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 مقدمه -1

دو  قررن   هدر نیمر  شدنفرایند جهانیتوان شروع گفتمان چندفرهنگی را به آغاد اگرچه می

ماننرد امررود شراهد فروپاشری مردهرای       جهران بیست نسبت داد، اما کمتر دمانی بروده کره   

هرای مکری و قرومیتی اد    هویت شدنجغرافیایی، فرهنگی و نکادی اد یک سو و دره  شکسته

ای نراگزیر و  پدیده 1«گانگیچند»گیری چنین تنوع نکادی در غر  سوی دیگر باشد  با شکل

رسیدند که جزء الینفک دنردگی پسرامدرن   امری کامال طبیعی به نظر می 2«اختالط نکادی»

دادند  های نکادپرستانه را میای فارغ اد دغدغهو آینده« دموکراسی»شدند و نوید شمرده می

؛ چراکه گذر دمان ثابت کرد که غر  در پس نقرا  اراهری تنروع    د دیری نپاییداما این امی

 خویش اسرت و برخروردش برا   « استعماری»فرهنگی و نکادی خود، همچنان مقهور گفتمان 

رو بره  اد ایرن   گروه اقکیت هنود ه  مبتنی بر همان نظا  اربا  و بردگی هگکی پیشین اسرت 

اخیر شاهد بررود آن بروده اسرت، چیرزی بریش اد       ههرسد که آنچه جهان در چند دنظر می

تکثرگرایی فرهنگی ررد نبوده که برخالد ادعاهای موجود مبنی بر مبارده با گفتمان نوعی 

هرا در فرهنر    کوشیده است تا با شمول ااهری دیگرر فرهنر   می ساالر، ررفاًنظا  سرمایه

ن کنرد  غافرل اد آنکره پیامرد ایرن      میأسفید غربی نیاد نظا  سرمایه را به نیروی کار اردان تر 

 هرای قرومیتی در  ها و افرزایش ترنش  شدن رودافزون تفاوتهای سودجویانه، برجستهسیاست

به دیگر سخن، چندفرهنگی در عمرل نره تنهرا بره اد برین        (Philips, 2009: 32)غر  است 

ترر کررد و   های موجود را پررن رفتن سکسکه مراتب نکادی و قومیتی منجر نشد، بککه تفاوت

یادده سپتامبر و آغاد سیاست  هبا وقوع حادث ( Ibid: 32)نکادی دامن دد  -گرایی قومیبه مکی

جنر    فرهنگی به ها بیش اد پیش اد جنگی نکادی/در غر ، این تعارض« جن  عکیه ترور»

به ویکه )های اقکیت دینی گروه« دگر شدگی مااعف»بین مذاهب تقکیل یافت و ارمغانی جز 

 افزون آنها دربر نداشت  رود شدن نامرئیو مانان( مسک

برانگیرزی  موضوع بحر   بهبیش اد پیش گرایی را وجود چنین تناقااتی، گفتمان چندفرهن 

قرار داده است، موضروعی کره بره    های جدی چالشدر معرض را  یو جهان پساسیاس هتبدیل کرد

رضرا  تبردیل شرده اسرت  در ایرران     بسیاری اد منتقدان و نویسرندگان در سراسرر جهران     هدغدغ

گفتمران   تناقارات جزء نخستین نویسندگان است کره در قالرب ادبیرات مهراجرت برر       امیرخانی

                                                           
1. ambivalence 
2. hybridity 
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، بیروتن  گرایی تمرکز کرده و به بررسی و بادتا  این موضروع در اثرر برجسرته خرود،    چندفرهن 

اد  ترایی و پساسیاسر گچندفرهن  همقول« بادنمایی» هرو، این جستار بر نحو  اد اینپرداخته است

هرا  این پرسرش گرایی، به کوشد ضمن معرفی گفتمان چندفرهن می و پرداددسوی امیرخانی می

ییرد گفتمران   أامیرخرانی در راسرتای ت   بیروتن  گرایری برادنموده در  پاسخ دهرد  آیرا چنردفرهن    

مقولره   هاردیدگاه امیرخرانی دربر  دهد  چندفرهنگی است یا دیدگاهی متفاوت و انتقادی ارائه می

تنوع نکادی، مرذهبی و قرومیتی در   نمایشی اد هغربی چیست  آیا امیرخانی با ارائ« دموکراسی»

منطر  نظرا    » همنزلر گرایری بره   پی رسوا ساختن نظا  سرمایه و معرفی گفتمان چنردفرهن  

فرهنگری را  است  امیرخانی چگونه رابطه عیر پساسیاست وگفتمران چنرد  « داری اخیرسرمایه

ایرن عررره دسرتخوش کردا      در « خرود/دیگری »، «هویرت »کند  مفاهی  ککیردی  می تشریح

 شوند ها میچالش

 

 پژوهش هپیشین -2

انگیزترین آثار ادبیات معاررر ایرران برشرمرد    بح  هتوان اد جمکبیوتن نوشته رضا امیرخانی را می

رقر  دده اسرت  برا انتخرا      متااد را در میان خواننردگان   که اد همان ابتدا دو نوع بادخورد کامالً

ارمیا، همان کهن الگوی بسیجی نا  آشنایی ادبیات پایداری، امیرخانی اد یک سو با انتقراد شردید   

شود؛ حال آنکره در  اد سوی برخی مخاطبان به دولت نویسی و نوشتن کتا  سفارشی محکو  می

سرفی، تعردد ابعراد،    هرای فک سوی دیگر، مخاطبان بیشماری قرار دارند که با توجه بره پیچیردگی  

های ادبی، اثرر امیرخرانی را جرزء معردود آثرار      شکنیهای دبانی و سنتسبک روایی ویکه، ویکگی

ایرن امرر    هشمردند که توانسته ردایی جدید را ترداعی کنرد  نتیجر   ادبیات پسامدرن ایرانی برمی

و  ررسری قررار داده  خاری اد اثر را مورد ب ههای ادبی متفاوت اد اثر است که هر یک جنبتعدد نقد

بیش اد پیش بر چندردایی )منظور تعدد گفتمانی( اثر رحه گذاشته است  اما غالب این آثرار یرا   

بندی رمران در دمرره ادبیرات دفراع     های دبانی رمان هستند و یا با دستهمعطود به بررسی سبک

 هر امریکا مقولر کوشند که با تقابل شخییت بسیجی سنتی با ایرانیان مدرن دپایداری می مقدس/

سربک شناسری رمران    »توان به این آثار می هایران امرود بررسی کنند  اد جمک ههویت را در جامع

 راضریه و  غالمرضرا کرافی  ای مشرابه،  اشاره کرد  در مقاله (1361) محمود بشیریاد سوی  «بیوتن

و موضروع   «()رضا امیرخرانی ددایی در رمان بیوتن شگردهای آشنایی»به بررسی ، (1369) جعفری

هرای طنرز دبرانی    نیز بر جنبه (1369) فاطمه نگاری و همکارانپردادند  میاثر  «فراهنجاری دبانی»
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های دبانی اثرر را بررسری   گیری اد دیدگاه سیمسون بادیکوشند با بهرهکنند و میرمان تمرکز می

بره بررسری    ای دیگرر در مقالره  (1363) معیومه باستانی خشرک بیجراری  و  فرهنگی سهیال کنند 

هویرت، فرهنر ، و آدا    »کوشند که تا میادی  پردادند و میرمان می« نشانه شناسی اجتماعی»

در  (1361) دهررا ررادقی و مرری  اسردیان    ند  امیرخانی بررسی کن بیوتنرا در « و رسو  اجتماعی

نوشرته رضرا    بیروتن بررسی هویرت فرهنگری، دینری و تراریخی در رمران      »ای تحت عنوان مقاله

هرای رمران در چرارچو  ادبیرات پایرداری پرداختره و رمران را        به تحکیرل شخیریت   «امیرخانی

