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  چكيده
 او. دانـد   مي سياسي كنشي را ادبيات كه است تانانگلس معاصر نويسان  نمايشنامه ازجمله باند ادوارد

 واكـاوي  را غربـي  جامعـة  در اقتـدارطلبي  نـوين  هاي  شيوه و داري  سرمايه سلطة ماية  درون خود آثار در
 بـه  هايش  نمايشنامه در باند. داند  مي اجتماعي خشونت گسترش را نوين هاي  شيوه اين حاصل و كند  مي

 -سياسي هاي  سازمان و تهاجمي داري  سرمايه گسترش نتيجة كه اجتماعي فراگير خشونت شناسي  آسيب
 زيـرزمين  نمايـشنامة  در رو، ازايـن  پـردازد؛   مـي  اسـت،  آن از ناشي نظارتي و امنيتي نهادهاي و اقتصادي

 و نظـارتي  نهادهـاي  رشـد  كـه  شود  مي كشيده تصوير به م2070 سال در آخرالزماني اي  جامعه) 2004(
 و خـشونت  تروريـسم،  و گسـسته   ازهـم  را انـساني  ارتباطات آن، در اريد  سرمايه ساختارهاي گسترش
 پيشرفته هاي فناوري از استفاده با زيرزمين در سراسربيني و نظارت اين. است شده نهادينه آن در نظارت

 پـساسراسربين،  مايـة   درون اسـت  آن بـر  پژوهش اين لذا گيرد؛  مي صورت دقيق سراسربيني و اطالعاتي
 منظـور  ايـن  به. كند بررسي زيرزمين در را تروريسم گسترش ماهيت و قدرت وكوييپساف ساختارهاي

 بـه  مربـوط  هـاي  شناسـي   آسـيب  و مـردم / امپراتـوري  دوگانـه  با مرتبط هاي  نظريه قدرت،  زيست مفهوم
 -سياسـي  نقـد  بـراي  بودريـار  و نگري و هارت فوكو، از ترتيب  به امروزي جهان در تروريسم گسترش
 بر حاكم قدرت كه است آن از حاكي پژوهش اين نتيجة. شوند  مي كار گرفته  به يشنامهنما اين اجتماعي
 و خـشونت  گـسترش  براي عاملي گيرد،  مي صورت پساسراسربين نظارت هاي  شيوه با كه غربي جوامع
  .است جهاني جامعة سطح در تروريستي هاي جويي تالفي

  .باند سيال، نظارت امپراتوري، زيرزمين، تروريسم، پساسراسربين، قدرت، زيست :ي كليديها واژه
__________________________________________________________________________ 

* E-mail: jalal.farzaneh@gmail.com 
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  مقدمه -1
 خود اوج به آن، از ناشي هاي  خشونت و تروريسم كه دانست قرني بايد را ويكم  بيست قرن

 ايـن  از نمادي واقع، در افتاد، اتفاق قرن اين آغاز در كه م2001 سپتامبر يازدهم فاجعة. رسد  مي
 فنـاوري  ابعـاد  همـة  بـستن  كـار  بـه  بـا  يستيترور عمليات اين. است جهاني ناامني و خشونت

 شـهروندان  از تعدادي شدن به كشته  و داد قرار هدف را جهاني تجارت قلب نمادين اي  گونه  به
 بـه  غربـي  كـشورهاي  حملـة  بـراي  اي  بهانـه  فاجعـه  همين ديگر، سوي از. منجر شد  آمريكايي
 و خـشونت  جنـگ،  گـسترش  بـراي  عـاملي  و تروريـسم  بـا  مبـارزه  واهـي  هدف با خاورميانه

 هـاي   دولـت  هـاي   كشورگـشايي  و تروريـسم  واقع، در. گرديد جهان نقاط ديگر در جويي  تالفي
 جهان سراسر در جنگ و خشونت گسترش به يكديگر، مخالف ظاهر  به قطب دو عنوان  به غربي

 هديد آفريقا حتي و خاورميانه منطقة در نيابتي هاي  جنگ در امروزه ها  خشونت اين آثار. انجاميد
 كـرده  سـرايت  نيـز  غربـي  كـشورهاي  خـود  به انتحاري تروريسم صورت  به آن دامنة و شود  مي

  .است
 و عوامـل  جـستجوي  بـه  انديـشمندان  از بـسياري  كـه  موجـب شـد    گـسترده  خشونت اين

 و غربـي  موضـوع  گيـري   شـكل  راسـتا،   درايـن  و بپردازنـد  تروريـسم  گيـري   شكل سازوكارهاي
 مطالعـه  را كـشورها  ديگر و خود كشورهاي شهروندان با غربي هاي  حكومت برخورد چگونگي

 و داري سـرمايه  سـازي  جهاني دربارة پردازي نظريه با) Baudrillard( بودريار رابطه، اين در. كنند
 صحبت شهرونداني از مردم/ امپراتوري دوگانه پيشنهاد با) Hardt and Negri( نگري و هارت
 از را منطقـي  مقاومت هرگونه امكان غربي هاي  تحكوم قدرت اِعمال سازوكارهاي كه كنند  مي
  .اند كرده سلب آنان
 كـه  اسـت  نظارتي سازوكارهاي مديونِ را خود گسترش جهاني، قدرت اين ديگر، سوي از
 فـراهم  نـاملموس  و گسترده سراسربيني اطالعات، هاي  فنّاوري از استفاده با پسامدرن دنياي در
 نـشانه  را غرب جامعة ساختار فقط) Foucault( فوكو نظر از سراسربين اگر واقع، در. آورند  مي

 ،)297 ،1977 (بود گسترده غربي جامعة سطح در را نظارت و حبس الجزاير  مجمع و بود گرفته
 استيالي براي را آن جهاني قدرت كه است ابزاري امروزي پسامدرنِ جامعة در سيال سراسربين

  .گيرد مي كار  به جهاني شهروندان و ها ملت ديگر بر خود سلطة
منجـر   جهاني جامعه سطح در گسترده خشونتي به كه سيال سراسربيني و فراگير قدرت اين

 نگرفتـه  قـرار  واكـاوي  مـورد  سياسي علوم انديشمندان و شناسان  جامعه آثار در تنها شده است، 
. اسـت  فتـه گر قـرار  انتقـاد  مورد و يافته بازتاب نيز معاصر نويسان  نمايشنامه آثار در بلكه است،
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 ايـن  در بانـد . كـرد  اشـاره ) Bond( بانـد  ادوارد اثـر  زيـرزمين  نمايشنامة به توان  مي ميان،  دراين
 و يافته  سازمان تروريسم خشونت، كه كشد  مي تصوير به را) dystopia (شهري  ويران نمايشنامه،
 و نـاملموس  مرزهـاي  بـه  جنگـي  آوارگان و راند  مي حكم آن در هميشگي و ناملموس نظارت
  .شوند مي پناهنده آن ناپيداي
 نمـادين  جامعـة  در قـدرت   زيـست  كـاركرد  چگـونگي  پيگيـري  نوشـتار،  اين از هدف لذا،
. اسـت  نمايـشنامه  ايـن  اجتمـاعي  بافـت  در سيال نظارتِ اِعمال چگونگي و زيرزمين نمايشنامه

