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  مقدمه
 هديـ ر از پد  يده شود، نـاگز   ينام» پسانژاد«ا  يو  » استيپساس«،  »امدرنپس« امروز، خواه    جهان

آنچــه در .  اســت )multiculturalism(» يــيگرا چنــدفرهنگ «و) hybridity(» ياخــتالط نــژاد«
 مطــرح بــود، در يا نــژاديــ و ييايــ، جغرافي قــومي انحــصاريهــا يژگــي وةابـمثــ گذشــته بــه

نظـام   «ة گـسترد  ةن امـر خـود حاصـل سـلط        يـ ه ا كر رنگ باخته است،     ي اخ »ييگرا چندفرهنگ«
 و  ييايـ اعـم از جغراف    -مرزهـا ن رفتن   ي شدن است و بدون از ب      يبر جهان و جهان   » يدار هيسرما

، يا قـوم  يـ  و   يت ملـ  يـ ،  هو  يگستر ر و جهان  ين نظام جهانگ  يشود؛ در چن   يمحقق نم  -يفرهنگ
ن يتوانـد دورتـر    يشـود و مـ     ي مـ  ي جهان ةدكر ده يبازد؛ فرد عضو ناگز    يا و زمان رنگ م    يجغراف

 ياخـتالط فرهنگـ  ن درنوردد؛ كن زمان مم يوتاهترك در   يل ارتباط ين وسا يتر شرفتهيمرزها را با پ   
ژه در يـ و ، بـه يشود و تنـوع فرهنگـ     ير م يگ  همه يا دهيپد» يگانگ چند«رد؛  يگ ي شتاب م  يو نژاد 

 ، بـه  »يراسـ كدمو« ه همگان را بـه    كزد،  يآو ي در هم م   ي امروز يسم، چنان با زندگ   ياليانون امپر ك
ه كـ  يديـ ند؛ ام ك  يدوار م ي ام يستيالي امپر يها  نژادپرستانه و خشونت   يها  فارغ از دغدغه   يا ندهيآ

» استعمار«، گفتمان   يها و نژاد    تنوع فرهنگ  يه در پس نقاب ظاهر    كبازد؛ چرا  يالبته زود رنگ م   
گـر سـخن،    يد بـه . ت نظـارت دارد   يـ  گروه اقل  يابي برخورد و ارز   يه همچنان بر چگونگ   كاست  

م  بـود، بـا نـا      يـي گرا ر فرهنـگ مـصرف    ي نـاگز  ةجيه نت ك را،   ي چندفرهنگ ة، مقول ياستعمار جهان 
ر يـ تعب ، بـه  »گان و بردگان  يخدا «ةه رابط كرده است، حال آن     كنفع خود مصادره     به» يراسكدمو«

ن رفتن سلسله مراتـب  ياز ب  در عمل نه تنها بهيدر واقع چندفرهنگ . هگل، همچنان پا برجاست   
 -ي قـوم  ييگرا يمل رده و به  كتر    موجود را پررنگ   يها ه تفاوت ك منجر نشده، بل   يتي و قوم  ينژاد
 افـراد و  يبنـد   طبقـه ي بـرا ياريدر جهان امروز، رنگ و نژاد همچنان مع.  دامن زده است   يادنژ

 اسـت؛   يقرون وسط » يبي صل يها جنگ«ادآور  ي،  ي مذهب يها ها و تنش   شكشمكجوامع است و    
 ه را بـه   يند تـا قـض    ك  ياز آن استفاده م   » رـازدهم سپتامب ي«داد  يه جورج بوش پس از رو     ك يريتعب

  .ندكانه را فراهم يخاورم ن رو بستر حمله بهيل دهد و از اي تقلان مذاهبيجنگ م
رده كل  ي تبد يزيبرانگ موضوع بحث   را به  ييگرا ، گفتمان چندفرهنگ  ين تناقضات يوجود چن 

در . دنبال داشـته اسـت     به» تياقل« و   يران غرب كن روشنف يردها را ب  يك از رو  يا ف گسترده يه ط ك
گـر  يعبـارت د  ا بـه يـ » يگـر يد«دگاه يـ  از ديـي گرا رهنگز بر گفتمان چندف  كتمر ن جستار، به  يا

 -ايكـ  جامائةسنديـ وـن، )Zadie Smith (تـي اسميديـز. ميپرداز ـيم» تيگروه اقل«سندگان ينو
 پررنگ  ي نقش ييگرا  چندفرهنگ ةنير در زم  ي اخ ةه در ده  ك است   يسندگاني، از جمله نو   ييايتانيبر

ه كـ  ـي؛ لقبـ )61سـل  (انـد   داده» ييگرا دفرهنگ چنكةمل« لقب  يو ه به كرده است، چنان    كا  ـفيا
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 ين مقاله در پيدر واقع ا  . ز هست ي ن يي اروپا ةعنوان دورگ   او به  ي شخص يثر از زندگ  أ مت كش يب
ـ » ييبازنمـا «ت بـه    ي اسم يدي چند و چون پرداختن ز     يبررس  در اثـر    يـي گرا  چنـدفرهنگ  ةمقول

 گفتمـان  يوشـد ضـمن معرفـ   ك ي، است و م)The Autograph Man(ن ك  امضاجمعاش، برجسته
ت ي بـازنموده در اثـر اسـم       ييگرا ا چندفرهنگ يآ: ها پاسخ دهد   ن پرسش يا ، به ييگرا چندفرهنگ

ت يا اسم يدهد؟ آ  ي ارائه م  ي متفاوت و انتقاد   يدگاهيا د ي است   ييگرا بازتاب گفتمان چندفرهنگ  
ا بـا   يـ نـد   ك يفـا مـ   تك ا ي سـطح  يوشتن اثر  ن  به يتي و قوم  ي، مذهب ي از تنوع نژاد   يشي نما ةبا ارائ 

ـ   بـه يـي گرا  گفتمان چنـدفرهنگ   يه و معرف  ي رسوا ساختن نظام سرما    ي ژرف، در پ   ياوشك  ةمنزل
دن يت در رس  ي مفهوم هو  يت از نقش محور   ياست؟ چگونه اسم  » ري اخ يدار هيمنطق نظام سرما  «

  رده است؟كن مهم استفاده يا به

  يبحث و بررس
  يساالر هي و نظام سرماييگرا چندفرهنگ

ـ   مـالـس يپرست ام كـ  پـس از ش    »غرب«ه  ك است ياستي س »يفرهنگدـچن«قع   وا در  شيدر پ
از خـود  يـ گر سو نيبخشد و از د بهبود يالملل ني ب ة خود را در عرص    ة سو وجه  يكتا از    رديگ يم

از . دـنـ كن  يمأه سـاالر تـ    ي نظام سـرما   ةاني سودجو يها استيل به س  يار ارزان را در ن    ك يروين به
 »يگـر يدخـود و  «و » غرب /شرق «يقطب ن جهان را در ساختار دو     يز ا ش ا يپه  ك »يغرب«رو   نيا

 )»يگـر يد« ( مستعمرهيشورهاك  مهاجرانيراياستعمار، پذدر دوران پسا  رده بود،   ك يم بند يتقس
ط ي و بهبـود شـرا     او بـه  »يا شهيلك« ان نگاه يپا به سمياليز امپر كدر مر » يگريد« حضور   يول شد؛

 برخورد ة بودند و نحو   ياق همچنان ب   دوران استعمار  ي فرهنگ يها برچسپرا  يمنجر نشد؛ ز   ها آن
ـ  يـ و ، بـه  ي اجتماع يها د تنش يگر سو تشد  يردند؛ از د  ك ي م تيري را مد  »يگريد«با    ةن طبقـ  يژه ب

 مهاجران رقـم زد؛  ي را برايتر ط سختي شرايار ارزان، حتكدپوست و گروه مهاجر     يارگر سف ك
گـر سـو    ي در غـرب و از د      يتيسم قـوم  يـ ونالي و ناس  يد نژادپرست ي سو تشد  يكن امر، از    يجه ا ينت
  . بود »فرهنگ« ةمقول »نشد ياسيس«

 ةوجهـ غـرب    ه بـه  كـ آن يكـي : شـد  واقـع  ديـ مف غرب ي برا جنبه از دو    ط، البته، ي شرا نيا
را در   يستيبرالي ل يدار هيسرما نظام هكنيگر ا يد ؛)76چائه  (د  يبخش خواه ساالر مردم و   بشردوستانه

نظـام  « ياـجـ  ه انگـشت اتهـام دراغلـب مـوارد بـه     كـ رد؛ چرا ك  يظ م ـحفت   حمال ماج آ رـرابـب
  .گرفت يت مهاجر را نشانه مياقل» ساالر هيسرما