-یرر پسرامدرن برمری   واکنشی اد سوی نویسنده نسبت به بحران هویت جوان معارر ایرانی در ع

بررسی و تحکیل رمان بیروتن برا تأکیرد برر شخیریت و      »ای مشابه تحت عنوان شمرند  در مقاله

نروعی بررسری محتروایی اد     (1396) رضرا حامردی  میطفی گرجری و یوسرف   «شخییت پردادی

 ادبیرات جنر /   هبندی مشرابه اثرر در دمرر   دهند و با دستههای مختکف داستان ارائه میشخییت

هرا  ها و تاادهای موجود در هر یک اد شخیریت به تقابل بیوتنگرایانه اد ی و خوانشی واقعپایدار

کننرد   پردادند و بحران هویتی جوان سنتی گرفتار در مدرنیته امرود را بررسی میبه ویکه ارمیا می

شرود هریی یرک اد    جالب توجه آن است که با آنکه بخش غالب داستان در امریکا واقرع مری   هنکت

و ادبیرات مهراجرت در اثرر امیرخرانی      جویران پنراه دهای نوشته شده بر اثر به بررسی موضروع  نق

 هآثرار نویسرندگان برجسرت    هپایر همان ویکگی برجسته رمان که اثر را به جرأت هر   ؛اندنپرداخته

ادبیات مهاجرت در عیر حاضر چون حنیف کریشی، مونیکا عکری، آنیترا دسرایی و دیگرران قررار      

کنرد ترا دنردگی    تر  وطن مری « گیهدند»آنجا که ارمیا خود آگاهانه و در جستجوی دهد  اد می

ادبیرات   هشک در دمرر نابسامان در ایران را با دندگی بهتر در غر  جایگزین کند، اثر امیرخانی بی

گیررد  بره   در غر  پسامدرن قررار مری  « دیگری»های دندگی مهاجرت و در نتیجه بررسی چالش

سیاسی و فرهنگی اثرر پرداختره شرده اسرت؛ در حرالی کره در        هقاالتی به جنبعالوه، در کمتر م

کوشد تا وضرعیت نابسرامان گرروه اقکیرت را در غرر  بره       غیر غربی می هادبیات مهاجرت نویسند

 فرهنگی نه رررفاً « دیگری»ارطالح دموکراتیک به تیویر کشد و بر بحران هویتی تاکید کند که 

)در معنای هگکری  « شدنشناخته»به عکت عد  پذیرش و  که غالباً به عکت مواجه با فرهن  غربی

چنرد هرویتی را برر خرالد      هشود  در این دیدگاه، پدیرد آن( اد سوی جامعه غربی بدان دچار می

برخی اد نقدهای روانشناسانه رورت گرفته بر روی اثر بیش اد آنکه امرری روانشرناختی برشرمرد،    

د سوی غر  در راستای انقیاد و کنترل گروه اقکیت اد یک سرو  سیاسی و فرهنگی ا راهبردی غالباً

هرای  داند  بهترین شیوه به منظور بررسی نقشهو حفظ یکپارچگی فرهنگی خود اد سوی دیگر می

http://ensani.ir/fa/article/author/25068
http://ensani.ir/fa/article/author/25068
http://ensani.ir/fa/article/author/154589
http://ensani.ir/fa/article/author/154589
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استراتکیک فرهنگی غر  در رابطه با اقکیت مهاجر، چارچو  گفتمان چنردفرهنگی اسرت کره در    

 ست آثار موجود تا کنون بدان پرداخته نشده ا

 

 تحلیل و بررسی -3

 گرایی جهان پساسیاسی و چندفرهنگ -3-1

خوانرد،  مری « پساسیاست»دوران پسااستعمار را عیر  ،دیستن در دمان واپسینکتا   ژیک  در

سیاست اسرتوار اسرت؛ در آن روابرر برر     « دداییسیاست»و « لذت»پرستش  هعیری که بر پای

شرود و  بطره در چرارچو  داد و سرتد معنرا مری     نروع را گیرد؛ هرر شکل می فردیمبنای منافع 

معنرای ارریل   اد « حقرو  شرهروندی  »، آدادی فردی و «دموکراسی»مفاهیمی بنیادینی نظیر 

ارول بنیادی گفتمان « مندی مباح  فرهنگیسیاست»و « سادیمجادی»اند و شدهخود تهی 

ای فرهنگری چرون   هر در چنین فارایی جریران  (  Žižek, 2011: 177)روند قدرت به شمار می

هرای  گیرری تحرت تراثیر جهرت    1«دگرشردگی »جنبش دنان، خشونت نکادی، نکادپرسرتی و  

سراالر  خورند تا کرانون توجره عمرو  را اد نفروه همره جانبره نظرا  سررمایه        سیاسی رق  می

هایش افرادی ماند که شخییتتری میأت هلیبرالیسمی منحرد کند و دندگی بیشتر به رحن

 نیچره  2«انسان واپسین»ت أهیهایی که گاه در؛ شبح(Ibid: 14)هستند  تجریدی و غیرواقعی

)ژیرک    حفظ بقا استوار است هپای دندگیشان بر هپرستانی ررد که فکسفلذت ؛شوندااهر می

قکمرویری  در »کره   3«محکو  بره فنرایی  »اقکیت  هدمر و گاه در، (Dean, 2005: 104به نقل اد  

 -قرانونی مرگ و دیستن، مشروعیت و نامشروعیت، قرانون و بری   «بینیتی»فاایی در -نامرئی

برند و اد هرنوع حقو  شهروندی محرو  سر میحکومت خودکامه به  هجانبتحت کنترل همه

 (  Agamben, 1998: 76) «هستند

 را رقر  دد  میالدی 96و  96های دهه های آدادیخواهجنبشغر  وضعیت اسفبار گروه دو  در

دوران در  «گرایری چنردفرهن  »سیاسرت   گررفتن پریش  درترا برا   متقاعد کررد  را و جامعه غربی 

هرا تغییرر   خود را تعدیل کند؛ غالب تالش این جنبش هپسااستعمار گفتمان استعماری نکادپرستان

 کره در « دیگرری »گفتمران حراک  برود؛ همران     غر  در « دیگری»سیاست امپریالیس  و شمول 

کرار اردان وارد مغرر    نقرش نیرروی   امپریالیس  در هه و سودجویانطکبانهای توسعهسیاست هنتیج

                                                           
1. otherization 
2. Last Man 
3. homo sacers 
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رفرت،  شمار میغر  به   1«یکپارچگی»دمین شده بود ولی اد آنجایی که حاورش تهدیدی عکیه 

نکادی دسرت دد کره بره    « آپارتاید»نوعی غر  ناگزیر سیاست استعماری خود را درونی کرد و به 

 ادترا  ( Lentin and Titley, 2011: 59) دمپریالیسر  منرتش شر   مرکز ادر 2«جوامع موادی»پیدایش 

هرای  سیاسرت »گیرری  دیگرر شرکل  سوی سو فررت نظارت برگروه اقکیت را فراه  آورد و اد یک 

پررنر    هرایی کره برا   سیاسرت  (؛Shepperd, 2006: 139)تعوی  اندادد را هرچه بیشتر به  3«خرد

قطبی موجرود   جای جو دورا به « فاای جایگزینی»توانست غر  می در« دیگری»کردن حاور 

نقشری  « خرود » هاندادبه « دیگری« »تخیل جغرافیای جایگزین»تعریف کند، به طوری که دراین 

شرد،  جایگزین یکپارچگی موجرود مری  « تعدد»دهی فاای عمومی جامعه داشت، شکلاساسی در

ویکگی بنیادین مفاهیمی نظیرر  « تنسبی»و « سیالیت»و ( Ibid: 140) ضداردش نبود« آمیختگی»

رو، مهمتررین پیامرد   اد ایرن  ( Upstone, 2009: 55)شرد  نکاد، مذهب، مکیت و هویت تکقری مری  

