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This article focuses on the concept of rhizome and its relation with ‘bio-power’in Kamila 

Shamsi’s Home Fire (2017) through the perspective of cultural studies. Deploying the 

Faucauldian concept of bio-power and focusing on the techniques of adaptation, the article 

tries to discuss how the post-colonial West has imposed the biopolitical discourse through 

‘norms’ and concepts like social purity, ‘collective identity,’ and ‘ethnic ontology.’ To this 

end, notions of ‘difference,’ ‘deterritorialization,’ and ‘reterritorialization’ have been 

explored. It is argued that with domination of ‘exceptional situation,’especially after 

September 11th, the silence imposed upon the minority groups, and their banishment into 

‘bare life,’ terror and religious fundamentalism seem inevitable outcomes. Shamsi’s work is 

an attempt to challenge western bio-politics at a time when heterogeneity is the rule of the 

day; rhizome and polyphony the inalienable features of life, and ‘becoming’ rather than 

‘being’ the very essence of man. At this time, in Shamsi’s view, the source of one’s identity 

should be located in ‘difference,’ and hierarchical discourses should succumb to horizontal 

equality. 
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  ها:واژهکلید

، «تفاوت»قدرت،  -ستیز زوم،یر

 یبازقلمروساز گونه،یداعش، آنت

با استفاده از  سندهیپردازد. نو یم« قدرت -ستیز»و ارتباط آن با مفهوم  «زومیر» یدهیپد یبررس  حاضر به  یمقاله

 یو تمرکز بر موضوعات یفوکو، دولوزو گاتار رینظ یمنتقدان اتیاز نظر یریگو بهره  یمطالعات فرهنگ کردیرو

 -است که چگونه غرب پسا یادیپرسش بن نیاپاسخ به  یپ در «ییقلمروزدا»و « تفاوت» ،«یبازقلمروساز»رینظ

همچنان  «یتیقوم یشناخت یهست»و  «یجمع تیهو» میو مفاه یبر اصل جهانشمول دیکوشد با تأک یاستعمار م

( نوشته 2017) یآتش خانگمنظور کتاب  نیکند؟ بد لیمعاصر ،تحم یچندفرهنگ یدرت را بر فضاق -ستیگفتمان ز

قدرت بر  -ستیز رگفتمانیبا تمرکز بر تأث شود تا یم یبررس ،یسیانگل -یمعاصر پاکستان یسندهینو  ،یشمس الیکام

در  «تیهو»و « اصالت» رینه نظشناسا یهست میتالش غرب در حفظ مفاه یمهاجر به چگونگ تیاقل یمدن اتیح

 یدهیو ظهور پد یافراط یتیقوم یهاجنبش  یریگشود که شکل  یاستدالل م نیبپردازد. چن یمراتبچارچوب سلسله 

با  یقدرت در غرب است. در واقع شمس -ستیز یلیبه گفتمان تحم یعیطب یواکنش ریاخ یهاترور و داعش در دهه 

 یها(و گفتمان یجهان/یقدرت )مردانه/غرب -ستیگفتمان ز نیر سوفوکلس، به بازنمود چالش باث گونه،یاقتباس از آنت

و  یافق یکردن رابطهکوشد با برجسته  یم یبر آن وپردازد.افزون -ی( در عصر حاضرمهیدر حاش/یرغربیغ/نانهخرد )ز

سوال برد، بلکه بر ضرورت  ریرا ز برالیل یگراانسان  یتنها اصل جهانشمول ،نهیاجتماع اتیح یزومیر تیماه جهیدر نت

 .«تیهو»است تا  «اوتتف»بر اصل  یکند که مبتن دیتأک یگفتمان فیبازتعر
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 مقدمه .1

مختلرف،   هرای  ، در برابر گرروه  طلبانه یآزاد های جنبش یرگی و شکل تهیپسامدرنآغاز    
امرر   نیر ا امرد یشرود. پ  دهیآنها همگام با گفتمان حاکم شرن  یگشود تا صدا هیدر حاش ینیافق نو
 نیر برود. از ا  هیدر حاش تیاقل یو ظهور آثار برجسته در حوزه یادب نینو یهاانیجر یریگ-شکل
از  دندکوشری  ها جنبش گریاز د شیب یتیو قوم ینژاد های تیو اقل یسمینیفم های انیجر ان،یم
 یببرنرد. نقطره   خود بهره یو اجتماع یاسیبه اهداف س لیم یدر راستا یابزار یبه منزله اتیادب

 «هرا  تیخرد روا» ینیگزیجا یدر راستا یفرهنگ یفضا فیازتعرب بر تالش ها گروه نیاشتراک ا
 جهان رییتغ یامر به منزله نیا کنیبود؛ ل برالیل گرای جهانشمول انسان «های تروای کالن» با

و  ادبری  آثرار  در هرا  کره در طرول قررن    رفرت  یحاکم بر غرب به شمار مر  یو ادراک فلسف ینبی
 یبرجسرته آثرار   برازخوانی  ها گروه نیاز نقطه نظر ا رو،نیشده بود. از ا «سازی یعاد» یفرهنگ
حراکم   «یگریخرود/د » یشده سازی یعاد یهدوانگار دنکشی ته و به چالشیگفتمان مدرن یادب
 دنیشرن   جره، یو در نت یسنت ادبر  فیدر بازتعر ژهیو یاز راهبردها یکی توانست یآثار ، م نیبر ا
 تهیپسرامدرن  اتیر دبدر ا جیرا کیاز تکن یکیاقتباس به  رونیباشد.از ا هیدر حاش های گروه یصدا
 ظهرور مسراوات   یفضا را بررا  ،یسمیبرالیگفتمان ل یبردن ساختار عمود رسوالیشد تا با ز لیتبد

 نیر فرراهم آورد. در ا  تهیپسرامدرن  یمرورد ادعرا   یو مذهب ینژاد ،یقوم ،یتیجنس یو برابر طلبی
گفتمران   یغربر  هرای  اسطوره یتا با بازخوان دندیزنان، کوش ژهیبه و سندگانیاز نو یاریبس ان،یم

را براز   یدیر جد یفرهنگر  یایر غرب را به چالش کشرند و جغراف  یپرستانهمردساالرانه و گاه نژاد
 کنند. فیتعر

 یسروفوکلس بره صرورت تررا د     یکه بعدها از سرو  گونه،یداستان آنت ر،یاساط نیا انیاز م   
مورد اقتباس قرار گرفته  نسندگاینو یاست که بارها از سو یشد، از جمله آثار یسیبازنو گونهیآنت

خرود   اتیر نظر نیری تب یدر راسرتا  گونره یکه از اسرطوره آنت  یو منتقدان لسوفانیاست. عالوه بر ف
برا   یمتعردد  سرندگان نوی—براتلر  ثیر و جود ژک ی الکان، تا گرفته هگل از—اند کرده دهاستفا

بره   ریر اخ های ب را در دههغر یسمیبرالیو نئول یسمیبرالیتا گفتمان ل اند دهیاثر کوش نیاقتباس ا
 الیکرام  ی( نوشرته 2017) یآتش خرانگ به  توان یآثار م نیا نیدتریجد یچالش کشند.  از جمله

 دهیخود کوشر  یدر اثر برجسته یکرد. شمس ،اشارهیسیانگل -یمعاصر پاکستان یسندهینو ،یشمس
تکثرگرا و چندصدا را در غرب  ینه تنها امکان ظهور گفتمان یاثر فاخر ادب نیا یسیاست تا با بازنو
جهانشرمول   وصردای  به گفتمان تک ریناگز یترور را واکنش یدهیکشد، بلکه پد ریمعاصر به تصو
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و  تیر قوم ریر نظ یجسرورانه از موضروعات   یتیروا یآتش خانگ.در واقع، کند یمعرف یسمیبرالینئول
نظررات   یالدر البره  کوشرد  یمر  سندهیمسلمان در عصر حاضر است که در آن نو تیقوم گاهیجا
 سرازی  بپرردازد ترا عرالوه برر برجسرته      ینرژاد  های دگاهیبه انعکاس د یمتنوع به نحو یاسیس

 یکنرد کره همره    نییموضوع را تب نیمسلمان در غرب معاصر ا تیقوم هیعل عدالتی یب یمقوله
 یو افراطر  یریکفت یها-و ظهور گروه یکنون تیموقع یریحاضر در غرب در شکل گ های گروه
تندرو  یهاانیجر یشهری –اسالم  نجاای در –مذهب  یهستند و صرف مقوله میداعش سه رینظ

هرای   سرم یمکان» کننرد  ی( اشاره م2011) مسکالنکوطور که مکالی و همان رایز ست؛یدر غرب ن
ا نگررش وی ر  یمتعددی در تبدیل یک فرد به فردی تندرو به خدمت گرفته می شرود ترا نحروه   

نرژاد و   یزیتبر ی)به نقل از نوروز ای و توده یگروه ،یفرد«: قرار داده یا عوض کند ریتحت تأث
 یغرب و فرصت یافراط دگاهیانعکاس د یدر راستا یتالش یسخن، اثر شمس گری(. به د35 ویپورگ
ت مطالعرا  کررد یجسرتار برا اسرتفاده از رو    نیر ا رو،نیاست.از ا یغرب «یگرید» شدن دهیشن یبرا

 ریر نظ یو تمرکرز برر موضروعات    یدولوز و گاتار رینظ یمنتقدان اتیاز نظر یرگی و بهره یفرهنگ
 از منظرور : اسرت  هرا  پرسرش  نایر  پاسخ بره  پی در «ییقلمروزدا»و « تفاوت» ،«یبازقلمروساز»
 -سرت یگفتمران ز  دنیبه چالش کشر  یدر راستا زومیر یاز مقوله یچگونه شمس ست؟یچ  زومری

تررور   یدهیر قردرت و ظهرور پد   -سرت یگفتمران ز  یدر غرب استفاده کرده است؟ رابطهقدرت  
 توانررد یاقتبرراس مرر نیررچگونرره ا سررت؟یاز اقتبرراس اثررر سرروفکلس چ یشمسرر سررت؟هدفیچ

 کند؟ نییرا در غرب تب دیجد یفرهنگ یفضا فیو تعر یبازقلمروساز
بره قردمت گفتمران     کوشرد  ینه تنهرا مر   گونهیانت یدوباره از اسطوره یبا خوانش یشمس اثر

تمردن را   نیاشاره کند، بلکه در تالش است تا خشونت پنهان در ا یقدرت در تمدن غرب -ستیز
 یمر  نیافشا کند. بنرابرا  یغرب بر دموکراس یادعا رغم یآن عل یکتاتورید تیسازد و ماه یعلن
خاص در کنرار   یژگیو نیآن برشمرد؛ ا تیبودن ماه یرا در چالش یخانگ آتش وتق ینقطه توان
 هرای  کتاب ستلی در ها  مدت یبرا یآتش خانگاثر ، سبب شد که  یو پسامدرن یخیتار تیماه
اثر  یهنوز به بررس یادیپرفروش بودن اثر، منتقدان ز رغم ی. علردگی قرار بوکر من زهیجا دیکاند
مرر   »تحت عنروان   یفرزانه دوست یبه مقاله توان یجمله آثار موجود م از. اند نپرداخته یشمس
مسرلمان و   یاسرپورا ید ی( اشاره کرد کره بره مقولره   1397) «کیاسپورید یسو ه و تن استیس