ـ      كةگر سـ  ي د ي در واقع رو   ييگرا ف، چندفرهنگ ين توص يبا ا  ن يـ  بـا ا   ي اسـتعمار بـود؛ ول
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 از  يياه يدگيچيپ. ارمغان آورد  ت به ي اقل ي برا ي نسب يها، حقوق   گستره يوجود، توانست در برخ   
ت شـد؛  ي اقل يران و گروها  ك روشنف يها يريگ ها و تفاوت جهت    نشكن دست موجب تعدد وا    يا

ن منتقـدان، اگرچـه گفتمـان       يـ نظـر ا   ه از كـ ن بـود    يـ  موجـود ا   ي اغلب نقدها  كاما، وجه اشترا  
وپر كـ (افته بود   يل  يتقل» نژاد« به» فرهنگ« بر فرهنگ استوار بود، در آن مقوله         ييگرا چندفرهنگ

ه كـ  بـود    يـي ثرگراكا ت ي ي نژاد ي، همان چندگونگ  يگر، منظور از تعدد فرهنگ    يعبارت د  هب. )14
، يصرف همجوار. شدند يد، فقط همجوار مي، نژاد سفيت با نژاد اصلي اقلي نژادها برحسب آن

ـ يدارهي در نظـام سـرما  »يگـر يد«، كژي ژةگفت ه بهكل بر حضور نبود؛ چرا ياما، دل   ي زمـان ي غرب
  منحـصر  يها يژگيوب تمام و  ك با سر  يعني ؛)11 كژيژ ( شود »گرشدهيد«ه  ك  حضور دارد  ةاجاز

ه فرهنـگ  كل شود يتبد ي انتزاعيموجود اوست، به» يدگر بودگ«ه موجب تفاوت و ك يفرده ب
است »  مطلوب يگريد«ن  يدر غرب فقط ا   ). همان(ند  ك ي مواجه نم  يد جد يچ تهد ي را با ه   يغرب

ه كـ نروسـت   يازا). همـان (شود   ي بروز داده نم   ةاجاز» ياقع و يگريد« ت ظهور دارد و به    يه قابل ك
گ يد«است  يه از س  كشمرد   يبرم» يساز همگون«ان  ي جر ة تاز ة را نسخ  ييگرا س چندفرهنگ يويد

ه يـ ر روييـ ن تغيـ ، ا)Bhabha(؛ از منظر بهابها     )45( آورده است    يرو» نيساالد رنگ « به» جوشان
بهابها معتقد است   . رديگ يصورت م » يفاوت فرهنگ ت «يجا به» يتنوع فرهنگ  «ةد بر مقول  أكيبا ت 

 غـرب   ي فرهنگـ  يجه برترپنـدار  ي فرهنگ و در نت    ة مقول ي از مطلق پندار   يان چندفرهنگ يه جر ك
ه  قائم ب  ي فرهنگ مفهموم  ة، مقول ي بر تنوع فرهنگ   ياست مبتن يه در س  كن معنا   يشود؛ بد  ي م يناش

ا يـ خ و جغرافي دارد، از گزند تاريا جيت جمعي هوةاست، در حافظ» يگريد«ذات و مستقل از   
ه در تفـاوت    كـ  ي اسـت؛ در حـال     ي ذاتـ  ي سلسله مراتـب و برتـر      ينوع ل به يدر امان است و قا    

شه در  يـ ست، هم يـ  ن يگـر ي، هر فرهنگ در گفتگو با گذشته و حال است، مـستقل از د             يفرهنگ
  ).35 (معنا است ي در آن بي فرهنگي خود است و برترينيروند بازب

 يدار هيشبرد اهـداف نظـام سـرما      ي در خدمت پ   ياستي، س ييگرا ر، چندفرهنگ گي د ياز سو 
ه كـ موجـود بـود،     » اخـتالط «ف  ي توصـ  ي بـرا  يمـسم  ي ب ي اسم ييگرا در واقع، چندفرهنگ  . بود

ادغـام  / يسـاز  پارچـه يكرد و بـا     ك  ير را حفظ م   يبكراث استعمار   ي م يمراتب  سلسله ةهمچنان رابط 
 را در» نيرنگـ «/ »ديــ سف«انگـاره   د، با تمام قوا دوگانهيت سفي قوم ي ارزش يةها بر پا   تيانواع قوم 

 نيـ  ا حفـظ . )14 و   15 پسيـ فل(داشت   ياس م ـ جهان معاصر پ   يلير و تحم  يناگز» تياليس«برابر  
ار كـ  يرويـ نسوت  كـ  در را   دهاي سـف  ري غ همه  ك بود   ي و بردگ  يسرور ة رابط حفظتقابل چونان   

ـ  ياالهـا ك ةعمـد  بـازار  بـه  را يرغربي غيشورهاك هم و گماشت،ارزان در خدمت غرب     يغرب
 بـا   يه چرا چندفرهنگ  كن وجود مطرح است، آن است       يه با ا  ك يپرسش). 13هوگن  (رد  ك ليتبد
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تِ ي از جذاب  ي ناش ييگرا ت چندفرهنگ يد محبوب يه شا كتوان گفت    ياقبال مواجه شد؟ در پاسخ م     
 ي شـدن مقـوالت  يالملل ني بگر ي تداعييگرا ه چند فرهنگ ك  تنوع موجود بوده است؛ چرا     يظاهر

 صعود رتبـه  ةمنزل ها به  دهين پد ي شدن ا  يالملل ني اقوام بود؛ اگرچه ب    يها نييچون غذا، لباس و آ    
 يهـا بـرا    نآ» غرابـت «ه بـود تـا از       يگـر نظـام سـرما     ي د يه بـاز  كبل. ها در غرب نبود     آن يارزش

 يگـذار  اس ارزش ي، مق ي قالب ها و نگاه   شهيلكه هنوز   ك ي؛ درحال )همان(ند  ك استفاده   ييمدافزاآدر
  .بودند

 تيـ  تثب و سـو  يـك  از هـا  مقولـه  بـر    يلـ يتحم تياليسـ  شدن مرزها و     مرنگك رو، نيا از
 تنـاقض در  نيتـر  ياديـ بن بـه  گر،ي دطرف از ديرسفي و غ  دي نژاد سف  ني ب يانگار هروزافزون دوگان 

 ةر دورراكـ ا دوران پـسااستعمار ت يـ ؛ گو)167 كژيـ ژ( شـد  ليتبـد  يـي گرا چنـدفرهنگ  موضوع
 منتقـدان،   يارين رو، از نقطـه نظـر بـس        يـ از ا . تـر  لكي موجه و ش   يسم است، اما با ظاهر    ياليامپر

گـر  يدنبـال شـمول د     ه در ظـاهر بـه     كه بود   ي نظام سرما  يكدئولوژي، گفتمان ا  ييگرا چندفرهنگ
ها  ش تنش يها و افزا   ردن تفاوت ك جز پررنگ    يا جهي بود، اما نت   يد غرب يها در فرهنگ سف    فرهنگ

 ي برخـ يپوسـتان و اعطـا   نيرنگـ   بـه ي حضور اجتماعةه اجازك چرا   ).23پسيفل(در بر نداشت    
 هـا را بـه     ه آن كـ ها نـشد، بل     آن يش رفاه اجتماع  يشان نه تنها موجب افزا    يا  به يحقوق شهروند 

ثـر  كرد تا با حـضور خـود ا   كل  ياستمداران و عامه مردم تبد    ي در دسترس آماج حمالت س     يهدف
ن يبد ).163 كژيژ(نند  كه  ي غرب را توج   ي اقتصاد -ي اجتماع يها ياستكو   يتيري مد يها ضعف

دا يـ  پي صـعود  ي، رونـد  يرات غرب كاصطالح دمو   بر خالف انتظار جوامع به     يب، نژادپرست يترت
ـ   يه همـان ا ك خود، ي از هدف آرمانييگرا رد و چندفرهنگ ك  ين افـراد نژادهـا  يجـاد مـساوات ب

ن يشيـ  پيمراتـب نـژاد    مـساوات، نـه تنهـا سلـسله      يراررا با برقـ   يمختلف بود، فاصله گرفت، ز    
دپوسـتان  يپوستان از جانـب سف     نيرنگ در خطاب به  » تيقوم «ةاربرد واژ كه  كشد، بل  ياعتبار م  يب

 ي در برخـ   يه حت كشد   ي م »تيقوم« ينوع ل به ي هم خود تبد   »ديسف«شد، چون    يمعنا م  ي ب يغرب
، فقر، و   ياريك ب يتين وضع يدر چن  ).16پسيلف(رفت   يشمار م   به ي قوم يها تي اقل ةمناطق در رد  