هرای خررد   روایت»جهانشمول و گستردگی  4«هایفراروایت»ها، فروپاشی گسترش این جنبش

شکسرتن نظرا    رهر  د هبره منزلر  « هافراروایت»  اما فروپاشی این (9Sim, 2001 :) بود 1«محکی

جهرت حفرظ    نبود  اگر دمرانی غرر  در   -ساالر لیبرالیسمیسرمایهیعنی نظا - قدرت مولد آنها

دد و برا اهریمنری جکروه دادن    دسرت مری  « دیگرری »خشونت عکیه طور آشکار به  این نظا  به

دوران پسااسرتعمار،  سیاسی حاک  داشت، در  و حذد وی اد فاای فرهنگیسعی بر « دیگری»

 هدیررا غرر  در نتیجر   های آدادیخواهانه، این امر تا حدودی غیرعکنی شد؛ جنبشویکه بعد ادبه 

مرکرز  دیگر جوامع و پذیرش نیرروی کرار اردان در    رشد رنعتی رودافزون ناگزیر اد باداریابی در

 امپریالیس  بود   

پرس اد شکسرت    «غرر  »کره   شرود بره گفتمرانی تبردیل مری     «فرهنگیچنرد »بنابراین 

فارای  « ددایری سیاسرت »رغ  تالشش مبنی بر گیرد؛ جریانی که عکیمی در پیش پریالس ما

تنروع  »را نهادینره کنرد و فقرر بره نروعی       9«تفراوت فرهنگری  »پرذیرش  توانرد  موجود نمی

به دیگر سخن، اگر قبل اد گفتمان   ( ,351994Bhabha :)کند ااهری بسنده می 9«فرهنگی

طری   آن شایسته توجه چندانی اد سوی غر  نبودنرد، در و فرهن  « دیگری»چندفرهنگی، 
                                                           
1. homogenisation 
2. parallel societies 
3. micro politics 
4. grand-narratives 
5. local petit recits 
6. cultural difference 
7. cultural diversity 
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عکت ایجاد نوعی تنوع بیری کرانون توجره قررار    به  گرایی ررفاًفرهنگیچندجریان گفتمان 

برخرورد   هبدون آنکه تغییر بنیرادی قابرل تروجهی را در نحرو     (،Wilson, 2010: 9) گیرندمی

هرای اردشری پیشرین    ای و مقیراس شره ککی یا در تغییر نگاه غر  نسبت به خود تجربه کنند

افترد  رسرد کره اتفرا  مری    بره نظرر مری    «فرهنگیچند»رو آنچه با غر  موف  باشند  اد این

بره طروری کره در آن تنروع      ؛مساوات فرهنگی اسرت ایجاد ها بدون همجواری ررد فرهن 

جرایی  ترا آن (، Fish, 1997: 379)ابزاری ررد در خدمت نظا  قدرت اسرت   هفرهنگی به منزل

ایردئولوژی   [عبارت]جای گزینی واژگانی ررد به فقر نوعی به»توان چندفرهنگی را که می

 (  Chae, 2008: 94)به شمار آورد  «بادار

 تاکیرد دوبراره برر    باشرد کره برا   گرایی روی دیگر اسرتعمار مری  با این توریف، چندفرهن 

رو، تفراوت گفتمران     ادایرن شرمرد برمری « دیگرری »های پیشین هنرود گرروه اقکیرت را    ککیشه

برود؛ اگرر   « آپارتایرد »اعمرال   هنحرو  گفتمان استعمار امری ااهری و محدود به چندفرهنگی با

« چنردفرهنگی »کررد، در  اسرتفاده مری  « دیگرری »حرذد  در « نرکاد »درگذشته غر  اد ابرزار  

ناوین ککری  گذشته تحت عهای اقکیت درجایگزین این مقوله شد  بنابراین، اگر گروه« فرهن »

هرای  شردند، دوران چنردفرهنگی برر شاخیره    بنردی مری  پوست طبقهسیاه، سفید، درد و سرخ

فکسرفی گفتمران    و ؛ ولی رویکررد فکرری  (Hollinger, 1975: 93)گروه تمرکز کرد فرهنگی هر

گرای لیبرال و ارل حاک  بر آن، یعنری  غر  همچنان ثابت و بر مبنای گفتمان انسان حاک  بر

رغر   جرای ایجراد مسراوات، عکری     گفتمران چنردفرهنگی بره   ت فردی بود  بنرابراین  ثبات هوی

« خرود »و جدایی  گرای لیبرالانسان 1«سیاست هویت»بادتولید ، به «تکثرگرایی»استقبالش اد 

 ادامه داد   « دیگری»اد 

کنرد، بره طروری کره     پیش پیچیرده مری  غر  بیش ادیادده سپتامبر شرایر را در هوقوع حادث

جنر   »شود؛ سیاست چالش کشیده می غر  نیز بهدر  «چندفرهنگی» تکثرگراییرویکرد  حتی

خنثی کردن طرح دشمن فرضی و مبارده عکیره    گرددنظا  سیاسی غر  حاک  می بر« عکیه ترور

هرای  شرود؛ محردودیت  می« دیگری»تروریس  توجیه مناسبی برای سکب یا نادیده گرفتن حقو  

جهران   گویا قوانین جنگی برشود؛ غر  اعمال میمهاجرپذیری و مهاجرت به  شدیدی در رابطه با

جامعره  »دو بخش فاای جامعه به   بردسر می به 2«العادهحالت فو » حاک  شده است و غر  در

                                                           
1. identity politics 
2. emergency state 
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رود کره دشرمن فرضری    شود و همواره این احتمال میتقسی  می« های جنگیاردوگاه»و « مدنی

ایرن  در   (Agamben, 1998: 50)تهدید عکیه امنیت مکری باشرد   ترور و  ریزی عمکیاتپی طرحدر

شروند؛ مردهرای   برجسرته مری  دشرمن بریش اد پریش     ، دوسرت/ «دیگرری  خود/»انگارهای  فاا،

برر طبر    « دیگرری »برا  « خرود »رابطه   شوندپررن  میمذهبی بیش اد پیش فرهنگی، نکادی و 

گررای لیبررال منبرع تهدیردی عکیره      گفتمان انسران « دیگری»شود و تبیین می« آنها ما/»الگوی 

گذشته گروهرای اقکیرت   بنابراین اگر در ( Žižek, 2002 b: 50) رودغربی به شمار می« دموکراسی»

رودافزون دچرار شردند   « دگرشدگی»های فرهنگی به تفاوت 1«کردنشخیی»سیاست  هدر نتیج

(Lentin and Titley, 2011: 167) ،هرای  عکت تفراوت سوی جریان حاک  به  در شرایر جدید اد

قکمرروی  »شروند و برا تبعیرد بره     فرهنگی، مذهبی و قومیتی اد رحنه اجتماع آشکارا طرد مری 

در   (Agamben, 1998: 78)شروند  محکرو  مری  « فنرا  به»مرد بین مرگ و دندگی  در« نامرئی

ویکه مسرکمانان   ، به«هبیدیگری مذ»غر  را در« فنا کو  بهمحاقکیت »های اخیر، اکثریت سال

 اراهر نقشری در   در« مرذهب »این در حالی است که در عیرر پساسیاسرت     دهندتشکیل می

رو برا رخرداد یرادده سرپتامبر و     کند  اد ایرن تیمیمات اجتماعی و سیاسی غر  ایفا نمی هعرر

ری دیگر » شررایر بررای  « هرای ررکیبی  نبررد »آغراد   همنزلر آن بره   تعبیر معرود جرج بوش اد

 2رالرف گریکرو   هگفت به  «ستیزیاسال »شود، به طوری که تر میبیش اد پیش سخت« مذهبی

 (  58 :2010) «شودغر  عنوان میستیزی دراخیرترین سمبل بیگانه» همنزلامروده به 

 

 : روایتی از دیگری  بیوتن -3-2

کنرد ترا   امریکا مهاجرت میبه نا  ارمیا است که اد ایران ، روایت دندگی مرد میانسالی به بیوتن

