانی است كه آنها مردمی آزاد بودند كه در سرزمين 
مادری خود آفريقا زندگی می كردند. با در نظر گرفتن همه اينها، نمايشنامه 
جو ترنر آمد و رفت نه تنها مشکالت متفاوتی را كه آفريقايی آمريکايی ها 
ممکن  راه حل های  بلکه  می دهد،  نشان  داشتند،  بيستم  قرن  آغاز  در 

متوجه خود سياه پوستان است. تحليل  نيز نشان می دهد كه عمدتاً  را 
)فرهنگی،  سرمايه  مختلف  اشکال  مهم  نقش  اثر،  اين  جامعه شناختی 
تحصيلی، اقتصادی(، ذائقه، تمايز و هابيتوس را در كمك به سياه پوستان 
برای يافتن خود واقعی شان و در نتيجه تثبيت هويت اجتماعی شان در 
آمريکا نشان می دهد. آمريکايی هايی آفريقايی تبار برای بازيابی هويت و 
فرهنگ خود بايد رسومات فرهنگی اصيل آفريقايی خود را بازيابی كرده و 
در زندگی روزمره ی خود به كار برند. آنها بايد هم چنين به آموزش خود و 
نسل بعدی شان چه در خانواده و مدرسه اهميت داده و آموزشی را بپذيرند 
كه به بازيابی فرهنگ اصيلشان كمك می كند. و سرمايه اقتصادی هم بدون 
شك از اهميت بسياری برخوردار است چون يکی از عوامل اصلی وابستگی 
اين افراد به سفيدپوستان است. بعد از كسب اين سرمايه هاست كه آنها 
قادر هستند حق انتخاب سبك زندگی منحصربه فرد خود را كه به طور 
سمبوليك از آن به عنوان آواز درونی در اين نمايشنامه يادشده  داشته 
باشند و بدون تقليد صرف از جامعه ی غالب سفيدپوست، شأن و عزت نفس 
خود را در هابيتوس يا همان محيط اجتماعی شمال آمريکا به دست آورده 
و حفظ كنند. و اين تنها به جامعه ی آفريقايی آمريکايی محدود نمی شود، 
بلکه برای تمام گروه های اجتماعی كه در طول تاريخ در سراسر جهان آواره 

شده اند، نيز صدق می كند.
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The purpose of this article is to examine different cultural 
factors which were necessary for African Americans to 
form their own culture and identity against the dominant 
white class society in the beginning of the twentieth century 
in America, as presented in August Wilson’s Joe Turner’s 
Come and Gone; in addition to providing a cultural analysis 
of this play in lieu of Pierre Bourdieu’s viewpoint of ob-
jective and systematic theory. American playwright August 
Wilson )1945–2005( produced a series of ten plays, The 
Pittsburgh Cycle, for which he received two Pulitzer Prizes. 
Written in regard to each decade of the twentieth century, 
one of the basic issues which Wilson brings up in his ten 
plays, is the struggle of African Americans to construct their 
culture and consequently their identity in America. In Wil-
son’s plays, many newly freed African slaves move to the 
north in order to shape their identity as respectable citizens 
of great worth. Therefore, they are foreigners in a new and 
strange environment, and because they have lost their con-
tact with their past heritage and also do not have access to 
the social codes through which they could gain power; they 
search for means through which they could concretize the 
song they carry within themselves which is their true Afri-
can heritage. In Joe Turner’s Come and Gone, Wilson por-
trays the socio-historical and economic forces that led to the 
great migration of African Americans from the South to the 
North, reminiscent of the biblical exodus of the migration 
of Israelites. He depicts men and women who try to break 
themselves form the invisible chains of slavery and cruelty 
and search for a new life, prosperity, empowerment, safety, 
individuality, and of course eventually their collective ra-
cial identity. This research paper surveys this particular play 
with Pierre Bourdieu’s sociological theory. Influenced by 
great thinkers such as Martin Heidegger, Edmund Husserl, 
Max Weber, and Jean Baudrillard among others, Bourdieu’s 
main concern is with the changing pattern of cultural forms 
of domination, competition for power and prestige with the 

aim of revealing and bringing to light the hidden forms of 
domination that are consciously and unconsciously repro-
duced in everyday life. Though the subject of Bourdieu’s 
studies is basically the French society of his time, his meth-
odology and insights are applicable to all societies which 
are the domains of cultural conflicts. The key terms in 
Bourdieu’s theory such as culture, different forms of capital, 
taste, distinction, and habitus provide the ground through 
which we can diagnose the surface and hidden conflicts in 
social relations. One of the main advantages of Bourdieu as 
a social theorist is that he does not exclude the role of histo-
ry in his studies. It is, finally, argued that without capturing 
different forms of capital and growing individual tastes and 
consequently real distinction within a specific environment, 
the struggle of a minority people for structuring their social 
identity is futile. The significance of the current article is 
that its discoveries can be extended for the analysis of other 
dominated cultures throughout the world. 

Keywords
 August Wilson; Joe Turner’s Come and Gone; Pierre Bour-
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