
Bare Life, Violence, and Derealization in The Nickel Boys 

 
Zahra Taheri 1 

Department of English Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran 

 
Received: 05 October 2021                        Accepted: 26 February 2022 

 

Abstract 

This article focuses on the notions of ‘derealization’ and ‘violence’ to discuss the 

status of the racial ‘other’ in The Nickel Boys (2019), the acclaimed work of 

African-American writer, Colson Whitehead, from the perspective of new left 

thinkers and critics. Drawing on the views of Butler and Slovej Žižek, this paper 

argues why the United States of America, despite its democratic claims, has been 

torn by apartheid. To this end, the notions of ‘subjective’ violence, ‘objective’ 

violence, and ‘grief’ are discussed to depict such strategies as derealization which 

were deployed against the racial ‘other’ to eliminate him gradually from American 

society. It is argued that with the emergence of the ‘biopolitical’ structure and its 

focus on the management of the body, the hierarchy of ‘us and them’ was not done 

away with. On the contrary, it just replaced the old strategy of ethnic cleansing with 

a panopticon one which managed the racial ‘other’ by ‘derealizing’ and, thus, 

reducing him into a ghostly figure of ungrievable life who would be vanished soon. 

It can be drawn that in this system, the racial ‘other’ stands somewhere between 

death and life leading an Agambian ‘bare life’ of liminality in which he is treated as 

less than human. 
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 پسران نیکل زندگی برهنه، مسخِ واقعیت و خشونت در 
 

 ( ران ی دانشگاه کاشان، کاشان، ا   ، انگلیسی   ادبّیات و    گروه زبان )   * زهرا طاهری 

  چکیده

دیگههر  س بههرمفههام م سمسههاق وت«ع ههخش و س وههأثخش و تهه   ر  ن  بررسهه  مقالۀ حاضر بههه

گ ههر  تز هههرهفرمنگهه  و ب  مطالعههات  تسههتفاده تز رویدههردثأیسههن ه بهها  پههردتزد   ثژتد ش م 

س وههأثخ  تمرکههب بههر مأضههأظات  ثظ ههربههات ر و ژیههژ  و  ات منتقهه تث  ثظ ههرثظری هه 

تیههپ پرسهه   پهه  پاسهها بههه در شدار/سأبژکت أش، س وههأثخ پنهههان/ تبژکت ههأش و سسههأ ش 

تز   رغههم دتظ ههۀ دمأکرتسهه  و تسههاو ،، ظ هه  مریدههای سهها تار س اسهه     بن اد  تسخ کههه

 بهه یپکنهه   تسههتفاده مهه  ت   پارتایهه   حفههس سهها تار سههن در رتسههتا  مههایچههه رو 

بهها تمرکههب  شههأد تههابررسهه  مهه مهه  (، ت ر ک سههان وتیههخ 2019) ث دلپسرتن  ، رمانمنظأر

 چگههأثگ  حههدر تهه ریج  وت«ع ههخش بهههسمسههاق  مهها بههر تثههأتو  وههأثخ و رو 

چنهه پ تسههت    «هه رت بدههردتزد   مرتتب س سهه هحفههس   جهههدرثتسدیگههر  ثههژتد ش و 

 ش، ثسهه ۀ تفرت هه ثههژتد سدیگههر  وت«ع ههخش ظ  هههتظمهها  پ یهه ۀ سمسههاق  شههأد کهههمهه 

س اسههخش، در تیههپ پ یهه ه ث ههب س اسههخش فأکههأی  تسههخه چرتکههه مماثنهه  سزیسههخ سزیسخ 

تفههاوت  بهها منههأث خ « ههای  ممههرته تسههخه بهها تیههپ غههر   سأ سدیگر  ثژتد ش تز  «تلق

ز ممههان تبتهه ت  تمههر وجههأد ق سدیگههر  ثههژتد ش ت  مام  ههخ وت«ع ههخش،    ی ۀ سمسههاکه در پ 

 مهها  بازثمههای ، تز ردۀیعنهه ، سدیگههر قش غههر  تبتهه تن بهها مداث سههمشههأد  تثدههار مهه 

گأیهها مرگههب  کههه  أربهشههأث ، سمههر  مهه ث ش دچههار مهه  ستثساث خش  ارج و سههدب بههه

بهها  حههالت ، سدیگههر شچنهه پفههرد  ثدههأده کههه زثهه ه باشهه  تهها «ربههاث  جنههایت  شههأد  در

شههأد  سههأ ش تز تجتمههاو حههدر مهه بهه ون س  جهههدرثتکمتههریپ مبینههۀ س اسهه  و 

یههافتگ  مفهههأم ستثسههاث خش و  وههأثخ ظم هه  گسههتردگ  تیههپ تمههر، دت  بههر تق  ههل

 تسخ ظنر حاضر  در  سا تار 
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 مهمقّد. 1

ت  تاریههد در تههاریا غههر  لد ههه ۀمنبلههبهغههم  ثدههه جنههی جهههاث  دوم ممههأتره رظ هه 

وحوه  و  وهپ  مام  هختهأتن تفوها  ا ثقطهۀ روشهپ  ن رت مه شهأد، تم همتم ن شمرده مه 

 ثسههدخ بهههمرتتدهه  س سهه ه    کههه تز دیهه گاممههام  تل دههرت  برشههمرده   گرتتثسههانگفتمههان 

شهههدا  م ت ههها در «الهههب تَ گرفتهههه و تز  غهههاز م رث تهههه بههههمفههههأم ستثسهههاث خش ثوههه ت

ثظههر  مههنعدب شهه ه تسههخ  بههه    جنسهه تو حت هه  د، مههدم دتر ، «ههأم تمهها  بههردهگفتمههان

ثاپهدیر ت«تنهاد  و و جدهرتنسهابقه  به   مها ت  که با پایان جنهی و موهام ۀ  سهاررس م 

 یژهوبههشهنا ت  تثسهان،  مسهت   مام  هخث هب پایهان یابه  و  مرتتد   ، تیپ دیه گاه س سه هتثساث 

ثظههام ت«تنههاد  مهها  مایههۀ س اسههخظ  دمأکرتسهه  و برتبههر ، دسههخدر کوههأرما  مهه  

مهها  کوهه سههلثدیگربههار جهههان  تههامهها  «ههأم ت  ثوههأد   دهه ل درتل سههم  و برتههر 

 ثظاره ثنو ن   «أم ت  رت به-فرمنگ 

تمریدهها، شههام   غههاز  یژهوبههتیههپ کوههأرما، در رتسهتا  تیههپ تثتظههار، دورتن پسهاجنی در 

برتبهر و    حقهأ«کأشه  ث   مه بهأد کهه     امانجنهد  حقهأس سه  ثظ ر  ما  م ث تثأتو جند 

  لهه دپ وت«ع ههخ م هه تث  زثهه گ  ر«ههم زثهه بههرت  سدیگههر ش رت جایگههاه تجتمههاظ  مسههاو  

، تفهاوت چنه تث  بها گدشههته مهاتیهپ جند رغههم مها  ت«  هخ در تمریدها، ظ ه هغالهب گهرو

دیگهر کوهأرما، تشه ا   ثهها  بهرت  م هابره بهه صهرفانو دمأکرتسه   ث تشخه گأیا پ ام  زتد 

تیپ بهاثه )ماثنه  ویتنهام( و ترسه م تنهأیر  ستسهت«نای ش تز سهأ  دولهخ تمریدها بهأد  در   به

، حهاکم 1سدیگهر  ثهژتد ش ر رتبطهه بهاد ویژهبههپ وه پ،  مرتتده ن سها تار س سه ه اثه ممها

کهه تگهر  هأر حفهس تیهپ سها تار بهأد، بههمتفهاوت  أۀ  ثسدخ به گدشته ش بأد  تنها تفاوت  

«دههل تز جنههی، سهها تار سرتسههرب پق ثظههارت  در «الههب «ههأتث ن  ثظ ههر  2در جامعههۀ تث ههدا  

  پارتایه  ج رتف های  و فرمنگه  ظ  هه سدیگهر  ثهژتد ش در تمریدها   ثأظبهه  ظ نهان  3ج م کهرو

سمسهاق  تیهپ  پارتایه  تز فرتینه  ،پهب تز جنهی 4تمن ته -دسخ زده بهأده در جامعهۀ تث هدا  

 
1. racial other 

2. disciplinary society 

3. Crow 

4. security society 
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سدیگههر   ،چنهه پ شههرتیط د  در کههر هتسههتفاد بقهها   ههأی  حفههسث ههب جهههخ  1وت«ع ههخش

در رت  2سح ههات  برمنهههشو تهها  ن زمههان  شهه مهه  ت ق هه ش شهههروث   ههرغسشهههروث ق ثههژتد ش کههه 

وت«ع هخ وجههأد  ث ههب  مسههاق بههه د، تکنههأنبههأتجربههه کهرده ب نههاب ن  تثسهان/ح أتن  مها مرز

 کرد تسه ل م   تزپ    برت    وأثخ و حدر ف بید ظما   تکه تمر    گرفتار ش ه

مها  م ت ها بازثمهای ق سدیگهر ش مداث سهم   ر کارگبههبها    مهاتیهپ ثهأو  وهأثخت توم  

ظهههوه،   بهههت ههم پ شهه تأج ههه  وههأثخ مأجههأد   جهههدرثتتز سههأ  گفتمههان «هه رت و 

شه ه ظ  هه  ثهها ث هب مبیه  بهر ترومها و  زترمها  روتثه  تظمها    دربهارۀگروه ت«  هخ  سدأت  

تفوها  تیهپ  جهب بهه نه مثظهامت   هر وضهم مأجهأد و مدهارزه بها  وهأثخ  اتم هه خ شه ظ  ه

دههأد  ممدههپ ثمهها  ت«  ههخ شهه ه تز تههاریا و شدسههتپ سههدأت گههروهحههدر مههاخوت«ع هه

گفتمههان «هه رت، دسههتمایۀ  ات، بههازتعریا تههاریا رسههم  تمریدهها و تفوهها  جنایههرویههپتزت

ک سهان   تهأتن بههان مه بس ار  تز ثأیسهن گان ت«  هخ «هرتر گرفهخ  تز جم هۀ تیهپ ثأیسهن گ

پ هاپ    دو بهار، تشهاره کهرد کهه تأتثسهته   مریدهای معاصهر    پأسهخس اه، ثأیسهن ۀ  3مه وتیخ

تز منظههر مهه  وتیههخکسههب کنهه   شهههرت  2020و  2017مهها  رت در سهها   شپههأل تبرسجههایبۀ 

تمریدهها بههه  مهها  تههاریاتدهه یل تسههتعارهمهههارت و  در  مرمههأن غالدههانمنتقهه تن تز بسهه ار  

 4کأشه  سفرتمأشه  تهاری  شجهدت  مه   یهات ضه  روتبها   ه     کهه  أربه،  وت«ع خ تسخ

 5پسههرتن ث دههل رت بههه  ن یههاد ور شههأد  یدهه  تز تیههپ   ههار، رمههان  مریدههای جامعههۀ سههف   

 بهه یپ  تسههخت  تههاری   بههر وت«عههه مهه  مدتنهه ( تسههخ کههه ماثنهه  دیگههر   ههار وتیههخ2019)

ات منتقه تث  گ هر  تز ثظری هبههره  بها  ثهأگرت و  چه   با تمرکهب بهر گفتمهان  تحق  تیپ  منظأر،  

س وههأثخ  شدار/سههأبژکت أش،  تمرکههب بههر مأضههأظات  ثظ ههر و 7و ژیههژ  6بههات ر ثظ ههر