دوران  واقرع ردمنرده   با آرمیتا پناهی، دختر امریکایی ایرانی االرل، اددواج کند  ارمیا معمرر در 

شرود  آرمیترا کارمنرد یرک شررکت      شرهدا آشرنا مری    هآرمیتا در قطعر  دفاع مقدس است که با

ایرران آمرده   ر شرهدا بره   پروژه بادسرادی قبرو  منظور همکاری در معماری امریکایی است که به 

ترر شرود    بر تر  وطن میرم  تیمی  خود مبنی شود که ارمیا بر است  این آشنایی سبب می

شرود  کرل روایرت شررح     فرودگاه جان اد کندی امریکا آغاد میورود ارمیا به  هداستان اد لحظ

ست  ااهر ریشرو،  اد یادده سپتامبر اارمیا در امریکای بعد« بودگیدگر»و « شدگیدگر»ماجرای 

                                                           
1. privatization 
2. Ralph Grillo 
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 مذهب )اسال ( و پاسپورت ایرانی ارمیرا دالیرل کرافی در   موی بکند و شکوار شش جیب عالوه بر

فرودگراه  بردو ورود ارمیرا بره    در  ،نگراری انگشرت دهند تا عالوه بر اختیار پکیس امریکا قرار می

دد مسرک   مری جوان ریشویی که اراهرش داد  »ای نیز با وی داشته باشد  گیرانهبرخورد سخت

گیرت و  شدن ارمیا اد با رد ( 11  1392امیرخانی، ) «خا  امریکا رسیده است است و تاده پایش به

شرود، آژیرر خطرر    بو  ناگهانی دستگاه، پادل خیالی تروریست انتحاری پکیس امریکا کامل مری 

این عامرل بره   اد روند و سوی ارمیا نشانه می آید و همگی تفنگشان را بهردا در می فرودگاه به

اسرتقبال  بررای   کمرک آرمیترا، کره   خواهند که روی دمین بخوابد  تنها با ارطالح انتحاری می

ترکش درون کمرر  فهمد که ردای بو  دستگاه ناشی  اد فرودگاه آمده است، پکیس میارمیا به 

 مواد انفجاری فرضی بسته شده روی آن  ارمیا است و نه 

نویسرنده   هداسرتان انتخرا  هوشرمندان    هنخستین رحن همنزل بهانتخا  فاای فرودگاه 

 دهرد؛ چراکره اد  اختیار خواننده قررار  امریکایی در هجامعهمان آغاد برشی عرضی اداست تا اد

 همقولکردن مفاهیمی نظیر مرد جغرافیایی، نقشه و سفر بر برجسته سو، فاای فرودگاه بایک

هرای قردرت   و نظرا  « سرفر »پنهان  هرابطدیگر سو اد اد کند و کید میأت« هویت»و « تعک »

درنوردیردن مردهرای   - معمرول امرری   همنزلر  دیگرر بره  « سرفر »به طوری که   دهدخبر می

شرود کره برر    تعبیرر مری   سیاسیای عنوان مقولهشود بککه اد آن به بادنمایی نمی -جغرافیای

نروعی  اد« سرفر »چنین تعبیری، در  استوار شده است « آنها ما/»مراتبی مبنای روابر سکسکه

های قدرت است نظا  هدارد که ساختفرهنگی، نکادی یا مذهبی پنهان پرده بر می« آپارتاید»

(Upstone, 2009: 66 ،)جایگراه برترر در  برخرورداری اد   برابر با «ح  آدادی سفر»که طوری 

فرت برای فردی که پاسپورت این شرایر مسا در ( Ibid: 67)مراتبی حاک  است رابطه سکسکه

 کنرد کره  در  را برر وی تحمیرل مری   « دگربرودگی »ایرانی دارد امری آسان نیسرت و نروعی   

خروبی قابرل مشراهده اسرت      نگاری و بادرسی بدنی ارمیا در بردو ورود بره  فرایندهای انگشت

آو نیشرن  » همنزلر امریکا به  جامعه چندفرهنگی همچنین فاای فرودگاه تیویری نمادین اد

عر ، چینی،  فرودگاه نیویور  ممکو بود اد»گذارد  نمایش میبه ( 9  1392امیرخانی، ) «نیشنز

؛ فراینردی کره در پیرا     (6 همران  ) «هامکت ههمسیاهپوست و روس؛ انگار نمایشگاهی بود اد 

 شود  به عالوه، خرود پیرا   خوبی دیده می های متفاوت نیز بهدبان خوشآمدگویی فرودگاه به

بادنمرای   -(19 همران  ) «دولکا  تو یرو  اس  ای  لنرد آو اپرچرونیتی   »- خوشآمدگویی فرودگاه

مهراجران  است که بسریاری اد  « رویای امریکایی»ساالری امریکا و توه  های سرمایهسیاست
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های سودجویانه خود کرده است بدون آنکه فررتی بررای  های اخیر قربانی سیاستدهه را در

 مکرانی، بری  ، بری «سریالیت »ااهر نوعی رغ  اینکه فرودگاه در بنابراین، عکیکند  آنها فراه  

مردهرای   دیگرر سرو اد   گذارد، ادمردی را به نمایش میو بی 1«بینیت»، «چندگانگی»دمانی، 

وجره قابرل عبرور    دارد که گویا به هییمینامرئی نکادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی پرده بر

 کنند را پر رن  می« خود/ دیگری» هدوانگارنیستند و پیوسته 

 

 چندفرهنگی و دگرشدگی  هامریکا و مقول -3-3

رسد که انتخا  امریکا، به ویکه شهر نیویور ، اد سوی امیرخرانی امرری آگاهانره    به نظر می

گرروه  « دگرشردگی »است تا بیش اد پیش نقش سیاست چنردفرهنگی غرر  را در تشردید    

سرو  یکمرکز پویای تجارت امریکا اد  همنزلنیویور  به رجسته کند  اخیر ب هاقکیت در دو ده

و نمراد مکری نظرا  لیبرالیسرمی     « رویای امریکرایی »مکی نظیر  -های قومیگر اسطورهتداعی

آخر پول دنیا تو امریکاست، »طوری که  به؛ (House, 2001: 26)ساالر امریکایی است سرمایه

پول دنیا تو منهتن نیویور  است  آخر پول منهتن تو خیابران  فرنیا  آخر تو نیویور  و کالی

های عکت وسعت و همچنین سیاستدیگرسو، نیویور  به   اد (39  1392امیرخانی، ) «است ا 1

ترین شهر امریکاییغیر»ااهر آن در فرهنگی، اختالط نکادی و فاای چندفرهنگی موجود در

آن  اد 2  نوعی دوگانگی کره مراریو مرافی   (27Bender, 20 :02)شود نیز محسو  می «امریکا

 کند   چنین تعبیر می

برد )کره  مابقی کشور پی توان بهمی [نیویور ]اینجا در [   ]پاشد و می شهر نیویور  فروامریکا در

انرد(، کره   روی میرز پراکنرده شرده    ههای یک پادل اد هر  گسسرت  ریخته مانند تکهپنهان و دره 

جرای   رد پای خود را بره  [   ]اند و ها و تاریخ این شهر گستردهدر سرتاسر خیابانروبروی چش  ما 

متااد، دو قطب متفاوت، دو نظا  )نیویور  و امریکرا( بریش    دو فاای کامالً [اما این]اند  گذاشته

 ( Mafi, 2004: 76)ارتباط هستند ه  در  شود بارسد یا اهعان مینظر می اد آنچه به

نرکادی و تنروع فرهنگری     -کند ایرن اخرتالط قرومیتی   طور که مافی نیز اشاره می اما همان

تنروع   هواسطمعنای عد  وحدت مکی امریکا نیست؛ دیرا اگر نیویور  به  نیویور  به موجود در