ـ يخي تـار يهـا  شهيـ لكم بـر  يرمـستق يشد و غ  يشتر م يروز ب  پوستان روز به   نيان رنگ يبزه در م   ه  ب
 القاگر و همعنان است     ييگرا ن رو، چندفرهنگ  ياز ا . گذاشت ي استعمار صحه م   ةجامانده از دور  

ت يـ ا قوميـ ها؛ گو ر مقولهيت ساياليها و س   يمرز ي از ب  ي در بستر  ي نژاد يانگار با استمرار دوگانه  
تحمـل   وم بـه  كـ  است و مح   »يزمان يب« ي دچار نوع  يخي تار يها اني جدا از تمام جر    »ديرسفيغ«

ه ي توج يسم در راستا  يالي امپر يه زمان ك ييها ، تفاوت ي و ظاهر  يكيزي از تفاوت ف   ي ناش يها رنج
   ).110پسيفل(رد ك خود آنها را برجسته يه استعماريرو
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 يه دسـتخوش نـوع    كـ  در جهـان پـسامدرن،       يخي تـار  يها شهيلكگر، استمرار   ي طرف د  از
ده ين پد يرا ا ي است ز  ييگرا گر وجوه مبهم چندفرهنگ   يمزمن است، از د   ) amnesia(» يفراموش«

 نظـام   »ينـون كهـم ا   «سم بـه  يـ  نظـام فورد   يـي گرا نـده يه از آ  كـ ه بود   يم نظام سرما  ي مستق ةوردافر
نـده  ين گذشـته و آ    يزـگـ ي جا »نـون كهم ا « ـين نظام يـدر چن . اده بود ه د ير رو ييسم  تغ  يپسافورد

را نظـام   يـ دهـد، ز   يمـ ) space (»فـضا  « خـود را بـه     ي زمان، جا  ير خط ي و س  »خيتار«شود و    يم
است »  زمان - فضا يفشردگ«ازمند  يه خود ن  ك شده،   يزير هي زودبازده پا  يگذار هيه بر سرما  يسرما

نـار گذاشـته    ك بـا    .)285 يهـارو (ابد  ين دست   كن زمان مم  يمتركن سود در    يشتريب تا بتواند به  
تـر    پررنـگ ينقـش » فضا«ه، ي نظام سرمايمش ن خطيي خود در تع يگاه محور ياز جا » زمان«شدن  

 بـه ). 218 يستركـ  و   يهال در گرگور  (ابد  ي يت م ياهم» ن جا يهم«و  » نونكهم ا «ند و   ك يفا م يا
هـا    آنيخينه تـار يشيـ بخـشد نـه پ   يمعنـا مـ  ا و افـراد  ياشـ  بـه  »ي اجتماعيفضا«گر، يعبارت د

جـه  يو در نت» تياليسـ  «يل نوعي در واقع تحم »فضا « پررنگ به  ين نقش ي دادن چن  ).113هوارث(
ن اجـزا همـان   يها بنا شده بود؛ ا  آنية مدرن بر پاةه جامعك است   يا شده تيت بر عناصر تثب   ينسب

 خـود  يجـا ) Lyotard(وتار ي لةگفت هه بكاند  جهان شمول )grand-narratives( »يها تيفراروا«
 نژاد، .)9م يس(دهند  يم در عصر پسامدرن) local petit recit(» كوچك ي محليها تيروا« را به

حالـت   ل ثابـت و مطلـق بـه   كه از شـ كـ ند، يها تين نوع رواي از ايت فرديت و هويمذهب، مل 
در . ابندي يد مي جد يمفهوم موجود،   ي اجتماع يه متناسب با فضا   ك ييها تياند؛ روا   درآمده ينسب

را مـراد از فرهنـگ، مجموعـه        يـ رود ز  يل مـ  سؤار  ي ز ييگرا ان گفتمان چندفرهنگ  ين، بن يين تب يا
ن گونـه،   يـ ا.  پـسانوگرا شـده اسـت      يـي گرا تير، دستخوش نـسب   يه ناگز ك بود   ي ثابت يها تيروا

ت يـ  هو ةددهنـ  لكه اگر شـ   كد، چرا   ينما يمعنا م  يگر ب يد»  خاص يتيفرهنگ قوم « چون   يمفهوم
ه كـ هـوده اسـت، همـان گونـه         ي ب ياركـ  يتي قـوم  يهـا  شهيـ ر  موجود باشد، بازگشت بـه     يفضا

ت جهـان   يـ ه، واقع كـ ن  يطرفه ا . رسند ينظر م  ن به ك مهمل و گاه نامم    ي نژاد -ي قوم يها جنبش
 ةانگـار  ن دوگانـه  ي مزمن، هنوز هم ا    ييگرا تيبا وجود نسب  : ندك ين امر را ثابت م    يامروز خالف ا  

هـا   ومتك ح يالملل ني و ب  ي مل يها يه خط مش  كش است   يها همراه تمام داللت    به »بغر /شرق«
  .ندك ين مييرا تع

 تي اسمنك  امضاجمع درييگرا چندفرهنگ
 ة، حومـ  )Mountjoy(ي  ه در مـانتجو   كـ  است   يهودي ي جوان يت زندگ يروان،  ك امضاجمع

ـ  -سكـ  ال ي از زنـدگ   كارسـ يك پ يتـ يل روا كه در   كند،  ك ي م ي لندن، زندگ  ياليخ ) Alex-Li (ي ل
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 معـروف   يهـا  تي شخـص  يد و فـروش امـضا     يـ  با خر  يل -سكال. دهد يقهرمان داستان ارائه م   
) James(مـز   يه از دوسـتش ج    كش نبود،   ي ب يا انهكودك يار سرگرم كن  يدر ابتدا ا  . ندك  يگذران م 

 معـروف،   يهـا  تيان شخـص  ي، از م  ي ل -سكال. شود يل م ي تبد ي و ةحرف آموخته بود، اما بعد به    
ن عالقـه  يـ ا. ، دارديالدي چهـل مـ  ة دهيووديگر زن هال يساندر، باز ك ال يت كي ب به ي عج يا القهع

 ييا امـضا  يـ رده و   كافت  ي در يه جواب ك آن يسد، ب ي نامه بنو  ي و يزده سال برا  يشود تا س   يباعث م 
ه ي شـب  يي امـضا  يه حاو ك را   يارتك ي، ل -سكه ال كشود   ي آغاز م  يداستان زمان . از او داشته باشد   

 ي در آن برهه از زنـدگ      ي ل -سكه ال ك از آنجا    يول. ندك يافت م ي است، از پست در    يتكي يامضا
 دوستش ي، حت)دندي جدي عرفانه تجربياو و آدام با مصرف مواد مخدر در پ      (اد شده   يدچار اعت 

ه كـ ند ك ي را متقاعد مي ل-سكرده باشد و ال  كافت  ي از پست در   يزيه او چ  كند  ك يمز باور نم  يج
 ي ل-سكال .رده استكعلت مصرف مواد فراموش  ه بهكارت جعل خود اوست ك ي رويامضا

   از صحت ماجرا مطلع شود؛يتكيافتن يرود تا با  ي مكوريوي در نيشگاهينما به
ن ك  امضاجمع .ردك در رمان قلمداد     ي ل -سك ال ي اصل يةتوان طلب و پو    ين سفر را نم   ياما ا 

هـا   ند؛ تنش ك  ي م ي رمان، را بررس   يت اصل يص، شخ ي ل -سك ال يتير هو ي ناگز يها در واقع، تنش  
. گر ملموس اسـت ي ديش از هر جاي ب كوريويا ن ي لندن   ي چندفرهنگ يايه در دن  ك ييها و ناسازه 

  امـروز بـه    يدر جهان چنـدفرهنگ   » يگريد«ه هر   ك است   ييدر واقع ماوقع رمان، شرح ماجراها     
ـ  -سك وافر ال  ةالق رمان ع  يمحور اصل . ندك ي آن را تجربه م    يا ش مشابه يمابكنحو    يتـ  كي  بـه  ي ل

 يهـا  يژگـ يمرنـگ شـدن و  كت بـازار،   يـ ه و محور  يه پررنگ شدن نقش نظام سـرما      كست، بل ين
ز يـ ش از هـر چ ين اثر بيت در اياسم. ت استير آن بر گروه اقل   يثأ و ت  ي و مذهب  ي، فرهنگ يتيقوم

  از .دهـد  ي مـ  حيهـا تـرج    گر مقوله يرا بر د  » خود «يپردازد و بررس   يت م يو هو » سوژه «ةبه مقول 
ت فـضا  يرود اسم ي انتظار م-زمان  بر تا-ندك يمد كيتا »فضا« بر »بودن« ي هاروةگفت ه بهكآنجا 