 «یشمسر  الیکرام  یآترش خرانگ  : اهویر خشرم و ه » گرر ید یمتمرکز است. مقاله هراسی اسالم 
بره موضروع    واکاسرپی  «دادن گوش استیس»بر  تمرکزاست که با   مبریکلر چ ی( نوشته2018)
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برچرالش   ی. اما کمتر منتقرد پردازد یآنها م یصدا شدن دهیو شن یافراط تاقلی به«دادن گوش»
 فیبرر برازتعر   یمبنر  یقدرت پرداخته و بر تالش شمس -ستیز یگفتمان دوقطب هیعل یاثر شمس

اسرت.   معاصرر متمرکرز شرده    اتیح یزومیر تیبر ماه  دیتأک قیاز طر برالیل یگفتمان انسانگرا
آن  «گرایی اصالت»و  برالیگفتمان ل «یقوم شناختی یهست» یبردن فلسفه رسوالیبا ز یشمس
 یپاکسرتان  گریاز آنها از د کیتفاوت هر نیپاشا و همچن یمتفاوت خانواده های تیهو شی)با نما
س ترالش  ترا برالعک   «یت فررد یهو»آبشخور  یبه منزله« تفاوت»بر   دیموجود در اثر( و تأک ها

 ارائره دهرد و علرت شرکل     تره یمدرن -مواجه با اختالط حاکم بر پسا یبرا دیجد یدگاهیکرده تا د

 از آنها را ارائه کند. یریشگیو راه پ یابی شهیرا در غرب ر یافراط های گروه یرگی
 خیاز تار یزومیر یاقتباس: خوانش ینظر چهارچوب

 کننرد  یمر  انی( به صراحت ب2009) "کلمه تا بوم "در کتاب از چیراجان و سانجا رادنو یجول
 یزن در دو دهره  سرندگان ینو یآنها خصوصاً از سو یسیو بازنو کیکالس ریکه پرداختن به اساط

 جره یآثرار و در نت  نیر ا یو اسرتعار  کیسرمبول  تیر ماه یافشرا  یدر راسرتا  یدر واقع تالشر  ریاخ
(؛ چرا که گفتمران  3گفتمان قدرت است )نسبت به گذشته و  یاتریو پو نینو یها افق ییبازگشا

 تیروا نیاز ا یابزار یاست با استفاده دهکوشی ها منتقدان، در طول قرن نیحاکم، از نقطه نظر ا
 جره یو نژادپرسرتانه و در نت  بررال یل یانره گرای انسران « مردانه، یفکر یالگوها وستهیتداوم پ» ها
آثار نه  نیاز ا کیهر یرو بازخوان نی(. از ا4کند ) هیزنان را توج هیعل« خشونت» یحتو « کنترل»

 یحاکم، منجر شود بلکره مر   یدئولو یا جهیو در نت ها تیروا نیمجدد ا یابیبه ارز تواند یتنها م
 کند.   فیبازتعر یغرب را به چالش کشد و حت شناختی یگفتمان هست تواند
 ها روش نیاز بهتر یکی« با گذشته وستهیپ مکالمه» ای  «یاقتباس ادب»که  رسد یبه نظر م 
 ،یاست. اقتبراس ادبر  «  خرد های تیروا»و جهانشمول با «  کالن های تیروا» ینیگزیجا برای

  «یو همگن ییتک صدا ،جهانشمولی بر یمبتن خیتار تیروا -کالن یادعا» ن،ی یهاچ یبه گفته
اعرالم   نیشیآشکار خود را با اثر پ وندیپ ،علنی نحو ه (؛ چراکه ب174) برد یسوال م ریرا آگاهانه ز

(. قدرت تحول 3)همان  کشد یاثر خط بطالن م« اصالت»بر  یمبن ادعایی نوع هر  و به کند یم
کره   یمعن نیاست؛ بد "رییتکرار همراه با تغ" جادیروند در ا نیا ییمرهون توانا« اقتباس»بالقوه 
تکررار و   ،بررداری  بردون نسرخه   کنیولر  ن،یشر یپ یمشابه حادثره  ای حادثه یاقتباس یدر اثر ادب
 و «هرا -شرباهت  بطن در ها تفاوت»دادن  یامر جا نیا یجهی(. نت174)همان  شود یبازتکرار م
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عصرر    «ییچندصردا »از  تری جامع ریاست که در مجموع تصو «یگرید»و «  خود» نبی اجماع
 .دهد یارائه م زیپسامدرن ن
 «خیتار»است.  «خیتار»جهانشمول  تیروا زدری یفروم وهیش نیکه با ا یتیروا نتری یادیبن  

 "شرناختی  زبران  سراختار "هنگرام بره    نیدر ا شد یم یتداع «تیّنیع»و  «قیحقا»که همواره با 
 اریباشرد فقرط درظراهر بسر     "ینیع قتیحق"بر یاز آنکه مبتن شیکه ب کند یم دایپ لیصرف تقل

 هرای  گفتمران  گرر ید «خیترار » تروای کالن فروپاشی (. با105 نی یاست )هاچ قتیبه حق هیشب
هرر   د،یر خوانش جد نیدر ا شکند؛ می درهم  زیمربوط به آنها ن یجهانشمول و نظام سلسله مراتب

خراص   یکیدئولو یر کره برر نظرام ا    شوند یم یتلق یفرهنگ یساختار بازنمای ها از گفتمان کی
زمانمنرد و   «یتر یروا»صرف بره   «تیواقع»جهانشمول  گاهیاز جا «خیتار». تنزل کنند یلت مدال
 یطرور بره  آورد، می فراهم ها بروز و ظهور تناقضات و تفاوت یرا برا یمجال«  محور -تیموقع»

 رد ─ «تیر متن» گراه جای  بره  شد یم یتلق تیو واقع «قتیحق» یمنزله که آنچه در گذشته به 
 یدیجد یالگو ،یدر اثر اقتباس ن،ی. بنابراکند می سقوط ─کند یکه رونالد بارت مطرح م معنایی
 خیترار  یروندهشیو پ «یخط» یفلسفه آشکار با  یکه در تضاد شود یم حیو تشر نیتب خیاز تار

واننده اسرت  به خ بخشی یو آگاه خیتار یاصل انیمخالفت آگاهانه با جر نی(.  ا176است )همان 
 کرده است. لی( تبدیی)چندصدا هیپسامدرنت یلاص یاز راهبردها یکیکه اقتباس را به 

و  خیترار  یزومیر تماهی کردن آن در پررنگ ییاقتباس توانا زیمتما یژگیامر، و نیافزون برا 
ه در رغم آنک یعل ،«زومیر»است؛ چرا که  مراتبی گفتمان سلسله یبه جا یافق یتمرکز بر رابطه

و  نیدر سطح زم اهیگ یساقه»که در آن  کند یاشاره م یاهیگ یزندگ نوعی خود به یلغو یمعنا
 یزیر خرود  بره هرچ   یاستعار ی(،اما در معنا5 نی)زمبرل «کند یرشد م یافق یآن در راستا ریز ای

 ؛(4 همران ) زنرد  را رقرم   الیسر  ایو   ختهینامتناجس، ازهم گس ییفضا تواند یاطالق شود که م
 یناخودآگراه  یاست که نروع  گرید ینو و آرزوها های گفتمان ،یچندگانگ»که سرشار از  فضایی
را به ارمغران   ییچندصدا ینوع جهی( ودر نت7)همان  «زند یرا رقم م ایدن یاصل یختارهارها از سا

(. به 10)همان  برد می سر به  «تینیب» یاست همواره در نوع نندهیآنکه آفر نیکه در ع آورد یم
ایرن آثرار    سرر یطور علنی در برابرر هرر اقردامی بررای تف    آفرینندگی به تیاین ماه»سخن،  گرید

 مردار  تیموجود و فرامتنها مقاومت میکند و معنا را به امری مکانمند و موقع ساختارهایبرمبنای 
آثرار   نیر ا نییتب یبرا یاقدامامر آشکارا در برابر هر  نیا جه،ی(. در نت756 ی)طاهر« تبدیل میکند

 تیر موقع» امرری  و معنرا را بره   دهرد  می نشان مقاومت ها موجود وفرامتن یساختارها یبرمبنا
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در لحظره   یسرم یبرالیل یانره گرای گفتمران انسران   هرای  شهیکه فارغ از کل کند یم لیتبد «مدار
 :شود یم فیتعر

اسرت. .. .   انیو در جر برد می سر به انهیرد. همواره در مندا یانیپا ای انهیآغاز، م چیه زومیر  
قدر قدرتمنرد اسرت   حرف ربط آن نیاست. ا« و ... و ... و»بر حرف ربط  یمبتن زومیر هیما.[ درون
 یهمگر  ؟یقصرد چره دار   ؟ییاهل کجا ؟یرویکند. کجا م کن شهی( را رto be« )بودن»که فعل 
 ایر و  گرر ید زچی به زیچ کی از  بر مکان یمبتن یارتباط «تینیب»ر هستند.د ای دهفای یسواالت ب

 گرر یبلکره د  ریمسر  کی تنها است که نه انیدر جر یحرکت عرض کیبالعکس وجود ندارد، بلکه 
 (.5، 6)هزار  انیبدون آغاز و پا یندیفرا نوردد، یرا در م رهایمس

را برجسته  تیهو  «مدار تیموقع»اور و شن تیدر واقع ماه «نجایاکنون و ا»بر  یدیتأک نیچن
  ،ینرژاد  ،ییایر جغراف ،یخیتار شده نییتع شیاز پ های شهیها و کلآن دوانگاره یکه در پ کند یم
و  ینرژاد  یوبرا رنرگ براختن مرزهرا     پاشند یغرب فرو م یسمیبرالی،گفتمان ل یو مذهب یتیقوم

(.دولروز از  116)کل بروک دهد یم« ما و آنها»بهخود را  یجا« ما/ آنها»دوگانه  یانگار یفرهنگ
 :کند یم ریتعب «زویش»به  تیوضع نیا

پنداشرت از   یبلکره نروع   سرت، ی( نکیزوفرنی)اسک یروانشناخت ای مقوله ریتعب نیدر ا زویش  
شده از  فتعری شیاز پ های واره طرح ایثابت و  یهنجارها یالیاست که تحت است یسبک زندگ

[ ترا  گرذارد  یمر  شنمرای  را. بره  « شدن»و در حال  الیس «یخود»بلکه[ .—باشد ینم« خود»
 (.5است )همان  یرونیب یارهاکه مقهور هنج «یخود»

 گریکرد یدر کنرار   ینر بی جهان نیچند زآمی مسالمت یستیزدر واقع به هم «زویش» تیوضع  
و  یکپررارچگیو  شررود یته مررهنجررار شررناخ« شرردن»اشرراره دارد کرره در آن اخررتالط، اتصررال و 