 شافـزاي  بـراي  قـدرت   زيـست  دسـت  در ابزاري كه پساسراسربين گسترش ماية  درون رو،  ازاين
 ديـدگاه  تطبيـق  بـا  همچنـين، . شود  مي بررسي زيرزمين در است، خود مجازي و فيزيكي قلمرو
 دغدغـة  اين امروزي، جهان در يافته  سازمان تروريسم و خشونت گسترش داليل دربارة بودريار
 كـه  نقـشي  بررسـي،  ايـن  پـي  از مشخـصاً . گـردد   مـي  مطالعـه  نمايشنامه اين در جهاني فراگير
 نمـادين  جامعـة  در دارد، شـدگان   رانـده   حاشيه به خشم و خشونت انگيختنبر در قدرت  زيست

  .شود مي بررسي زيرزمين

 نظري  چارچوب-2
  قدرت پسافوكويي  ساختار-2-1

 هـاي   هويـت  حـضور  و پيدايش و آمده وجود به متكثر هايي  فرهنگ از امروز جهاني جامعة
 گـسترش  بـا  جديـد  داري  سـرمايه  نظام حال،  بااين. است شده آن تداوم باعث فرهنگي چندگانة
 بـراي  شهروندان فرهنگ و زندگي شيوة كردن همگون در سعي جهاني سطحي در خود سيطرة

 همچـون  منـداني   انديـشه  نظر از قدرت جهاني ساختارِ اين. دارد خود اقتصادي قدرت گسترش
/ اتـوري امپر دوگانـة  تعريـف  بـا  مند  انديشه دو اين. دارد پسافوكويي سازوكاري نگري و هارت
 كـه  كننـد   مـي  معرفـي  فراگير قدرتي را غرب  اقتصادي - فرهنگي غلبة از ناشي امپراتوري مردم،

 گـردد   مي نهادينه ها  آن اجتماعي رفتارهاي در و »كند  مي تسخير را شهروندان پيكرهاي و اذهان«
  .)23، 2001هارت و نگري، (

 آن طبـق  كه خورد  مي پيوند سازوكارهايي با جهاني نوين نظم و قدرت مفهوم ترتيب، بدين
 نظـر  از. گيـرد   مـي  قرار سلطه زير و شود  مي تعريف گيرد،  مي شكل سوژه عنوان  به شهروند يك

 اذهـان  كـه  گـردد   مـي  اِعمـال  سـازوكارهايي  طريـق  از جهـاني  قـدرت  امـروزه  نگري و هارت
رت و  هـا ( دهنـد   مـي  شـكل  رسـاني   اطالع هاي  شبكه و ارتباطي هاي  نظام طريق از را شهروندان

 آگاه آن به انساني هاي  سوژه آنكه  بي پيكرها، و اذهان هدايت بر انديشه اين .)24،  2001نگري،  
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 را قدرت بتوان است غيرممكن« كه است شبيه بسيار فوكو ديدگاه اين به و كند  مي تأكيد باشند،
). 52 ،1972 (»نباشد آن منشأ قدرت كه ندارد وجود نيز دانشي كه  چنان كرد؛ اِعمال دانش بدون
 نهادهـاي  بستن كار به با و دانش/ قدرت دوسوية رابطة از استفاده با غربي فرهنگ فوكو نظر از

 دهـد  مـي  شـكل  را انـساني  هـاي  سوژه اند،  گرفته شكل دوسويه رابطة اين از طريق  كه اجتماعي
)1988، 39.(  

 گـذار  حلـة مر بـر  قـدرت  هاي  فناوري دربارة فوكو ديدگاه معتقدند نگري و هارت كه  چنان
ــضباطي جامعــة از ــه ان ــت نظــارتي جامعــة ب ــد مــي دالل  فوكــو، نظــر از .)23-22، 2001( كنن
 خـود  نظـارت  دامنـة  هـا،   نابهنجاري و هنجارها دربارة هايي  مؤلفه تعريف كنار در ها  فناوري اين
 كـه  باورنـد  ايـن  بـر  نگـري  و هـارت  حال،  بااين بودند؛ گسترده اجتماعي قلمروهاي همة بر را
 در را مدرنيتـه  بـه  وابـسته  اجتمـاعي  هـاي   گـستره  نخـستين  مراحـل  انـضباطي  هاي  ناوريف اين
 و اذهـان  انقيـاد  و تعريـف  بـه  امـروزه  كـه   انـضباطي  هـاي   فناوري  و )23،  2001(گرفت    مي بر

. انـد  گـشته  منتقل پسامدرن جامعة به قدرت اِعمال هاي  روش با پردازند،  مي شهروندان پيكرهاي
 همچنـان  انقيـاد  و انـضباطي  قـدرت  هـاي   مؤلفـه  كـه  دارنـد  اعتقـاد  فكـر مت دو ايـن  درهرحال،

 از نظـارت  جامعـة « ترتيب بدين. است كرده تغيير ها  آن شكل فقط و اند  مانده  باقي نخورده  دست
هـارت و نگـري،     ( »گستراند  مي پسامدرن جامعة فضاي در را خود و گذرد  مي مدرنيته مرزهاي

2001 ،23(.  
 قـدرت  تمركـز  كه  درحالي واقع، در. شود  مي مطرح اينجا) biopower (قدرت  زيست مفهوم
، 2005اُفـارل،    (اسـت  بـوده  افكـار  و هـا   پيكره بر تأثير طريق از فرد بر نظارت ايجاد انضباطي،

 بـر  سـلطه  و ها  آن زندگي شيوة بر تأثير طريق از شهروندان بر غلبه با قدرت  زيست نقش ،)106
 ؛)63 ،2009كلـي،    (كننـد   مـي  زنـدگي  آن در كه است  يعموم فضاي و) polis ( شهري  زيستِ
 بـه  پـسامدرن  جامعة به فراگير قدرت گسترش براي آغازي نقطة بايد را قدرت  زيست رو،  ازاين

. زنـد   مـي  پيوند ما زمانة به را مدرن عصر در قدرت فراگيري مفهوم برداشت، اين. آورد حساب
 بـه  محابـا   بـي  و پردازد  مي نيز افكار و تماعياج روابط نيازها، تعريف به قدرت  زيست واقع، در

 كـه  فراگيـر  قـدرت  اين). 32،  2001هارت،   و نگري (شود  مي وارد شهروندان اجتماعي  زيستِ  
هـاكس،   (اسـت  اقتـصادي  و سياسـي  ايـدئولوژيك،  نامنـد،   مي امپراتوري را آن هارت و نگري
2003، 181.(  
هـاكس،   (شوند  مي تبديل خود آگاهي دگانكنن  كنترل به مردم پسامدرن، جامعة در نتيجه، در
 اختيـار  كننـد   مـي  تـصور  باآنكـه  ها  انسان متأخر، داري  سرمايه قلمرو در رو،  ازاين ؛)173 ،2003
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 نظرية به كه فرايندي اند؛  گشته بدل صرف هايي  ابژه به دارند، دست در را خود اجتماعي زندگي
  ).168 ،2003هاكس،  (است كنزدي بسيار) self-enslaving (خودبردگي دربارة فوكو