 به(شه، گذشته   ي، ر ييگرا  چون جوهر  ييها جه، فارغ از دغدغه   يت دهد و در نت    يرا بر زمان ارجح   
 يت فـرد  يهو معنا و    يريگ لك و نقش آن در ش     ي اجتماع ي، فضا ينونكا ، بر هم  )خي تار يلكطور  

  ).127 يسترك و يگرگور(ند كد أكيت
جه يخ و در نت   يمرنگ تار كه نقش   كاست،  » يمحل/  خرد يهاتيروا«، داستان   نك امضاجمع
 يشيـ  نما ت،يت اسـم  ي روا .)20م  يس( ندك  يس م ك امروز منع  ي بشر ةا را در جامع   يپررنگ جغراف 

ـ  يني چ ي، فرزند پدر  ي ل -سكال:  موجود در غرب است    ي از تنوع فرهنگ   ژهيو -Li(ن  ي جـ  -ي، ل

Jin(  شهر لندن همـراه سـه دوسـت         ةه در حوم  ك به نام سارا است،      ي لهستان -يهودي ي، و مادر 
 مالقـات بـا     يند و گاه برا   ك ي م يستر زندگ اِپوست خود به نام ِ     اهيدختر س  گر و دوست  ي د يهودي
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هـا،   تيذاب جـ  ةه با وجود همـ    ك يتنوع. رود يها م  يني چ ة مورد اعتماد خود به محل     يني چ كپزش
د أكيـ  بابا بـر آن ت يه هومك، »ي سوميفضا«ماند و از خلق      ي م يش باق يت در حد نما   ي اسم يبرا

 نظـام   ينيگزينـد جـا   ي موجـود برآ   يت، تنوع فرهنگـ   ي اسم يايه در دن  كماند؛ چرا   يند، باز م  ك  يم
 يايـ  دن ).289يستركـ  و   يگرگـور (ست  يـ  ن يعمـود / ي با نظام سلـسله مراتبـ      يافق/ يهمجوار

ا، يـ ردن جغرافكـ ژه در برجسته ي ويه نقشك است، يه ساالريت نظام سرماي در واقع راو   ت،ياسم
ه كـ ،  يرـ؛ ام )، همان ياروـه(داشته است   »  زمان«يمرنگكها و    تيروا  خرده يلكفضا و به طور     

 و  يـي گرا تي، نـسب  يـي گرا د روزافـزون مـصرف    ـ رشـ  ـيگلتون، علت اصلـ   ي ا يه نظر تر  ـاز نقط 
، يرا تالش در جهت رشد روزافـزون صـنعت        ي؛ ز )3گلتون  يا (درن شد  در غرب پسام   ييثرگراكت
سم يـ اليز امپر كار ارزان در مر   ك يرويرش ن يگر جوامع و پذ   ي در د  يابير از بازار  ين نظام را ناگز   يا

 ينيگزيجـا :  شـد  يـي گرا تي خود ونـسب   يل نظام ارزش  ير از تعد  يب غرب، ناگز  يترت نيرد و بد  ك
  . دي جدي نسبيارزشن با سامان يشي مطلق پينظام ارزش

 به) سميمدرن (ييعطف و گذار از نوگرا    ة  نقط به» فضا«با  » زمان «ة مقول ينيگزيدر واقع جا  
، )سميـ مدرن(ه بر خالف    ك؛ چرا )201 يهارو(ل شد   يز تبد ين)  سميپسامدرن (ييدوران پسانوگرا 

بـر  ) سميـ نپسامدر (يي اسـتوار بـود، پـسانوگرا      يـي گرا  و مطلق  يير خردگرا ي نظ ييها ه بر مقوله  ك
ه، عـدم وجـود   يـ ر روييـ ن تغيـ  از علل ايكي ).57ميس(رد  ك يد م أكي ت رهمبافت و ظاه  / تيموقع

را با رشد روزافـزون     يح اتفاقات موجود بود؛ ز    يها و توض   ن افراد، فرهنگ  ي تب ي مطلق برا  يمرجع
ـ  ي انحصارطلبانه د  يها استي ارتباطات، س  ة در حوز  يشرفت فناور ي و پ  ييگرا مصرف معنـا   يگر ب

گـر  يهمـراه آورد و د      بـه  يـي ت گرا يا نسب ي يريپذ  انعطاف ينترنت و ماهواره با خود نوع     يا. ودب
 متفـاوت بـه     يريت، تفـس  يـ ر موقع ييـ ع با تغ  يرنگ باخته بود و وقا    » قت مطلق يحق«ا  ي» تيواقع«

ل شـد،  يتبـد » يا رابطه «يامر ، بهي هاروةگفت ت جهان امروز، به  يدر واقع، واقع  . دادند يدست م 
ر، ـگـ ين رو ديـ  از ا).281 يسترك و يگرگور( بود  ين فرد ي و ارتباط ب   ي اجتماع ي فضا ةه زاد ك
ردنـد و  ك ي نمـ ـي را تداعـ يا مفهوم خاص  ي، ارزش مطلق و     يا حوادث، اصالت ذات   يا  يراد، اش ـاف

ز، از افـراد  يـ  در واقـع هـر چ  ).218 يهارو(صرف بود  ن بودنيها هم  آنيقت وجوديتمام حق
) spectacle(» ةمنظـر « ، بـه  ي مـسابقات ورزشـ    ي و حت  ي مذهب يها نيي، آ يگرفته تا سنن فرهنگ   

ـ -سكـ  اليل اصلي از داليكيد يشا.  برسانديحظ بصر ننده را بهيرد تا بكدا  يل پ يصرف تقل   ي ل
ـ  جـه ي نت ي و ةگفت ه به ك،  يشتك ة مسابق ي تماشا يو دوستانش برا   ن شـده بـود،   يـي ش تعياش از پ

ند، تالش بر حفظ ظاهر    ك يدا م يت پ ير و صورت اهم    ظاه يوقت.  است يسب لذت بصر  كن  يهم
ل بـه   يابد و تن تبـد    ي يت م ي محور ييگرا لذت. شود ي م ي امروز ي زندگ ك سب يو بهبود آن، مبنا   
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. )56م  يسـ (ش اسـت    يش ارزش خـو   ي افـزا  ي در پ  يگريه در بازار رقابت با د     كشود   ي م يياالك
 ي امـر ير هـارو يـ تعب بـه » ارزش«ه در جهـان پـسامدرن امـروز    كد آن است ين امر شايـعلت ا 

اب بـودن مـصداق ارزش      يمك ن نظام، معموالً  ي در ا  ).135 يسترك و   يگرگور(است  » يا رابطه«
ـ -سكـ سـخنان ال  . اهدك يها م   آن ي از ارزش وجود   يشود و فراوان   ياالها م كافراد و     ة دربـار ي ل

  : استيارزشن نظام يود، بازتاب ايگران هاليگر بازيسه با دي در مقايتكي يارزش واال

. ها و ترس از خداونـد دارد       ار خانم ك با ش  يادي ز كنقاط مشتر [...]  امضا   يآور جمع«
ـ نـد، مطلـوب ا    ك يم مـردان مـ    يرر تـسل  ك وجودش را م   يها ه ثروت ك يزن ـ شان ن ي و . ستي

 او هـم    -ندك يار م كنش را بر خلق آش    يش و قوان  يه وجود خو  ك ين است پروردگار  يهمچن
شود ارزشمند   يه تصور م  كنجر راجرز هم آنقدر     ي علت ج  نيهم و به . ستيمحبوب خلق ن  

هـر آنچـه   . الوصـول بـود   سهل. ردك يد، امضا م  يرس يدستش م   هر چه به   يه رو كنبود، چرا 
ن مفهـوم  يتـر   در نـاب  - اسـت  يار معمول يار بس ي بس يد و االن آدم   يبخش يغ م يدر يداشت ب 

  .)72( »شود يده ميق سنجين طريه ارزش او از اكچرا. ن واژهين اكمم

ـ      تكها و شر    سو سازمان  يك، از   ين دوران يدر چن  شتر و  يـ  خـدمات ب   ةها در تالشند با ارائ
 ن تـالش مذبوحانـه را بـه       يت ا ياسم( افراد باشند    ي انتخاب ةنين گز يان، نخست يش رفاه مشتر  يافزا
از طرف  ). شدك ير م يتصو ند به ك ي هتل را پر م    ة پرسشنام ي ل -سكه ال ك يا  طنز در صحنه   يزبان

 يج زندگ ي را يها ك از سب  يرو  برتر، با دنباله   ي تجار يها وشند تا با مصرف نام    ك يگر، افراد م  يد
 يمعمـول « پررقابـت امـروز      يايـ را در دن  يـ  خود را باال ببرند، ز     يروز بودن ارزش وجود    و با به  