 یسراختن چنردگانگ   برا برجسرته   زویسرخن، شر   گری(؛ به د81نیاست )زمبرل معنا یب ییمرکزگرا
کره بره طررز     یشرکند؛ سراختار  را درهرم  یسمیبرالیتفکر ل  «یرختنظام د»کوشد تا -یم تیواقع
گرفته  شناسی اهیگو تفکر در غرب را تحت الشعاع خود قرار داده است، از  تیواقع تیماه یبیعج

 سلسرله  ییسراختارها  یدرختر  هرای  . . . . نظرام یتا همه مکاتب فلسف ،شناختی ی.. . . [ تا هست

 . . . و کانرل  شروند  یم نییتب یمنابع خاص یاز سو تهیویسوبژکتنها معنا و هستند که در آ مراتبی

از .حضرور[ افرراد    شیپر  یدرختر  های اممعنا که نظ نای به: اند شده نتعیی شیاز پ یارتباط های
ساختارهاست )هرزار   نیقادر به ورود به ا شده نییتع های گذرگاه از صرفاً فرد و اند گرفته  شکل
18 ،16.) 
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-یارائره مر  «  برودن » اریثابت و واحد را به عنوان مع یتیهو"که  ،«یمدل درخت»در واقع،   
و  نرده یاز زمان است که از گذشته به سرمت آ  یخط رساختا»یبرنوع یاست ومبتن یدوقطب"دهد،

 ایر  زویش تی(؛ اما وضع78 نی)زمبرل رود یم شیجهت به پ کیو صرفاً در « است انیمر  در جر
 یاز ساختاراست؛ در پر  زیگر ینوع یاست؛در پ «نینو التیو تما رهایمس» یودر جستج« شدن»
)همران   «یتیجنسر  یطور کلر به ای، زنانه و مردساالر ،ینژاد خیحافظه و تار یفرا ییفضا افتنی»

-ضد» جهیمحدود به زمان حال و در نت یامریاز نقطه نظر دولوز و گاتار« شدن»رو  نی(؛ از ا122
 زنرد  یرارقممر  ینیو برازآفر  «یبازقلمروساز» یدر واقع نوع  «یادآوردی»اراست  و هر ب« حافظه
 یخاص رهرا مر   ین خط خود را از نقطهاست که در آ یانیشدن جر»سخن،  گری(.به د32)همان 
 نی(. برد 294هرزار   ،ی)دولروز و گاترار   «کنرد  یم معنا یمرجع را ب ینقاط به منزله تیو ماه کند

 یاستفاده م زومیر جهیشدن و در نت تیماه نییتب یدر راستا« گل و زنبور»منظور، دولوز از مثال 
 یهیر نامتجانس با حفرظ کل  یساختارها یوندیاز پ ییبازنما». از منظر دولوز مثال گل و زنبور کند
را  تیر هو یمتناقض کره مقولره   یهمزاد پندار یمواجه و نه استحالل؛ نوع نوعی هاست؛ تفاوت

 زومیر یذات های یژگی(. از منظر دولوز تناقض و عدم وحدت و295)همان  «کند یدچار چالش م
 «شود یتوافق منتج م یبلکه از نوع ست،ین ینوادگبر تبار خا یکه مبتن ینینشهم ینوع»هستند: 
 دگاهیر د یتبارشناسانه و برجسته کردن نروع  مراتبی امر حذف رابطه سلسله نیا امدی(. پ18همان 
 ای و رابطره « تفراوت »بر اصرل   یاست که از همان آغاز مبتن لوزد یاز سو «انهیانسانگرا -پسا»
نره   شرود  یمر « تفراوت »اصرل   یزاده تیر هو یمقولره که در آن  «گرایی اصالت»است تا یافق

 یبر دوانگاره یکه مبتن برال،یل یگرا-سو ه انسان یدولوز در واقع الگو یحالت نیبالعکس. در چن
 الیکه عالوه بر آنکره سر   کند یم فیرا تعر تیاز هو یو مدل شکند یاست، را م «یگریخود/ د»

که بر  یتیو قوم یتیجنس ،ینژاد یهاگو، تمام دوانگارهال نیا یجهیهست. در نت زین یبیاست ترک
و   «یری قلمروزدا»شرده و برا    واشرکنی  انرد  شکل گرفته برالیل یانهگرای اصل انسان نیا یمبنا
 توانرد  یمر  ینینرو  یاسیو س یفرهنگ یایها،جغراف-حوزه نیصورت گرفته در ا  «یبازقلمروساز»

 .خورد رقم 
 "رییر تکرار همراه با تغ"روند  نی.در واقع، همستیامر ن نیفراتر از ا یزیچ زیاقتباس ن تیماه

مشرابه   ای کره در آن حادثره   یرونرد  کنرد؛  یمر  لیتبرد  یزومیر یندیاست که اقتباس را به فرا
 نیبر  ی)و اجمراع  174 نی)هراچ  شود یبازتکرار م ایتکرار و  ،برداری بدون نسخه نیشیپ یحادثه
 سخن، گری(؛ به د176)همان  دهد یت مبدس  «یگرید» و«  خود»
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اسرت اگرر مخاطرب اثرر از وجرود مرتن        ریناگز تینامتنیب یاقتباس نوع یاقتباس به منزله  
است. .. .  هیدوسو ندیفرا ینوع نیباخت لیخائیم یاقتباس شده آگاه باشد. در واقع اقتباس به گفته

است.  یاصالت، وحدت و خودمختار رینظ کیرومانت -غالب پسا میچالش نسبت به مفاه ی. [ نوع
 (.21متعدد واضح و پنهان هستند )همان  های از نقل قول یبیکه متون ترک یالدر ح
 را به  تیو واقع «قتیحق»موضوع،  ایحادثه  کینسخ متعدد از  یافزون برآن، اقتباس با ارائه 

هرنروع   نی( و بنرابرا 105)همران   ددهر  یم لتقلی «شناسانه زبان ساختاری» و  «تیّمتن» گاهجای
 نرد یچراکره در فرا  کشرد؛  یبه چالش مر  یو آثار ادب یخیتار عیرا در برخورد با وقا یشیاند-مطلق
 یمشرابه سرازگار   یانجری در ها است و داستان «نجایاکنون و ا»محصول صرف  قتیحق قتباسا

)همران   رسند یو به تکامل م کنند یم رییاقتباس تغ ندیفرا یبه ناچار در ط شناختی ستیز های
 یمر  شیرا بره نمرا   «یبازقلمروسراز »و  «ییقلمروزدا» ینوع وستهیپ یآثار اقتباس جهی(. در نت30

گفتمان حاکم  تواند یمحور آنهاست وم زومیو ر ییچندصدا انه،یتکثرگرا تیماه بازتابکه  گذارند
 دگاهیر د ینر یع یمصداق «رییرار همراه با تغتک» یرا به چالش کشد. افزون بر آن اقتباس در معنا

 یزمران را نروع   دهرد  یکه از زمان ارائه م یدیجد فیاست. دولوز در تعر« زمان» یدولوز درباره
 بررال یل گرای انسان یکیالکتیگفتمان د یلهیتا بدان وس ندک یم فیتعر« با تفاوت مراهتکرار ه»

 یزیر چ چیاست را به چرالش کشرد. از منظرر دولروز هر     متقابل ثابت  یهابه دوانگاره یرا که متک
را تجربره کررده   « شردن »از  ینوع نکهیمگر ا گردد یکه در گذشته بوده است باز نم یطورهمان

و  دیر باشرد )تقل  گرر ید یزیر چ ییبازنمرا  توانرد  ینمر  یزیر گاه چ چین در گذر زمان هیباشد. بنابرا
در  زیر هرچ رود یم نیاز ب« (ی)کپ یگریاصل(/ دخود )» یدوانگاره نی(؛ بنابرایمحاکات افالطون

 یرا رقم م یافق یرابطه ینوع جهیشده و در نت فیتعر یگریقالب تفاوت و شباهت همزمان به د
 .زند
 خیاز تار یزومیضدر یتیقدرت : روا -ستیز
 پرردازد  یموضوع مر  نیا انی(، به ب1)مجلد  تیجنس خیخود، تار یفوکو در اثر برجسته شلیم

در  یناگهران  یرییر ابرراز آن دسرتخوش تغ   یمساله قدرت و نحوه یالدیم جدهیکه با آغاز قرن ه
قردرت   ،یساز و کار روابط اقتصاد رییبور وا و تغ یاجتماع ی.در واقع با ظهور طبقهشود یغرب م
 نینظررام نررو نیررشررد. در ا یدر کنترررل اجتمرراع ینینررو یراهکارهررا جررادیاز ا رینرراگزحاکمرره 

و اعمال قدرت بر حرق مرر     شود یم« قدرت حاکمه» نیگزیجا  «یانضباط استیس«/»دولت»
در غررب برود کره     سرم یبرالیآغاز ل نی. از منظر فوکو ادهد یشکل م رییتغ اتیحق ح تِیریبه مد
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هنجارهرا و   نیآنکه بر فرد متمرکز کنرد برا تردو    یبه جا نیشیپکنترل خود را بر خالف گفتمان 
 نیدر کروچکتر  رییگفتمران،تغ  نیر انعکاس ا نیاعمال کرد. نخست تیجمع بر یاجتماع یسازکارها
از  دیبا یاجتماع یاز هنجارها یاریبس کردن یکه درون یطورخانواده،بود، به یعنی ،ینهاد اجتماع
 مارسرتان، یمدرسره، دانشرگاه، ب   رینظ یاجتماع ینهادها نیترو سپس تا مهم شد یخانواده آغاز م

مردرن( حرق مرر  و    -شرا پی دوران) گذشرته  در اگر فوکو منظر از. شد  تردهزندان و کارخانه گس
حقروق از حراکم    نیر و ظهور طبقره برور وا ا   سمیحاکم جامعه بود، با شروع مدرن اریدر اخت یزندگ
 گرر ی(. بره د 156بررود )اراده   یخرارج  دیتهد ای و یمگر آنکه احتمال شورش داخل شود یسلب م

 یمر  شیو کشرتن افرراد قردرت خرود را بره نمرا       دنیان با به بند کشسخن، اگر در گذشته حاکم
 یاز وجود افراد جامعه صورت م هیو استفاده بهن تیریاعمال قدرت با مد تهیبا آغاز مدرن گذاشتند،

قردرت و   -ستیبود که از آن به ز یاسیس ماناز گفت یدیامر در واقع شروع نوع جد نی. ارفتپذی
 یاسر یکرامال س  یافراد بره امرر   یگفتمان،زندگ نیشد؛ چر اکه در ا ریعبت استیس -ستیبعداً به ز
 کره  کننرد   تیریآن را کنتررل و مرد   یبره نحرو   دندکوشری  یکه  سران قدرت مر  شد یم لیتبد
 دکوشی یم دی(. در واقع گفتمان جد159نظام حاکم به ارمغان آورد )همان  یرا برا دهیفا نیشتربی