دلیرل القرای    رسد، اما بره نظر می به «ترین شهر امریکاغیر امریکایی»ااهر  فرهنگی موجود در
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برارد یرک شرهر امریکرایی      هنمون« آلدموکراسی ایده» و ادعای دستیابی به «ییرویای امریکا»

سراالر  سررمایه  هجامعر  دیگرری اد  هواقع چهرر این تنوع فرهنگی در   (House, 2001: 28) است

طکبانره را ترداو  بخشرد    هرای مسراوات  کوشد سیاسرت ای که میدهد، جامعهامریکایی ارائه می

(Bender, 2002: 193)تعبیرر  ، بره  «تکثرگرایی هوشرمندانه »پس این پرواضح است که در    اما

طوری کره  امریکا پابرجا هستند، به  تامس بندر، مردهای نکادی، فرهنگی و مذهبی همچنان در

(  Ibid: 12)مانرد  ای بر مبنای حقو  برای همگان همچنان ناکا  مری ها برای خک  جامعهتالش

راستای حفظ ایرن  نیز تالشی در « تفاوت فرهنگی»به جای « گیتنوع فرهن»حفظ  کید غر  برأت

دهرد   را گسرترش « سرادی یکپارچره »سو سیاسرت اسرتعماری   یک مراتبی است تا ادسکسکه هرابط

(1994: 209Bhabha, )  و آنها را بره   های اقکیت را برجستهگروه 1«هویت جمعی»دیگر و اد سوی

های فرهنگری رایرش )کره همرواره     قالب ککیشه که در ونیمت ؛کند محدودخاص  2«متون دندگی»

کننرد  مری اقروا  تعریرف    رفتار را برای ایرن شوند و سبک خاری اد هستند( بادنمایی می« منفی»

(Appia, 1992: 163 ) تروان در  شرده را مری  هرای نانوشرته ولری درونری    بهترین نمونه این ککیشه

عمل خود در امر اددواج مشراهده   ارمیا درباره آدادی دار، بارحبت جانی سیاهپوست، شاگرد میان

قرول خشری احتمرال    گرفتی یا آرمی را  بره  باید یا سودی را می [چون مسکمان هستی]تو »کرد  

بره عرالوه، در     (369  1392امیرخانی، ) «، من یک در میکیون! من هزارتا راه داشت  برای اددواج16%

توانرد ادنظرر پکریس امریکرا     رمیرای ریشرو و مسرکمان مری    ها اسرت کره ا  استناد به همین ککیشه

، هرر  [هستند]مظنونین همیشگی  دو مسک  »ر امریکا هر رحنه جر  د رتروریستی بالقوه باشد  د

قترل  همران طورکره   (؛ 466  همران ) «ی عربری دشداشه ریش و دیگری با دو فاندمنتالیست، یکی با

تواند قاتکی جرز ارمیرا داشرته    و دوست آرمیتا، نیز نمی سودی، رقاره ایرانی ککو  شبانه نیویور 

بنیرادگرا  منط  افراطری اسرال    دلیل دنی رقاره فقر درهای رایش، قتل بیککیشه باشد؛ چراکه در

 شود   آن منتسب میدلیل ااهر خود به پذیر است که ارمیا به امکان

های امپریالیسرمی گفتمران   توانست الیهرسدکه هیی مکانی جز نیویور  نمیبه نظر می

غر  را چنان که هست آشکار کنرد؛ چررا کره اخرتالط فرهنگری      انسانگرای لیبرال حاک  در

 دهرد، گفتمرانی کره برا    نیویور  فاای مناسبی برای تحکیل گفتمان چندفرهنگی ارائه مری 

هرای  ککیشره برخورد با گرروه اقکیرت بره     وجود استقبال اد تنوع فرهنگی موجود همچنان در
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جغرافیرایی شرهری    تروان در تنهرا مری  ها را نه دوران استعمار پایبند است  تداو  این ککیشه

نوعی نظ  و ترتیب خطی اد  گذاری شدههای شمارهنیویور  مشاهده کرد، جایی که خیابان

 را در تروان آن کنرد، بککره مری   و اقکیدسی، که مختص ادبیات استعماری اسرت، پیرروی مری   

روشرنی  ها و هارل  نیرز بره   ها، ایتالیایینظیر محکه چینی «جوامعی موادی»ها و فراوانی گتو

مکرل  » مبنری برر   ،خالد تیور جیسون )جاسر ( و دیگرران اد آن  دید  بنابراین نیویور ، بر 

سرو برا اعمرال آپارتایرد     یرک ، نمونره کامرل فارای امپریالیسرمی اسرت کره اد       «المکل بودن

دیگرر برا   سروی  کند و اد را برجسته می« حاشیه مرکز/»، «آنها ما/»جغرافیایی تقابل دوگانه 

شده امکان هرنوع تعریف« متون دندگی»و « هویت جمعی» های اقکیت بهکردن گروهمحدود

پیامد این امر، بادتولید گفتمان انسرانگرای    (Appia, 1992: xi) کندفردیت را اد آنها سکب می

و جهانشمول است که بنیران تفکرر امپریالیسرمی غرر      « ک خود مط»لیبرال و کالن روایت 

جنسریت،  »آن نظیرر  ههویت و عنارر تشرکیل دهنرد   همقولطب  این گفتمان  بوده است  بر

ثابرت   «اجتماعی، سنن، وطرن، تراریخ، دبران، فرهنر ، نرکاد و غیرره       هخانواده، مذهب، طبق

جانرب  ومیتی )تعریرف شرده اد  های قر تواند ککیشهو گذر دمان نمی؛ (Hall, 1993: 2)هستند 

آن را « گرایری چنردفرهن  »رو اسرت کره منتقردان    غر ( را دستخوش تغییر کنرد  اد ایرن  

« هرای فرهنگری  تفراوت »اند تا شناخت شمردهبر« تنوع فرهنگی»راستای ترویش  گفتمانی در

 نویسد   این باره چنین می در 1موجود  امی گاتمن

حقرو   منظرور برخرورداری اد   نبه ادسوی عمو  مررد  بره  جادو نوع احترا  برای شناخت ه 

فررد خرود   عکت هویت منحیر بره  شهروندی یکسان الد  است  نخست احترامی که افراد به

هایی که اغکب مورد بینیها، عمککردها و جهانتما  فعالیت الی  آن هستند و دو  احترا  به

 -امریکایی، افریقایی-دنان، اقکیت آسیای های محرو  نظیراعاای گروهعالقه و یا منتسب به 

 ( 110 :1992)امریکا است های محرو  در پوستان و دیگر گروهامریکایی، سرخ

 ،تنوع فرهنگیرغ  احترا  به گرایی عکیاین در حالی است که درگفتمان چندفرهن 

، 3«یت برابرسیاست شأن» شود و بهنادیده گرفته می -2«سیاست تفاوت»-وجه تمایز افراد 

که در  4«محکومان به فنا»مورد که البته در  ،شودکه باد مبنایی جهانشمول دارد، بسنده می
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 :Taylor, 1992)بادد نیز رن  می« شأنیت برابر»مرد مرگ و دندگی جای دارند حتی مفهو  

ود و شتکقی می« دیگری»گیرد یا جزء قرار می« خود» هدمر چنین فاایی فرد یا دردر(  38

شود؛ نمی« شناخته»رود، اد جانب جریان حاک  شمار می منبع تهدید به« دیگری»آنجایی که اد 

که را های منحیر به فردی یعنی تما  ویکگی (؛ ,11a 2002Žižek :) شود 1«دگرشده»مگر آنکه 

تبدیل شود که  موجودی انتزاعی شود سرکو  کند و بهوی می« بودگیدگر»موجب تفاوت و 

دیگری »غر  فقر این بنابراین در ( Ibid: 11)کند هیی تهدیدی مواجه نمی رهن  غربی را باف

شود برود داده نمی هاجاد 3«دیگری واقعی»یابد و به است که قابکیت اهور می 2«مطکو 

(Ibid: 11 ) ارمیا دردار )رمزی( و جیسن )جاس ( اد واقع، وجه تمایز خشی )خشایار(، میاندر 