  قدرت زيست برابر در  تروريسم-2-2
 در. گـستراند   مـي  جهـان  شـهروندان  بـين  را خودبردگي فرايند امپراتوري شدن شمول  جهان

 بـدل  تـسخيرگر  سـازوكاري  به قدرت  زيست امپرياليستي سازوكار از استفاده با امپراتوري واقع،
 سـاختاري،  چنين). 62، 2001نگري،  و هارت (كند مي برداري  بهره عموم زندگي از كه گردد  مي

 اجتمـاعي  و فـردي  تكثر هاي  گونه همة محاباي  بي سازي  يكپارچه به خود شدن جهاني با همراه
 كـه  اينجاسـت ). 392-391 ،2001نگـري،    و هـارت  (گيـرد   مي عموم از را فرديت و پردازد  مي

 شده  گنجانده هايي  سوژه توليد به اتوريامپر واقع، در. گيرد  مي شكل مردم/ امپراتوري ميان تضاد
  ).32 ،2001نگري،  و هارت (پردازد مي خود قدرت زيست بافتار در

 نيـز  چندان است، شده نهادينه شهروندان اذهان در بودريار نظر از كه بنده/ خدايگان دوگانه
 هـاي   گونـه  ايـن  اسـت  معتقـد  بودريـار  كـه   چنان). 104 ،1975 (ماند  نمي پاسخ  بي آنان سوي از

 قـدرت  ايـن  تثبيـت  امكـان  كه ها  فرهنگ و ها  گونه ،)individuals (افراد ازجمله تكثّر مختلف
 طريـق  از هـم   آن جـويي   تالفي فكر به اينجاوآنجا اند،  كرده فراهم خود نابودي بهاي به را جهاني
 ،واقـع  در). 9 ،2003 (انـد   افتـاده  تروريـستي  هـاي   روش بـا  خود رفتة  ازدست تكثرِ گيري  بازپس
 از اي  گـسترده  طيـف  واسـطة   بـه  را بشر زيستي وضعيتِ جهاني قدرت اين است معتقد بودريار

 نيـز  جانـشين  انديـشة  هـيچ  بـه  ظهـور  اجازة و درآورده خود اختيار در ساالرانه  فن كاركردهاي
 بـاقي  تروريـسم  طريـق  از هـم   آن وضـعيت  تغييـر  سوداي جز اي  گزينه هيچ رو،  ازاين. دهد  نمي
 بـر  را واحـد  اي شـبكه  نهايـت  در« كـه  جهـاني  نظـام  ايـن  كه است  چنين).9 ،2003 (ماند  نمي
 حاشـيه    بـه  ديگـري  آن، نتيجـه  در و كنـد   مي مصادره خويش نفع به را امكانات تمام ،»سازد  مي

 ،2003 (دهـد  تغييـر  را قوانين خشونت به توسل با كند  مي وادار را نابودي حال در و شده  رانده  
8-9.(  

  نظارت و ين پساسراسرب-2-3
 سـلطة  و قـدرت  زيـست  سوي  به آن فوكويي مفهوم در قدرت فراگيري اَشكال كه طور  همان

 و )panopticon (سراسربين مفهوم دو اند، داده شكل تغيير جهاني سطحي در قدرت زيست اين
 اصـول .  اسـت   گرفتـه  خـود  بـه  جديد شكلي خود ماهيت حفظ با نيز) surveillance (نظارت
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 انگلـس  و مـاركس  كـه  سـياليتي  اسـت؛  بـوده  سـياليت  مبناي بر نخست از يتهمدرن گيري  شكل
)Marx & Engels (وسـايل  انـدازه  بـي  تسهيل و توليد ابزارهاي پرشتاب پيشرفت نتيجه را آن 

 غربي تمدن جذب را ها  ملت ترين  ناهمگون سياليت، اين داشتند باور و دانستند  مي جمعي  ارتباط
 آنچـه  هر و كرد  مي متمايز پيشين هاي  دوران از را مدرنيته كه يتيسيال). 12 ،2007 (كرد خواهد

  .)12 ،2007(برد  مي هوا به و كرد مي ذوب يابد، قوام آنكه از پيش بود، سخت و سفت كه را
 داري  سـرمايه  قلمرو در و پسامدرن شرايط در مدرنيته، در مدام شكل تغيير و ناپايداري اين
 آنچـه  سراسـربين،  شـكل  از نظارت پسامدرن، جامعة در. ستا كرده پيدا بيشتري شدت متأخر،

 قلمروهـاي  به و رود  مي فراتر ديد،  مي مدرنيته از حاصل اجتماعي نهادهاي معماري در فوكو كه
 ازجملـه  الكترونيكي و اينترنتي فناوري از حاصل مجازي فضاهاي همچون ديگري سيال بسيار
) Bigo( بيگو كه  چنان واقع، در). 10 ،2013ليون،   و بومن (شود  مي منتقل مداربسته هاي  دوربين
 هـر  پاي رد گردد،  مي اِعمال سياسي امنيت حفظ بهانة به اينجاوآنجا كه نظارت اين است معتقد
 پـي  را) جـانوران  مـردم و   سرمايه، اطالعات، كاالها، ازجمله (است حركت حال در كه را آنچه
 راسـتاي  در نظـارت  در شـكل  تغيير اين). 109،  2011(پردازد    مي ها  آن از مراقبت به و گيرد  مي
 بومن (آورد  مي وجود به نيز را سيال نظارت و رود  مي پيش سيال مدرنيتة به مدرنيته شكل تغيير
 چيز هر از پيش را سيال مدرنيتة اصلي ويژگي) Bauman(بومن   رو،  ازاين ؛)10 ،2013ليون،   و

 سـياليتِ  ايـن ) Lyon( ليـون  نظر از). 11 ،2006 بومن، (داند  مي آن پساسراسربيني ماهيت ديگر
 معتقـد  بـومن ). 59،  2005(گـستراند     مي اي  فرامنطقه و جهاني سطحي در را قدرت نظارت، در

 كـه  زايـي   حساسيت و پاگير  و    دست هاي  جنبه اينترنتي و الكترونيكي سراسربينِ ساختار در است
 داشتند، وجود نگهبانان فيزيكي حضور و فضا جداسازي واسطة  به بنتامي، سراسربينِ فناوري در

ليـون،   و بـومن  (گـردد   مـي  ايجاد نامحسوس و سيال سراسربين از اي  گونه و گردند  مي برطرف
2013 ،16.(  
 را قدرت هاي  اهرم كه آناني پساسراسربين، شرايط از حاصل قدرت روابط در« ترتيب،  اين  به

 كنند،  مي مشخص قدرت هاي  شبكه اين در را ديگران سرنوشت وسيله  بدين و اندازند  مي كار به
 پايـانِ  ).11 ،2006 بـومن،  (»گردند محو و شوند خارج دسترس از آساني به توانند مي لحظه هر