از  تیرینوع مرد  نینها بپردازد.اآ ساماندهی به ها سو ه "ی یا نابودیممانعت،مطیع ساز" یبه جا
بره   ازین جهیبر بدن افراد )و در نت تیریمد قی: نخست از طرشد یمنظر فوکو به دو گونه اعمال م

بره   ازیر ن جره یاجتماع )و در نت یبر بدنه تیریمد قیاز طر یگری( و دیو بدن یرفتار های انظباط
 شد. یو یستیز اتیفرد معادل با ح یاسیس اتیح جهی( و در نتیتیجمع نیقوان
جامعره بره نحرو دلخرواه      تیر و ترب یاز منظر فوکو هنجارمند استیس -ستیز یخیتار امدیپ

شد که بره انسران بره     یانسان یحوزه های دانش یرگی از شکل ریامر ناگز نیقدرت حاکم بود؛ ا
 یحکومت یو درآمدها یبا رشد اقتصاد یو یفرد یندگکه روند ز ستنگری یم یموجود یمنزله
و  یتحرول علمر   جدهیامر سبب شد تا در اواخر قرن ه نی(. ا140تنگاتنگ دارد )همان  ای رابطه
طرول   شیفرزندان سالم و افرزا  تیترب ،یبهداشت فرد ،یبر خودمراقبت یمبن ای گسترده یفرهنگ

 :ردیعمر در غرب صورت پذ
 و «هرا  بردن  یاداره»خود را کامالً به  ینماد آن قدرت حاکم بود جا قدیمی مر ، که قدرت

گوناگون در عصر کالسریک   های ط انضبا گیری داد. با شکل« زندگی یگرانه حساب مدیریت»
 یو طرح مسائل مربوط به موالید، طول عمرر، سرالمت عمرومی، مسرکن و مهراجرت در حروزه      
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 ابرداع  ها ها وکنترل جمعیتبه انقیاد درآوردن بدن یبرا یوناگونگ های ،راهبردیواقتصاد یسیاس
 (154 زاده نجف. )شد

و عردم   شرود  یمطرح م  «یاصالح نژاد»موضوع  بارنینخست یراستا است که برا نیهم در
 نی. در چنر شرود  یبدل م یاسیس ای غرب به دغدغه یبرا یتیو حفظ اصالت قوم یاختالط نژاد

خردمتکاران   یبره منزلره   ینرژاد  «یگرر ید» نیر با استثمار ا کند یم یغرب سع است که یحالت
محافظرت   یغربر  لیبا اخالق، معصوم و اصر  ییبور ا« خود»از   ارخانهو کارگران ک هیدا ،یخانگ

 ینرژاد کرارکرد   یعلت است کره فوکرو معتقرد اسرت کره مقولره       نی(. به هم122 تیکند )جنس
-یمر   یجیتردر /«میرمسرتق یغ هرای  مر »انواع  یکه در بردارندهمعنا  نیدارد؛ به ا نیآفرمر 
از  یمواجه برا احتمرال براالتر    ایو  ضیتبع ،یدگطردش ،یانزوا اجتماع ،یاسیمر  س رنظی—شود
 ها از انسان یگروه یبه منزله گریجامعه د کی تیبه جمع یزمان نی(. در چن256« دفاع)»مر  
متفراوت تعلرق    یکره بره نژادهرا    دانسرت  یمر  یکل از افرادبلکه آن را متش شد، ینم ستهنگری

 یمنزلره  بره  خرود،  نژاد داشتن تمام دغدغه قدرت حاکم محافظت و خالص نگه جه،یداشتند.در نت
 یگفتمران بره گفتمران    نیر بود. فوکو از ا یو خارج یداخل های ینژاد برتر،در برابر مجموعه آلودگ

)همران   شرمرد  یبر مر  یو ظهور آلمان ناز تلریآن را دوران هو اوج  کند یم رتعبی  «کش نسل»
240  .) 
از منظر فوکو آغراز گفتمران نژادپرسرتانه را در     خینژاد و ورود آن به تار یشدن مقوله یاسیس

کررد )همران    لیتبرد  یعیهنجارمند و طب یرا به امر ینژادپرست یمقوله تیغرب رقم زد و در نها
غرب است کره در آن خلروص    خیاز تار ای مولد برهه یدولت یپرستنژاد»سخن،  گری(؛  به د171
 یبره منزلره   توانسرت  ی(. چراکه نژاد نه تنها مر 80)همان « شد یمنازعات نژاد نیگزیجا ینژاد
استفاده شود، بلکه قادر بود شرالوده گفتمران    یتیجمع های اعمال کنترل بر توده یاز ابزارها یکی

 یصرف نژادپرسرت  انیاستعمار پا یدهیبخشد. اما پد میتحک ینژاد یر برترب  دیبا تأک زیحاکم را ن
[ اعمال زی.ن سمیالیدر خود مرکز امپر یمدل استعمار» کند، یاشاره م زیطور که فوکو ن. همانودنب
کارکردش نه »داد که  «یدرون ینژادپرست"خود را به  یجا «یتیقوم یننژادپرست جهیو در نت« شد

در  یتمام افراد ییگروه بود، که بر شناسا گریخاص در برابر د یدفاع از گروه ای تعصب یبر مبنا
 «رفتنرد  یسراختار حراکم بره شرمار مر      هیر برالقوه عل  یدیر کره تهد  شد یداخل کشور متمرکز م

 (.317)اراده
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امکران را   نیر تر و پسرت ا نژادها به نژاد بر بندی دست و طبقه نیاز ا یانظباط نیقوان اعمال
 ییاسرتثنا  تیوضرع  یدر نروع  وسرته یگفتمان حاکم فراهم آورد که ساختار قردرت خرود را پ   یبرا
غالباً با  یحرکت تدافع نیحضور نژاد پست برشمرد. ا امدیخود را پ ها یکند و اغلب ناکاست فیتعر
و به صورت اعمال خشونت قانونمنرد   داخلی دشمن نقش در تر نژاد به اصطالح پست نیا یفمعر
 یانترون  یگفتره - بره  شرد؛  منجر «  هومو ساکر» یدهیکه به بازظهور پد کرد ینها بروز مآ هیعل
 یطرور روزافزونر  -بره  سرم یشروم ترور  یهیسا ریز ییاستثنا تیوضع ،یامروز طیتحت شرا یداون

شرود کره از آن   -یمجبرور مر   ینقروانی  صدور  به جه،یدرنت ،یو دولت مرکز تاس افتهیگسترش 
از  کیر هر لیتبرد  راسرتای  در ینیخود را کنترل، رصد و محدود کند؛ ....[ قروان شهروندان  قیطر

 (111هومو ساکر بالقوه. ) کی شهروندان به
 اتیر ح»افزون بر  ات،یاز ح ینینو یبه ظهور گونه تیدر نها ییاستثنا تیوضع نیگسترش ا 
که  اتیح ینوع خواند؛ یم«  برهنه اتحی» راآن آگامبن که شد، منجر «یمدن اتیح»و   «یفرد

و  یحقروق قرانون   یهیر و از کل گذرانرد  یو مرر  روزگرار مر    دیارعاب، حذف، تبع یهسای فرد در 
 شرود  یسرلب مر   یاز و یفررد  تیحق حفظ هو یتا آنجا که حت شود یم حرومم شیخو یجسم

ناکجاآباد  ی: نوعدشو می  «یقلمرو نامرئ»در  ستنیمحکوم به ز ی( و و111)آگامبن، هومو ساکر
 فررد در  اراتیاخت یهیکه در آن کل عتیفرهنگ و طب نیو ب وانیانسان و ح نیخانه و شهر، ب نیب

 یهیو مر  سلب و از کل ستنیز ینحوه رینظ شیخو یزندگ ورام نتری یبه خصوص دهی شکل
 ازدهیر ادثره  (؛ برا وقروع ح  97)همران  شرود  یمحروم م زین یحقوق مختص شهروندان جامعه مدن

در غررب   یاصرل حکرومت   نترری  یادیبن یبه منزله تیامن می( و با گسترش پارادا9/11سپتامبر )
و  دیر از هرر نروع تهد   یریشرگ یغرب جهت پ یوقفه یتالش ب نی( و همچن1 «تیامن»)آگامبن، 

بره  « برهنره  اتیر ح»است ر    ینژاد /یفرهنگ یبر اصل همپارچگ یر که مبتن  یحفظ وحدت مل
 ،ینژاد های صرف تفاوت یغرب «یگرید»معنا که  نیشد. بد لیدر غرب تبد یالب زندگشکل غ
. دشرو  یحذف م یدنم یاقدام مجرمانه از فضا چیخود و بدون انجام ه یتیجنس ،یمذهب ،یتیقوم
 ادگرایر مسلمان بره اصرطالح بن   تیمذهب،اقل یمقوله نقش شدن و پررنگ 9/11حادثه  انیبا جر
. رود یبه شمار م نامرئی  دشمن نیمهمتر ی( به منزلهیدر داستان شمس ها یکستانپا-ها ی)پاک
آن  یاجررا -متعهد به  یانسان ایو  یتحت عنوان حقوق شهروند نیاز ا شیآنچه دولت پ ن،یبنابرا

 نایر   در رد؛گیر  یمر  دهیر اسرتثنا  ناد  توضرعی  رخداد بهانه مسلمان بود امروزه به  تیدر قبال اقل
 یو  یکره نرابود   رود یبره شرمار مر    یمسلمان تا آن اندازه عضو جامعه غرب «یگرید» ط،یشرا
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 می اعطا جامعه  خاص حق حضور و بروز در یگروه تا زمان نیسخن، به ا گردی  به شود؛  نیتضم

  یجامعره مردن  حرق محرروم و از    نیآنها را از ا تواند یباشد م لمای غرب که زمان  اما هر د؛شو 
غررب گراه منجرر بره برروز       یاز سرو  یرفتارها نی(؛ چن80کند )آگامبن، هوموساکر دیاخراج و تبع
 یبرخر  یخود شده است که به گفته یدر رساندن صدا تیگروه اقل یاز سو یافراط های واکنش
 از آن جمله برشمرد. توان یرا م ییادگرایترور و بن یدهیپد دانمنتق

 یبحث و بررس .2

 ییو قلمروزدا گونهی: اقتباس انتیآتش خانگ
اسرت کره توانسرت نظرر      یشمسر  الیکام یشده نی( اثر برجسته و تحس2017) یخانگ آتش

بدسرت   2018رمان زنان را در سرال   یزهیجا تیاز منتقدان را به خود جلب کند و در نها یاریبس
داغ داعش و بازگشرت   یه مسئلهب یرا، عالوه بر پرداختن و یاثر شمس تیبتوان جذاب دیآورد. شا

 اثر مرتبط دانست.  نیا یادب یدگیچیبه اروپا، به پ یرزمندگان جهاد
در قالرب   کوشرد  یکره مر   یخیتار یرمان گرید یسو اقتباس است و از سو کیاز  یشمس اثر
 دهازیر بعرد از   یخیبه حوادث تار میرمستقیطورغبه نام پاشا به یپاکستان ای خانواده یزندگ تیروا