 ن امر است همی
 خشی  ارمی هنود نتوانسته است نیویور  را ها  کند   - 

 دار  ما را که نیویور  ها  کرد!میان  -

 جیسن  االن ه  توی ها  رابعه هستی   -

کند؛ ویرچوال، نه    شاید سورئال درسرت باشرد   ریل دندگی میخشی  ارمیا توی فاای آن -
 ( 291-294  1392امیرخانی، )

بایردها و  شرود و همچنران بره    امریکرا دچرار مسرخ نمری    ا پس اد ورودش بره  اینکه ارمی

 هکننرد خورد )و حتی خود پخشمذهبی خود پایبند است، هبح حالل می نبایدهای فرهنگی/

 ترالش ارمیرا برر    هکند، همگی نشانخورد، قمار ه  نمیشود(، مشرو  نمیگوشت حالل می

سسره  ؤر، اسرتاد مرذاهب و محقر  ارشرد م    درمقابل خشایا  خویش است« دگربودگی»حفظ 

 هرای دینری و فرهنگری خرود چنران در     تما  اردشتفاوت به مطالعات مذهبی نیوجرسی، بی

دهرد ترا   تغییرر مری  « خشری » تنهرا اسرمش را بره    شود که نهامریکایی مستحیل می هجامع

حتری پردرش، کره     دیگر ایرانیان وشود با نظر رسد، بککه حاضر نمی امریکایی و غیرایرانی به

خرالد  یک کندومینیو  ساکن شود  به عالوه، خشی برر  های فرهنگی اوست، دریادآور ریشه

 بادگشت نیست وطن را دارند، هرگز حاضر به دیگرانی که آردوی بادگشت به 
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گویرد  دند  مری آن دست نمیدار یک چمدان دارد که به ای   میانوتن شدهچرا ما بی [   ]سودی  

وتن برگرردد  خشری ایرانری     مدانی است که هر ایرانی دارد  هر ایرانی برای این که رودی بهاین چ

  (394 همان )اما من دار ، تو ه  داری  [    ]یعنی دیگر ایرانی نیست   [   ]نیست  

شرود،  تعریرف مری  « مکیرت »ریشره و  رابطه با هنود در  1«بودن»بنابراین، اگر برای دیگران 

اسرت کره اد سروی نظرا      « آلدیگرری ایرده  »هویتی خویش بهترین نمونه بیخشی با نمایش 

 کنرد ترا برا   پوستی نظیرجرانی ترالش مری   شود  اگر سیاهمی« شناخته»ساالر امریکایی سرمایه

چندین قرن اد مهاجرت اجردادش  شناسی قومیت خود را پس اد گذشت مرکز نسبمراجعه به 

آد  همه چیزش مال آبراء و اجردادش   »چون که - خص کندآمریکا با هزینه هزاران دالر مش به

توجره بره   خشری بری   -(363 همان ) «بدون جد و آباد، آد  هیی چیز ندارد، حتی دین [   ]است 

برراردی اد  هکنررد و نمونررمکرررر را تجربرره  2هررای«شرردن»هررای خررود، در ررردد اسررت ریشرره

داکترر  »پسامدرنی کره اد   3«گیهزارچهره»گذارد؛ همان نمایش را به  شخییتی« چندگانگی»

یک مسرکمان واقعری، یرک مسریحی راسرتین، یرک یهرودی        »همکارش بیل،  هگفت به، «کشی

  ساخته است( 199)همان   «اریل، یک بودایی مادرداد، یک بهایی معتقد و یک وهابی متعیب

 

 «غیرشهروند» هنئولیبرالیسم و بروز پدید -3-4

گیری نروع جدیردی   االر لیبرالیسمی و تأثیر آن در شکلسبه منظور پررن  کردن گفتمان سرمایه

هسرته بنیرادین    هکوشد توجه خواننده را به نقش پول، به منزلامیرخانی می ،در غر « بردگی»اد 

نحرو  ایرن امرر بره    بپردادد  « حیات برهنه»این گفتمان، معطود کند و در همین راستا به تبیین 

ساالر لیبرالیسرمی بررود   گفتمان سرمایه خشی نسبت به گیری ارمیا وجهتباردی در بادنمایی 

شرود،  محرور لیبرالیسرمی نمری   یابد  برخالد ارمیا که مسخ ایدئولوژی فردگرایانه و سررمایه می

کنرد   هرایش ایفرا مری   ها و اردیابیگیریجهتبرای خشی پول و منفعت مادی نقشی ککیدی در

دالری آنها را بگیرر   همره چیرز     11تر جکوی ضرر شود با دادن چند کوارمی»دید ارمیا اگر اد 

دنردگی اسرت کره اهردافش را     هسته مرکزی « پول»، برای خشی (216 همان ) «که پول نیست

اینجرا  » دهرد؛ چراکره  در  افرراد اد محریر پیرامرون جهرت مری      هنحرو کنرد و بره   تعیین می
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سراالر  نظرا  سررمایه  برا  های خشری  این همگامی اردش ( 26 همان ) «امریکاست  پول اردش دارد

 «رقابت را تنهرا راه امپرومنرت  »مادی داشته باشد و  هر چیز دیدی ررفاً سبب شده که خشی به

 ،اسرت  (19)همران    «کل دره  عنرده  ررن   »تعبیر ارمیا ای که به در جامعه  برشمرد (61)همان  

ار مرن حکومترک! و ایرن    و ای دالر! سجده واجبره! ال یمکرن الفرر   »هر رود عبارت است اد   هتجرب

، (161 همران  ) «ترو هرگرز   توان اد خدا فرار کرد امرا اد ضمیر کاد تو هستی دالر! که به راحتی می

 شرود  در نیرز برا پرول مشرخص مری     « حرذد » «/شرمول »، بین «نیستی» «/بودن»مزرهای بین 

ن را آغراد  عنروان راننرده لمرودی   راستای همین منط  است که خشی و دیگران استخدا  ارمیا بره  

بیننرد   مناسبت تردار  مری  این شمرند و جشن تولدی را به امریکایی برمی هجامعحیات وی در 

سرال حقرو    کی در 46کنی و می! تو در ایاالت متحد متولد شدی اد امرود چون کار می 29بعد »

 (   99 همان ) «یگیرمی

های برین فرردی و   به عالوه، تحت تاثیر چنرین گفتمرانی اسرت کره پرول معیرار پیونرد       

 خشری، دیگرر   هگفتر  ای، بره چنین جامعره در ،که اددواجنحویدهد، به اجتماعی را شکل می

 2نفری کارکردن و  2اددواج یعنی  [   ]پیوند ژنیتیکی نیست، خاطرات مشتر  ه  نیست  »

 ( 219 همران  ) «خراطر مسرایل مشرتر     آن طرد سیو کردن پول بره نفری پول درآوردن  اد 

دالری  166مأموریرت  یادآوری حر    خواهد بامی»تاثیر همین دیدگاه است که خشی تحت 

 «قکرب یرا هرات اسرتار برسراند     سهایران او را در دستگاه درجه حالت رومانتیک به آرمیتا به 

هبرح حررا  گوسرفند    تواند اعتراض ارمیرا بره   کند مییا جاس  )جیسن( فکر می ؛(369 همان )

پرول  پول بخرد  در چنین گفتمانی قوانین نیرز برر مبنرای     بدالغنی را بامهمانی افطار حاج ع

معنای اخرتالل در نظر  عمرومی و میردا       نظا  سرمایه به اعتنایی بهشوند و بیتبیین می

نظرر پکریس امریکرا عمککررد ارمیرا در       فعل مجرمانه است  بر طب  همین منط  است که اد

شرود و مجرمانره   ها اخالل در نظر  عمرومی شرناخته مری    متر ماشینپار در  انداختن سکه

دلیرل  بری »گیرد  است، چراکه ارمیا فررت جریمه و تولید پول بیشتر را اد مامور پارکبان می