ـ  يـ  جد يا وهيجه، مدام ش  ي در نت  ).56م  يس(ست  ي ن يافك »بودن  نـو   يرنـد، و طرحـ    يگ يش مـ  يد پ
ـ  -سكـ ال. ننـد ك  يند و چهره عوض مـ     نكاف يدرم  از يا ان نمونـه يـ ب فش از آدام بـه ي در توصـ ي ل

  :پردازد ي پسامدرن ميچندچهرگ

اهپوسـت  ي س يهـود يچـه بـر سـر آن پـسربچه          . ر، الغر ك، روشنف كريپ، ز يت خوش«
ر ـگيت مزخرف د  يهو ت به ي هو يكه هر تابستان ناگهان از      ك يسكب آمد؟   يب و غر  يعج
ن يجـ [...] ،  يادوسـت يك، آمر يادوستيتانيبر [...] يگر يپيه: واع تجارب داد؛ ان  ير رنگ م  ييتغ

ـ سم، اعتيسم، آنارشياليار، سوسك حزب محافظه[...] ن گشاد،   يتنگ، ج   -[...] اف، كـ اد، اعتي
  .)142 نك جمع امضا(» .دينجا رسيا چطور از آنجا به

 موجـود   يگـ  فرهن »تنـوع « ، در غـرب   يشـناخت  ي و هـست   ي فلسف راتيي تغ نيچن موازات به
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 هـا  تيـ  قوم گري حضور د  رشي از پذ  ريناگز هي نظام سرما  ي وقت واقع، در. ردك تر دهيچيپ را طيشرا
 عنـوان  بـه  (شـد  رو به رو يا رمنتظرهيغ ينگ فره تنوع غرب با    ة شد، جامع  »سمياليامپر زكمر«در  

اسـتثمار   ه ب ها، وعده خالف بر هك بود آزاد بازار استيس رويپ انگلستان در ها ينيچ حضورمثال  
ت يـ  اقل يها هن گرو ي ب ي داخل يها تنش). 75ورا  كتايا () منجر شد  سمياليز امپر كها در مر    آن شتريب

آبادهـا و    يحلبـ  ه بـه  يتِ در حاشـ   يـ  اقل يها گروه. دتر شد ي شد يرد و نژادپرست  كت بروز   يثركو ا 
 يريـ گ لكجـه امـر، شـ   ينت.  رانده شـدند كوريوي چون لندن و ن ي بزرگ ي شهرها يها مهاجرمحله

. دپوسـت بـود  ي سفةها، در امتداد جامع يني، مانند محله چ)parallel societies (»يجوامع مواز«
 و وحـشت  ي رمزآلـودگ يخود را داشتند و همواره نوع    ن مخصوص به  ين جوامع معموال قوان   يا

تـوان در بـوت      ين وحـشت را مـ     ي ا ).14 ينتلين و ت  يلنت(ردند  كي م يدپوستان تداع ي سف يرا برا 
)Boot(،  روسـتا بـود، و در   ةبـزرگ شـد  «: ردكوضوح مشاهده    ، به ي ل -سك ال يسي دوست انگل 

» هـا داشـت   ينـ ي از چي و مـوروث يزيـ  ترس غر  يل غذا، نوع  ي زمان تحو  ياستثتا ط به يهمه شرا 
)201(.  

 يت توانـست مرزهـا  يـ ، در نها»يگريد«ه حضور صرف كن است يت اي حائز اهم  ةتكاما ن 
ه كـ  ياگونـه  نـد، بـه  كمرنـگ  كت را   يـ ثركت و ا  يـ گـروه اقل   هـر دو     ي و مذهب  ي، فرهنگ يتيقوم

نمـود و گـاه فـرد    ي عبـث مـ   يگر امر ي، د يتي قوم يهاشهي اصالت و تالش بر حفظ ر      يجستجو
 ةستن در جامعـ   يـ را ز يـ ز. ار فاصله داشت  ي بس ي و يه از اصول ارزش   كشد  ي م ير از تجارب  يناگز

ر اسـتوارت هـال     يـ تعب ، بـه  »شـدن «بـا   ) being(» بـودن  «ينيگزي مدرن، مستلزم جا   يچندفرهنگ
)Stuart Hall(   نگر  ير هول يتعب ، به »الحاق«با  » تيهو«ا  ي، و)Hollinger(   است ،) 328نگر  يهـول( .
 ه در كـ  اسـت    ي اصـول  يريپـذ  انعطـاف  جهينت در و فرد تيموقع بر ، در واقع  ، دو روند  هر دأكيت
 و مـذهب  فرهنـگ،  بـه  راًمنحـص  افراد يطي شرا ني چن در. رنديرناپذييتغ ثابت و    تي وهو »بودن«

 ي شخـص  برداشـت  اسـاس    بر شتريب ،يكهر    به الحاق خاص تعلق ندارند و در صورت        يتيقوم
ـ  يهـود ي ين خاخامينفاي روب.)329 همان ( آني تا مباننندك يم عمل آن  ازخود     بـه ي اسـت، ول

ارد بـا    د يپردازد؛ اما سـع    ي م يهودين عرفان   يتمر آدام به . والر است ك س امالًك ي ل -سك ال ةگفت
 Honey(اهپوسـت  يت سي اسـم يهـان .  مورد نظـر برسـد  ي روحانةتجرب  جوانا بهيمصرف مار

Smith( ـ  -سكـ  ال يهوديمادر  . رسد يآرامش م  سم به ي، با بودا  ي ل -سك ال ييايكار آمر ك، هم  ي ل
 ةانـداز  هـا بـه    تي از شخـص   يـك چ  ي هـ  ي بـرا  يتي شخص ين چندگانگ يدر ذن مهارت دارد؛ اما ا     

 و يي اروپايمي خود، ن  كوچك در نام    يه حت ك ي ل -سكال. ستي خودآگاه ن  آور و   رنج ي ل -سكال
رون خـود نـشان   يـ جهـان ب   متفاوت بـه ينشكند، واك ي مي را تداع  ين چندفرهنگ ي، ا يني چ يمين
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. ش اسـت  ي خـو  يت واقع يف هو يار در تعر  ك آش ي و تناقض  ي درون يدهد و دستخوش چالش    يم
 بـا آدام متقاعـد   يي گفتگوهـا ي سـو طـ  يكاز ، يهودي ي و مادريني چي، فرزند پدر ي ل -سكال
ف يـ لكل پدرش اصرار دارد مراسم جـشن ت       ي برخالف م  ي است و مصرانه و حت     يهوديشود   يم

ست يـ بند ن يش پا يدهايدها و نبا  يهود و با  ياصول مذهب    گر سو، به  يند؛ اما از د   كخود را برگزار    
 عـزا را بخوانـد، اذعـان        يادبود پـدرش دعـا    ي ةشود در مراسم ساالن    ي خواسته م  ي از و  يو وقت 

 ه بـه كـ  يزيچ  نبوده و هم از تظاهر به  يهوديرا  هم پدرش     يست، ز يل به انجام آن ن    يما: ندك يم
 از يند و وقتكف ي خاص تعريت خود را در قالب يتواند هو  ياو نم . ست، متنفر است  يآن معتقد ن  

» يتيچ قـوم  ي هـ  در واقـع  «:  اسـت  يار خنثـ  ي دارد، پاسخش  بـس     يتيشود چه قوم   يده م ي پرس يو
هـا   يه او را بـا ژاپنـ  ك ي ندارد و فقط هنگامي خود تعصب چندان   ينيرگه چ   او نسبت به   .)264(

 كتر هوانگ، پزشك مالقات با د   يگهگاه هم برا  .  است ينيه چ كدهد   يح م يرند، توض يگ ياشتباه م 
ش هنگـام   يهـود ي ةرگـ   نسبت بـه   ي ل -سكعدم تعصب ال  . رود يها م  يني چ ةمحل ، به يطب سنت 
در واقع تمام آنچـه از      . شود يار م كاست آش ك هولو ةواقع  در لهستان و عدم اشاره به      يحضور و 

 ين در حـال يـ  اسـت؛ ا ي آلبوم مادريمي قديها سكجا مانده، ع   او به  يتش برا ي هو يهودي ةرگ
 ي دوقطبـ  يدگاهيـ جهـان از د    وشته است بـه   ـش ن يها پ  ه سال ك ـيتابك در   ي ل -سكـه ال كاست  

 و يهـود ي را در دو گـروه  - و حـوادث   ي افراد، طبقات اجتمـاع    -زيشد همه چ  وك ينگرد و م   يم
عنـوان مـذهب نـدارد و     ت بهيهودي به يچ ارتباط ي ه يبند مين تقس يالبته ا .  دهد ي جا يهوديريغ