هرا در  -تیر از اقل یاریپاشا ماننرد بسر   یبپردازد.خانواده 2007لندندر سال  گذاری سپتامبر و بمب
پاشرا   ی.در حرال حاضرر خرانواده   کننرد  یم یدر شمال غرب لندن زندگ  یومبل یمحله درلندن 

 یاسما  دختر ارشد خانواده اسرت کره در نقرش والرد     و—زیو پرو  کاآنی—دوقلو کیمتشکل از 
 خود پرداخته و اکنون پرس از برزر    یخواهر و برادر دوقلو تیکار بعد از مر  مادرش به تربفدا

 سرال  زیر . عالوه بر مرادر، پردر خرانواده ن   برد یبه سر م کایدر امر لیتحص هادام جهت آنها شدن

در نقراط   هرا  ییکرا یامر هیر عل یجهراد  یسالها به عنوان عنصر پدرکه واقع، در مرده؛ که هاست
و  شرود  یمر  یبگرام  زندان ییهوا گاهیو در پا ریدر افغانستان دستگ تیدر نها دهجنگی یختلف مم
 یچنردان بر   زیر تنهرا پسرر خرانواده، ن    ز،ی. سرگذشت پروشود یکشته م موانتقال به گوانتانو نیح

پردرش،   یهرا از همررزم  یکر یپسرر   کیبه تحر زیتفاوت که پرو نیبا ا ست؛یبه پدرش ن شباهت
فرار کنرد، امرا از    کوشد یشده و م مانیزود پش یول وندد،پی یم هیروق، به گروه داعش در سورفا
برا   زیپرو پردازی تیکه در شخص ی.با شباهتشود یم کشتهترور و  هیداعش در ترک یاعضا یسو

تررور   یمراجرا  میرمسرتق یتوانسرته غ  یاست، شمسر  ج،بری لندن گذاران از بمب یکیخورام بوت، 
 کرا یبه ذهن خواننرده متبرادر کنرد. آن    زیکشور را ن نیدر ا ییاستثنا تیدر لندن و آغاز وضع 2007
 نیو بر خرالف خرواهرش اصرالً بره قروان      رود یم گاهپاشا است که به دانش یدختر خانواده گرید
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 اسرت کره در   تیر اقل های گروه دوم مصداق بارز دختران نسل ی. در واقع وستین بندیپا یاسالم
به نرام   یگرید یپاکستان یمقابل خانواده پاشا، خانواده ینقطه. اند شده  لیمستح یفرهنگ غرب

و   یبره نرام ترر    ییکایامر -یرلندیایمادر لون،به نام کرامت  یپاکستان یلون  است که شاملپدر
ران مهراج  تیر است. کرامت لون روا یلیبه نام ام یو دختر منیو چهارساله به نام ا ستیب یپسر
خود و اسرتحالل کامرل در    یشرق -یاسالم تیبا فراموش کردن هو کوشند یاست که م یتیاقل

بره   سرم یالیرا در مرکرز امپر  یقابل توجه یاجتماع گاهیو کسب ثروت هنگفت، جا یفرهنگ غرب
پاشرا، عرادل،    یکسب کننرد. او کره در زمران مرر  پردر خرانواده       «آل  دهیا یگرید» یمنزله
 تیبوده اسرت حراال بره مقرام وزارت کشرور منصروب شرده و مسرئول         سیمجلس انگل یندهینما
 یتیقروم  هرای  شره یرا در دولت انگلستان بر عهرده دارد. ر  ها تیبه امور مهاجران و اقل یدگیرس

 دگاهیتا د گذارد یخواننده م اریدر اخت یمجال کایبا آن منیا یعاشقانه یرابطه نیمشترک و همچن

در  تیر اقل هرای  ازانرواع گرروه   ای اسرتعاره  کیر )که هر یپاکستان یدوخانواده نیمتفاوت ا های
 کند. سهیمشابه با هم مقا یزمان یبرهه کیانگلستان هست( را در 

 ینروع  ،یخیتار یتیعالوه بر دارا بودن ماه یآتش خانگطور که اشاره شد، سو، همان گرید از
 نیهست. همانند ا زیسوفوکلس، ن یشنامهیقهرمان زن نما گونه،یانت یاقتباس برجسته از اسطوره

( زیر و پرو کرا ی)آن یخواهر و بررادر  یبر رابطه یاز لحاظ موضوع زین یاثر شمس یونانی یاسطوره
 یاست که خواهر قصد دفن جسد برادر را در انگلستان دارد، حرال آنکره کره مقرام دولتر      متمرکز

را خائن به دولت انگلستان و  یبه داعش و زیپرو وستنیعلت پانگلستان،کرامت لون )کرئون(، به 
 یدفن به کراچر  یبرا یکه جسد و دهد یو دستور م داند یدفن در آن کشور م قیناال جهیدر نت
)آتش  «دار نگه زهیرا پاک سیببر؛ انگل رونیزباله را ب»منتقل شود:  ز،یپرو یپدر نیسرزم ن،پاکستا
تا  رود یم یو به کراچ کند یشورش م یحکومت میتصم نیدر برابر ا گونهیهمانند انت کای(. آن176

(، پسرر کرامرت و   منی)هر  منیا ن،یح نیدفن به انگلستان بازگرداند. در هم یجسد برادرش را برا
 یجهاد یگروه یاما بعد از فرود مورد حمله رود؛ یم یبه کراچ یاز و تیبه حما زین کا،یآن نامزد
به  کایصحنه آن نیا دنیکنند؛ با د-یم یرا به تن و یانفجار ای قهیکه به اجبار جل ردگی یقرار م
مرر    یو ترا د رسد یم انیبا مر  دردناک آن دو به پا زین یو داستان شمس رود یم منینزد ا

 .شود یعشاق دوباره تکرار م
 گونره یانت یننرد تررا د  هما یاثر شمسر  زین یمشترک، از لحاظ ساختار یهیمابر درون عالوه

متفاوت و در  یپنج راو یاز سو شینما یبر پنج بخش است که هر بخش همانند هر پرده یمبتن



 779                                                                                      قدرت-ستیز هيعل یزومیر یتی: روایآتش خانگ

 

 

 

: بخرش نخسرت داسرتان در    دهد یجهان معاصر رخ م یتیو قوم یفرهنگ یایجغراف یپنچ گوشه
م در . بخرش سرو  ردگیر  یدر لندن صورت مر  تیبخش دوم روا شود؛ یم تیارو کایامهرست  امر

 شود.-یپاکستان واقع م یدر کراچ تیروا ییبخش چهارم در استابول و بخش نها ه؛یسور یرقّه
است کره   یقابل توجه ینکته یونانیفاخر  یاز اسطوره یمعنادار اثر شمس های تفاوت کنیل
در  یفرهنرگ غربر   جهیاثر )و در نت نیا ی،در بازقلمروساز سندهیانعکاس نقطه نظرات نو تواند یم

و  تاقلیر  هرا  زبان انیدر جر زومیر»باشد:  زومیحاکم بر ر یخیتار -ضد تی( و ماهتر عیسطح وس
کره   کنرد  یرا فعرال مر   خیترار -ضرد  ندیفرا یو همواره نوع شود یم دهیآفر یجزئ «ییها شدن»

 ایه قدرت یجوامع همواره از سو اریمع یاست، چراکه حافظه یخیتار یحافظه انیبرخالف جر
 (.  27کافکا  ،ی)دولوز و گاتار «شوند یم یزری حکومت برنامه یاصل

بره   کیکالسر  تیر روا نینسبت به ا یتفاوت بارز اثر شمس نینخست توان یراستا م نیهم در
 تیر بر خالف اثر سوفکلس، در سراختار رمران روا   یآن مربوط دانست. اثر شمس ییبازنما ینحوه
و آشکارشردن   سرنده ینو یاز سرو  شرتر یب حیامکران توضر   ،ییبازنما ینحوه نیتا درام. ا شود یم
آن است کره در   گرید ی. نکتهدهد یخواننده قرار م اریازداستان را در اخت یشتریب یپنهان یایزاو

 نیر تا خرواهر اول.  ا  کند یدولت شورش م یرا هی( است که علکایخواهر دوم )آن نیا یاثر شمس
 انیاسرت کره برر احکرام خردا      گونره یانت نیکه در داستان سوفوکلس اوجود دارد  یتفاوت در حال

 شرمرد  یبرم یانسان /یبر حکم جامعه مدن انیحکم خدا یرا برتر مخالفتشاست و علت  بندتریپا
( کرا ی)آن یشرورش از جانرب فررد    یشمسر  تیاما در روا کند؛ یحاکم را رد م یاستثنائ تیو موقع
خالف شرع اسالم است و اسرما،   شیندارد و غالب رفتارها یمذهب دیتق چیکه ه ردگی یصورت م

( در داسرتان  دهرد  ینشران مر   زیر ن یطور که قرابت اسرم )همان سمنهیمانند ا د،یخواهر اول و مق
 ی. به نظرر مر  شود یمتهم م انتیبه خ گریخواهر د یامر حکومت شده و از سو میسوفکلس تسل

محررک   یاسالم را بره منزلره   ژهیمذهب و به و یولهمق کوشد یتفاوت م نیبا ا یکه شمس رسد
 یهدوانگرار  یفررا  ،یمرذهب فررا  یدگاهیعملکرد قهرمان داستان از ذهن خواننده حذف و د یاصل
 یدگاهیر را به ذهن خواننده متبادر کند؛ د برال،یل یحاکم بر گفتمان انسانگرا« مسلمان/یحیمس»

گفتمران   یقربران  یو خائن مسلمان، بلکه به منزله یشورش کی ینه به منزله زیکه در آن به پرو
 .شود یم ستهیحاکم نگر استیس -ستیز

و کرامرت اسرت. در داسرتان     کایآن یمربوط به رابطه گونه،یاز انت یاثر شمس گریبارز د تفاوت
دارد؛ امرا   یبرا و  زیر ن یخرون  یکرئون است، بلکه رابطه یندهینه تنها عروس آ گونهیانت گونه،یانت
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. کند یم نیگزیجا یتیمشترک قوم های شهیآن را با ر یشاوندیخو یرابطه نیبا حذف ا یشمس
و  یشراوند یخو مراتبری  و گفتمران سلسرله   یتفاوت نه تنها حذف مدل درخت نیاز ا یشمس فهد

 یتیهرو  هرا  تیاز شخصر  کیکه هر ژهیاست )به و یتیو برابر قوم یافق ای برجسته کردن رابطه
بره   «شره یر» یمقولره  دنی(، بلکه به چالش کشگذارند یم شیرا به نما «نینابیب»و  نهگو زومیر

 رابرت الرو   یاست.به گفته یغرب یسمیبرالیتفکر ل نیادیاصل بن یمنزله
سروال   یدهنده هستند تا بتوانند پاسخ ها شهیکشف ر یدر پ «د؟ییاهل کجا» رینظ یسواالت
و  یی)اروپرا « برودن  شردنی  رفتره یپذ» شیکه معموالً از پر  یروهخاص بگنجانند، گ یرا در گروه