 گـر   نظارت ميان كه است اي  دوسويه ارتباط پايان« بومن، نظر از پساسراسربين آغازِ و سراسربين
 و فراگيـر  همچنـان  قـدرت  مرحلـه،  يـن ا در حال، بااين ).همانجا (»دارد وجود شونده نظارت و

 نظـارت  از شـكلي   به بنتام سراسربين در آن متمركز شكل از نظارت امروزه،. است كننده  هدايت
 دهـد   مـي  اجـازه  قـدرت  هـاي   اهـرم  بـه  و است گرديده تبديل) dataveillance (ها  داده ابزار با
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 ،2005سيمون،    (دهند رشگست را افراد اجتماعي و فردي روابط و زندگي بر خود دائم مراقبت
13.(  

 نمايشنامه  نقد-3
  زيرزمين و ويكم بيست قرن جنون باند،  ادوارد-3-1

 ويكـم   بيـست  قـرن  جنايت عنوان با خود نمايشنامة بر كه يادداشتي در) Bond( باند ادوارد
 بـه  را آن بـر  حـاكم  هـاي   سـازمان  و فناوري اقتصاد، كه كشد  مي تصوير به را دنيايي نويسد،  مي
 برهـوتي  بـه  را پـسامدرن  جامعـة  اساسـي،  نهاد سه اين باند نظر از. اند  كرده تبديل شهري  يرانو

  شناسـي   آسـيب  همان بازتاب واقع در باند نگراني  دل اين). 191 ،2000 (اند  نموده تبديل سترون
 او احمـق،  مقدمة در. بود كرده اشاره آن به احمق نمايشنامة مقدمة در پيش قرن ربع او كه است

 ساالري  ديوان و سازماني سازوكارهاي از صرفاً فرهنگ، ابزارِ بردن كار به جاي  به كه را جوامعي
 انـساني  روابـط  و گردند  مي خشونت بازي ميدان شهرهايشان كه داند  مي جوامعي برند،  مي بهره
 عاجتمـا  نـام  به چيزي «تاچر، مارگارت قول به اگر پس). 5 ،1380 (پاشد  فرومي كلي  به ها  آن در

 دوبـاره  سـاختاري  بلكـه  جامعـه  نـه  مانـد،   مي باقي آنچه ،)105 ،2014بيلينگام،   (»ندارد وجود
 ديده آنكه  بي« كه است امنيتي سربازان و گسيخته  عنان فناوري ساالري،  ديوان توسط يافته  سازمان
 ).191 ،2000 باند، (»روند مي رژه آسمان در گويي شوند،

  اقتـصادي  -اجتمـاعي  نتايج از خود بيني  پيش و نوليبرال سياست از خود شناسي  آسيب باند،
 نمايـشنامه،  حـوادث  بااينكـه  واقع، در. آورد  مي صحنه به زيرزمين نمايشنامه در را سياست اين

 جـاي   جـاي  در نـامرئي  سـربازان  حـضور  افتند،  مي اتفاق كوچك اي  كاشانه زيرزمين در همگي
 نمايـشنامه  افراد اذهان آنان ناگهاني حضور از ناشي ناامني و ترس و شود  مي احساس نمايشنامه

  .است انباشته را
 را آدمكـي  كاشـانه،  صاحب و نمايشنامه زن شخصيت ،)Joan( جوآن نمايشنامه، ابتداي در

 صـورت،  بـدون  عروسـكي  واقـع،  در آدمـك . كـشد   مي پايين زيرزمين هاي  پله از خود دنبال  به
 حـالتي  هـا   ملحفه و ها  پارچه زدن گره با تنها شسر و باالتنه وپا،  دست كه است ساده و پوشالي
 و گويـد   مـي  سـخن  آدمـك  جـاي   بـه  بازيگري صحنه، ديگر سوي در. اند  گرفته خود به انساني
 آدمك به بازيگر، اين با صحبت جاي  به نمايشنامه ديگر شخصيت دو حال،  بااين كند؛  مي حركت
 كاشـانه  پنجـرة  آدمـك،  كـه  شود  مي مشخص آغاز همان از. گويند  مي سخن او با و كند  مي نگاه
 از دزدي بـا  را خـود  زنـدگي  كـه  آدمـك . است شده او كاشانه وارد دزدكي و شكسته را جوآن
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 پناه جوآن كاشانه به سربازان دست از فرار هنگام گذراند،  مي اي  زنجيره هاي  فروشگاه و ها  مغازه
 و شـود   مـي  آدمـك  عجيب لهجة متوجه جوآن كه شود  مي تر  پيچيده زماني شرايط،. است آورده
 كـه  شـود  مـي  مشخص رود، مي پيش داستان كه  همچنان. ندارد تعلق او كشور به آدمك فهمد  مي

  .است شده وارد جوآن زيستگاه به و گذشته مرز از كه است غيرقانوني اي پناهنده آدمك
 كـه  است دهشتناكي كشي  نسل از ناشي كه برد  مي رنج شديدي بسيار رواني آسيب از آدمك

 در را مـردان  همـة  كـرده،  حملـه  آنان زندگي محل به سربازاني. است افتاده اتفاق او زادگاه رد
 و انـد   بـرده  ديـواري  پـشت  به را او مادر و پدر و آدمك سپس،. اند  كشته و كرده جمع اي  گوشه
 روانـي  آسـيب . بكشد را خود والدين از يكي اند  كرده وادار را او و گذاشته او دست در كاردي
 آدمـك  دنبـال   بـه  كه سربازاني فراگير و هميشگي حضور و برد  مي رنج آن از آدمك كه شديدي
 او تـا  كنـد  تهيه آدمك براي اي  گذرنامه بخواهد )Jack(جك   از دارد  مي آن بر را جوآن هستند،
. كنـد  زنـدگي  امنيت در آنجا و شود پناهنده نمايشنامه، دنياي در نامعلوم جايي شمال، به بتواند
 كند  مي است، طلب  آورده دست به ها  مغازه به دستبرد از آدمك كه را پولي عوض، در هم جك
 و روانـي  شـديد  حملـه  يك در نمايشنامه انتهاي در نيز جوآن. دزدد  مي را پول نيز نهايت در و

  .كند مي پخش صحنه سراسر در را آن درون محتويات و كند مي تكه تكه را آدمك آميز خشونت
 بـه  توجه با توان مي گيرد،  مي صورت زيرزمين غيرانساني و سترون يايدن در را كه  خشونتي

 نمايـشنامه  ايـن  متن در قدرت  زيست گسترش و نظارت سراسربيني، بر كه هايي  مؤلفه و عناصر
 ذكرشـده  نظـري  چـارچوب  كاربست ترتيب، بدين. داد قرار واكاوي مورد هستند، پيگيري قابل
  .برساند ياري زيرزمين نمادين فضاي شناختي جامعه و اسيسي خوانش به تواند مي مقاله اين در