 ةگفتـ  ه اسـت؛ بـه    يدر حاشـ  » يگريد«عنوان   هود به يگر قوم    يه تداع ك استوار است    يميبر مفاه 
 اسـت  يلك يا است؛ واژه» ريا و نفوذپذ ي پو يچونان حس «ت  ي اسم در اثر » تيهودي«اندرو فرمن،   

 گـروه  ةه رسـانند ك ييها انك مي و حتيط، تجارب، احساسات، طبقه اجتماعيف شرا ي توص يبرا
ـ    يهوديتواند   ي گاه فرد م   ي ل -سك ال يبند ن رو، در طبقه   ياز ا . )8(تند  ياقل  ة در زمـر   ي باشـد، ول
تـاب  ك ة قابـل توجـه دربـار      ةتـ كن. نين و مرو  ينفايل روب س، مث ك شود و بالع   يبند هود طبقه يريغ
 از يوسته با تناقضاتيرا هنگام نگارش پيرده است، ز كاره رها   ك مهيرا ن  ه آن ك آن است    ي ل -سكال
 و  ي فرهنگـ  يهـا  اربرد برچسپ ك در   ،روزيان مد يب د، به ين امر شا  يل ا يدل. ن دست روبرو شده   يا

، »يگـر يد «ة تمام جامع  يياند، گو  منجر شده » يالي خ وحدت «ينوع ه به ك باشد   ييها ينگر يقالب
ن گونه، روابط قـدرت و تنـوع   ي داشته باشند؛ ا   يخ و تجارب مشابه   يهود، تار ي يلكتحت عنوان   

 ).102بوتلـو و رادمـن     (شـود    يده انگاشـته مـ    يناد» ها يگريد«ن  ي ا يگروه  و برون  يگروه درون
 انـجهـ  يدگيــ چيپ و   »تيواقع راـف« و »تيواقع« ژهيو به زها،ي چ ياريبس ني شدن مرز ب   مرنگك

ـ  -سكـ ال صبحانه   زي چون م  ،جهان امروز . سازد يم نكنامم را   ي دوقطب نظام ني چن خارج،  در يل
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 ي تنـوع فرهنگـ    »يكيبـوت «ماننـد    داده و    يجا گريديك نارك را ها تي و قوم  ها  انواع فرهنگ  هتل،
 يمرنـگ شـدن مرزهـا     ك از   يناشـ ه نه تنها    ك ي؛ تنوع )378ش  يف(گذارد   يش م ينما را به مدرن  
ه كـ نترنت و ماهواره است     ي رسانه، ا  ي فناور ةديين زا يه همچن ك، بل يتي و قوم  ي، فرهنگ يايجغراف
، فـارغ از    ي مجـاز  ينند و تجارب  ك يهم وصل م   ن به كان مم ـن زم يوتاهتركن نقاط را در     يدورتر

هـا   نيـي هـا، افـراد و آ   انك از م  ياريه بس كن است   يچن. گذارند يرد م ـار ف يـان، در اخت  كزمان و م  
در . ده اسـت  يـ  د  را قـبالً   كوريـ ويند، ن ك ي احساس م  ي ل -سكه ال كرسند، چنان    ينظر م  آشنا به 

 خـود بـه   » منياتاق نـش  «در  » يونيزي تلو يها انالكق  ياز طر «ن،  ير مرو يتعب واقع امروزه افراد، به   
فرد را در آن واحد وادار      ،  ين بمباران اطالعات  ي ا ).54 نك امضا جمع (نند  ك ياطراف جهان سفر م   

 و نـوع  يانك، ميه اغلب از لحاظ زمانكنند ك ي، گسترده و نامرتبط ميا تجارب گسسته، لحظه  به
ـ  -سكـ د ال يشا). همان(ست  ين» يختگيگس ازهم« جز   يزيجه چ ي نت ).116ميس ( متفاوتند يادب  يل
 نـد تـا بـه   كان كم ل بهي موجود را تبد»يفضا«ند ك يه تالش مك است ين آشفتگي غلبه بر ا يبرا

 ه او هنگـام سـفر بـه   كـ ن علـت اسـت   يهمـ  د بـه يو شـا . ابـد ي ثبات و حس تعلق دست  ينوع
بـرد تـا    يزش را بـا خـود مـ      يـ  م يشوهاكـ ا موجود در    ي اش ي، همراه با توشه سفر، مابق     كوريوين
ت خاطر ينان و امني حس اطمينوع ن گونه، بهيند و ا كآشنا  » يانكم« ل به يد را تبد  ي جد »يفضا«

ن يمحض ا  بهي است، وليند، فضا خنثك يلو اشاره مك ل چنان چه. عنان خانه است ه همكد برس
 يان همـان فــضا كـ گـر، م يعبـارت د  شـود؛ بـه   يان مـ كـ ل بـه م يم، تبـد يه بـا آن آشـنا شـو   كـ 
ه ك ياسي البته مق  ).110هوارث  (همراه دارد    ت به يه با خود حس امن    كشده است   » يگذار ارزش«

ت اشـخاص  يـ موقع  است و با توجـه بـه      يان، نسب كا با م  يم  يار دار كر و   ند با فضا س   ك ين م ييتع
  ). 116همان  (ندك يفرق م

 يه بدان تعلق داشته باشد، تـا از حـس گمگـشتگ           ك است   يانكدنبال م   به ي ل -سكا ال يگو
اســت يرســد او، بــرخالف س ينظــر مــ بــه. زديــ بگركوريــوي لنــدن و ني شــهر»يفــضا« ةزاد

ت را در   يزند، امن  ي فرد گره م   ي و فرهنگ  يتيخ قوم يتار علق را به  ه احساس ت  ك ييگرا چندفرهنگ
ا او در تالش است يگو. دهد ي ميخ برتريند و باز هم فضا را بر زمان و تار       ك يف م ي تعر »انكم«

خ يخـود، تـار  ) pedagogical history(» يتيخ تربيتار« و يتي قوميها شهيتا با فاصله گرفتن از ر
 يخين همـان تـار  يـ ا). 147بهابهـا  (نـد  يافريب) performative history (»نجايا«و » نونكا«را در 
 و فـروش    يتـ كيقـت زنـده بـودن       يردن حق كـ  يان داستان و با مخف    ي در پا  يل -سكه ال كاست،  

 ر بـه  يـ پـا و فق     خـرده  ينك شبه از امضاجمع   يكزند و    ين حراج رقم م   ي، در آخر  ي نادر و  يامضا
 ةنيشيـ ه او با توجـه بـا پ       ك،  يند، ثروت ك ينامه روز بعد م   تر روز يه نامش را سر ت    كرسد   ي م يثروت
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ـ  -سكـ ز ال كـ تمر. بود يسب آن نم   ك اش، هرگز قادر به    ي و فرهنگ  يتيقوم  بـر فـضا بازتـاب       ي ل
 از يلـ ك يبنـد  د جمـع يند تا شـا ك ي داستان نقل م  يت در ابتدا  يه اسم ك بروس است    يسخنان لن 

  : ار خواننده بگذارديداستان را در اخت

 يكاتولك يحت. دي هست يهوديد،  ينك يگر زندگ يا هر شهر بزرگ د    ي كوريوياگر در ن  «
اگر در بات . دي هستيهوديد، ينك ي زندگكوريوياگر در ن.  نداردي چندانيتيبودن شما اهم  
ـ  ي باشـ  يهـود يريه غ كـ د، قرار است    ينك يو مونتانا زندگ    .[...]د  ي باشـ  يهـود ي اگـر    يد، حت

  .)6(» [...]ها يرلنديا. نديهوديها همه ييايتاليا. نديهودياهپوستان همه يس

 آن  يمعنـا  دهد بـه   ينجا رخ م  ينون و در ا   كا ان و برجسته ساختن آنچه در هم      كز بر م  كتمر
 است، يريگ لك قابل شي ويتي و قوم  ي فرهنگ يها شهيت فرد در خأل و فارغ از ر       يه هو كست  ين

ست و در روند رشـد  ير نيپذ انكام»  بدون شدن  يبودن«چ  يه ه كد آن است    أكين ت يه مقصود ا  كبل
ر اسـت  ييوسته در تغيرا انسان پيها؛ ز ت دارند و نه شباهت  يه اهم كند  يها ن تفاوت ي فرد، ا  يتيهو

ند ك يف فرد از خود را دگرگون م      يه تعر كشود   يم» شدن« از   يدستخوش لحظات » بودن«و روند   
، يتي قـوم يهـا  يژگـ ياز و يا مجموعـه (» بـودن «شه در يـ ه رك آن يب» يشدن«چ ي البته، ه).4 هال(

 يت معجونيگر، هويعبارت د به ).11 انگ(ست ين نكداشته باشد، مم)  خاصي و نژاديفرهنگ
 انـسان حاصـل وحـدت    يت واقعيز هوين) Marc Cohen(وهن ك كاز نظر مار. است از هر دو