  در پهپهردتزد و مه  پسهرتن ث دهلبررسه  رمهان  بهه س وهأثخ پنههان/ تبژکت هأش و سسهأ ش

چ سهههخ  در جامعهههۀ    منظهههأر تز سمسههها وت«ع هههخشماسهههختیهههپ پرسههه  بهههه پاسههها

 
1. derealization 

2. bare life 

3. Whitehead 

4. historical amnesia 

5. The Nickel Boys 

6. Butler 

7. Žižek 
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ترتدها  به پ دمه    سمسها وت«ع هخش رم مه   ت هر چگأثههفأکأی  حهاکم بهر    تمن ت -تث دا  

در ت ههر  پأسههخس اهش مهها  سغ روت«عهه  شهه ۀبرمنهههش و سههأژه سح ههات تثههأتو  وههأثخ،

مهها  س شدار/سههأبژکت أش و سپنهههان/تبژکت أش در جامعههۀ چ سههخ  چگأثههه  وههأثخمهه  وتیههخ

مهه  تز بازثمههای  تیههپ  وههأثخ و تثهه   مهه ر وتیههخمهه  ترسهه م شهه هوتیههخ  مریدههای 

 بازثأیس  تاریا چ سخ 

 پژوهشپیشینۀ . 2

 ن  ا رتبطههۀمأضهأو ج یهه   ث سههخ، تم هه تدب  ههاتتگرچهه مأضههأو بازثمههای   وههأثخ در 

بررسهه  «ههرتر ثگرفتههه تسههخ  بههرت  م«هها  بهها مسهها وت«ع ههخ وجههأد  تهها کنههأن مههأرد 

تبههبتر  وههأثخ  ۀمنبلههبه( ثقهه  ثگههاه   ههره فأکههأی  رت 1395رزتده و مأسههأ  تد ههه )دظسهه

رزتده د، تههاید  و ظسهه  بتظهه  در ت ههر  دیگههر تثهه «ههرتر دتدهدر   ههار سههارتر مههأرد بررسهه  

 و چگههأثگ  کههاربرد پردت تههه پرتقهها  کههأک ( بههه بررسهه  مقألههۀ  وههأثخ در رمههان 1401)

تثهه   تبههبتر سههرکأ  دسههتگاه حههاکم و تحدهه م فاش سههم بررسهه  کههرده ۀمنبلههبه ن رت 

در بههه کههارکرد  وههأثخ ت  ث ههب در مقالههه( 1398تمجهه  و ت ههأتن )  تسهه  ب ههاث ، تحمهه زتده

 پردتزث  م    ب ستس طهمنر  در رتستا   گام  ب و  و ترغ ب  أتثن ه به  ار  

تها کنهأن تز سهأ  منتقه تن مهأرد بحه  و (  2019)  پسهرتن ث دهل  ا مقألۀ  وهأثخ درتم 

رغههم محدأب هخ فرتوتثهه  کههه ظ هه معه ود ،  منتقهه تن، دروت«ههمبررسه  «ههرتر ثگرفتههه تسهخه 

  مههارت پ تثه بهه بررسه  و ثقه  تیهپ ت هر پردت تهه در به پ  أتثنه گان دترد، تهاکنأنتیهپ ت هر 

منبلههۀ کههار  بهههپنهههانزثهه تنق در زثهه تن  تفوههاگر  و ست  تحههخ ظنههأتن مقالههه در 1سههالأتن

پهردتزد بررسه  سها تار روتیه  ت هر مه   ( بهه2022)  شمه وتیهخ  پسهرتن ث دهلسا تار روتی   

کأشه  ته   ر تیهپ تلگهأ رت بهر سها تار کهار  مه تمرکهب بهر تلگهأ  تفوهاگر  و پنههان  و با

 2020در مقالههۀ  ههأد در سهها   2روتیهه ، بهغهه  و فدههر  ت ههر بررسهه  کنهه   مههاپد نب

مه  کأشه  تز دیه   تسها  ر  بهه بررسه  تلگهأ  «هرمهان جهأزر کمدهل در ت هر وتیهخم 

 
1. Martín-Salván 

2. Hopkins 
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بههه برجسههتگ  مفههام م گدشههته، حهها  و ( 2021) 1تسههت رک ن دیگههر   بدههردتزد  در مقالههه

مهه  در رتسههتا   شههنای  تههه  وتیههخ  ن رتکنهه  و مهه  تشههاره مهه  ینهه ه در رمههان وتیههخ

در دورتن جنههد  حقههأس مهه ث ،  یژهوبهههل تههاریا ثژتدپرسههت  در تمریدهها،  أتثنهه ه بهها کهه

وت«ع ههخش در ت  بهه بررسه  چگهأثگ  سمسهابها تیهپ وصها، تهاکنأن ثأیسهن ه  شهمرد برم

پهدیر ش بهر ته توم سب هان  سه ب  ش ومها  سسهأ ثظام م ث  تمریدا و چگهأثگ  ته   ر مقألهه

  ته تسخ ثدردتدر تیپ ت ر  ساز  «أم ت   ثژتدپرست  و پا 

 و پدیدۀ خشونت 2قدرتزیستگفتمان . 1. 2

تحهخ ظنهأتن سسهنی تم ه ش در کنهار   2011و«ت  یادمان جنهد  مه ث  سه امان در سها   

  تمریدهها در وتشههنگتپ جهها  پ دههرۀ مههارت پ لأترک نههی، «هرمههان تیههپ جنههد ، در پههار  م  هه

، شههرم  مریدههای جامعههۀ  دمأکرتسهه   دهه ، گرفههخ، بسهه ار   ن رت تثعداسهه  تز ظهه تلخ

سدیگهر ش ثهژتد  برشهمردث ه له دپ وجهأد تیهپ بنها  یهادبأد در کنهار   تاری   و تحتهرتم بهه

تفوها  وت«ع ته  ت هها  رغهم تد   ههات رهامر ، ثا أد گهاه بهه برتمهام ل هند پ، ظ ه  مۀمجسه  

تدپرسهت  در مهر «هرن بها ثژ  پردت هخه گأیها ثمادمها   هاا مدهارزهدربارۀ تاریا تمریدا م 

بها ا  تم هه  ثم هرد   مریدهای دمأکرتسه     یها رؤ  ماثه  تهامها مه در  ا ره  ثمادیپثحأ     ی  بهبا

دوبهاره مقألهۀ   3ثظ هر ف أیه   پأسهتاث  اهسمها  ت  هر   غاز ریاسخ جمههأر  ترتمه  و «تهل

تلم ههل «ههرتر گرفههخ  جامعههۀ بهه پ تأج هههثژتدپرسههت  و  وههأثخ ثههژتد  در تمریدهها در مرکههب 

بهها مقألههۀ بههار  دیگههرمهها  ت  ههر در تمریدهها، ثا أد گههاه تههاریا تمریدهها رت تههن  گ ههر توج

و ثههأظ  بههاز أتث  تههاری   رت در حافظههۀ  دزکوهه  فرمنگهه  گههره ثسههل  وههأثخ ثههژتد  و

رو، در م اثههۀ  وههأثخ جههبن  ینفههد تیههپ فرمنههی تسههخ  تزتیههپ ه گههأی   ر«ههم زدم  هه

 شههأد مشههمرده  یدههاتمر یاتههارخ ب وهه  تز ثأمهها  متنهها«ا  زتد  و سههرکأ ،  وههپ ههام

دسهت أ  ت   هر    نثمأدمها     صهرفانمها  حهاکم  بها گهدر زمهان و ت   هر گفتمهان  رامرتن  که

تههر تز مقألههۀ  وههأثخ ، در  جههاممرویههپتزت  پابرجاسههخ ن ممچنههان  ۀمایههبههپولهه  شهه ه، 
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 ثحههأۀ تظمهها  ، حههاکمبههر سههه مقألههه تسههخ  بررسهه  ثههأو گفتمههان  زمههانمممسههت بم تمرکههب 

، ثههأو گفتمههان تیههپ مههأترد مهها  «ربههاث   تز م ههانر ثحههأۀ مدههارزۀ گههروه وههأثخ و در   هه

 در سههایۀ مههر گههروهدترد، چرتکههه تهه توم  وههأثخ ظ  ههه  رت تمم   ههخبهها تریپ «هه رت 

  شأدممدپ م حاکم    منجارما  گفتماث

شهه ه کههه گفتمهان «هه رت در غههر  در «الههب سهها تار تجتمهاظ  تظمهها ق «هه رت تعریهها 

 1و تند ههه تث ههدا فأکههأ در کتهها  تز گفتمههان ت«تنههاد  حههاکم ث ههب مسههخ   متهه  ر غالدههان

 2س اسههخش(، سهها تار تجتمههاظ  ظنههر م رث تههه رت مدتنهه  بههر گفتمههان سزیسههخ5197)

دورتن باسههتان تسههخ و در  3سپ رتثهههش ت ه گفتمههاث  کههه بههازتعریا گفتمههان سههن شههمرد برم

ث ههرو  کههار شههدل  ال سههم  ل دههرت  و ث ههاز مدههرم  ن بهههرتسههتا  پ وههدرد تمهه تر ثظههام کاپ ت

، مها خجمعمها، تفهبتی   چهه چ هب ث ازمنه  بهأد  تفهبتی  به ن  به   دترسرمایهسگرفته تسخ   

تز تظمهها   ت  أهشهه«ابههل تسههتفاده بههأدن و رتم و مط ههم بأدثوههان   حهها   پدرظتقأیههخ  ثههها و 

«الهههب  ث هههاز در (  تیهههپ120 ، ا 4،2005) گهههامدپ شتسهههخ«ههه رت کهههه بسههه ار پر طهههر 

ه (156، ا   1975)فأکهأ،    شهأد  مه ثهابأد   ثهها محق ه   جابههسم یریخ و کنتهر ش تفهرتد  

 س پ، دیگر به

 تدترۀس بهه کهامهنرت   هأد جها  بهأد حهاکم «ه رت  ن ثمهاد کهه مهر ، «ه یم  «ه رت

 در مها  گأثهاگأن تث هدا گ هر شهدل بها دتد زثه گ ش  گرتثهۀحسها  مه یریخسو  مهاشب ن

 مهاجمع هخ کنتهر   و مهابه ن در وردن تثق هاد بهه بهرت  گأثهاگأث  مها تدن د […] ظنهر

  (154  ، ا 2015،  زتده)ثجا  ش  تب تو

مه یریخق به ن در دو «الهب  تفهرتد تز سهأ  جامعههفأکأ بر تیهپ بهاور بهأد کهه مه یریخ  

ب ثههۀ تجتمههاو )و  مهها  بهه ث  و رفتههار ( و مهه یریخقضههرورت تند ههه  جهههدرثتتفههرتد )و 

 به ث  مها تث هدا س، سه پ یگهرد ه بههپهدیردصهأرت مه  ضرورت «أتث پ جمع (  جهدرثت

 بههر زثهه گ  کننهه ۀتدتره «هه رت سههازمان کههه مسههتن  دو«طدهه  ، جمع تهه ما دم سههامان و
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 محاصههرۀ ب دههه ث سههخ، کوههتپ دیگههر  ن کههارکرد تههریپظههال  […] دترد کههه تد ههه  ثههها

تسههتفاده تز تیههپ «ههأتث پ تث ههدا   در   (156، ا  1975فأکههأ، ) شبهه ن تسههخجاثدههۀ ممههه

«ه رتش در م رث تهه منجههر گ هر  گفتمهان سزیسههخرتسهتا  کنتهر  فههرد و تجتمهاو بهه شههدل

تمهه تر ت«تنههاد  ثظههام گفتمههاث  کههه در رتسههتا  پ وههدرد  ه(161، ا  1975، )فأکههأشهه  