 قدرت زيست و امپراتوري ،زيرزمين -3-2
 شـهروندان  از خاص قشري نمايندة موجود شخصيت سه از هركدام زيرزمين نمايشنامة در
 در كـه  اسـت  قـدرتي  روابط بازتاب نحوي  به نيز شخصيت سه اين ميان روابط و هستند جهاني
 و تروريـسم  كه آمده زيستگاهي از نمايشنامه آدمك. دارد وجود اقشار اين يانم تر  كالن سطحي
 واقـع،  در او. اسـت  افتـاده  اتفـاق  آن در وحشتناكي كشي  نسل و كرده ويران را آن داخلي جنگ

 عنـوان   بـه  حـاال  و نهـاده  پـا  سـاالرانه غربـي     فن امپراتوري گسترة به است كه  جهاني شهروندي
 از. اسـت  سـرگردان  آن شـهرهاي   كـالن  ناشناخته فضاي در گشته  ويران و ديده  آسيب اي  پناهنده
 زنـدگي  غربي شهر  كالن اين گسترة در كه است معمولي و ساده شهروندي نيز جوآن سو، ديگر
 جامعـه  عـادي  افـراد  و قـدرت  ميان فاصل حد در جنايتكار و مجرم يك عنوان  به جك. كند  مي
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 نـه  و هـستند  قدرت فراگير نظارت اجرايي ابزار كه تاس سربازان از يكي نه او. كند  مي زندگي
 جـك  ترتيـب،   اين  به. بگيرد قرار) multitude (تأثير بدون جمعيت ميان كه است معمولي فردي
  .دارد قدرت مرز در انگلي  زندگي
 زيـرزمين  مخـوف  فـضاي  در. نمايد  مي رخ آغاز همان از مردم/ امپراتوري دوگانة واقع، در

 سـيطرة  تحت آغاز همان از را آنان مردم زندگي ابعاد همة به خود نامرئي شگستر با امپراتوري
 هـيچ  نمايـشنامه  در. اسـت  ناديـدني  فراگيـر،  و حاضـر  جا  همه قدرتِ اين. است درآورده خود

 قدرت، ابزار و عوامل تنها اين و آيد  نمي ميان به دارند، دست در را قدرت كه افرادي از سخني
  .دارند حضور نمايشنامه جاي جاي در كه هستند سربازان، يعني

 نمايـشنامه  ايـن  سراسـر  در قدرت  زيست حضور بر زيرزمين در قدرت بودنِ حاضر جا  همه
 دوگانـة  در امپراتـوري  ديگـر  سـوية  مـردم  اكثريـت  در ميـان   فردي عنوان  به جوآن. دارد داللت

 تـأثير  حـت ت شـدت   بـه  اش  زنـدگي  كـه  اسـت  معمـولي  فـردي  او. دارد قـرار  مردم/ امپراتوري
 واقـع،  در. كند  مي زندگي آن در كه است  عمومي فضاي و) polis (شهري زيستِ سازوكارهاي

 آگـاهي  بهتـر،  عبارت به يا ندارد چنداني خودآگاهي اجتماعي و سياسي شرايط به نسبت جوآن
 رزيـ  را جامعـه  افـراد  دائماً سربازان داند  مي باآنكه او. است كاذبي  آگاهي شرايطش به نسبت او
 و خـود  اجتمـاعي  زندگي كردن هدايت در خود كامل ناتواني به نمايشنامه طول در دارند، نظر
  .گردد مي آگاه آن به دادن شكل
 بـرد،   مـي  رنج شديد روحي مشكالت از كه را آدمك دارد قصد جوآن نمايشنامه، ابتداي در

 متوجـه  كار اين انجامحين  . كند هدايت سراسربيني و نظارت از رهايي و آزاد اي  منطقه سوي  به
 آنكـه   بي امپراتوري واقع، در. است نكرده درك چندان را خود پيراموني شرايط تغييرات شود  مي

 رخنـه  افراد ذهن و روح در چنان بگذارد، جاي  به افراد اجتماعي زندگي شرايط تغيير از ردپايي
 تغييـر  متوجـه  غيرقـانوني  مهـاجر  يـك  ورود بـا  جوآن مانند معمولي شهروندان كه است كرده

 دزديـده  اش  كاشـانه  زيـرزمين  از آدمـك  هاي  پول فهمد  مي جوآن كه هنگامي. گردند  مي شرايط
 عـوض  پيرامـونش  دنيـاي  كـه  شود  مي متوجه تازه است، ناتوان كاري هر انجام از او و اند  شده
 ايطشر كه است بوده قدرتي قرباني فقط باشد، داشته دخالت تغيير اين در آنكه بدون او و شده

  :است داده تغيير را اش زندگي

 من اطراف چيزها اين ها  سال اين همه. فهمم  نمي رو خودم بر و دور دنياي ديگه من
 انگار. هستم رهاشده من. نيستن واقعي ديگه ها خيابون. ديدمشون نمي من و افتاده مي اتفاق
  ).181 ،2006 باند، (مهاجرم خودم كشور تو
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 كـردن  تأثير  بي چگونگي و افراد شهري زيستِ بر قدرت ثيرتأ را قدرت  زيست كه  درصورتي
 آنگـاه  دارنـد،  نقـش  خـود  اجتمـاعي  زندگي در اي گونه به آنان كه  درحالي بدانيم، ها  آن مقاومت
 شـهروندان  واقـع  در. اسـت  مشاهده قابل كامالً نيز جوآن زندگي بر قدرت  زيست تسلط فرايند
 چارچوب در شده  تعريف هنجارهاي اساس بر خود ايرفتاره كنترل به خودشان بدانند، آنكه  بي

). 62 ،2009كلـي،    (كننـد   مـي  هـدايت  آن سـوي   به نيز را ديگران حتي و پرداخته قدرت  زيست
 را شـهروندان  زنـدگي  كـه  فوكـو  ديـدگاه  ايـن  بـه  اشـاره  بـا  نگري و هارت كه است چنين  اين

 عنـوان   به قدرت« پسامدرن جامعة در كه كنند  مي تأكيد داند،  مي قدرت  زيست براي اي  مايه  دست
 روابـط  همـة  گـسترة  در زمـان   هـم  و آنـان  پيكرهـاي  و افراد آگاهي عمق در گر  هدايت نيرويي
  ).24، 2009كلي، ( »شود مي پراكنده اجتماعي
 ازايـن   پـيش  كه كرده  مي زندگي سازوكارهايي رعايت با بداند آنكه بدون جوآن زمان، اين تا
 زنـدگي  بـه  بيگانـه  آدمكـي  ورود بـا  تنهـا  اكنـون  و بـوده  ردهكـ  تعريـف  او براي قدرت  زيست
 و هـارت  كه  چنان او. است خويش كشور در بيگانه فردي هم او خود كه برد  مي پي اش  شخصي
از  نيـز  اش  زنـدگي  نـوع  حتي كه بوده شده  تبديل قدرت براي اي  مايه  دست به دارند، باور نگري