 هرای  بنردی   دسرته  نیشده است. اگرچه ا نییغرب( آن تع یگری)د« مطرود بودن» ای( و یغرب
 شرناختی  یهست های شهیر نییکه چگونه تع دهند یهستند، اما نشان م افتاده پا شپی شده ساده
 یانسران  اتیر ح یبررا  ییادهایبن نیچن نییگذار باشند. .. . .[ تع ریتاث یانسان یبر جامعه تواند یم

جرداکردن   یبره معنرا   —یمنظر ساختار از—ادیبن یمقوله تیاست، چراکه ماه نیآفر-مشکل
 (21جهان است. ) یکرهیپ یاز مابق یافراد

 هرای  شره یر ریتراث  یمقولره  کوشرد  یو کرامت در واقع م کایبا رو در رو قراردادن آن یشمس
مفهروم   شردن  یاسر یکمرنرگ کنرد و از س   «یگریخرود/د » یسمیبرالیل یهرا در دوانگار یتیقوم
دو  نیر متفراوت ا  های واکنش ییبا بازنما یپرده بردارد. در واقع شمس ریاخ های در دهه «شهیر»

که در آن  کند فیرا تعر  «سمیاومان -پسا« یاست تا نوع دهیکوش یقدرت غرب -ستینسبت به ز
(، چه رسرد بره افرراد مشرابه     22)همان  «افتیو خالص  کپارچهیانسان  کی توان ینم گاهچیه»

 شرده  نیری تع شیاز پر  «یگریخود/ د» یدر الگوها کیش یخاص که با خشونت یتیمتعلق به قوم
 .اند ،گنجانده شده

سو ماننرد   کیاز  مسیش اثر است شده سبب ها شباهت نیگفت که وجود ا توان یم رونیازا
 تفراوت  لیبه دل گرید یقدرت به شمار رود، اما از سو -ستیگفتمان ز هیعل یتیروا -ضد گونهیانت

بره   جره یدر عصر حاضر و در نت اتیح یزومیر تماهی کردن در جهت پررنگ یموجود تالش های
اسرت برا اعرالن     هدکوشی که  یشمرده شود ؛همان گفتمان یسمیبرالینئول مانگفت دنکشی چالش
 ،یخرود همچنران منرافع اقتصراد     «یگرر ید» یبررا  یهر یتنب نیو وضع قوان «یاستثنائ تیوضع»
کند. اگرچره از منظرر فوکرو بره      نیاستعمار تضم -در دوران پسا زیرا ن شیخو یو اجتماع یاسیس
 یابعراد زنردگ   نترری  یرسروخ آن در جزئر   جهیو در نت یازقدرت بر هنجارس -ستیتمرکز ز لیدل
تکرار و » ندیفرا یط وانت یاما م رسد، یدشوار به نظر م اریبس یگفتمان امر نیمبارزه با ا یردف
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 فیآن را متزلل و برازتعر  «یبازقلمروساز»و  «ییقلمروزدا» یدولوز و گاتار یبه گفته ایو  «رییتغ
 کرد.

 قدرت -ستیدر عصر ز ی: بازقلمروسازیآتش خانگ
 یدر لندن در دهره  یپاکستان یدو خانواده یبه شرح زندگ یسکه اشاره شد اثر شم طورهمان

 فیبرازتعر  یدر راسرتا  سرنده یاثرر را ترالش نو   نیر ا یاصل یهیمادرون توان ی. مپردازد یم ریاخ
 نیادیر اصرل بن  یبه منزلره  «تیاصالت هو» یبه جا« تفاوت» یو معرف دیجد یفرهنگ یایجغراف
معاصر برجسته  یزندگ ریبه عنوان اصل ناگز« شدن»ر آن برشمرد که د یاستعمار -اپس یجامعه
 یزومر یر تیر ماه شیاز پر  شیبر  کوشرد  یم یامر است که اثر شمس نیهم ی. در راستاشود یم

گفتمران   شرناختی  یهسرت  یموجرود الگرو   ییبر تکثرگرا دیمعاصر را برجسته کند تا با تأک یزندگ
سرخت و   اریقدرت بس -ستیگفتمان ز هیمبارزه علکشد، هر چند  لشرا به چا برالیل گرای انسان
 ی(، امرا برا آگراه   رسرد  ینمر  ییبه جرا  کایآن یطور که پافشاربه نظر رسد )همان رممکنیغ دیشا

کنتررل   یغرب و چگرونگ  مدنی قانون متناقض و گرا مطلق تیماه یبه جامعه بر چگونگ بخشی
 یآتشر  یکرد که به منزلره  جادیحاکم ا یافض رییغدر ت یدیافق جد تواند یم یفرد اتیآن بر ح

 کند. یسیشکسته و بازنورا درهم جیرا یسوزان هنجارها
 یاقتباس تیماه یگفتمان قدرت غرب یدر جهت بازقلمروساز یبارز اثر شمس یژگیو نینخست

 «رییر تکرار همراه برا تغ »اقتباس  تیاشاره شد، چون ماه زین تر شیطور که پاثر است؛ همان نیا
رغرم   یعلر  ،یچرا که اثرر اقتباسر   رد؛گی یقرار م یبا اثر اصل یافق ای در رابطه ی، اثر اقتباساست

 یژگر ی(. و128 نیر  یاست )هاچ دیاما اثر کامالً متفاوت و جد رد،گی یالهام م هیاول یآنکه از منبع
 برد، یوال مس ریرا ز «گرایی اصالت»گفتمان  جهیو در نت« مرکز» یکه مقوله یگرید یساختار
 یراو دگاهیر آنکه از د یبه جا یآتش خانگاست. داستان  یدر اثر و دید یانتخاب نقطه یچگونگ
 دی: اسما پاشا، خواهر بزر  و مقشود یم تیمتفاوت روا یپنج راو یشود، از سو تیکل روا یادان

 یسرردرگم خرانواده   پسر ز،یکرامت لون؛ پرو ییایتانیبر -یرلندیا -یپسر پاکستان من،یخانواده؛ ا
. مرن یو پدر ا یسیانگل -یپاکستان استمداریو کرامت لون، س زیپرو یپاشا، خواهر دوقلو کایپاشا؛ آن
 یکال  متنر  یگونه در متن است، نوع-کارناول ییامر فراهم آوردن فضا نیحاصل از ا ییچندصدا

متفراوت برا گفتمران     یگفترار  هرای -لحن و ها و شمول زبان یزیو مرکزگر زدایی که با تمرکز
 یرا درهرم مر   یو دوقطب یخود ساختار درخت یچندگفتمان تیدر تضاد است و با ماه یسمیالیامپر
 .شکند
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اسرت.   یری بر تمرکز زدا سندهیاز تالش نو گرید ای نمونه زیدر داستان ن ییایجغراف یپراکندگ
که وحدت  افتد یاتفاق م ییایجغراف یاشاره شد، داستان در پنج منطقه زین تر شیطور که پهمان

 سفر و درهم یمقوله یبا برجستگ یمکان یپراکندگ یدهی. پدبرد یسوال م ریرا ز ییمکان ارسطو

. داستان با حضور اسرما در فرودگراه   شود یم تیتقو یتیو قوم ییایجغراف مرزهای  شدن شکسته
پردرش، عرادل پاشرا، مرورد      یجهراد  یپوشش حجراب و سرابقه   لی. اسما که به دلشود یآغاز م
از همان آغاز  ای. گوماند یجا م کایپرواز امر ردازگی یفرودگاه قرار م سیمدت پل یطوالن ییبازجو
و در  «ییاسرتثنا  تیوضرع » هیر قدرت و ترالش آن برر توج   -ستزی گفتمان تا کوشد یم یشمس
 یدر غرب بعد از حادثه «یزستی گانهیب»و  «یاسالم هراس»مسلمان،  تیاقل «یدگرشدگ» جهینت
« مرر   یو اجازه اتیکنترل بر ح»امر مصداق  نیکند. ا یسپتامبر را در ذهن خواننده تداع ازدهی

دارد: همران مرر     نیمرر  آفرر   یکارکرد« نژاد»قدرت استکه در آن  -ستیاز منظر فوکو در ز
گفتمان حراکم   دیمال تهداحت لیبه دل یهمان طردشدگ ت؛یگروه اقل یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس

 .کند یم لیتبد یاسیکامال س یمسافرت و پرواز را به امر ی( و حت141 تی)جنس
حس »و « وطن»، «خانه»مفهوم  کوشد یم یدر اثر شمس ییایجغراف یبر آن، پراکندگ افزون
بطره  را نیدر ا کایدر امرست امر دشیجد ی.واکنش اسما به خانهکشد یبه چالش م زیرا ن« تعلق

)آترش  « خانه را نداشرت  کی اتیاز مقتض کیچیه»جالب است: اسما خانه را دوست داشت چون 
در  یزنردگ  یدربراره  شیگفتگو با پسرعمو نیاست که در ح زیاحساس پرو همان قایدق نی(؛ ا46

 نیر (. ا112)آترش «  یپراک  کیر ترو   یهسرتم، ولر   یپاکسرتان  کیمن » کند یانگستان تجربه م
مشرابه   انیبه هر دوگروه است. جر زیعدم تعلق پرو یدر واقع به معنا یپاک /یتانپاکس یدوانگاره

 یاتفاق مر  زیجهت نجات پرو هیبه ترک یانگلستان پس از سفر و به کایامر هنگام بازگشت آن نیا
بره   توانرد ینمر  گربرار یودر صرورت خرروج ، او د   شرود  یضبط م کایآن یسیکه پاسپورت انگل افتد

(؛ امرا  184)آتش  «ایتانیاز بر رونیب ییایتانیبر هیبمونه، اما  یایتانیبر هی دیبزار»دد: انگلستان برگر
در  ،ی. شمسر سرت یعرادل پاشرا ن   یساختن آن مختص خانواده یبرا الشو ت« خانه»فقدان  نیا

 شردگی  کمرنرگ  کوشرد  یم دهد یکرامت لون ارائه م یخانواده تیکه از موقع یریواقع، با تصو
خانه/ »ساختن  ی،تالش برا جهیو در نت یو فرهنگ یتیقوم یچندگانگ ،یو فرهنگ ینژاد یمرزها
معاصرر نشران دهرد کره در      اتیر ح ریناگز تیرا ماه غرب،در  ریاخ های در دهه ژهی، به و«وطن

. کرامت با شود ینمودار م یبه خوب ،یبه نام تر ،یرلندیا -ییکایامر یازدواج کرامت لون با دختر
را  یو مذهب یفرهنگ ،یکمررنگ نژاد یمرزها جهیو در نت یچندفرهنگ یخود نه تنها فضا ازدواج
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در غرب « خانه»را جهت ساختن  تیتالش گروه اقل بلکه کشد، یم ریبه تصو سمیالیدر مرکز امپر
که  یبه اجتماع خواهدیکه کرامت م نستیپاشا در ا ی. اما تفاوت کرامت و خانوادهدهد ینشان م
کند.  جادیا رییبدهد و تغ یبدواند، رأ شهیاست، حس تعلق داشته باشد، در آن ر دهیخود برگز یابر
بروده ؛   گرردان یاز آن رو هیو گروه اول پردازد یم لیبا کمال م اسپورایگروه از دا نیرا که ا یمتیق
 (187 شرایاست. )م« خود» نیادیبن رییتغ