 تیجهاد ثهأظ  ثظهام دو«طده  در مق هار گسهترده  تجتمهاو بهه  ۀ نهسا ر و مه یریخ بهسرمایه

 ثژتدپرسههت  تشههاره کههرده چرتکههه تههأتن بههه پ یهه ۀ ن مهه  ی منههاددسههخ زد کههه تز بهتههریپ 

مهها  جمع تهه  یدهه  تز تببترمها  تظمهها  کنتههر  بهر تههأده ۀمنبلههبهتأتثسهخ مهه  تنهاثهههثهژتد س

گفتمههان حههاکم  در رتسههتا  تحدهه م شههالأدۀ تأتثسههخمهه ، ب دههه «ههرتر گ ههردتسههتفاده مههأرد 

بنهههابرتیپ، ثژتدپرسهههت  در غهههر  ه (281 ، ا 1399، ) هههامر  شباشههه   رگهههدترت  بسههه ار 

،  د عه  به   شه  )فأکهأتمهر  منجارمنه  و    «ه رتش بههتز سأ  گفتمان سزیسهخ  یخدرثها

گفتمهان   بههت«تنهاد  تز سدیگهر  ثهژتدش    سأنتسهتفادۀ  ظههوه بهر  ،(ه تیپ تمهر171  ، ا 1975

 سدیگهر ش بههدسهخ زثه  و بها تده یل   1سهاز شپ یه ۀ سدشهمپ  دتد که به« رت تیپ تمدان رت  

، 2009 )دتوثهه ، ای ش تعریهها کنهه ممههأتره  ههأد رت در سوضههع ت  تسههت«ن ،دشههمن  دت  هه 

  (111 ا 

وضههع خ تسههت«نای  چگأثههه  مام  ههخپ تسههخ کههه شههأد تیههمطههرم مهه کههه   سههلتلحهها  

دولهخ مرکهب  سشهأد کهه وضهع خ تسهت«نای  بهه شهرتیط  ت ههس مه   2وث تتسخ  تز منظر د

شههأد کههه تز  ن  ریهه  شهههروث تن  ههأد رت کنتههر ، رصهه  و صهه ور «ههأتث ن  مجدههأر مهه  بههه

 گفتههۀ  گههامدپ بههه(  در چنهه پ شههرتیط ، سدیگههر  ثههژتد ش 111، ا  2009)ش محهه ود کنهه 

ثمهها کههه تز ف هها  مردگههاث  زثهه هسشههأد  تق  ههل دتده مهه  3سمأمأسههاکرش یگههاهبههه جا ظمهههن

مهها  زثهه گ  بوههر  و تلههه  حههدر و پ أسههته در وضههع خ س اسهه  معمههأ  و حههأزه

شه ه رت (  تیهپ گهروه، ت«  ته  رمها113  ، ا 1998)  شبردثه «هاثأث  بهه سهر مه   تست«نای  غ ر

 شبرثه ترد«هاثأث  بهرت  ظهامهن تیهپ جنایهخ در   خمسهوألکوهتار  ثهها سشهأد کهه شامل مه 

ش کههه در فههرت  محهه ودۀ شهههروث   ههرغ، شهههروث تث  سسهه پ یگههرد ه بههه(79 ا ، 1998)
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شهأد کهه «اثأن م ث  جا  دترث ه له دپ «هاثأن مه ث  تها  ن حه  در حه  تیوهان تظمها  مه 

چنهه پ شههرتیط ،  در ( 111 ، ا 2009، دسههتگ ر  یهها تظهه تم  ثههها رت تأج ههه کنهه  )دتوثهه 

کنهه  کههه مدتنهه  بههر ت«  ههخ ثههژتد  تز منظههر  گههامدپ، ثههأظ  سح ههات  برمنهههش رت تجربههه مهه 

فههرد  [ مههاب پ تثسههان/ح أتن، فرمنههی/  د عههخ ]تسههخ[ کههه در  ن…ف ههای  ب نههاب ن  ]س

پ تمهأر زثه گ   هأی  ثظ هر ثحهأۀ زیسهخ و تهری نأصه    دمدر شهدلتنها ت ت هار   ثه

، ) ههامر  ش[ ث ههب محههروم تسههخ…ثههأو حهه  شهههروث   ] مههر  رت ثهه ترد، ب دههه تز مههر

 ( 285  ، ا 1399

رد کهه  وهأثخ ظ  هه رت معهاد  مهأ«ع ت  برشهم شبرمنهه ح هاتستهأتن ترت هب، مه به یپ

ت ر، مسهت  تز منظهر بها  کههشهأده  وهأثت   ثحهأ  «اثأثمنه   تظمها  مه   ت«  خ ثهژتد  بهه

مهها  متفههاوت  ثظ ههر کوهه  و بهها کههاربرد مداث سههممهه  بههه چههال تثسههاث  رت  شههمأ  جهان

تعریهها ثظههام   ثهه ، منههم ح ههأر و سمسههاق وت«ع ههخش بههه وههأثخ کهمهه ، محروم ههخ روت

بههات ر )شهأد ب وهتر منجهر مه  وهأثت   زثه  کهه  ههأد بههدسهخ مه و منجارمنه   1تدرتکه 

 تمههر  س سهه ه منبلههۀبهمقألههۀ ح ههات  چرتکههه در تیههپ ثظههام، بههه(ه 23ا  ، تلهها 2004

و سغ ر«ابهل   2س«ابهل سهأگأتر ش  تأتثه  در دو ثهأو ح هاتقشهأد کهه مه مرتتد  ثگریسهته مه 

، ح ههات سدیگههر  ثههژتد ش، چههأن فا«هه  مههر ثههأو بهه پیپدرترهههأر یابهه    3سههأگأتر ش

تر ش بههأده و ابههل سههأگأ، تز ثههأو سغ ر«شههأدمهه  ت ق هه ترزشههمن   تز سههأ  گفتمههان حههاکم 

(  تز 156 ، ا 2009 شههأد )بههات ر،ظمهها   وههأثخ تدهه یل مهه مهه ف  رتحههخ جهههخ ت بههه

 دیگههر  ثههژتد  در  م ههب  ثسههدخ بهههمهها   وههأثخمنظههر بههات ر، ریوههۀ تیههپ ثههأو وتکههن 

ت ی هه   ، فههرد  وههپ[ در پهه دروت«ههمظهه م پرسهه  ن و ظهه م تههه  بههرت  دتثسههتپ تسههخه ]س

ظه م   و  رت بهه  مهر  ثچههز لهأ  وجهأد  حهأ  سهع  دترد تث  ما   أی  تسخ و بههدتثسته

 شکنهه   ههها شههأدو بههازب ن  مفروضههات  دربههارۀ جهههان ته یهه  و یهها تجدههار مهه    گههام

بههه بههات ر،  ۀبههه گفتههرو، رهههأر  وههأثخ در مههر جامعههه، (  تزتیههپ35، ا    2004 ،بههات ر)

 
1. epistem 

2. grievable 

3. ungrievable 



 ، شمارۀ چهارم پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ پنجاه و                                                       74 

 

تهه توم  ن گفتمههان «هه رت  ن جامعههه بسههتگ  دترد و  بههه  جهههدرثتثظههام تدرتکهه  و  ثههأو

 ( 35ا    ،   2004  ،بات رتسخ )وت«ع خش   مای  ثظ ر سمساقمرمأن وجأد مداث سم

 مسخ واقعیت و خشونت. 2. 2

تمهههر  فرتتهههر تز  سههه ب  رت (  وهههأثخ2004) 1مسهههاله دتر زثههه گ بهههات ر در کتههها  

دترد کههه مدتنهه  بههر پههرده برمهه مهها  پنهههاث  و تز مداث سههم شههمرد برمرر جسههم  صههق 

مهها در مداثسهه متیههپ و پربسههام تریپ  یپتههرمهمو  یدهه  تز تز منظههر  وههأثخ مسههتن   

سمسها وت«ع هخش ثهأظ   وهأثخ   معتقه  تسهخ    بهات رتسهخمسها وت«ع هخش  حاضهر سظنر  

بههر  شب مارتثگههار ، مجههرم تثگههار  و  وجههأد  ثفههس بههاتسههخ کههه در سههطح  ثمههادیپ و 

 ،تلها  2004  بهات ر،شهأد )تز سهأ  گفتمهان «ه رت تظمها  مه   2 هشوهث  ثونا تهما  سمأی خ

دمهه  کههه گفتمههان «هه رت تز شههمأ  سمسهها وت«ع ههخش زمههاث  رم مهه  پ یهه ۀ(  34ا  

«ابههل سههأگأتر ش  سغ ههر ما  زثهه گ بههه   هه   جهههدرثتمهها   ههاا سههرباز زده و مأی ههخ

مههها  ثهههأین  مأی هههخ(  در پههه  تیهههپ فرتینههه ، 34، ا  2004بهههات ر، )زثههه  مههه دسهههخ 

مهها  مأی ههختیههپ  مسههتن ، چرتکههه 3مهها  فرومایهههشمأی ههخسمتفههاوت تز گ رثهه  کههه مهه شههدل

یهد مه  زمهرۀ در تثه ه به یپ معنها کهه  ثهها  تز گفتمان حاکم حهدر شه ه  ش هش تساسانسمسا

ظهها    تد ث ازمهها و حت ههتحقههاس حقههأس، ب ههان تمدههان  کههه شهه همهها  شههنا تهبنهه  تز دسههته

، دروت«ههم(  34، ا  2004بههات ر، کنهه ، جههای  ث ترثهه  )تثسههاث خ رت بههرت   ثههها فههرتمم مهه 

ثهه زثه ه تسهخ ثهه مهرده، ب دهه   و   معنها   ن تسهخ کهه  مساق وت«ع خ ]وجأد دیگر [ بههس

مهها تز ب ههان هبنههابرتیپ، تیههپ ثههأو سههأژه (33، ا  2004بههات ر، ) شت  تبهه   تسههخوترهشههد 

مهه ر   رتحتبهههترت ههب و بهه یپشههأث  مهه  تثسههان محههروم ۀم«ابههبهوجههأد   ههأد حق قههخ 

 ثههأو سههه تظمهها  (  تز منظههر بههات ر، 34، ا  2004بههات ر، )گ رثهه   وههأثخ «ههرتر مهه 

 گفتمان حاکم دترد سأ    تز  فرد قش گ مسا ریوه در  غالدان  ، وأثخ ظ  ه سدیگر ش
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مها ته یه   سهأژهبر ه  تسهخ کهه  تثگهار مجهرم  وهأثخ مربهأ  بههث ست پ مهأرد 

 چهال   رت بههثظهم سهمدأل د  کهاث     مهاروث   یعنه ، تیهپ سهأژهشمار    ظ  ه ثظم ظمأم  به

مها  گفتمهان ل درتل سهم  تها مهرز دوتثگهارهرود کهه  به م  ن مه    در چنه پ حهالت ،  کونم 

ش، سثههژتدش و ستههاریاش بههه مأی ههخمهها  ثظ ههر سروتیههخکهههن  جهههدرثتروثهه  و  وتشههدن  پهه  

کأشه  ثظهم  وهأثخق ب وهتر مه   ، گفتمهان حهاکم بها تظمها  رویهپتزتشهأث    چال  کوه  ه  

مهای  کهه چهال  مها  حهاکم رت بازگردتثه  و ثسهدخ بههظمأم  و ثظهام مدتنه  بهر دوتثگهاره

بههات ر، تفههاوت باشهه  )پ رتمههأن تسههخ بهه  بههه جهههاندخ مسههت بم ثههأظ  ت   ههر دیهه گاه ثسهه