  .است شده مي تعريف قدرت طريق اين
 دريافت براي الزم پول آوردن فراهم از خسته جوآن كه هنگامي نمايشنامه، نجمپ صحنة در
 زيـست  بر حاكم قدرت كه است شده متوجه كامالً ديگر گردد،  بازمي زيرزمين به جعلي ويزاي

 از كـه  غـروري  و گرفتـه  بـر  در را او كامل طور به قدرت،  زيست همان يا او، شهري و اجتماعي
 او نـاتواني  با حاال كه بوده كاذبي  آگاهي تنها است، داشته خود كوچك و گرم كاشانة در زيستن

 واقـع،  در. گـردد  مـي  مـشخص  گرفتـه اسـت،   بـر  در را او كه قدرتي  زيست مرزهاي از فرار در
 بـين  همـاهنگي  ايجـاد  بـا  قـدرت   زيـست  كند،  مي تعريف را قدرت  زيست آندرسون كه  چنان  آن

 است چنين  اين )30،  2009كلي،  ( سازد  مي را افراد اجتماعي و شهري زيست نيروها چندگانگي
 قـدرت   زيست توليدِ آن، از حاصل ظاهري رضايت و  اجتماعي زيست شود  مي متوجه جوآن كه

 زنـدگي  آپارتمـان كـوچيكي    همچـين  تـوي  كـه  باليدم  مي خودم به خيلي من«: پيرامونش است 
  ).191 ،2006 باند، (»كنم تركش كه آرزومه حاال كردم، مي

 جهـان  شـرايط  كه رسد  مي آگاهي اين به او كه است جوآن خانة به آدمك ورود از پس اتنه
 بـر  آنچـه  از آگـاهي  از پس او. نيست خوشايند نيز چندان كند،  مي زندگي آن در كه كشوري و

 خود به شدت  به را او ذهن كرده، تعريف او براي آدمك آنچه كند  مي اقرار است، گذشته آدمك
  .كند بيرون خود ذهن از را كشي نسل وحشتناك تصاوير تواند نمي او و است كرده مشغول
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 كـه  جـك . است  شدن   جهاني فرايند يادآور همچنين و ديگر دنياي نمايندة آدمك واقع، در
 مخـوف  سـربازان  بـا  خـود  همكـاري  بـه  سـپس،  و شـود   مـي  شناخته اجتماعي بزهكاري ابتدا

 واحـد  بـا  پـولي  او از مرزهـا  سـوي  آن بـه  آدمـك  دادن فـراري  بـراي  كند،  مي اقرار نمايشنامه
 جهـان  در بانـد  نظـر  از كـه  است معني بدان اين. كند  مي درخواست) Eurodollar( »يورودالر«

 كه هنگامي رو،  ازاين آميزد؛  مي هم در اروپا اتحاديه و آمريكا اقتصاد) م2070 سال (آينده فرضي
 كنـد   مـي  تأكيـد  كنـد،  هدايت شمال در فرضي كشوري سوي  به را آدمك است تالش در جوآن

 شـمال  اگه حتي تو«. شود  مي خودش كشور در موجود شرايط مانند زودي  به نيز شمال وضعيت
 جـا   همـه . هـستيم  اآلن ماهـا  كـه  شـه   مي چيزي همون هم شمال. كنه  نمي تغيير چيزي بري، هم

  ).191 ،2006 باند، (»دونم مي حاال همين از رو اين من. شه مي طوري همين

  قدرت زيست برابر در ديگرساخته تروريسمِ و زيرزمين -3-3
 غربـي  و از سـوي كـشورهاي      قدرت  زيست گسترش وسيلة  به واقع در كه سازي  جهاني اين
 و ريـزد   مـي  هم به را كشورها ديگر سياسي و اقتصادي اجتماعي، ساختارهاي گيرد،  مي صورت
 كـه  اينجاسـت . بلعـد   مـي  خـود  در را ديگـر  شـناختي   مردم و اجتماعي فرهنگي، هاي  گونه تنوع

 بـراي  عـاملي  اسـت،  يافتـه  گـسترش  قدرت  زيست قدرتمند ابزار با كه مردم/ امپراتوري دوگانة
 جهـاني  قـدرت  كـه  زمـاني « بودريـار،  نظر از. گردد  مي جهان در تروريسم و خشونت گسترش
 در دهـا كاركر از مهيبـي  تـراكم  چنـين  كه زماني آورد،  درمي انحصار به حد بدين تا را وضعيت
 وجـود  انديـشه  از جانـشيني  شـكل  هـيچ  كـه  زماني و باشد داشته ساالر وجود   مردم تشكيالتي
 بانـد،  (مانـد   نمـي  بـاقي  تروريـسم  طريـق  از وضعيت تغيير براي تالش جز راهي باشد، نداشته
 اي  گونـه  همچون و شود  مي توليد سلطه پيكرة در كه است ويروسي مانند نتيجه، ؛ در )9 ،2003

 باند، (كند  نابود مي  است، شده توليد آن در كه را پيكري) counter-apparatus (دستگاه -پاد از
2003، 10(.  
 آدمـك  واقـع،  در. نمايانـد   مـي  را خود آدمك نمادين شخصيت در خودتخريبي از گونه  اين
 او اقلـيم  بـه  كـه  هايي  تروريست شايد و سربازان. است آن توليدكنندة و تروريسم قرباني خود،
 را او و گذاشـته  او دسـت  در كـاردي  آنـان . انـد   ساخته نژند  روان آدمكشي او از اند،  كرده حمله
 از نمودي بلكه خشونت، از نمادي تنها  نه كار اين. بكشد را خود والدين از يكي اند  كرده مجبور
 ،زيرزمين ششم بخش در. است بخشيده آدمك به فراگير خشونت اين كه است جديدي هويت
 روشـني   بـه  آدمـك  بشود، جنايتي مرتكب او مبادا تا دارد  برمي را آدمك كارد نجوآ كه هنگامي
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 هويـت  سـند  همچـون  بلكه نيست افراد كشتن يا دفاع براي اي  وسيله فقط كارد كه كند  مي بيان
  .اوست

 يـه  ممكنـه . كـس   هيچ. نيستم هيچي من. بودم گفته بهت قبالً. خوام  مي رو كاردم من
. رفتـه  يـادش  شم  گذشته كه كسي  هيچ همين شم  مي اونوقت. دمكر چيكار كه بره يادم روز
 بانـد، (خـودم    بـه  ورود بـراي  منـه  گذرنامـه  كارد اين. اَم  كي من كه گه  مي هم به كارد اين

2006، 194(.  