 یتیقروم  هرای  شره ری و مذهب زدن و با پس انندد ینم یو پسرش هرگز خود را پاکستان یو
 یغربر  یجامعره  هیعل یدیتنها تهدباشند که نه «آل دهیا یگرید»تا همان  کنند یخود تالش م
 لیر باشد. به دل بندیپا یسمیبرالیبه گفتمان ل« خود»از  شیب کوشد یبلکه م شوند، یمحسوب نم

از مساجد انگلسرتان چرا     یکیاز کرامت در  یریتصو ای روزنامه یکه وقت است یبندیپا نیهم
و علرت حضرور در آنجرا را صررف      کند یم بیفوراً موضوع رفتن به مسجد را تکذ یکند، و-یم

از خود و  یریخود تصو یادعا دییو جهت تا شمرد یبرم انیاز آشنا یکی نیشرکت در مراسم تدف
کرامرت   یاز سرو  ییرفتارهرا  نی. چنر دهد یعموم قرار م اریاختدر  سایرفتن به کل نیهمسرش ح
 نی(. ا33بدهند )آتش  «یبیصل یلون، جنگجو»لقب  یو سبهیمسلمان انگل تیاقل شود یسبب م

 یمهرره  کیرا به  یاست که نه تنها  و یقدرت غرب -ستیکرامت به گفتمان ز یتعهد خالصانه
بره عنروان    یکره و  شرود  یمر  مرانع از آن   کره کرده است، بل لیموفق در انگلستان تبد یاسیس
کشرور   ریر بره عنروان وز   ایر  و پاشرا،بپردازد  عرادل  خود، وطن از هم تیپارلمان به حما یندهینما
 دیر بر آن تأک کایطور که آن، همان --ایتانبری --«اش خانه»را به  زیپرو یبازگشت جنازه یاجازه

 یکرامرت اتخراذ مر    یپاشا از سرو  یهخانواد هیعل ماتیتصم نتری دارد،صادر کند. در واقع سخت
بهدشمنان  وستنیرا به جهت پ ایتانیکه بر یتیافراد دو تابع یحق شهروند»کرامت است که  شود؛

خراک انگلسرتان در    هیر کره عل  یکسان»دفن بدن  یاجازه ایو  کند می لغو را «اند ما ترک کرده
 یخاک کشور را به کثافت م»است آنها  دمعتقچراکه  دهد؛ نمی را اند اقدام کرده اتشانیدوران ح
در « برد  یگرر ید»و « خروب  یگرید» یدوانگاره نیا یشهی(.از منظر فوکو ر141)آتش  «کشند

 کنیهستند، ل یهر دو پاکستان زیآنکه کرامت و پرو رغمیقدرت است؛ چرا که عل -ستیگفتمان ز
حقروق )دفرن در وطرن(     نیرتر  سراده محکوم و از  «یطردشدگ»( است که به زیاز آنها )پرو یکی
کرامرت بره    شرود؛اما  یم یانگلستان تلق یجامعه هیعل یدیتهد شود،چون یم تیمحروم شیخو
و بره منظرور دفراع از اجتمراع      زند یکنار م وستهیخود را پ یهاقدرت حاکم سو ه»نماد  یمنزله

برالقوه   دشمنو  «یخارج» یزلهو با شهروندان خود به من زند یبرهنه م اتیح نشیدست به آفر
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 هیسرا  «یرغربر یغ یگرر ید» یبرر زنردگ   یاستعمار طیهنوز شرا ای(. گو369)اک  «کند یرفتار م
رو روبره  شماری یب های با نمونه م،یبنگر یاستعمار نیتفاوت که اگر به قوان نیانداخته است، با ا

کره   ستدند. تنها تفاوت موجود آن ابو شخوی حقوق از افراد کردن که درصدد محروم مشوی یم
فررق   میو فکرش را هم که بکنر  شود یاعمال م ییایتانیشهروندان بر یدرباره نیقوان نیامروزه ا
 حیتوضر  شرتر ی. اگر بخواهم بشوند یم ییایتانیربریغ ،یبا گذشته ندارد؛ چراکه آنها با حقّه یچندان

 هرای   سرت یرا ترور هرا  سرت تروری هرگرز  هرا  ه( رسران 7/7لندن ) گذاری بمب یدهم؛ در حادثه
 گرفرت،  یآنها مورد اسرتفاده قررار مر    یاز سو ییایتانیکه وا ه بر یزمان ینخواندند. حت ییایتانیبر

عبرارت   ایر و  «ییایر تانیمسرلمان بر » ای «یپاکستان یشهیبا ر ییایتانیبر»[ رینظ یهمواره .عبارات
 نیمراب  ای ه.در عباراتشران[ وا   شره ی. همشد یاستفاده م «ییایتانیدارندگان پاسپورت بر»جذاب 
 (36.  )آتش گرفت یقرار م میسیبودن و ترور ییایتانیبر یکلمه

  که به اقردام  کند یم یسع« استثنا  تیوضع» یبه منزله طیشرا نیکرامت با اعالم ا درواقع
 یانسران  ایر و  یعنوان حقوق شرهروند  تحت نیاز ا شپی که را آنچه و دهد  یقانون یوجهه خود

که  روستنی.از اردیبگ دهیاستثنا  ناد توضعی رخداد بهانه از آن بوده به  تحمای و اجرا متعهد به 
 کیر  یحرق شرهروند  " نکهیبر ا یمبن یو یدر انگلستان در برابر ادعا یگروه حقوق بشر و آزاد

 یاز حقوق مدن یحق برخوردار ینف»: کند یاعتراض م "تا حق والدت ،یمدن یاست تا حق ازیامت
 بری  و فکرانره  بره شردت کوتره    یبرالقوه اقردام   هرای  ستیاست. طردکردن ترور یدیقانون جد

 هرای  کره دولرت   یزمران »(؛ چراکره  153)آترش  «یاست ترا دموکراسر   یکتاتوریابزار د ینسرزمی
 کننرد،  مری  پررنرگ   معهجا کیرا در  ییاستثنا تیگروه[ وضع کی یاسی.با حذف س کیدموکرات
قابرل توجره آن اسرت کره       ی(. نکتره 368)اک  «زنرد آمی مری  با هم در یکتاتوریو د یدموکراس

 ی،مر یتر اش، یحیمسلمانان، همسرر مسر   هیعلکرامت  یسرسختانه های یرگی برخالف جبهه
دهرد؛   رییر تغ زیر ع پروموضرو  یدربراره  را کرامرت  نظرر  دوستانه بشر لیتا با تمرکز بر مسا کوشد

منصرف شود.   مشیاز تصم یتا و ستندای یامر در مقابل پدر م نیدر ا زین یلیو ام منیفرزندانش ا
 ای را از خرانواده  یو تصرور و  انردازد  یکرامرت مر   یخرانوادگ  ادیر که آتش بر خانه و بن یمیتصم
 . کند یم ییرا به اصطالح قلمروزدا یو دموکراس پاشد یفرو م شیخو ختیخوش
 بازقلمروسرازی  گررا  قدرت مطلرق  -ستیدر جهت مقابله با گفتمان ز یشمس گرید کیتکن  
حرذف   نیو همچنر  یو دسرتور زبران   یسراختار  یهنجارهرا  ختنیدرهم ر»با  یاست. شمس یزبان

 شود یدر متن سبب م «یاز عالمات نگارش بیغر های و استفاده یادات گفتار جیرا های بخش
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همرراه برا کراربرد    » نرد یفرا نایر . کنرد  را تجربه  «ییقلمرو زدا»ند یفرا ینوع یاستعمار که زبان
 توانرد  یمر  یسر یقرران( در مترون انگل   اتی)آ یاردو و عرب رینظ «یوا گان بوم -اصطالحات و نو
 یسر یتقدس زبان انگل»آن  یمنجر شود که در ط زین یزبان«سازی بازقلمرو»از  نوعی همزمان به

 (.18کافکا  ،ی)دولوز و گاتار «شود یبرجسته م یزبان یگچندگان یو مقوله فیتحر یماراستع
قردرت   -سرت یگفتمران ز  یبازقلمروسراز  یدر راسرتا  یدستاورد شمس نیمهمتر توان یم اما
 یستیترور های (  به گروهزیپرو نجای)در ا یجوانان غرب شیعلت گرا نییبر تب یرا تمرکز و یغرب
نروزده   یجروان  زیپرو یبرشمرد. در اثر شمس کایاروپا و امر یطور کلدر انگلستان و بهداعش  رینظ

است که پدر خود را در بدوتولد و سپس مادرش را از دست داده اسرت و برر    میتیو  صومسال، مع
 یلیتحص هیبورس افتیقادر به در رستانیاز دب یلیبعد از فارغ التحص کا،یآن ش،یخالف خواهر دوقلو

است که با فراروق،   امیا نی. در همشود یمشغول م یبقال یمغازه کیرو به کار در  نیاز ا ست؛ین
. دهد یم رییرا کامالً تغ  یو یزندگ ریمس یدوست نیو ا شود یاز دوستانش، آشنا م یکی ادهعموز

قراد  انت نینشده است و بنرابرا  رفتهیغرب پذ یاست که از سو یغرب «یگرید»از  ای فاروق نمونه
 «یگرر ید» یقیحق یدر ضرورت تحقق خوشبخت یخالفت اسالم لیو تشک یغرب یتند از جامعه

کره فراروق از جهران تحرت حکومرت       آلری  دهیا یدر روند چهره ی. شمسشمرد یبرم یغرب ریغ
 یافراد یکه زندگ دارد یبرم یدر واقع پرده از مشکالت کند، یم ریتصو زیداعش جهت جذب پرو

ر   یآتش خانگها به افراد )که از آ نیا وستنیپ یاصل لیو دل راستیدر غرب با آن درگ زیپرو رینظ
 :رود ی( به گروه داعش به شمار مشود یم ریر تعب استیگو ستانهمان طور که عنوان دا

 هیکه با مهراجران شرب   ییحاال به آنجا رفت. جا نیهم شود یهست که م یی.فاروق[: جا --
خرود از   یتا مراتب قدردان شود یم یدگیرس ها یاز محل شیو به آنها ب شود یر مپادشاه رفتا کی

کره   جرایی . دهنرد  نشران  اند که با رفتن به آنجا از آن محروم شده ییزهایمهاجران را به علت چ
هستند و فقرا و ثروتمندان از امکانرات   یو مدارس مجان ها مارستانیندارد. ب یتیرنگ پوست اهم

 توانرد  ی.. . .[ هررکس مر   کره ییکه مردها واقعا مرد هستند. جرا  ییبرخوردار هستند. جا ینکسای
پدرت برا افتخرار و    یآزادانه درباره توانی ی[ مکهجایی. .کند فراهم عزت با را اش معاش خانواده