هـا   آنيتي قـوم يفرهنگ و اسطورها  افراد را بهةشيه نه تنها ركاست  » شدن«و  » بودن «يتضادها
 از  ي بهتر ةبخشد و وجه   يهر فرهنگ غنا م    ها به  گر فرهنگ ي با د  يكتكاليه در د  كزند، بل  يگره م 
ن و هـم    يهم ا «انگر اصل   يوهن، ب كدگاه  ي در واقع، د   ).7چ  يليس و ا  يچيلوپ(دهد   يدست م  آن به 

 آن يگژين ويتر ياديه بنكدهد،  ي ارائه ميتيزد و از فرد هو يآم يه تضادها را در هم م     كاست  » آن
اش در ارتبـاط   يهـود ي هنوز با دوسـتان    ي ل -سكه ال كن روست   يد از ا  يشا ).همان(ر است   ييتغ

ا يـ داند و  ي نميهوديه خود را ك يخواند، در حال  ي پدرش م  ي عزا را برا   ياست و سرانجام دعا   
  .دهد يح مي ترجيان غربكپزش  را بهيني چكپزش

 از  يجـا در بـستر     نينون و بر همـ    كا  هم د بر أكي پسامدرن ت  ي چندفرهنگ ةدر واقع در جامع   
 يلحظـه، ناشـدن   » يانمنـد سـاز   كم«د بر زمان بدون     أكيه ت كطور   رد؛ همان يپذ يخ صورت م  يتار

اســت ي آنچــه در سيولــ. ر اســتيناپــذ  تــداخل زمــان و فــضا اجتنــاب).205 يهــارو(اســت 
 يهـا  رهخ و اسـطو يردن تـار كـ ان و پررنـگ  ك مةدهد، حذف مقول   ـي رخ م  ييگرا يرهنگـدفـچن

 مختلف ثابت انگاشـته  يها انكها و م ر، در زمانييه فارغ از هر نوع تغك است يتي و قوم  يفرهنگ
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هـا،   ان آنيـ  ميتي قـوم يردن مرزهاك مختلف و پررنگ يها  افراد در فرهنگ   يبند طبقه. شوند يم
از » فـضا «ه خـود مـستلزم حـذف    كـ رسـاند،   ي را مـ ي و نژاد ي ثبات فرهنگ  ينوع ل بودن به  يقا
 هنـوز  ين تناقضاتيه، با وجود چنكن يگر اي دي از سو).23 پسيفل( است يت انسانيف هويرتع

و انبوه اطالعـات،    » يهزارچهرگ«،  »تنوع«:  چون ي جهان چندفرهنگ  ي معتقدند دستاوردها  يبرخ
نـان از نقـش نظـام       يه ا كـ د آن اسـت     ين امر شا  يل ا يدل.  و قدرت انتخاب فرد است     يد آزاد يمؤ

شتر،  فـرد و  يـ سب منفعـت ب كـ ه بـه منظـور   كـ  يط موجود غافلند، نظـام يشراجاد  يه در ا  يسرما
ج يد و بـا تـرو     يـ نما ي او مـ   يط زنـدگ  يسره مسئول شـرا   يك را   ي و يقوم/ يتي شخص يها يژگيو
 و ي فـرد يهـا   وضع موجود، به تفـاوت يه چونان عامل اصليتوجه را از نظام سرما  » ييفردگرا«

 ي چنـدفرهنگ  ةه در جامعـ   كـ ن اسـت    يـ ت ا ي واقع ).164يتلين و ت  يلنت(ند  ك ي معطوف م  يفرهنگ
ا ين فرد در زمره خود و     يين عامل در تع   ي مهمتر ي اجتماع ةه و طبق  ي سرما ةلأ، هنوز هم مس   ينونك
م شـده در    ي ترسـ  ي در جهـان دوقطبـ     يه حتـ  ك است   ين همان عامل  ي ا ).63ز  يفر( است   يگريد
 را در   يهـود يرير فروش غ  ين ش يدهد و مرو   ي مساله نژاد را تحت شعاع قرار م       ي ل -سكتاب ال ك

اهپوسـت و رفتـار   ين سي مـرو ة بـا آدام دربـار    ي ل -سك ال يوقت. ندك ي م يبند ان طبقه يهودي ةزمر
  :داند ي مي رفتار وين را علت اصلي مرويند، آدام، طبقه اجتماعك يبش صحبت ميعج

  » .ياهپوستيتو هم س «-
  ».ش مربوط باشه ياع اجتمةطبق شتر بهينم بكر كف. [...] اهميآره، منم س «-
  ».ميستي مرفه نة؟ ما خودمونم از طبقي اجتماعةه؟ طبقيمنظورت چ« [...] -
  .»حق با توست. ميستينه ن«: آدام گفت [...] -
  »؟يزنيه مكه ين چه حرفيو؟ خب پس ا« [...] -
 مـواد و    ين، قاچـاقچ  يسه با مـرو   يد در مقا  يه شا كنه  ي باهوش، حرفم ا   يخب، آقا  «-
  ».مي باشيهوديريما ها غارگر، كطبقه 

  »ه؟يهودين يو مرو «-
  .)58(» هيهودين يو مرو «-

» ادغـام «ه در ينقش پررنگ سرما  حراج، بهيها اندازه صحنه  رمان بهيچ جا يت در ه  ياسم
ه نداشـتن   كـ ند؛ چرا   ك ي جامعه اشاره نم   يها از سو   آن» شناخته شدن « موجود و    يافراد در فضا  

ه كـ اسـت،   »يدگربـودگ «ه قرارگرفتن و يجه در حاشيد و در نت ي عدم قدرت خر   يمعن ه به يسرما
 نظام ي، نابود يراسك دمو ة بر اشاع  يسم مبن ي پسامدرن ي، دعو )Bauman( بومن   ةگفت  نفسه، به  يف
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 ).64 ميس(ند ك ي همه را رد و قدرت انتخاب فرد را محدود مي برابر برايجاد فرصتي و ايطبقات
 كژيـ ژ(شـود   يرفته غرب مـ يو پذ » شناخته«ه  كخطر است    يو ب »  مطلوب يگريد«ن  يرا تنها ا  يز

 خـود  يتيقوم/ يزات فرهنگ ي، تما ي ل -سكن ال يافئكه چونان قهوه بدون     ك،  »يگريد«؛ همان   )11
ـ  -سكـ حالت چـشمها در ال     (يد و گاه فقط ظاهر    يپاال يند و م  ك يوب م كرا سر  ا لحـن   يـ  و   يل

ه ي در نظـام سـرما     يسانكـ گر، فقط   يدبه عبارت   . متفاوت دارد ) پوست اهيت س ي اسم ي هان يصدا
 مرفه باشـند،    ةطبق  متعلق به  ي، از لحاظ اقتصاد   ي نژاد يها ه،  فارغ از تفاوت    كشوند   يشناخته م 

، بحـران  ي ل-سكد الياز د. شود يتر روزنامه مي روز بعد از حراج، تي ل-سكه نام الكطور   همان
دارد  يه گـاه فـرد را وامـ       كاست   جامعه   ياز سو » يگريد« پسامدرن، بحران عدم شناخت      يايدن

 ـيشكـ ار خودك اگر آن ي شناخته شود، حت   ك هر چند اند   ي زمان ي بزند تا برا   ياركدست به هر    
طور  به( و سرخ    يا اه، زرد، قهوه  ي س يلكن  يها تحت عناو    انسان يبند طبقه. ل مترو باشد  ي ر يرو

ابعـاد  «هـا و   شهيلكها در   نت آ يو تثب  »ي مواز يجوامع«ها در     آن ي، جداساز )»ها آن/يگريد «يلك
ه كـ ا،آن اسـت    يـن امر، از نظر آپ    يعلت ا . ندك  يغ م يت را از آنان در    يان هرگونه فرد  ك ام ،»يجمع

نـسخ  / ن متـون  يـ ؛ منظـور از ا    )xi(سنديـ نو يراد را م  ـاف» يون زندگ ـمت«در واقع   » ـيابعاد جمع «
ات يـ قـل داسـتان ح     و ن  ي زنـدگ  يلـ ك طـرح    يدهـ  لكات مورد استفاده افراد در شـ      يهمان روا «

ان نوشـته  يـ هودياهان، زنـان و  ي سـ يه بـرا كـ  ينسخ /ان متونين م ي؛ البته، در ا   )همان(» آنهاست
گر افراد جامعه   يسته، هم سطحِ د   ي شا يا يزندگ  آنها به  يابي بوده و مانع دست    ي منف شوند، غالباً  يم