 در. شـود   مـي  جبران دارد، دست در او كه كاردي با آدمك رفته  ازدست هويت ترتيب، بدين
 و قـومي  هويـت  بودريـار  نظـر  اسـاس  بر كه دارد قرار فراديا از دسته آن ميان نيز آدمك واقع،

 و تروريـسم  به گرايش با حاال و اند  داده دست از جهاني قدرت استقرار بهاي به را شان  فرهنگي
 دسـت  بـه  را خـود  اجتمـاعي  و قومي فرهنگي، هويت تنها  نه كنند  مي سعي دست در سالحي با

 مـادر،  و پـدر  آدمـك  نيـز  اينجا. )9 ،2003 باند، (نددار  نگه امان در نيز را خود جان بلكه آورند
 و اسـت  داده دسـت  از هستند، دخيل هويتش ساختن در كه را هايي  مؤلفه همة و اقليم فرهنگ،
 بـه  خـود  هويـت  يافتن براي ابزاري عنوان  به اند،  نهاده دستانش در سربازان كه را كاردي ناگزير
 در كـه  باشـند  هـايي  تروريـست  نمـاد  سـربازان  يـن ا كـه  كند  نمي تفاوتي واقع، در. گيرد  مي كار

 بـا  زمينـي  و هوايي حمالت در كه غربي نظاميان از اي  نمونه يا كنند  مي شركت نيابتي هاي  جنگ
 اي  جويانـه   مداخلـه  رفتارهـاي  چنـين  نهايـت،  در. كشند  مي را ديگر مردمان خود افزارهاي  جنگ
  .انگيزد برمي را جهان شهروندان ديگر جويي انتقام حس
 تروريسم گسترش بودريار ديدگاه به شبيه بسيار تحليلي در بيلينگام كه است دليل همين به

 مـسري  اي  پديـده  را زيـرزمين  نمايـشنامة  در فراگيـر  خـشونت  و امروزي جهان در غيرعقالني
 انـساني  خـشونت «: دارد  وامي خشونت به نيز را آنان و كند  مي مسخ را خود قربانيان كه داند  مي
 كـه  كـسي  ميـان  باشـد،  شـده  برانگيختـه  ديگران سوي از تهديدي توسط كه شونتيخ آن حتي
  .)135 ،2003 باند، (»كند مي برقرار تاريك پيوندي اسلحه، خودِ و گيرد مي دست در سالح
 سـاختارهاي  كـردن  جهـاني  در را خـود  گونـاگون  اَشـكال  كـه  فراگيـر  جهـاني  قدرت اين
 نمـايش  به خود قدرت  زيست گسترش طريق از شهروندان هويت تعريف و سياسي -اجتماعي
 نمـاد  در تروريـسم  ايـن  اما گردد؛   مي تروريسم و خشونت گسترش براي عاملي است، گذاشته
 غربـي  شـهرهاي   كـالن  از يكي در اي  كاشانه در و گذرد  مي قدرت اين مرزهاي از دوباره آدمك
 و فكـر  در فقـط  تروريسم ينا نمايشنامه، پايان در كه اينجاست توجه قابل نكتة. شود  مي ساكن
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 شـهر   كـالن  ايـن  از شـهروندي  كه جوآن ذهن به ويروسي مانند بلكه ماند  نمي باقي آدمك روان
  .شود مي وارد نيز است غربي
 هنگـام  آدمك كه وتابي  پيچ مشاهدة با جوآن ناگهاني، عطفي نقطة در و نمايشنامه انتهاي در
 و شـود   مـي  پرخاشـگر  و منطق  بي خشن، فردي هب تبديل ناگاه به دهد،  مي خود به هايش  كابوس
. انگـارد   مـي  وحـشت  و خـشونت  عامـل  اسـت،  تروريـسم  قرباني خودش كه را معصوم آدمك
 در نمايـشنامه  هـشتم  صـحنة . گـردد   مي منتقل نيز جوآن به خشونت ويروس كه است چنين  اين
بيلينگام،  (كند  مي درمتبا ذهن به را ديونيزي هاي  نمايش كه است آييني نمايشي دربرگيرندة واقع

 پيكر و دارد  برمي را كارد جوآن كه است خردي  بي و خشونت جشنوارة همين در. )137،  2014
 كـشورش  هـاي   ويرانـي  و هـا   قانوني  بي ها،  خشونت همة عامل نظرش از كه را آواره مهاجر اين

ـ . اينجا ميان همين براي). كنند  مي درنگ (مهاجرها«. كند  مي تكه  تكه است،  ميـان  اينـا . هـا   هبيگان
 هـامون   فروشگاه از رو غذامون. بگيرن َازمون رو سرزمينمون. بگيرن ازش رو آدم خونة كه اينجا
 مـادرش  و پـدر  اجبـاري  كـشتن  بهانة به را آدمك جوآن ادامه، در). 201 ،2006باند،   (»بدزدن
 را كـار  ايـن  ديگران دستور و اجبار بدون و خودش ضعيف نوجوان اين گويي كند،  مي محكوم
  :است داده انجام

 كـشتن  از تـر  سـخت ! طبيعتـه  بـه  احترامي  بي! راحتيه كار. كشتي رو مادرت و پدر تو
 كـردي،  تـو  كـه  نيرنگ و خدعه همه اون بعدِ! ... خودته اجتماع به احترامي بي! هاس  غريبه
 گروگان رو من اون! انتحاريه گذار  بمب يه ]آدمك[ اون! ... شيطاني تو! ... ام  زنده هنوز من

  ).201 ،2006باند، ! (گرفته

 بـه  شـروع  اي  بيگانـه  زبـانِ  بـه  جـوآن  كه است رواني فروپاشي و بدبيني لحظات همين در
 كـرده  مـي  صـحبت  آن بـه  هـايش  كـابوس  در آدمك ازاين، پيش كه زباني كند؛  مي كردن صحبت
 كه است چنين  اين .كند  مي مبتال يكي  يكي را خود قربانيانِ خشونت، ويروس ترتيب،  اين  به. است
 ضـد  و نژادپرسـتانه  افكـاري  بـه  تبـديل  شرايط اين در جوآن جويانه  صلح و آزادانديشانه افكار

 غربـي  شـهروندان  از دسـته  آن رفتار با توان  مي را جوآن نهايي دلهرة و ترس. شود  مي مهاجرتي
 در خـود،  مردانِدولت و ها  رسانه نژادپرستانه و مهاجرتي ضد شعارهاي از متأثر كه دانست مشابه
 سـخنان  بيلينگـام  سـبب،   ايـن   بـه  برنـد؛   مي سر به نژادها ديگر و مهاجران به نسبت شديد ترسي

 و بنـدي   جملـه  نظر از را سرزمينش و خانه اشغالِ از او ترس و مهاجران درباره جوآن هراسناك
بيلينگـام،  ( كنـد  مـي  تـشبيه  غربـي  كـار  محافظه هاي روزنامه هاي سرمقاله از اي  چكيده به واژگان
2014 ،138(.  
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  زيرزمين نمايشنامة در پساسراسربين و سيال  نظارت-3-4
 واقـع،  در. گيـرد   مـي  قـرار  قـدرت   زيـست  خـدمت  در سيال نظارت زيرزمين نمايشنامه در

 مداربسته هاي  دوربين همچون الكترونيكي هاي  فناوري از استفاده با بار  اين سراسربيني ابزارهاي
 اگـر  حتي :گويد  مي جوآن آپارتمان به  به ورود از پس آدمك. گيرند  مي ظرن زير را افراد تك  تك