 .ی،صحبت کن یرمندگنه ش
 ؟زنی یمحرف  یمکان واقع هی یدرباره دی.. . .[: ببخش دیخند زیپرو --
. )آترش  یخالفت اسالم تختیپا ی. دربارهزنم یحرف م یچ یکه درباره دونی یخوب م --
108) 
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 کوشرد  یاما مر  کند، ینم هیگروه داعش را توج یرگی شکل وجهچیهبه یرشمسیتصو نیا در
 گرروه  نیر ا میمسرتق  یگرروه را مقابلره   نیر در اروپا به ا تیاقل های غالب گروه شیگرا نیعلت ا

کره   یکند؛ گفتمان یمعرف یقدرت غرب -ستیگفتمان ز هعلی—یتیقوم ،یاقتصاد ،مذهبی —ها
. .. . .[ شروند  یمحسروب مر   ییآدم فضا هیشب یزیچ»  یشیکر فیحن یفتهبه گ ها تیدر آن اقل
(؛ 1-2« )آورد آنهرا را براال   توان ینها را هضم کرد و نه مآ توان یکه نه م یاز نامردگان ای نمونه
و از  گذرانرد  یو مرر  روزگرار مر    دیشوم ارعاب، حذف، تبع یهسای که در  ییآدم نما های شبح
خرود را   یفرد تیاجازه حفظ هو یتا آنجا که حت شود یمحروم م یجسمانو  یحقوق قانون یتمام

بره نقرش انرواع     دکوش یم ی. شمسشود یم لیتبد «یپاک»( و به 111ندارد )آگامبن، هوموساکر 
 یهنجارهرا  یرا در اشراعه  ویر و راد ونیر زیتلو امرک، یپ پ،یاسرکا  تر،یروزنامه، تو رنظی ها رسانه
اهرل   #»رینژادپرستانه نظ های به هشتگ ی. در واقع، اشاره وازدبپرد زیگفتمان قدرت ن یاجتماع
 یاز خاکسرپار  یونیر زیتلو یاخبار زنرده  ای ها مقاالت روزنامه ایو « برو خونت #» ایو  «؟ییکجا
گفتمران حراکم در جهرت     شده یزری برنامه یخشونت نژاد یدر پاکستان اشاره به چگونگ زیپرو
ابزار  یمنزله به ها که رسانه پردازد یمهم م نیاست و به ا «یگرید» تاقلی دادن جلوه یمنیاهر
 هرای  خواسرته  لیدر تبرد  هرا  شره یلک یبرخر  وستهیکه با تکرار پ کنند می عمل  «خرد  کنترل»

)خواه  کنند یم فایا یاتیح یآنها نقش کردن یو سپس درون یاجتماع یگفتمان قدرت به هنجارها
چنران قدرتمندانره    نرد یفرا نیر نوظهرور قردرت(. ا   تمانگف یگفتمان حاکم، خواه داعش به منزله

 نیقروان  یبره منزلره   زیر را ن یهنجارها نیا زیاسما( ن نجای)در ا تیکه گروه اقل ردپذی یصورت م
 :شود یو به سکوت کشانده م ردپذی یم یعیمحتوم و طب
 ؟یبه خاطرش انجام ده خواهی یچه م --
 .کنم یروحش دعا م یبرا --
 پس بدنش چه؟ --
 .ستین شیب یبدنش قالب --
 به خانه آورده شود. خواست ی.. . .[ او م --
اگرر   یحتر  ری. .. . .[ قانون را بپذیرا درک کن تمانیموقع خواهی یموقت ن چی.. . .[ چرا ه--

 باشد. رعادالنهیغ
زن  تیشخصر  یقدرت از سرو  -ستیز یفراقانون گاهیسکوت و مقابله با جا نیشکستن ا     
 کرل  در —پوست، اصالتاً مسرلمان  نیرنگ ،یرغربیجوان، غ یزن رد؛گی یصورت م کا،یداستان، آن
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.انتخراب قهرمران   برالیل یانسانگرا یحیو مس دپوستیسف ،یمحور، غرب -مردگفتمان  «یگردی»
از  ای )که خود اسرتعاره  ی. شمسکند یم زیمتما ژهیو یبه نحو رایشمس اثر اتیخصوص نیزن با ا
داعرش در   یدهیر بره پد  شیگرا یبا بازخوان شیتا در اثر خو کوشد یداستانش است( م تیشخص

گرام   نینرو  ی، گشرودن افقر   جره یو در نت هرا  تیاقل یزندگ تیواقع یغرب در جهت بازقلمروساز
کننرده و خشرن اسرت کره     -دیر تهد زانیقدرت به همان م -ستیگفتمان ز یبردارد. از نظر شمس
دارند. به  یپوشاندو گفتمان هم نیجهات ا یاریکه در بس یطورگروه داعش، به یگفتمان دوقطب

فررق   گرر ید ژهیر ا، بره و ه فرهنگ یمابق یا در نابودسخن، اگر داعش دوام حکومت خود ر گرید
 ،یو دموکراسر  یآن بر برابرر  یادعا رغم یعل ز،یغرب ن یساختار تمدن تیماه داند یم ،یاسالم

بر خشونت است؛ تنها تفاوت صررف آن اسرت کره     یمبتن جهیو در نت «یگرید»وابسته بر حذف 
 هی( به اعمال خشونت علمیقد یپادشاه ایه حکومت هی)شب« مر »حکومت داعش با کنترل بر 

 یکنترل بر نحوه اعمال  و «داشتن نگه-زنده»با  برالیو گفتمان ل زند یخود دست م «یگرید»
 کشراند  یقردرت خرود را بره رخ مر     شانیا های و بدن یاجتماع های افراد، آداب و رسوم یزندگ

و  انره جوی یتالفر  یجرز مبرارزه   یراهر  چیه اریدربه اعتقاد بو یحالت نی(. در چن156)فوکو، اراده 
گرروه   نیر ا زیتاوو خشونت تنهرا دسر   ستین ریگفتمان قدرت امکان پذ رییتغ یدر راستا سمیترور

برا   یرو تا آن هنگام کره گفتمران قردرت غربر     نی(. از ا9برهنه است ) اتیح تیوضع رییجهت تغ
 شیخرو  یدر غرب آنها را از حقوق مردن  ها تیاقل گریمسلمانان و د هیعل ییاستثنا تیاعالم وضع
خرود/  »ثابرت   هرای  بر انگاره یمبتن یرا امر تواقعی و کند محکوم « برهنه اتیح»محروم و به 

معاصر را انکرار خواهرد    اتیح یزومیو ر ییچندصدا تیکند، ماه نییتب« ما و آنها»و نه  «یگرید
 ضر خواهد بود.عصر حا نفکیکرد و خشونت در انواع اشکال خود جز ال

 یرگی جهینت. 3

 یاجتمراع  یبر قانون بر هنجارها هیتک یفوکو به جا یقدرت به گفته -ستیاز آنجا که ز    
 یاسرتفاده مر   شیابزارها در جهت گسترش خرو  یجهت اعمال نفوذ خود متمرکز است و از همه

( در جهررت اتیررادب نجرراای در) هررا تنهررا راه مقابلرره بررا آن را اسررتفاده از همرران رسررانه یو کنررد،
کره برا    یافقر  شرمرد؛  یبرمر  نینو های گشودن افق جه،یو در نت ها تیاقل تیواقع یبازقلمروساز

و  یتالش غرب در تحقرق دموکراسر   یغرب یبه اصطالح مدن نیقوان یشعارمآبانه تیماه یافشا
ثابرت   ی نگراره فراترر از دوا  یرا امرر  تیر و واقع شرمرد  یصررف برمر   ییرا ادعرا  یحقوق یتساو
 ندیفرا یحال و در راستا نیدارد. در هم یزومیو ر ییچندصدا یتیکه ماه داند یم «یگریخود/د»
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مستند،(  ،یرومانس، ترا د ،یخی)داستان تار یاز انواع ادب یکال  یاست که شمس سازی بازقلمرو
 ریخواننده به تصو یرا برا ویرادو  ونیزیتلو امک،یپ پ،یاسکا تر،یروزنامه، تو رنظی ها و انواع رسانه

نشان دهرد و   یشناور و نسب یثابت که امر یهادوانگاره یبر مبنا یرا نه امر تیتا واقع کشد یم
حاکم را برجسته کند کره   یمتفاوت از صدا ییتنوع موجود نقطه نظرات و صداها نیا ییبا  بازنما
 یم شمسی آن بر افزون. اند شده دهیشک یدر غرب همواره به خاموش تیبرهنه گروه اقل اتیدر ح
برهنره برر    اتیر ح لیر تحم نیبر  یاز آن پردرش رابطره   شیو پر  زیپرو ستانتا در قالب دا کوشد
 خشونت یکند. از نظر شمس یرا بررس یمذهب ییادگرایترور و بن یدهیو بروز پد یغرب «یگرید»

 ریاخ یدر دو دهه ییاستثنا تیالم وضعمسلمانان، با اع ژهیبه و ت،یگروه اقل هیکه عل یپنهان های
راهبررد خشرن و    نیگرروه از همر   نیر سبب شده اسرت ترا ا   تینها ردر غرب اعمال شده است د

مسرتقل اسرتثناگرا(    یتیهرو  یدئولو یر ا ینوع یرگی در جهت تحقق حقوق خود )شکل یرمدنیغ
 یتیاختالفات درون قروم و  یو فرهنگ ینژاد مرزهای شدن تر امر به پررنگ نیاستفاده کنند که ا

برا   کوشرد  یم یموجود نامتجانس است. شمس یو چندفرهنگ تهیپسامدرن یمنجر شده که با فضا
دوقلوها، و سپس تفاوت آنهرا از   یپاشا، حت یخانواده یمتفاوت تک تک اعضا تینشان دادن هو

 یمقولره  کوشرد  یمر  --فراروق  ایر کرامرت   یخانواده—ساکن در لندن های یپاکستان یگرید
)ماننرد گفتمران    اکنرد تر   یمعرفر « تفراوت »کنرد و آن را محصرول    یرا بازقلمروسراز  «تیهو»

فرهنگ و مرذهب   ت،یهو های امر مقوله نیا. «تیهو»را محصول « تفاوت»( برالیل یانسانگرا
 «مرا/ آنهرا  « »آن ایر  نیا» یمحدود به دوانگاره توانند یکه نم کند یم یمعرف یزومیر یرا امور
 ،یاست؛وانگه گرایی نوع مطلق نیبر ا یمبتن های گفتمان دنیامر به چالش کش نیا امدیباشند. پ
 یهرا دوانگراره  نیبر همر  یکه مبتن یغرب اتیاثر فاخر ادب گونه،یو اقتباس انت یسیبا بازنو یشمس
گفتمران   زیر که در ساختار خود اثر ن کوشد یم یادب ی انرها بیترک نیاست، و همچن یسمیبرالیل

برا   بو متناسر  یچنردوجه  یسروال بررد و افقر    ریر را ز گرایری  برر مرکرز   یمبتن یخط یهیمدرنت
موجود را به  توضعی از رفت کشد و راه برون ریمعاصر در برابر چشم خواننده به تصو یچندفرهنگ

 کشد. ریتصو
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