 ( 35، ا   2004

مها ظ  هه تیهپ گهروه  شه هتظما  مها   مها  ثظهارت  بهر  وهأثخرضایخ ضمن  دسهتگاه

ه به یپ معنها کهه حهاک  تسهخ ی  سهأژهشه شه گ ش تز سمسهاکهه تسخ مأ«ع خ دیگر  ث ب 

مها دسهخ ثبثه ، روه وهأثخق  شهدارت ظ  هه تیهپ گه  تدگاه یا ث هرو  پ ه ب شهای   هأد بههد

تفهاوت تسههخه تیهپ تمههر، پ گرومهها ث هب بهه شه ه ظ  ههه تیهتظمهها   بههه  وهأثخله دپ ثسهدخ 

کنه ه چرتکهه بهر مدنها   مه  دوچنه تنشه ه رت  مها  مسهافسه م بتن  وأثخ ظ  ه گهروهثف 

شهه ه ث سههخ پاسهه گأی  در رتبطههه بهها  وههأثخ تظمهها   کههب م ههبم بهههه، مهه  تجربههۀ ظامهه

شهأد(  یعنه   وهأثخ ظ  هه تیهپ گهروه دیه ه مه   وضهأمبهأساکر ث هب  در مقألۀ مأم   ثچه)

بهات ر، ) پاسه گأی  ث سهخفهرد  ها   م هبم بهه  بها منهأث خ « های  ممهرته تسهخ و غالدان

(ه چرتکههه تیههپ گههروه ح ههأر تجتمههاظ  ثهه ترد و درثت جههه فقهه تن و  35، ا  2004

 محسأر ث سخ 

ف ههاما   سههأژه بههه محهه ود کههردنمنههم ح ههأر ظ نهه  در ف هها  ظمههأم  تجتمههاو و 

شه هش سدیگهر  مسها  م هتص)« مرو ثهامری ق  گهامدپ( مأ«ع هخ دیگهر  تسهخ کهه    ب ناب ن 

سهه ب  حسهها   مهه ن رت تز تیههپ گههروه و بههه شهه ن یهه هد، چرتکههه تمدههان مههر ثههأو تسههخ

«ابهل سهأگأتر ش تسهخه  سح هاتق غ هر یپ تمهر، تده یل زثه گ  تیهپ گهروه بههکن   ثت جۀ تم 

جهأد   ثهها تز سهأ  گفتمهان ثفه  وح ات تجتمهاظ  تیهپ گهروه بها  مام  خ، س پ یگرد به

«ابهل سهأگأتر ش رت بهرت   ثهها ر«هم  و ثهأظ  سح هات غ هر شهأدچال  کو  ه مه  حاکم به
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دیگهر تز تجتمههاو  تز دسهخ رفههتپ فهرد  محنهأ   گهام  فههرد بهه 1زثه ه زیهرت سسههأ شمه 

سسههأ ش پ یهه ۀ شههنا خ سدیگههر ش و درثت جههه بههاور بههه ترزشههمن    تسههخه یعنهه ،  زمههۀ

ر «دههل تز صههحنۀ تجتمههاو کنهها ماتمهه  ا و«تهه  فههرد  تز تم ههه و  تسههخ رفتهتزدسههخزثهه گ  

سسهأگ ش  تسهخ کهه فقه تن و  در تینجها و تکنهأن بهه  گدتشته ش ه باشه ، ح هأر  ث تشهته

ثداشه  چهه فقه تث  تگر کس  تز دسهخ بهرود و  ن فهرد  بهرت   هأد  کسه   سمنجر شأد   

، 2004)بههات ر،  شتیههپ فقهه تن رم دتده تسههخ تههأتن گفههخ[ صههأرت گرفتههه و در کجهها ]مهه 

 تزتیپ  پههتههأتن سههأگأتر  کههرد، چرتکههه و  بههرت   ن فههرد ثمهه  ،دروت«ههم(  32ا 

ا تز سهر لجدهاز  ، تم هشه هته مه و بایه  کوه  ، مرگهب ثدهأدهس پ  یگرد  تسخه به  رفتهتزدسخ

تسههخ   وههأثخ، در برتبههر تیههپ  دتدهمأ«ع ههخ مردگهه  تدتمههه مهه زثهه گ  در تیههپ  بههه

 شههأد  مسهها وت«ع ههخق وجههأد تج یهه  مهه بههار  ثاپههدیر  رههامر ق تبههژه دیگههر سههتگ 

 ت  تبه   تسهخوترهثهه زثه ه تسهخ، ثهه مهردهه ب دهه شهد   سدیگر ش به تن معناسهخ کهه و 

  (33، ا   2004)بات ر،  

ر  دترده گأیهها کههه سههأگأتپههرده برمهه مرتتدهه  سههأ  س سهه ه مام  ههختیههپ وت«ع ههخ، تز  

شناسهه  مهها  تثسههاث  و ری ههخدر «الههب   أببهههمههای  تسههخ کههه  ههاا گروه صههرفان

ثحهأ  فهرت   گ رثه  و مهرکب کهه بههشه ه در غهر  جها  مه سهاز و ظاد   2سمنجارمن ش

 بههه یگردظدارتبههحهدر و یهها  چههال  کوه  بههه مهها  مأجهأد باشهه  و یها  ثههها رت بهه«الهب

شههأد  دل ههل تیههپ تمههر، تز منظههر بههات ر بههه پ چ هه گ  سهها تار وجههأد ش محدههأم مهه سمسهها 

کهه «ادرثه  نمن هخ   مها  تجتمهاظ  ثاثأشهتهگفتمهانممهان  گهردد  یعنه ،  تفرتد برم   3سحبش

تسهتناد بها ت  یدسهان،در برتبهر منظهرهتأتثه  مه چنان تحخ ت   ر «رتر دمنه  کهه فهرد تفرتد رت  

  ا ،2009، بههات ر) بههروز دمهه متفههاوت  کههامهنت ه«هه  دو ثههأو وتکههن   ، ههأد شحههبس هبهه

یههد ثههأو زثهه گ  رت ترزشههمن ، «ابههل سثا أد گههاه  ،نمههپ فههرد(  در تیههپ ثههأو بر ههأرد 41

 دیگههر ثههأوق ثسههدخ بههه  ثدهههحا   دتثهه ،ت  محتههرم مهه دفههاو و سههأگأتر  و شایسههتۀ سههأژه

 
1. grief 

2  normalizedگرت    منظأر، تفرتد  تسخ که به گروه مردتن  روتمن ، سف  پأسخ،  ثگ أساکسپ، پروتستانق دگرجنب

 ستن   بأم  م

3. affect 
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 ششههمرد ههأی  برمهه و  ن رت مندههم ته یهه  و مههاثم بقهها   تت ههان، حههالت  تهه تفع  ح ههات

ح ههات  ، و  بر هه  تز تثههأتو ح ههات رت، نتتههانسهه پ یگههرد   بههه(42، ا  2009 بههات ر،)

  جهههدرثتو کههرده  ت ق هه ش تثسههان  ههرغرد  یعنهه ، صههاحدان تیههپ ثههأو ح ههات رت سشههمبرثمهه 

(  چنهه پ 32 ، ا 2004 )بههات ر،دمهه  تق  ههل مهه  تبههژۀ  وههأثخ غ رمسههتق م  ثههها رت بههه

 تلوههعاوتحخ شههدا  م ت هها بازثمههای  تز سهأ  گفتمههان حههاکم تسههخ کهههپن تشهت ، پ امهه  تَ

، شهد    هاا تز ح هات تجهازۀ بهروز ثههادرثت جهۀ   ل درتل سهم  تسهخ و  ما  دوگاثههتقابل

شههأث   تفههرتد  کههه تز ظرصههه تجتمههاو حههدر مهه  تهه ریج ثحههأ   دترد و تثههأتو دیگههر بههه

ثمادمهها  شههر   منبلههۀبهس شههأث ، سههدب ت أیحههانتز ظرصههه تجتمههاو حههدر مهه  رتصههأیپب 

ثهابأد  زثه گ    تفهاوت  مها ثسهدخ بههتنهها[ حهب به کهه ]ثههست   پ یه ه  ششأث هف  م معر 

 ثهها رت ث هب تها زمهان ثامو نه    کن ، ]ب دهه «هادر تسهخ[ سهأگأتر  بهرت  ثها رت تأج ه م 

 ( xix، ا  2004بات ر،  )  شتث تزدتعأی    به

مهها، تز منظههر بههات ر، در توهه ی   وههأثخ ظ  ههه سدیگههر ش تسههخ کههه گفتمههان رویههپتزت

مهها بهها تظمهها  محهه ودیخ ، گفتمههاندروت«ههم(  34، ا 2004ررثههی دترثهه  )ثقوهه  بسهه ار پُ

شهه هش ر«ههم بههار  رت بههرت  سدیگههر  مسههاسههامعنههای  بههر مقألههۀ ستثسههاث خش، شههرتی  تَ

مأجأدیهخ دترد و یها چهه کسه  تز ح هات   وت«عهانچهه کسه   س  کهه  مهرتیهپ ت  چرتکهه  ،زثن م 

(  33، ا 2004بههات ر، )دمنهه  مههأرد تردیهه  «ههرتر مهه  رت ممههأتره شوت«عهه  بر ههأردتر تسههخ

تر پ وهه پ، ظرصههۀ رههامر متمهه ن تمههروز ث ههب مماثنهه  تدو، تز منظههر بههات ر، دث هها  بهههدرثت جههه

ت  م ه تث  په   تز  ثدهه در «الهب پ یه هسخه با تیپ تفهاوت کهه ثدهرد تمهروز  ب   ث    ثدرد

منجارمنهه   سحههبش تفههرتد و بنهه   تثههأتو ح ههات، در «الههب تقسهه مر هه تد دتشههته باشهه ، 

(  شههای  43، ا 2009 بههات ر،دترد )مهها  متفههاوت ت ه«هه  رهههأر و بههروز وتکههن   جهههدرثت

رت بهها تریپ شههدل تظمهها   وههأثخ  1ژ  سمنجاری ههخشژیههکههه  تسههخدر رتسههتا  ممهه پ تمههر 

گفتمهان   شه ۀفهرد بها مع ارمها  تز په   تع ه پ  ،شمرد، چرتکهه در فرتینه  منجارمنه  م بر

 درس 2ر ثوههاثۀش  کههاث بَههست ( و تیههپ مع ارمهها ماثنهه 64 ، ا 2008شههأد )حههاکم سههنج  ه مهه 

 
1. normalcy 

2. master signifier 
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، بهات ر)زثنه  تظمها  محه ودیخ ظ  هه فهرد دسهخ مه   بهه  ش«الب روتبه  تسهت«مار  و «ههر 

 ( 9، ا   2008

توهه ی   وههأثخ ظ  ههه سدیگههر   بهههمنظههر بههات ر،  تز ،تیههپ مههأترد،  ثچهههظهههوه بههر 

مها تثگهار و ثادیه ه  مهامها، حهدرجریهان  وهأثخ  بههوتکن  و     شأدش منجر م ش همسا

سدیگههر    گههام  (36، ا 2004، بههات ر) تز سههأ  گفتمههان حههاکم و مدههارزه ظ  ههه  ثهاسههخ

مقاومهخ و مدهارزه فهرد  ظ  هه سها تار   هش در رتسهتا  تحقهاس حقهأس  هأی  بههشه مسا

شهه ه منفعهثههه بر ههأرد  تنههها در برتبههر  وههأثخ تحم ههلزثهه   و  ثهههحههاکم دسههخ مهه 