 رو،  ازايـن  كردنـد؛   مي اش  شناسايي مداربسته هاي  دوربين ديدند،  نمي دزدي هنگام را او سربازان
 فـضاي  گـسترة  در بلكه فيزيكي مرزهاي محدودة در نه نظارت، در سياليت از استفاده با قدرت
 هاي  محدوده كه) مداربسته هاي  دوربين تصاوير و ها  داده هاي  پايگاه نتي،اينتر هاي  شبكه (مجازي
 مردمـان  آسـاني   بـه  و) 11 ،2013ليـون،    و بـومن  (گـردد   مـي  گـسترده  نوردند،  درمي را فيزيكي

 هـاي   دوربـين  فراگيـر  و دائـم  خيـره،  نگـاه  واقـع،  در. گيـرد   مـي  نظر زير را زيرزمين نمايشنامة
 مكـاني  و زمـاني  هـاي   محـدوديت  از كـه  آورنـد   مـي  وجود به را ييپسافوكو نظارتي ،  مداربسته
 آدمـك  كه است سيالي نظارت چنين). 147 ،2005فين،   (رود  مي فراتر سنتي نظارت در موجود

 اين. نيست امان در خيره نگاه اين از نيز آنجا آدمك اما است، كشيده جوآن خانه زيرزمين به را
ــرار ــك فيزيكــي ف ــساس شــرايط از را آدم ــد نمــي راسربينپ ــومن، نظــر از. رهان  ســاختار در ب

 آوري  فـن  در كـه  زايـي   حساسيت و پاگير  و  دست اينترنتي و الكترونيكي هاي  جنبه پساسراسربين
 برطـرف  داشـتند،  وجود نگهبانان فيزيكي حضور و فضا جداسازي واسطة  به بنتامي، بين سراسر
 ؛)11 ،2005فـين،    (شـود   مـي  دايجـا  نامحـسوس  و سـيال  سراسـربين  از اي  گونـه  و گردنـد   مي

 است، حاكم زيرزمين نمايشنامة افراد بر كه پساسراسربيني شرايط و فراگير نظارت اساس،  براين
 توسـط  لحظه  به  لحظه جوآن رفتارهاي :گويد  مي جوآن به جك كه شود  مي مشخص بيشتر زماني

 از يكـي  زنيـ  خـودش  گويـد كـه     مـي  او به حتي جك. است شده  مي كنترل حكومت و سربازان
 شـدي،  خـارج  بانك از تو كه لحظه همون«: است بوده گرفته نظر زير را جوآن كه بوده افرادي
 تـو  هـم  هـايي   رابـط  يـه  آدمـك  بگـم  ارتـش  بـه  تونم  مي من ... زد زنگ ارتش به بانك معاون

 بلكـه  نكـرده،  تهيه جعلي گذرنامة آدمك براي تنها  نه جك). 190 ،2006 باند، (»داره كشورمون
  .شود گرفته نظر زير او است تا بوده ريابزا

 شـديد  هـاي   دلهره و خوابي  بي دچار جوآن كه است فراگير نظارت اين از شدن آگاه از پس
. دارد قـرار  قـدرت  خيـرة  نگـاهِ  زيـرِ  نيـز  خـود  كوچك كاشانة در كه داند  مي حاال او. گردد  مي

 داره ارتـش  حاال همين ماالًاحت. كنم روشن رو المپ تونم   نمي حتي. بخوابم نتونستم ]ديشب[«
ــه نظــارت پــساسراسربين، شــرايط در واقــع، در ؛)191 ،همــان( »كنــه مــي نگــاهمون  از تنهــا ن
 شـونده   نظـارت  كننـدگي   خـودكنترل  و نظـارتگر  شـدنِ   ناديـدني  فراگيري، همچون هايي  ويژگي
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 هريشـ  فـضاهاي  و خريد مراكز كار، هاي  محيط به را خود گسترش دامنة بلكه است برخوردار
 را شهروندان كيفري و سياسي اقتصادي، هاي  داده همة بندي  رده و تحليل امكان و كشاند  مي نيز
 بـه  مجهـز  جامعـة  در رابينز، و وبستر نظر رو، از   ازاين آورد؛  مي فراهم جامع و پيچيده سطح در

ـ   بـه  تبـديل  اجتماع كليت بلكه كارخانه و زندان تنها  نه اطالعات، الكترونيكي فناوري  از اي  هگون
 آگـاهي  از پـس  جوآن). 72 ،1988وبستر،   و رابينز (گردد  مي نظارتي و مراتبي  سلسله سراسربينِ

 در و زنـداني  يـك  ماننـد  خـود  خانـة  در نيز حال  تابه برد  مي پي كه است فراگير نظارت اين به
 از رو چيـز   همـه  نباشـي،  آزاد كـه  وقتي«. است كرده  مي زندگي مهاجر فردي همچون كشورش
 »منـه  زنـدون  خونـه  ايـن . كـنم   مـي  زنـدگي  مهاجر يه مثل خودم كشور توي من. دي  مي دست

  ).191 ،همان(

  نتيجه-4
 هـاي   شيوه از خود نگري  آينده زيرزمين در نمادين اي  جامعه كشيدن تصوير به با باند ادوارد

 نتـايج  و بـرد   مـي  صـحنه  بـه  را غربـي  هـاي   از سـوي قـدرت     برسـاخته  جهـانِ   زيست بر سلطه
 جهـان  شـهروندان  آينـدة  و فعلـي  زنـدگي  بر را عملكرد اين از ناشي ساحتي  تك سازي  يجهان
 سـازوكارهاي  از اسـتفاده  بـا  جامعـه  بـر  حـاكم  قـدرت  زيـست  زيـرزمين  در. كنـد   مي بيني  پيش

 خـود  سـيطرة  بـه  را مـردم  زنـدگي  افزاري،  نرم و ارتباطي هاي  فناوري وسيلة  به و پساسراسربين
 افـراد  اجتمـاعي  و فرهنگـي  زيست هاي  شيوه تسخير با قدرت  زيست ينا همچنين،. اند  درآورده
 را تروريـسم  و خشونت و شده زيرزمين اجتماعي و سياسي ساحت در هايي  جويي  تالفي باعث
  .است پراكنده جامعه در

 نظـري  چـارچوب  در شده  مطرح هاي  مؤلفه با زيرزمين  اجتماعي -سياسي خوانش رو،  ازاين
 ايـن  همچنـين، . دارد تطبيق تروريسم گسترش داليل و پساسراسربين قدرت،  زيست شامل مقاله

 بانـد  بـراين،   عالوه شود؛ گرفته كار به نيز باند آثار ديگر براي وتعديل،  جرح با تواند  مي خوانش
 خـود  اجتماعي سياسي و  هاي  نگراني  دل بيان براي اي  رسانه را ادبيات كه است نويسي  نمايشنامه

 انتقـادي  گفتمـان  تحليـل  پژوهـشي  روش بـا  بانـد  آثار سياسي خوانش ،دليل همين به. داند  مي
 اين در وانموده غربي جامعة شناخت براي او هاي  نمايشنامه نمادين جامعة شناخت در تواند  مي
  .باشد مؤثر آثار
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