اعتنایی کنرد   رنش باقی مرد  بیمتر ریختن! چرا باید یک انسان عاقل به دستپار سکه در 

 (  492 همان ) «امریکا هجامع چرخپول یعنی اد کار افتادن اعتنایی به بی

ساالر جر  باشد، تفرریح و  پا گذاشتن ارول نظا  سرمایهای مانند امریکا دیرجامعهاگر در 

هرا و  ریسرکو  کند  تعدد دیسکوسرگرمی نیز در راستای تولید پول و درآمددایی معنا پیدا می
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همرین   محرور اسرت  بره   ولجامعه امریکایی، در واقع، محیول همین تفکر پر  ها درقمارخانه

اد دانرد   کند که همه چیز را داییده شهوت مری فروید اشتباه می»دلیل ارمیا معتقد است که 

کروچکی   هخراش گرفته تا آر  سنت لوئیس و میدان آدادی  حتا شهوت جنسی ه  شعبآسمان

عبره آمرال   ک وگاس بهاست که الس «شهوت مال»برآیند همین  ( 444 همان ) «شهوت مالاست اد

امریکرا   هترین نقططوری که دیارت دوباره آن خشی را اد شر  شود، بهمی جامعه امریکایی تبدیل

 تمجیرد ترا در   (62 همران  )بررد  ، می«پابوس الس وگاسبه »، یعنی هترین نقط)نیویور ( به غر 

ادبیراتی  در لحظه رسریدن  و در  (66همان  ) «وگاسکعبه آمال منی الس »وگاس بخواند که  الس

وگراس! خردایا شرکرت     السال  عکیک یرا الس »سینه بگذارد و بگوید مذهبی دست اد  بر  کامالً

اگر روی شانس باشری  همرین جرا    »چراکه  (،439 همان ) «که دوباره دیارت اینجا را نییب  کردی

 ( 62 همان ) «گیری د  حاجت می شوی  و د  بهماندنی می

خطری اد نرور، رردا و ن رون و مانیتورهرای      »س وگاس، همان برهوت امریکا الوقتی در 

 «بزرگ و رقص نور و هر  میری و ایفل فرانسوی و کشتی نروژی و شتر عربی و سزار رومی

شود، خدای این کعبه ه  موجرودیتی فراترر اد   آردوهای امریکایی می هکعب، نماد (439 همان )

هنگرامی  (  149 همان ) «دینه  دنانیر»که  پول نخواهد داشت و میدا  این روایت خواهد بود

ارحابی اد دمان واپسین خواهند آمرد کره   » (،266 همان )گفته ارمیا، پول شد  ، به«والی»که 

سراکنان ایرن    ( 191 همران  ) «رسو  جاهکی بت خواهند پرستید  کل دره  عنرده  ررن    به

شده اسرت،  لذت و منفعت بنا  جاهکی بر پایه هکه مانند دور (196 همان ) «پیامبرممککت بی»

این برهوت عش  و معنا با پناه بردن به کوشند درهستند که می« مردان واپسین»نیز ناگزیر 

 های مجرادی )دیسرکو ریسرکوها( یرا بره     ها، اینترنت(، به لذتدنیای مجادی )تکویزیون، گی 

  (Dean, 2005: 112   )ژیرک  بره نقرل اد    تجارت مجادی )کادینوها( دوا  آوردند و دنده بماننرد 

شروند و  با این ارول همگا  شوند، ناگزیر به تبعیدی ابدی محکو  مری  توانندنمی آنهایی که

  1392امیرخرانی،  ) «ال یقبکه الربالد »و  «الیرحمه العباد»مانند که می« وطن/ بیوتنبی»چنان 

ل در فرهن  غربری  شود و پیامد این استهالمنجر می« فردیت»این امر ناگزیر به هو  (  499

 نروع مکیرت و اررالت فرهنگری بره     نظر هانا آرنت پیدایش اشخاری است که محرو  اد هر اد

که فارغ اد هر نوع جایگراه   «غیر شهروندانی»شوند؛ در غر  محکو  می« حیات برهنه»نوعی 

جامعره  در حاورشان های مکی و قومیتی خود را کنار بگذارند تا سو باید اردشیکاجتماعی اد 
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جران بخرنرد   را بره  « دیگری برودن »دیگر، باید همچنان نن  سوی غربی پذیرفته شود ولی اد 

(Agamben, 1998: 56)   امیرخرانی ) «گت الست، گو تو هرل »و پیوسته مورد اهانت قرار گیرد ،

تعبیر جیسن، امرری نراگزیر   ؛ در چنین شرایطی است که تغییر نا  در بدو ورود، به (211  1396

جاس  هست  اما جیسن ردای  بزنید بهتر است  برای خرود شرما هر     »نماید  خردمندانه می و

 «دنند اما اسمش رماران اسرت  دار خودتان، رمزی ردایش میتر است  مثل میانارمی مناسب

ارمیرا فهمیرده   »نیسرت   « چنردگانگی »و  درونی تنشآن جز تغییری که پیامد  ؛(19-19همان  )

درن و سنتی را کنرار بگرذارد  خارره االن کره مردهرای مشترکشران نیرز        م هاست بایست نیم

هویتی و فروپاشری  ارل بیو در « هویتی چند» که در نهایت به( 243 همران  ) «اندمغشوش شده

توی سررش دنیرایی اسرت  حراال دیگرر      »کند شود، به طوری که فرد حس میدرونی منجر می

دو نیمه ندارد سرش؛ هزاران قطعره نراهمگون تروی     اند  دیگرنیمه مدرن و سنتی مخکوط شده

ماحیرل ایرن جنر  نرابرابر برین       ( 296همران   ) «کننرد ه  جدال مری  اند و باسرش انبار شده

نهایرت بره    است که یا مانند سریکورمن در  موجودی مسخ شده« دگرشدگی»و « گراییارالت»

نمرا در مررد برین حیرات و     انسان همردقالب  رسد یا مانند ارمیا در، فکز، می«اشغایت وجودی»

 شود محکو  می «فنابه »مرگ 
اش آن است که رربح  انسان غربی آخرالزمانی همان گرگور سامسا است  اوج جهش ژنتیکی

شود  اما انسان شرقی آخرالزمانی الجثه میای عظی حشره اد خوابی آشفته بیدار و تبدیل به

شرود؛  دو حشره تبردیل مری   جای یک حشره به شود و بهتر است  اد خوا  بیدار میپیچیده

لولنرد!  مدرن و سنتی  شاید ه  بیشتر  مثل ارمیا توی سرش هزاران حشرره تروی هر  مری    
 (261 همان )

روی دیگر سکه بنیادگرایی است کره اد معنرای واقعری    « دموکراسی»تعبیر جامعه غربی اد 

راسرتای حفرظ      درواقع، دموکراسری غربری در  ها بسیار فارکه داردتکثرگرایی و پذیرش تفاوت

عرره اجتماع حذد کند، همران طورکره    غیرغربی را اد« دیگری»کند وحدت درونی تالش می

غرر   « دیگرری »حاور  های درونی این نظا  را بهکوشد تنشجهت حفظ نظا  سرمایه می در

« دیگرری »بررد،  ود لذت میخ« شهروندی»جایگاه اد ها نسبت دهد  بنابراین در حالی که غربی

« یشرهروند »یابد  این اقدا  عالوه بر آنکه جایگراه  تنزل می« انسان ررد»جایگاه  غیرغربی به

گر این امر است کره  د، تداعیشمارمیبرتر « انسانی»ساالر نسبت به جایگاه جامعه سرمایه را در

اسرت،  « شرهروندی »و « حقو  مردنی »منظر دموکراسی غربی فاقد هر نوع  غر  اد« دیگری»
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 غر ، شهروند غر  نیست، حتی اگر رسرماً « دیگری»اگرچه ح  دیستن ررد را دارد؛ چراکه 