دمنه ، مهم پ أثه  مه    ثهها رت بهه  مهای  کههبها تیجهاد توهدلسبهرظدب،    کامهنکن ، ب ده  ثم 

رت  شهدار کنه     ثههاتز یهد سهأ، وت«ع هخ مهامأ   کهه     نهکنمه   رت    گفتمان  -ثأظ  ض 

)وترمهپ  ش ثهبدردتز ی حقهأس  هأ مطالدهۀ  سهاز  فرتینه  مسها بههدیگر با  ن«ه سأ   و تز  

تظتههرتخ  ههأد ظ  ههه شهه هش سدیگههر  مسهها(  در ممهه پ رتسههتا، 5 ، ا 2016، و تلمههأد 

 2 شدار/سهههأبژکت أشگفتمهههان حهههاکم رت در «الهههب س وهههأثخ  1س وهههأثخ پنههههان/تبژکت أش

مهها  بعه    وههأثخ گ هر  مهأجشههدل دمه   ر هه تد تیهپ تمهر  ههأد بههفهرد  بهروز مهه 

 ههأد در معههرخ  کههه-شهه هش  هه  تیههپ ر هه تد، سدیگههر  مسههاتثجامهه ، چرتکههه در مهه 

ثظههم ظمههأم  بهها  ثههارک  و ته یهه  ظ  ههه  -بههأده بهها تریپ ثههأو  وههأثخ ) وههأثخ پنهههان(

 یب دسههتاو منبلههۀبه ( و گفتمههان حههاکم تز  ن2 ، ا 2008 شههأد )ژیههژ ،تهه تظ  مهه 

 وههأثخ مع ههأ  کنهه  و بهه یپ ترت ههب چر ههۀ و  تسههتفاده مهه ب وههتر سههرکأ   جهههخ

 یاب  ت توم م 

کنهه  کههه بههرت  سدیگههر  تشههاره مهه   دیگههررو   تیههپ رو ، بههه در کنههار بههات ر

ش بهها ثمههای  سدیگههر  ثههژتد  تسههخ  در تیههپ رو ، ترینهههمبکمو  مههل رترشهه هش مسهها

بررسه  سپهردتزد  بهات ر در مقالهۀ  شه گ ش مه مدهارزه ظ  هه سمسها  پدیر ش  أی  بههس س ب

کنه  کهه ثمهای  ( بها تشهاره بهه تیهپ تمهر تنظهان مه 2014)  شپهدیر دوباره مقاومخ و  س ب

 مام  هختأتثه  مه تهر تسهخ و  ها رهمکهم،  ش، بهر هر مدهارزه فهرد پهدیر  س بسظمأم   

 
1. objective violence 

2. subjective violence 
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ا  مأجههأد  سرتسههر ث ههاز و  رزو برجسههته کنهه  ) ۀمنبلههبهرت تثسههاث ق سدیگههر  ثههژتد ش 

ثت جههۀ تأتثهه  مهه  بع ههانتگرچههه تیههپ تسههترتتژ  تت انشهه ه  معتقهه  تسههخ کهههبات ر(  17

 سههرکأ  سدیگههر ش تز سههأ  بههه تمهه  کأتاهدر یعنهه  -معدأسهه  در بههر دتشههته باشهه  

 تم    أ ثا در تم   -منجر شأدگفتمان حاکم 

باشهه ،  مههل رتأتثهه  در تق  ههل سهه طۀ گفتمههان حههاکم ]ث ههب[ پههدیر  مهه ثمههای   سهه ب

س اسه     مردتثهۀ سهأژۀ  قتیه ه  تز ظام  هخق  ظام  هخ ثهأیپشهدا     ه  تَتأتثه  بها  چرتکه مه 

 سههأژهپههدیر  تثدههار  سهه ب یهها بر ینهه کههه یعنهه ، ممههان شههد   تز ظام  ههخ فاصهه ه بگ ههرد  

  (15  ، ا 2014)  و  تسخ م ب  ثختَظما   وأ  ماحنلبأده و یا 

 ن تسخ کهه شهای  مدهارزۀ سدیگهر  ثهژتد ش ثتأتثه  شهرتی  ثهابرتبر ثدهرد   تأج هثدتۀ «ابل  

مها  مها و شهدنجهرثه   تثعدهارتشهاره شه  «هادر تسهخ بها     أر کههممانا  رت ت   ر دم ، تم 

ه و ترم ههان  ورد کههه تهه توم شههدنج شهه گ ق ثا أد گههاه رت بههرت  و  بهههه، ثههأظ  سههأژو 

  چال  کو رت به تمن خ  حفس کوتار سدیگر ش به ثام  

 های پژوهشیافته. 3

 یک واکاوی تاریخی :پسران نیکل .1. 3

ت   ور تز حاد ههشهرم روتیته  دردثها  و مهرتر،  مه ت هر برجسهتۀ وتیهخ  ،پسرتن ث دهل

سها  تدتمهه دتشهته تسهخ  در تیهپ   یدنه  و یهازدهت  مه    کهه بهه  در تاریا تمریداسخوت«ع   

در تیالههخ  1شدوسهه  رسترسهه م وت«عههۀ  کههادم   بههه شث دههلسمهه  در «الههب  کههادم  وتیههخ ت ههر،

و ترب هخ   تصههممها در پأشه  زثه تن  پهردتزده مرکهب  کهه سها  ف أری تو جنایهات  ن مه 

مهه  ثقهها  ت ههر وتیههخ ،دسههخ زده تسههخ  در رههامر پأسههخس اهکوهه  پنهههان ت«  ههخ ثسههل بههه

کأشه  بها تمرکهب دترده چرتکهه ماثنه   ن   هار مه  2تر  بس ار  بها ژتثهر سروتیهخ زثه تنشمو

زثهه گ  سهه امان در تمریدهها  بههه تثعدههاردر زثهه تن،  تدههاریقای  فر مهها یدای  مربههر تجههار  

 
 :Dozier.1   رغم تمام گردد، تأتثسته بأد ظ  م هد  در تیالخ ف أری ت برم   1900تیپ م رسه، که  غاز به کار  به سا

مأرد بازرس  ویژه   2009دم ه تما در سا   ه رسما به فعال خ  أد تدتمه    2010گبترشات تا ب   تز ید «رن ه یعن  تا سا 

 برت  مم وه بسته ش   2011ما  دریافت  در سا  «رتر گرفخ و پب تز ت دات گبتر 

2. prison narrative 
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متمهه ن، تسههارت/  زتد  و  سههف  ، وحوهه / ثظ ههر سهه اه/-  مهها  حههاکم بههر  نو دوتثگههاره

مدتنهه  بههر رر صههق یههد روتیههخ ریال سههم   مهه  بههها ت ههر وتیههخبدههردتزده تم هه - طرثهها / تمههپ

وههته سهها تار شناسهه  کارکُباستانمهه  چههأن در تیههپ ت ههر، وتیههخ شههأد مهه ثمحهه ود ت هههس 

رت کهه تأتثسهته به   تز یهد «هرن و در «الهب سها تار  فرمنگه     مریدهای گفتمان « رت  

تمههام  ن سکنهه    مههبدههردتزد رت وتکههاو  و برجسههته  پأسههخس اهحههدر ت«  ههخ  بههه رسههمان

ثحهأ تم هب  تز حافظهۀ تهاریا پها    شه  و بههمه    سهازپا و    یهروروزمنطقۀ لعنته  بایه   

 ( 8 ، ا 2019، م )وتیخ  شگوخم 

مها تز چوهم ت  تهاری   کهه سها  وت«عهه  مه  بها ظ ن هخ ب وه  ن بههتفبون بر  ن، وتیخ

مقألهۀ  ررثهی کهردنپُو  تهاریاتاریهد موهابه در کأشه  بها تلقهان ثقها   ظام ه پنهان بأده، مه 

دتر ، ثههأظ  دیهه گاه بههرده پ یهه ۀ ثژتدپرسههت / ثسههدخ بههه  مریدههای  1سفرتمأشهه  تههاری  ش

فقه  یهد ثمأثهه بهأد  تگهر یهد جها وجهأد دتشهته، ستثتقاد  رت در  أتثن ه ب  تر کن   ث دهل 

تأتثسهته[ وجهأد دتشهته باشه  کهه در سرتاسهر تمریدها ص ما و ص ما جها  دیگهر ث هب ]مه 

(  در 148، ا  2019مهه ، وتیههخ) ش مهها  دردسههاز  پرتکنهه ه شهه ه باشههاثهههچأثههان کار 

بازثمهای    وتر بههمه  در ب هاث  تم« هل«الب تیپ بهاز أتث  تهاری   و تح ها  گدشهته، وتیهخ

چنه یپ  جهر تز دیهأتر سثحهأ  ثمهادیپ  کأشه  بههزثه  و مه تمریدا دسخ مه   جامعۀ معاصر

  (108، ا   2019م ، یخوت)  شکن ب ن  و پهپ تدع ا ج ت  

 کههه  أربه  ثأشههته شهه ه، منظههأر ت   رگههدتر  حهه تک«ر  در «ههالد  غ ر ط هه روتیههخ بههه

ماسههخ  ت ههر و ش نهه خ دوبههارۀبازثأیسهه  نمنهه   أتثنهه ه در پایههان دتسههتان مجدههأر بههه 

شناسهه  جمعهه  تز سههأ  دتثوههجأیان باسههتاندتسههتان بهها تکتوههار تنههادف  گههأر  دسههته

ا ثقطهۀ ظطها تم هه  شهأد غهاز مه   2ف أری ت در ثبدیده   کهادم  ث دهل در تا ماسه دتثوگاه  

وود و ترثههر تز مههاجرت  فههرتر ت   کهه  أتثنهه ه ثاگهههانفنههل تثتهههای  تسههخ، و«تهه دتسهتان در 

تیهپ شهگفت  شهأد   ضهر  گ ألهه کارمنه تن  کهادم   گهاه مه   بهه  وودت    تز  کادم  و مهر 

 بهر  ثدههتیهپ بازثأیسه ، ظههوه     دترد مهوت  دتسهتاننمنه      بازثأیسه  رت بهه أتثن ه    ،پایاث 

 
1. historical amnesia 

2. Tallahassee 
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ثحهأ ضهمن    بههتثجامه ،  مه   -ووددوسهخ ت    ،رثهر کهرت ب-وت«عه  روت     مأی خ  به کوا

 یهاگأ کهه  أربه،  کنهبرجسهته مه رت ث هب   پأسهخس اهت«  هخق    ۀتهارتج رفته  بهه  مأی خمقألۀ  

 ،1 ه حق قته  کهه م  ه کنهثمه   یجهادهها ت ثتفهاوت  چنه تن در وضهع خ  تفرتد  تیپ  ت   ر تسم  

ر [ دمهایدای  مر ثهها ]سکنه    به تن تنظهان مه   وت«عه  و ثهام  ممسر ترثر، پب تز  گهام  تز  

و شهای    بهأده  چنه پیپتکننه ه مم وهه  رفتهار مه   دون تثسهانکوأر  أدمهان بها مها مماثنه   

 شکنهه ر  مهه   ثهه ترده م  هه  مأ«ع ههخ ترثههر رت دتمم   تههبماثهه   ثههام  گأثهههیپتمم وههه 

ترومهها  روتثهه  تهه توم غ رمسههتق م بههه، ظهههوه(  تیههپ تمههر، بههه173، ا  2019مهه ، وتیههخ)

ان کأشهه  تت ههمهه  رویههپتزتکنهه  و مهه مهها تشههاره تز سهها  پههب ثبدیدههانق «رباث ههان  وههأثخ 

 رمههاث  کههه تز پ دههرۀ جنههد  شههأده د ور یهها پأسههتانس اه  رمههان مدههارزتت  متفههاوت  رت بههه