 ينـون كن در جامعـه      آنـا  ي از متن نوشته شده برا     يبخش  زنان، به  ةنظر آدام دربار  ). همان(است  
 : اشاره دارد

. ه همنـد يهمه شـب . تاي، بوت، انيتكي؟ يستيمتوجه ن.  زننديكن زنان در واقع    ي ا ةهم«
و . [...] يرسـ  يرش مي در زيگري دةپرتر  پرتره، بهيكدن رنگ يبا تراش[...]  هكن كتصور 

 .)194( »ر استيناپذ اني پايني جانشين، نوعيا

 و  ي مـوروث  يم اجتمـاع  ي مفـاه  ينيبـازب «در واقع مستلزم    » يرگيد«ن، شناخت گروه    يبنابرا
و » ي عمـل فـرد  يآزاد«ه آرمـان  كـ ن امر از آن روسـت  يا. )xiا يآپ( » مثبت استي متن يبازساز

ن در جهـان    كـ  مم ي با وجود تنـوع و گـستردگ       ي ل -سكال). همان(اند   درتقابل» يت جمع يهو«
ه هنـوز   كـ ل  ين دل يا د به يد، شا يگو ين م  انتخاب سخ  ي از جبر و فقدان آزاد     ينونك يچندفرهنگ

ت يـ هو«شـود و   يل ميتعد» ها ما و آن «يمراتب هم قدرت انتخاب هر فرد بر طبق ساختار سلسله      
  :ندك ي از رفتار محدود مينوع خاص انسان را به» يجمع
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آمد  خالي از عشق، بي   [...] اي را انتخاب كند؟      چه كسي ممكن بود چنين زندگي     «
پايـان تمـام حـق    : بنابراين، هيچ انتخـابي، فقـط همـين   [...]. طلبي  جاهو رفت، فارغ از   

. تـر از مـار و پلـه      تري نسبت به شطرنج است؛ حتي راحـت        اين، بازي ساده  . ها انتخاب
» چه كسي آن را طراحـي كـرده؟ در دسـت كيـست؟        (ي   باز بازي كند و خطرناك دوز    

)132(  

ه كـ اسـت،  » يگـر يد«ن بـر  يچنـ  نيـ  اييها تيل محدودي انتخاب و تحم   ين عدم آزاد  يهم
  . نندك يها در آنجا زندگ  ساليرده است تا با وجود تنفر از مانتجوكن و آدام را مجبور ينفايروب

 لي و دوستانش در انگلـستان و كيتـي          -هاي اجتماعي براي الكس    وجود چنين محدوديت  
ديگـري اسـت و   هاي دوگانه غرب در برخورد بـا        در منطقه بروكلين نيويورك، نشانگر سياست     

از اين رو شـايد بتـوان گفـت ظهـور     ). 107 لوفور در هوارث(رساند  را مي» فضا«سياسي بودن 
گيري جوامع موازي با جامعه سـفيد در غـرب انجاميـد،          گرايي، كه به شكل    سياست چندفرهنگ 
هـا بـا     گروهي اقليـت   هاي درون  فضا بود تا كشمكش و تنش     » زدايي سياست«اقدامي در راستاي    

 و با جامعه سفيد را به حداقل برساند و در ظاهر تساوي نسبي برقرار كند، اگرچه به گفتـة      خود
القـاي مفهـوم   ). 119هـوارث   (اي سياسي است     هموراره رابطه » درون«و  » برون«هوراث، رابطه   

) 102 ژيـژك (بـود  » پـساسياست «تساوي به منزلة پايان سياست و در نتيجه كشمكش در جهان 
حـال  . اده عدم تساوي و نوعي تالش براي كسب برابري و مـسـاوات اسـت             چرا كه سياست ز   

. ها و نبود تساوي در فضاي اجتماعي داللـت دارنـد     ها در واقع بر شكاف     كه، وجود مرزبندي   آن
كنـد   بندي مي تقسيم» درون«و » بيرون«وجود صرف اين مرزها، فضاي اجتماعي را به دو قلمرو          

آميختگـي بـين خـود و     جمعي خاص، امكان هـر نـوع در هـم       و با تثبيت هر قوميت در هويت        
ست كه مرز درون و بـرون، خـصوصي           اين در حالي   ).119هوارث  (سازد   ديگري را مشكل مي   

و عمومي در سياليت حاكم بر جامعه كنوني چنان در هم آميختـه اسـت كـه، بـه تعبيـر دريـدا،               
و بـرون بـه   » ديگري«به » خود«ي  آشكار كردن اين وابستگ   ).همان(» شود برون همان درون مي   «

ترين گام در جهت بازنويـسي مرزهـاي موجـود، كـه گـام آغـازين در ارائـه                درون، نه تنها مهم   
بـيش از يـك   «تعريفي جديد از هويت نيز هست؛ هويتي، كه در بيـان قهرمـان رمـان اسـميت،               

امـضا  (رود   و از قالب يك  فرهنگ، قوميت و يا مذهب خـاص فراتـر مـي               » معماي چيني است  
  ).188 جمع كن



  145 زيدي اسميت  اثركنمضاجمع اگرايي درفرهنگچندهويت و 
 

  جهينت
گرايـي   اي از مقولـه چنـدفرهنگ   زيدي اسميت خواننده را با مفهـوم دوگانـه     كن   امضاجمع

گرايي را بازتاب واقعيت جهان امـروز        مفهوم نخست يا توصيفي، كه چندفرهنگ     : كند  روبرو مي 
ه در آن   شمرد؛ و مفهـوم دوم يـا گفتمـان محـور، كـ              ها برمي  آميختگي مرزها و فرهنگ    و در هم  

داري  منطـق نظـام سـرمايه     «گرايي، گفتمان راهبردي نظام استعمار است و بـه مثابـه             چندفرهنگ
چنـين  . »هاسـت  مـا و آن   «غـرب و    / همچنـان درصـدد حفـظ انگارة تقابل دوگانه شرق      » اخيـر

رمـان  . شـود، القـاگر باشـد      گرايي در اثـر اسـميت ديـده مـي          نمايد كه آن چه از چندفرهنگ       مي
/ غيرداسـتان، نويـسنده   / ازتابي است از جهان پسامدرن، كه در آن انواع مرزها داسـتان           اسميت ب 

در هـم   ... فرهنـگ عامـه و      / سكوالريـسم، فرهنـگ نخبـه     / خيـال، مـذهب   / خواننده، واقعيـت  
در چنـين جهـاني، معنـا زاده    . شـوند  گرايـي مـي   آميزند و تمام امور متـأثر از نـوعي نـسبيت         مي
و فرد، اشيا و يا حوادث در فضاي اجتماعي، فارغ از پيـشينه تـاريخي         اكنون و هم اينجاست      هم

گرايي در مفهـوم نخـست بـر مقولـة           شوند؛ اگر تأكيد چندفرهنگ    و قوميتي خويش، معنادار مي    
اي نـوين از اسـتعمار    كنـد و نـسخه   فضاست، در مفهوم اخير بر مقولة زمان و تاريخ تأكيـد مـي     

هـاي   و قالـب » ابعـاد جمعـي  «ها را همچنان در     ر فرهنگ دهد و ديگ    دورة مدرنيسم به دست مي    
گرايي، در نقش گفتمـاني راهبـردي، مـستلزم          كند؛ در واقع چندفرهنگ    تكراري پيشتر تثبيت مي   

قـوميتي  / هـاي فرهنگـي   ها را بـر پايـة تفـاوت    هاي تاريخي است تا قوميت    روايت -حفظ كالن 
گرايـي    از ميان رفتن گفتمان چندفرهنگ     ها مساوي با   بندي كند و كمرنگ شدن اين تفاوت       طبقه

دهـد تغييـر      گرايـي رخ مـي     خواهد بود؛ بنابراين به نظر بسياري از منتقدان آنچه با چنـدفرهنگ           
پـسااستعمار اسـت،   » ساالد رنگين«دوران استعمار به سياست » ديگ جوشانِ«موضع از سياست    

اثـر  . اسـت » ديگـري « مـديريت   كه با ادامة گفتمان امپيرياليسمي پيشين همچنان درپي پـايش و          
زيدي اسميت نيز نمايشي جذاب از چنين تنوع فرهنگي است؛ اما با اين تفـاوت كـه رد نقـش                    

هـاي رايـج    است، كـه در آن اسميـت كوشيده است تا با اسـتفاده از كليـشه  »  روايت -ضد«يك  
صـولش را بـه     گرايي از ايدئولوژي نظام استعماري نوين پرده بـردارد و ا           در گفتمان چندفرهنگ  

ضدروايتي كه در تالش است تا بر نقش نظام سـرمايه در بردگـي نـوين جهـاني                . چالش بكشد 
  .بيش از پيش تأكيد كند
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