رو است که ژیک  دموکراسی غربی را نروعی   اد این(  Downey, 2009: 115)ساکن غر  باشد 

ا کوشد اسطورهای مکری خرود ر  شمرد که میبرمی« مکیت»بنیادگرایی افراطی بر مبنای مقوله 

متخارر  تعریرف کنرد، همران     « دیگرری »رابطره برا    )که مبنای وحردت جمعری هسرتند( در   

بنابراین  ( Dean, 2005: 163 به نقل اد )ردد براندادی این وحدت است  فرضی که در« دیگری»

راهبرد غر  در جهت حفظ وحدت مکی در تقابرل  « دموکراسی لیبرالیسمی»توان گفت که می

دموکراسری واقعری    1شدن است  حرال آنکره اد نظرر پرل گیکرروی     نیبا پیامدهای سیاست جها

است؛ چراکه فقر در این حالت است « شهروند فرهنگی»عنوان  به« دیگری»محیول پذیرش 

رررد  « شهروند مکری »در غیر این رورت   شودایجاد می« دیگری»در « تعک »حس که نوعی 

واقعری  « تعکر  »در حالی که  (؛Gilroy, 1993: 46) معنی داشتن ح  اقامت نیستبودن جز به 

و محیول دمانی اسرت کره    «های فرهنگی، قومیتی و دبانی داردپیوند ریشه در»یک جامعه  به

و مرانع اد بررود و اهرور    « کند، آنها را بپرذیرد های فرهنگی گروه اقکیت اهعان تفاوت به»غر  

 (  Ibid: 46)عرره اجتماع نشود آنها در 

اد سوی امیرخانی بادتا  فاایی است، که  شدهترسی  وان گفت که امریکایترو میاد این

چیرزی اد  »گر اسرت کره   آدادی و دموکراسی، چنان پکیسی و کنترل هبرخالد ادعایش دربار

امیرخرانی،  ) «کنی  فی بیوتن من دجراج ماند، ما همه دندگی میچشمان تیزبینش پنهان نمی

های اسنوی ماوتین نیرز اد آدادی  در پهنه وسیع جنگلبه طوری که افراد حتی ؛ (496  1396

این جامعه چنران  برداری هستند  به عالوه، های فیک فردی محرو  و پیوسته در ررد دوربین

منطر   شود که هیی رفتار یا اردشی در آن پذیرفتنی نیست، مگر آنکه با مستبدانه تیویر می

جانب ایرن  )ختنه( اد «کتنه»ه اقدا  جانی برای رو است کامریکایی در سادگاری باشد  اد این

خوردن گوشرت غیررحالل را   شود یا امتناع ارمیا ادفرهن  نوعی رفتار مادوخیسمی تعبیر می

جرای   بره »کوشرد  گوشت توجیه کررد  ارمیرا مری   به « آلرژی»غالب ادعای  توان درفقر می

تر بدهد که  میرت الرجری   ادهها و هبح اسالمی جوابی ستوضیح مشکل حالل فود برای مسک 

فهمیدنردش و  ها خرو  مری  الرجی چیزی بود که همه امریکایی» چرا که (؛114 همان ) «دار 

 همران  ) «خالد حالل فود که توضیحش ککری دردسرر داشرت   آمدند بر آن کنار می راحت با

                                                           
1. Paul Gilroy 
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مران منطقری   حفظ ه امریکا به هواقع، بادتا  التزا  جامعبرخوردهای اد این دست، در  ( 111

یادده سپتامبر  هبهترین وجه در تعبیر جرج بوش پس اد واقع دوقطبی استعماری است که به

مل در این براره آن اسرت   أنکته قابل ت « کسی یا با ماست، یا عکیه ماست»شود  بادنمایی می

گیرری  بردو شرکل   امریکرا اد  هشود که جامعگرایی در حالی در امریکا تبکیغ میکه این قطب

دیردگاه تراریخی،   ود چنان مختکر و ناهمگون بوده است که چنرین ادعرایی را، حرداقل اد   خ

 تواند برتابد نمی

 

 گیرینتیجه -4

 است که درآن معارر و عیر پساسیاست هواقع، نمایش امیرخانی اد وضعیت جامع، در بیوتن

-نردفرهن  چ»نظیرر  را هرای مردرن خرود    اسطوره داری توانسته استسرمایه هنظا  گسترد

 هرای مطکر  پیشرین چرون    جرایگزین مقولره   ،«حقو  شرهروندی »و « دموکراسی»، «گرایی

هرای  تریب معیار جدیردی بررای سرنجش اردش   کند و بدین «قومیت»و  «مکیت»، «هویت»

و رابطره  « نسربیت »، «ییر گرامنفعرت »فردی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد که برر مبنرای   

داری و مهرد سررمایه   همنزلر انی برا انتخرا  امریکرا، بره     مراتبی استوار اسرت  امیرخر  سکسکه

ایرن  دیدی انتقرادی بره رررد     تا با دهدقرار میاختیار خواننده دموکراسی، این فررت را در

دیگرری اد ایرن کشرور را بره نظراره بنشریند؛        هچالش بکشد و جنبمفاهی  بپردادد، آنها را به

های ااهری، امروده بره  فاه اجتماعی و جذابیتهای عکمی، ررغ  پیشرفتهایی که عکیمقوله

اند؛ همان نظامی کره برا شرعار آدادی و    ساالر تبدیل شدهجهت حفظ نظا  سرمایه ابزاری در

های متفاوتی را ساالنه اد سراسرر جهران در نیرل بره امیردی واهری روانره        اقکیت دموکراسی

ست که او ه  تحرت تراثیر ایرن    دندگی مردی اامیرخانی روایت  بیوتنکند  مردهای خود می

امریکرا  بره  « گری دنرده »های عکمی غر  در جسرتجوی  پیشرفت هتبکیغات گسترده و مشاهد

ها، آدادی و انسانیت( ای جز مرگ )در معنای عا  آن  مرگ اردشکند، اما تجربهمهاجرت می

در واقرع،  ، بیروتن  شرود  فنا محکو  مری به « دگربودگی»جر   شود و درپایان بهعایدش نمی

گفتمران  هرای رایرش   ککیشره  کوشد با اسرتفاده اد است که درآن امیرخانی می 1«ضدروایتی»

ای، اد ایدئولوژی نظا  ن ولیبرالیسرمی پررده برردارد،    بسیار هوشمندانه هچندفرهنگی، به نحو

                                                           
1. Counter-narrative 
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 جهرانی بریش اد   بردگی نروین گیری شکل چالش بکشد و بر نقش این نظا  درارولش را به 

 اکید کند أپیش ت

 

 منابع

 .، تهران  انتشارات عکمیوتنیب  1396  امیرخانی، ر

  پایان نامه کارشناسی ارشد دبان و ادبیات فارسی، وتنسبک شناسی رمان بی  1361بشیری،    

  دانشگاه عالمه طباطبایی  تهران

نوشته رضا  وتنبیبررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان   »1361  ،  و اسدیان   رادقی، د

  31-12 ( 99) ، فیکنامه مطالعات مکی  « امیرخانی

، نقد ادبی«  شناسی اجتماعی رمان بیوتننشانه  »1363   ، بیجاریباستانی خشک و  س ،فرهنگی

(21  )121-112  

نشریه   («امیرخانی رضا) بیوتن رمان در دداییآشنایی شگردهای»  1369  ر، جعفریو   غ، کافی
  29-6 ( 31) ،دیباشناسی ادبی

بررسی و تحکیل رمان بیوتن با تأکید بر شخییت و شخییت »  1396ر    ی، و حامدی  گرجی،  

  193-191(  1)1 ،دوفیکنامه مطالعات داستانی«  پردادی

بررسی مؤلفه های طنز در رمان »  1369  ن، مردبانفقیه مکک   و س، مقد رالحی و د ،نگاری

-39 ( 1) ،یفیکنامه مطالعات نظریه و انواع ادب «.پسامدرن بیوتن بر اساس دیدگاه سیمپسون
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