 چرتکههه تجربههۀ سهه اه بهها ترتدۀ فههرد  بسهه ار فاصهه ه دترده مأی ههخ یگبین جههاو  2شپساسهه امانس

  داثههۀ مههارت پ لأترک نههی رتت صهه  تفد ههمدتنهه  ودد )کههه مهها  ت  ث دههل ثاکار مهه    رمههان

  جهب تبا تهه و چهارهت  رت  زثه گ س   کهردمه وود فدهر  ت     ثجها کههتها    ( رت ت دات کهردبأد

 أتسهخ شهرتی  رت ت   هر دمه ،  یها رتمه  غ هر تز   تگهر مه پدیر  تیپ چال  ]فرتر[ ث ترد

 (168، ا  2019م ، وتیخ) شبر استپ بأد 

 آکادمی نیکل: امریکای کوچک. 2. 3

، تا ماسهه وود در شههرم زثهه گ  و تفدههار ت  غالههب روتیههخ تشههاره شهه ،   أر کهههممههان

«دهل وود  ت    زثه گ   ک  ه  دو ب ه تهأتن بهه  ، روتیهخ رت مه   در  أتثو  د« ه ف أری تسخ

وود در زثهه گ  ت   کههرد  تگرچههه ب هه  تظظههم روتیههخ بهههبنهه   تقسهه م در ث دههلو تز ث دههل 

  تگهر  یه مه متفهاوت ث  ثظهر  بهها زثه گ  و  «دهل تز ث دهل ث هب   کادم  متمرکهب تسهخ، تم ه

مههابق  جامعههۀ متمهه ن  تز ظ نههانکنهه  کههه دپ رت تلقههان مهه ث دههل ف ههای  ماثنهه  سکمهه ش  گههام

مهها در  ن بههه تع  هه  تفتههاده  ههۀ «ههأتث پ جامعههۀ سههف   و حقههأس فههرد  تثسههانج تشهه ه و ک  

کنه  کهه تز بسه ار  جههات کمده  ثاثأشهته رت ترسه م مه   صهرفانتسخ، گتأ  تا ماس  ث هب  

 شد ه ث دل تسخ 

 
1. Millie 

2. post-blackness movement 
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تم    1سأز ششام  سزث ه  کس ،  تیپ دورتندر  ، تگرچه  دروت«م ا زث گ  تحخ  س امان ث سخ، 

ر«م ثبده تسخه تیپ «اثأن با حدر ت«  خ س اه تز   وودت  شرتی  بهتر  رت برت    شج م کروس«اثأن  

دم  و ظادت م   پأستانس اهظ م وجأد    به  ی  ت ربهماو، تز ید سأ، جامعۀ سف   رت  ظرصه تجت

کن   در پ  تیپ حدر تجتماظ ، بر «أم خ س اه تحم ل م وجأد ش رت  ، ثأظ  سمسا  دیگرتز سأ 

 ه   ش ت ق  ته ی  ثظم و تمن خ تجتماظ    منبلۀبهح أر ثاگهان تیپ گروه در تجتماو سف  پأسخ 

 ورد  سرثأشت  و دیگر بار زم نه رت برت  سرکأ  ب وتر تیپ گروه و حدر ف بید   ثها فرتمم م 

دل ل به بهاثه ته ی  تمن خ جامعۀ ب و   تن دچارش ث   ، ث ب بمأثت   ،که پ ر مریخ و ممسر 

سر«ت  ث ب ثمأثۀ دیگر   در تتأبأس     ح أر صرردل ل    وود به  دستگ ر  ت  «رباث  گوتن سف    

زده تسخ  تدرتر ماجرتی  موابه در سه ثسل تز ید  اثأتده، تز ثاگبیر  تیپ ثژتده  تز تیپ «اثأن

ت«  خ   تفرتد  دیگر  برت   سا تار    پأسخس اهسرثأشخ  زتی  ۀ  که  سرثأشت   دترده  حدایخ 

کرو(  سزیسخ ج م  )«اثأن  ت هگفتمان   جه درثتو  حاکم  س اسخش  و زدگ   م ث   «أتث پ  س، 

ده تسخ  در چن پ دی گام ، کر  تی  مامأ  رت بر  ثها تحم لگرثأظ  ثسد خدمأکرتس  تسخ که  

تمر    ستثسانش  م    ش ه  ت ق  مرتتد   س س ه مقألۀ  مرگأثه  که  ه  کن م   تأج هرت   وأثخ  تأتث  

 2ثفرت  که پرس ،   گ رده ممانثو ت م ثفرت  پنهان ظ  ه سدیگر  ثژتد ش    تزچرتکه تیپ دی گاه  

 شأد  کن  و ماثم تدتمۀ کار  در ترت  م  ، «رباث  م رغم   مات  أب ظ    مموود رت  پ ر ت  

دم بدوهه  یههد مأضههأو تسههخ و تیندههه در کسهه  تجههازه دم هه  بههرت  شههما   تیندههه بههه

دتثسههتن  کههه پسههرتن ممههه مهه  […] دیگههرممسههایگ  شههما زثهه گ  کنهه  مأضههأظ  

ا پرسه  مرگهب بهاور سهأزتثن ، تم همه   زثه هزث هرت    بهر تهپیأث أفرم    پأستانس اهسف  پأسخ،  

خ ظ  هبهه  تنهاثههت  تز پسهرتن سف  پأسهخ  هتو مم «رباث  شهأد  ممدهپ ثدهأد  ظه    ث تشخ که

یههد  ای  کههه بهههکردثهه ، ب دههه تز دث هه[ حسههادت م  امانبههه سههث تشههتپ یأث ههأفرم ترتوهه  ]

  (64، ا   2019م ،  وتیخ) دتد ث ب در مرتر بأدث کاکاس اه تجازۀ پأش  ن  ن رت م 

«ن    مخ وود و پرس  باشن  که   أته ت    یعن  مجرمه  پأسخس اهسف  ،    شچرتکه تز منظر سحب

 وود  گفتۀ ت    زثن   بهم   ث ، یا ماید و لأث  که ثظم و تمن خ تجتماظ  تیوان رت برممرت دتر ثها    به

 
1. lynching 

2. Percy  
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دان مهه تیخ ث دههل رت در دسههخ سههُ  ،دل ههلتههأز  بهه ک نههه  رتزغبههه متعههال ، مهه   ثظههام

به ب ت  مته توم کهه   تفهاوت بهأد  یهد ماشه پ مأله قث تشخه ثظام  که ثسدخ بهه تفهرتد به 

 وهأثخ تنهها تمرمه  تسهخ کهه   [گأیها…]کهرد   تثسهاث  کهار مه   ب ون د الخ م   ظامهلق
ه 76، ا  2019مهه ، وتیههخ) کههاف  «ههأ  تسههخ ۀتثهه تزبهبههرت  ت   رگههدتر  بههر تیههپ دث هها 

  (ت ک   ثأیسن ه

  ن تسههخ روندث هها  ب ههبهها تنههها تفههاوت ث دههل وود، معتقهه  تسههخ ا ترثههر، بههر هر ت  تم هه

مه ، وتیهخ)  شمر ث سهخمجدهأر بهه تظهاسو    ت  تسهخ،  هأدق وت«عه  مریدای در ث دل مر    که

  ر ههأتم   ل، ممهه پ تظههامر بهههگ ههر  ث دههل ههۀ شههدلتو  تگرچههه جر«ههۀ (ه72، ا  2019

  « رتش حاکم بأده تسخسزیسخ گفتمان

ان کههارتن جههأتن تز مجرمههو ترب ههخ بههأد تهها  هههر تصهههم] کههادم  ث دههل[ یههد مرکههب 

 تهها  مهها  جسههم ، نمنهه  و ت ه«هه  «ههرتر گ رثهه مههأز نفههد شههأث  و تحههخ  طرثهها  مُ

 ، بههشایسهتۀ شههروث    هأ  تسهخ کههچنانش نه خ،  هم شهأث  و م فمنه  و بهاتصه

تناسههب م  صههادس و شههرتفتمن  بهها مهههارت و یهها ت ننهه ی ماتثسههانجامعههه بازگردثهه   

  (68، ا   2019م ،  وتیخت م پ زث گ   أی  )  جهخ

م ا هب   بهه نمهپس کهادم ش و تلقهان حهب م«دهخ    تظامر  کهه بها ت   هر وتژۀ زثه تن بهه

و سها تار سرتسههرب پ  حههاکم 1زیسهخشت    ر أتماثههه، گفتمهان سمههر وجههدر  تههاکأشه  ه 

تصههم و تهه  بهرت   منبلهۀبهرت  ثظهارت شه ی  بهر ت«  هخق سه اه  تظمها    ن رت پنهان کن  و  

 کن  چن پ روتیخ م  2جدسپ   ه ماجرت  ت    کهجایبثترب خ  ثها  

مهها «ههرتر دترد تهها تگرچههه زثهه تن در زمههرۀ ت«هه تمات تث ههدا   و ثظههارت  بههر بهه ن

کهه چرت  ،تسهخزیسهخ ث هب  مرکهب مهر   ،ا  هأدتر و مأل تر رت     کنه ، تم هشهروث تث  سالم

کنه  کهه مهر  و جرتحته  تز ب ثهۀ س اسه  تجتمهاو حهدر مه ر«ه   به  ُما   اا رت  ب ن

  (77 ، ا 2019،  3لأ مارک بثقل تز   بهزث  )جمع  رت ر«م م دسته

 
1. necropolitics 

2.  Jackson 

3.  Le Marcis 
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تبههبتر  تز  مههأز   فریددههار  و تسههتفادۀس  ثههأظتز  1گ ههرو، ۀبههه گفتههتیههپ تظههامر، 

رت بههه  2رحمهه شتصهههم و ترب ههخ، ثههأظ  سثمههای  بهه  تحههخ ظنههأتنکههه ش حدایههخ دترد

 رامربههه(  در تیههپ سهها تار، ترفنهه ما  رریهها و 611، ا  2008کوهه  )تنههأیر مهه 

  ه  ، بههرویهپتزتشهأث    تز جامعهه م   پأسهخس اهجایگبیپ کوهتار ظ نه  ت«  هخ    ،متم ثاثه

  هۀگتأمها و یها  کهادم  ث دهل ث هاز تسهخ تها بها تع  ه  ک    ،مهاشسکم ثظ ر    ی تف اما  مجب 

منهه  در معههرخ تثههأتو ثأن«هها  أربههه پأسههخس اه«ههأتث پ جامعههۀ مهه ث  در  ثجهها، فههرد 

بها    حهدر شهأدمهر   بها    یهخدرثهاو  گ هرد  «هرتر   وأثخ کهم ، جنس ، جسهم ، روتثه   

 أتثوه  کأشه   مه  مه وتیهخ،   اثهه  کهادم بهرت  شهدنجه  3مهاورتثت ا  ظنهأتن وتیهخ

 شظهای  در  ثجها ثه ترددمأکرتسه  مه   تد سکهه    کنه تلقها  کمه  رت    ۀمنبلهبه  تز تمریدها  تم«   

مسههت بم حفههس حهاکم بقهها  تیهپ سهها تار دتثه  کههه مه  مهه وتیههخ ( 604، ا  2008،)گ هرو

 منظأربههه، رویههپتزت همهها  ثاثأشههتۀ  ن تسههخمرتتدهه  و دوتثگههارهثظههام ترزشهه  س سهه هتیههپ 

ثهام   مأ«ع هخ پسهر  مدبیده  بهه  توهری   بههمها،  تیهپ دوتثگهاره  ش سبرسا ت  مام  ختثعدار  

زثهه گ  سثههأظ  ،  بنهه  دقهمنطقهه   غ ههرتلگأمهها    رتهه  پههردتزد کههه تحههخ م مهه ش جهه س

بهه پ دو پ أسههته در مسهه ر کنهه  و ( رت تجربههه مهه 75، ا  2019مهه ، وتیههخ) شپنگهه پ نههی

  تسخ  و م رفخدر کم  

مها  ث دهل رهامر  دیههس و مردثه   رتم بهأد کهه ماثنه  دیگهر بچهه  نتتهانم  پسر   ج 

چهأن مههادر  مدبیدهه  شهه  پههار دتده مه   ههرر نو   هرریپتا[ پ أسهته بههه دتشهخ  ]تم هه

مهها  هکمهه  بچ هه کههه بهها و  چههه کنهه   روز ورود ، بههه دتثسههخبههأد و کسهه  ثم 

ت هره   ت  بعه  تز کهار در مبرظهۀ ل مهأتر چههرها و«ته   سف  پأسخ فرستاده شه ه بهأده تم ه

بها  ره روز    گفهخ یهدمه  هأد   [  …]   فرسهتاد  نسه اما  کمه   و  رت بههش ، تسدنسهر  

  (55، ا  2019م ،  وتیخ)  تنم موان رت  أتمن  گرفخ

در رت  دروغهه پ مرتتدهه تیههپ ثظههام س سهه هکأشهه  مهه  تسههخ کههه  کههادم   در حههالتیههپ 

در مهها رفتار ههۀ ک   کههه  أربه ه کنههدروثهه  ث ههب  مههازثهه تث  مهها  متفههاوتبنهه  «الههب رتدههه

 
1. Giroux  

2.  theater of cruelty 

3. White House 
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تریپ و مسههتأجب پههادت  تسههخه بهها   شهه ه ت ق هه منهه  شهه ه، منجارمهها  تع هه پچههارچأ 

ث هلق   مها و تع ه پ مسه رمرتتبپادت  کسب  زتد  پ   تز مأظه  تسهخ  وجهأد تیهپ س سه ه

 پأسهخس اهت«  هخ    بهر«هاثأن تحم  ه     شه ن   دروثهسهاز  و  ظهاد   بهه ثها تز ید سهأ    به

 ههأد رت مجههرم ثههژتد  هها   ثا أد گههاه مههم پأسههخس اهت«  ههخ  کههه  أربه- شههأد منجههر

شهه ه   پ تظمههاأتث غ رتثسههاث  «هه بع ههانمتجاوزگرتثههه و  مام  ههخ سههأ  دیگههر و تز شناسهه مهه 

  ن تسهخ کهه تیهپ ثهأو ثظهارت، بهه تأج هه  ثدتهۀ «ابهل نه ک مهحفهس     چالوه  مرتز  ث ب  رت  

تمرکههب باشهه  بههر وظهه ۀ فریدنهه ۀ  زتد  تسههتأتر مپهه   تز  ثدههه بههر کنتههر  «هههر  س 1، جاثهها

تهها تفههرتد کأشهه  (ه یعنهه   تیههپ سهها تار تز  ریهه  وظهه ۀ  زتد ، مهه 125، ا  2013) شتسههخ

تثسهاث  مسه  م  کهه حقهأس  تیهپ  و تز  نه تهپ دمکنتهر  و ثظهارت    به  ی  أ   دروث  با رضایخ

چنهه پ   باشههن  وههنأد شههأد مهه  ثههها تظطهها  بههه  رفتههار أ  ثههها در «الههب پههادت  

 ن تز ح ههات  ت ق هه و  مدتنهه  باشهه  وههأثخ پنهههان تأتثهه  بههر چ ههب  جههب ثمهه ، سهها تار 

 ث سخ بقا   تز ثدرد و ته  برت   تدرتک  ب    ث بتجتماظ   

 خشونت سوبژکتیو و ابژکتیو. 3. 3

پههردتزد بههه معههۀ معاصههر مهه اتوههری  ج ( بههه2007)  وههأثخژیههژ  در کتهها  و«تهه  

کنهه  و در  أتثوهه  مایهه گر  تز مقألههۀ زبههان و ثقهه   ن در تجتمههاو بوههر  تشههاره مهه 

یهها  مأی ههخکههه «ههادر تسههخ ثههأظ    مههام  ته دتردمهه زبههان پههرده بر 2ب هه شستصههالخ مام  ههخ

  م هب ث هبخثأتأتثه   وهه مه بهالقأ   تش ا منتسهب کنه   تیهپ ظمهلقتفرتد/  به   اا رت  ویژگ   

ظ  هه    وهأثخفهرد یها گرومه ،    بهه    هال   مهام  تتأتثه  بها تثتسها   زبان م باش ، چرتکه  

بنه   و  دقهه ظنهأتن تحهخ دو، ژیهژ  تیهپ  وهأثخ رت  تأج ه کنه   در دیه   ک  ه   ثها رت

   س وههأثخ سههأبژکت أ/  شههدار/ فههرد ش و س وههأثخ تبژکت ههأ/ پنهههان/ کنههمهه تد هه پ 

شهمرد کهه پ امه  ت هته  در سا تار ش  و  س وهأثخ سهأبژکت أش رت  وهأثت  مریه  برمه 

در تعریهها ژیههژ ، ا تم ههه سههرپ چ  تز منجارمهها  حههاکم تسههخشههرتی  ثرمهها  مأجههأد و 

هفتههه تسههخه ث   حههاکممنجارمهها د   درتسههخ کههه  ثههامری تمههر  س وههأثخ تبژکت ههأش 

 
1. Ajana 

2. essencing 
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 رت جههخ توه  ص حهأتد   وهپ شهدل  تدرتکه  مها  مهامع ار  ثا أد گهاهمنجارمای  که  

 ( 2  ، ا 2008)  دمن م 

ا مها  پنههان تم هبازثمها   وهأثخ   کهادم  ث دهل ثچهه گفتهه شه ،    بهه  تأج هبا  رو،  تزتیپ

تسههخ کههه  1وود ممههان سکاکاسهه ام شتسههخ  ت   پأسههخس اهسههاز  شهه ه ظ  ههه ت«  ههخ ظههاد 

رت  2ف هها  تصهه   رسههتأرتن ریچمأثهه  منطهه  تثسههاث  تجههازۀ ورود بههه مههر ثههأو هر بههر

مه ترر سه امان  مهات تیهالت  بههمقاتز سهأ   تمه تی     دومدسهخ  کتهبکهه در  ث ترده منطق   

، مأمأسههاکرما  پأسههتانس اهشههما  و گأیهها  تیههپ پ ههام تسههخ کههه  کنههمهه  ث ههب  أدثمههای 

، دروت«ههمث سههت    ح ههأتن جهها  دتریهه  و تز مهها  مسههت   کههه در مههرز ب نههاب ن  تثسههان/ مهه رث 

یهاد ور   و دیگهر سه امان  وودبهه ت    یحهانت أ وأثخ پنههان در سها تار تجتمهاظ  حهاکم  تیپ  

سهأ    تز   تحترتمهل ا«هخ تثسهاث   هأی  ثدایه  منتظهر دریافهخ  به ون ت دهات  شهأد کهه  م 

مع ارمهها  تز بههه    تیههپ تمههر، پایدنهه  ظهههوه، تنههها مسهه ر تحق ههن ه بهههباشهه«ههأم سههف   

 تسخ ش ۀ تم ن سف    تع  پپ  

  سهها تار بههه  وههأثخدتدن تههپ    ههأی  ثههاگبیر تزمنظههأر بقههاوود بهههبنههابرتیپ، ت  

، بها رویهپتزت   کنه    زثه گو  زتد     یابها  تقهرت   تثسهاث  جایگهاه  بههشهای  روز     تا  پنهان تسخ

گفتهۀ   کأشه ، بههکأشه  و رظایهخ ت ههس تجتمهاظ  مه نمن  مدتنه  بهر سه خ   سا تار

ا در تم هه  شهأد  تها پدیرفتهه  تیفها کنه بهرت  جامعهۀ سهف    رت   له ش  سدیگهر  تیه هثقه   ژیژ   

منطه  سها تار حهاکم  شهدار  وهپ و به   مام  هخبهار    دتثوگاه، دیگهر  ث ست پ روز رفتپ به

  دههلبههه ثتأبأسهه  سههر«ت  دسههتگ ر و مسههتق م صههرر سأترشهه ن در ت وود بهههشههأد  ت  مهه 

 و ورود بههه ث دههل تز ممههان رو  پ وهه پ وود دوبههاره در بَههت   ،وجأدیپبههاتشههأد  بههرده مهه 

بهها کأشهه  و مهه کنهه  تسههتفاده مهه   مریدههای سهها تار  بههرت  مدههارزه ظ  ههه  وههأثخق درون

تهر ت ی ه  سهریممرچهه   ن رت ج هب و    تظتمهاد  ،جامعهۀ سهف    بهه  مها   هأی «اب  خت دات  

بههأدن تیههپ رو    مههربهه گههدرد کههه ثمهه   دیههرا تم ههه  کههادم  رت بههرت   زتد  کسههب کنهه 

 
1. nigger 

2 . Richmond 
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وود بههر ت  ش دشههأتع هه پ مهه  ت هپرتهها  سههد بهها  صههرفانظهه تلخ سکههه  سمقاومههخش در ف ههای 

 ( 58، ا  2019م ،  وتیخ)  شأد ابخ م 

 وود بها دیگهر منهادی   وهأثخ پنههان جامعهۀ سهف  ث دهل، ت    ، بع  تز ورود بههدروت«م

تثجهام  جههخرت   پأسهخس اهشهأد  ث دهل پسهرتن کأچهد   شهنا مه   پأسهخس اهت«  هخ  ظ  ه  

بههه ترتیههۀ  هه مات پبشههد   دمهه هتجههاره مهه   بههه سههاکن پ مح  هه   کارمهها  سهه خ یَهه

ثهههاچ ب و م هههبتن و ثهههأو وظههه ۀ غهههدت  بسههه ار در مقایسهههه بههها دیگهههرتن  پأسهههتانس اه

 تأج هههوود م، در ب هه  درمههان، ت  م«ا  ظنأتنبههه مننههفاثه تسههخ  غ ههر کههامهنیافتههه ت تنههاا

 صههرفاندر مههر حالههخ تفههرتد، ثههأو ب مههار  یهها جرتحههخ  بههه تأج هههشههأد کههه پبشههد بهه مهه 

کأدکههان  م ههد کنهه  و یهها در ب هه  غههدت، سهههم ۀ مههأتد غههدتی   سههد ریپ تجههأیب مهه 

 ود شههأمهها  مح هه  فرو تههه مهه سههأپرمارکخ ، پنهههاث  تز ث دههل  ههارج و بهههپأسههخس اه

  بقهها  ماحنهل تیهپ  وهأثخ، ت هم پ گهرددمه  خم کهادم  «سهپهأل  مهاب پ کارمنه تن 

، ا  2019لهأ مهارک ب،  )    مهابق  تسهخته ریجحهدر و مهر   و    گروم   هاا )برتهر(

وود و دیگههر سهه امان در ث دههل ، ت  مهها  ثههامری  و پنهههان(  ظهههوه بههر تیههپ  وههأثخ76

سههأبژکت أ کارمنهه تن  کههادم  ث ههب «ههرتر دترثهه    شههدار/ مهها   وههأثخ در معههرخ تشهه  به

مها تکنه ، ب دهه تها مه  ما  کهمه  و جسهم  بسه ار  رت تجربهه مه  وأثخ  تنهاثهوود  ت  

مها تتها مه    کهه  أربهکوه ،  رثه  مه   بعه  ته ی تت روتثه   تروما  حاصل تز  ثها و  تز  

کهه مهاپد نب تز  روسهخیپتزت ب أتبه   تأتثه مها ثمه پب تز برگوهخ تز وتیهخ مهاور شهب

کنه  سگهدر تز  سهتاثهش و ورود بهه جههان ثاشهنا ته تعد هر مه  ۀمنبلهبهث دهل  وود بههورود ت  

 ( 1223، ا   2020)کن   ست أ  ت   ر  شگرر م که زث گ  مر «هرماث  رت د

مجها  رشه  و پ وهرفخ   تنهاثههت ،  چنه پ جامعهه  تهأتن ثت جهه گرفهخ کهه دربنابرتیپ م 

شهأد، ب دهه در توله پ روز دتثوهگاه( سه ب مه وود  سهمد  د ت  )دسهتگ ر   گروه ت«  هخ  تز  

 تفتنهه  م  هه  تع تحههخ تهه   ر مع ارمهها  ثژتدمحههأر بههه تثسههاث  ث ههب در  ن-تصههأ  ت ه«هه 

وود بههرت  ثجههات کنههر  تز شههر متجههاوزیپ بهها تند ههه سهه خ و  و فههرد «ربههاث  )تههه  ت  

تسهخ و و«هأو  ن جنایهخ ظ  هه و    پأسهخس اهبه تیهپ دل هل کهه کنهر     صرفانممرته تسخه  

 أتمه    س سهتم مه ثظمه  شه ه تسهخوود مأجهب به الهخ ت  بأده و د   پدیر هتأج  کامهن
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بهتههریپ حالههخ، ظهه م د الههخ در  وههأثخ ست  کههه در چنهه پ جامعهههرت مجهها  کنهه  وود ت  

 أتمهه  بن ههاد  تمههر مرچههه کههه مهه  گرفتههه تز سههأ  دیگههرتن تسههخ، حهها  وت«ع ههخصههأرت

رغههم تههه  زیههاد، ظ هه  و صههأرت یههپت  ههردر غ(ه 58، ا  2019مهه ، وتیههخ) شباشهه 

تدۀ و  تسهخ  زثه تن      هاثأوشهأد کهه تقه یر مهأرممهان سرثأشهخ غریده  دچهار مه به

متجهاوز کمتهر تز «ربهاث  ستیهپ تدرت  برسه  کهه در تیهپ ف ها    وود بههزمان ث از تسهخ تها ت  

دان   تسهخ و زثه تثأیها فا«ه  چهارچأ   اصه  [ و تظمها   وهأثخ گ…شهأد ]مجازتت م 

(  تو 61، ا   2019مه ،  وتیهخ)  شفها«  ب افته دتثنه  «هرتر تسهخ چهه تت و زث تث  مر دو ثمه 

تسهار در تمریدها دل هل و به به   زمهان ث هاز دترد تها ب هامأزد کهه حجهم بها    وهأثخقبه  

باشهه  در تیههپ کوههأر منهه  مهها   وههپ ثظههامو محهه ودیخ مابههه سههرکأ شههای  وتکنوهه  

 کههادم  )لقدهه   1کههه پهه رتن ثدایهه  تثتظههار دتشههخ رویههپتزت( و 5 ، ا 2008 )ژیههژ ،

 شن    سمد  د(  أد تببتر سرکأ  و  وأثخ دولت  ثدا

تیههپ تنهها«ا  تأج هههوود متسههخ کههه ت  و سههنگ پ پههب تز دو تجربههۀ ت هها  دروت«ههم

 اتمقامه کهر  و دیگهر  پهب تز ترتیهۀ ثامهۀ بههشهأد  یده  پهب تز مهاجرت  تجهاوز بهه م 

تفوها  جنایهات کارمنه تن ترشه   کهادم   در مهر دو حالهخ ت ههس  تهه  جههختیالت  و 

پنههان  کهادم  و جامعهۀ تمریدها  و  وهأثخق  ینه  درمتع  ه   وود بههمهأرد ت   و ظ تلخ در

 حافظهان   ظهارهامر تد ، در  ، مقامهات  کهه بها تحه ت   کهادم سه پ  یگهرد  د  بههأشم   تفوا

تز ظههامهن  یحههانت أن  در برتبههر جنایههات  ن سههدأت کردثهه  و تشههتدرت دمأکرتسهه  و ت هههس 

تسههخ کههه تیههپ مداث سههم پنهههان ا ثدتههۀ دردثهها  مههاجرت  ثجهها تم ههه جنایههات حمایههخ کردثهه 

تثگهار ، شهدنجۀ روتثه  و جسهم  و حهدر تجتمهاظ  ظ  هه  وأثخ )کهه در «الهب مجهرم

تهر  در تجتمهاو  وهأثخ در سهط  گسهترده تشهاظۀ ژ  بههگفتهۀ ژیه دم ( بهوود رم م ت  

  تیههپ (216، ا  2008شههأد )ژیههژ ، منجههر مهه  پأسههخس اهو تهه تظ   ن بهها ت«  ههخ 

بهه  تهرببر تجهاوز پسهرتن )در تینجها  2 هاثگ ش مها «الهب س وهأثخگهاه در مها  وهأثخ

 
روحاث  به مأ«ع خ  ثها بد و  و مم یاد ور رأفخ  ثاررتن مر ب    کادم  ظنأتن پ ر رت دترث  چرتکه مم ج أۀ مدمد  و 1. 

 به تصطهم پ رتثۀ  ثها باش   

2. domestic violence 
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أبژکت أش و شدسههتپ بههروز و رهههأر دترد و گههاه در «الههب س وههأثخ سهه (تههرکأچههد

( تز سههأ  پسههرتن مههاجرت  فههرتردر تینجهها و منجارمهها  تجتمههاظ  )  شههدارت  «ههأتث پ

تز ثا أد گهاه  پأسهخس اهدر تیهپ حالهخ تسهخ کهه ت«  هخ    کنه  أدثمهای  مه   پأستانس اه

حهاکم بها ثظهم و   شهأد و ثظهامقثظمه ،  وهأثخ و جنایهخ ته تظ  مه سأ  جامعهه بها به 

تیهپ بهر    سهرپأ  گهدتردن  بهر  تهشه  م فه    جمعدسهتهوجهأد گأرمها     ،دروت«متمن خ   

  تسخ  شدیگر سدستگاه حاکم ظ  ه    ش وأثخ سأبژکت أس

روتیههخ، گههام  در رتسههتا  در تبتهه ت  تیههپ گأرمهها کوهها بهها پأشهه   دههر  ، بنههابرتیپ 

کههه تههأتن گفههخ مهه ا تم هه شههأدهدتر بردتشههته مهه تفوهها  تیههپ  وههأثخ پنهههان ولهه  ریوههه

وود کههرت ب( و بهها تنههم م شههجاظاثۀ و  در پایههان مههاجرت تز سههأ  ترثههر )ت  گههام  یپتههرمهم

   ن ، در په  تحق هدروت«هم،  رمهانمه  ث هب بها ثأشهتپ تیهپ  شأده ت« تم  که وتیهخبردتشته م 

در کأشهه  مهه کههه  ه ت«هه تم کنهه پههدیر ش تعد ههر مهه ثمههای  س سهه ب بههات ر تز  ن بههه تسههخ و

گریههب تز  ن یها و  سهرکأ   جابهههدیه ه  سه ب یهد گههروهمها  و رثهه  مها«الهب ب هان درد

، ت«ه تم ترثهر گهام  در دروت«همد   مأضهأظ  گهام بهردتر  کهردن   ظ نه)ت« تم ترثهر( در جههخ  

رویههاروی  بهها ترومهها  تههاری   جامعههه ثمههادیپ بازماثهه گان ث دههل بههرت   کمههد بهههجهههخ 

، دروت«ههمکهثتههر،  فهه   ههأی  بهههپههدیر  و معر تسههخ  و  بهها ریسههد پأسههخس اه «أم ههخ

 ب هانرو شهأد تها بها  ( روبههت«  هخ سه اه  تهاری  مها   رثه ) هأی   کأشه  بها گدشهتۀ  م 

ت«  ههخ  کههل بههرت ظ نهه  ثحههأ   ، بهههوود«تههل ت   یههخدرثها مهها  و  رزومهها و مهها، رثهه 

حهه ت«ل پ امهه  تیههپ تمههر، سسههأگأتر ش کنهه    ر تههاریا تمریدههادشهه هش سمسهها پأسههخس اه

  ثحههأتسههخ کههه تمریدهها  أتسههته  ثههها رت بهههتفههرتد   جایگههاه تثسههاث  ک   ههۀ  ر گبههازپب

پههدیر  ظمههأم ش و   تیههپ ثت جههه، ماحنههل ثمههای  س سهه بحههدر کنهه وت«عهه  یهها تسههتعار  

یده  تز  ثهاسهخ و ماثنه   ثهها ثجهات پ ه ت س  تیندهه ترثهر ث هب  تسهخشه ه    ب ان  ثچهه وت«هم

تنههها ثهههسپههدیر  ظمههأم  (  تیههپ ثمههای   سهه ب176، ا  2019مهه ، وتیههخ) شکههرده تسههخ

مهها  مهها و وجهه تنکههه بههر « ههب  ورد زتد  رت بههرت   ثههها ]سهه امان[ بههه ترم ههان مهه 

کنهه   تیههپ  ههان ج ههب مهه ]سف  پأسههتان[ ث ههب ت   رگههدتر تسههخ و حمایههخ  ثههها در تیههپ م

، ا  2019مهه ، وتیههخ) شپ ههروز  ]بههرت  سهه امان[ یههد پ ههروز  دوچنهه تن  أتمهه  بههأد
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ماثنه  ترثهر ه  گهأته  هأب  بهر  ن تسهخث هب  مه   (ه ممان پ روز  که مأفق خ تدب  وتیهخ165

در  پأسههخس اه ظنأتنبهههوود تأتثسههخ تز مههر  ت   ماسهها  کههه بهها  ره پههب تز گدشههخ 

تز ثأیسههن گان  دیگههر چنهه  تههپمهه  و غههدت ب ههأرد، وتیههخ رسههتأرتن متههل ریچمأثهه 

بههه تههریپ ثأیسههن گان در تمریدهها و جهههان در زمههرۀ پرفههرو  تأتثسههتن  تمههروز پأسههخس اه

 روث    شمار

 گیرینتیجهبحث و . 4

مقألههۀ  ،پسههرتن ث دههل ،مهه  در ت ههر برجسههتۀ  ههأدوتیههختههأتن گفههخ کههه بنههابرتیپ مهه 

کأشه  در «الهب و مه   کنهمه رت بررسه    شهدار و پنههانوت«ع هخ و تثهأتو  وهأثخ مسا

بهه ، در تیالهخ ف أریه ت پأسهتانس اه کهادم  دوسه  ر، مرکهب ویهژۀ تصههم و ترب هخ ماجرت   

ویهژه  ن، بهه  تثهأتوگ هر   وهأثخ و ته توم  س اسهخش و ثقه   ن در شهدلسزیسهخ  گفتمان

، دروت«ههم، مهه وتیخ   سدیگههر  ثههژتد ش بدههردتزد  ت ههرجههأدو شمسهها وت«ع ههخقسدر «الههب 

  مههام  ته س اسه   ن تسهخ مام  هخأثخ و پ چ ه گ  مقألهۀ  وهتهشه  در رتسهتا  تفوها  

 یپبهه ظ نهه  شهه    تزپهه  ب  بهها ریاسههخ جمهههأر  ترتمهه  )زمههان تثتوههار کتهها ( کههه 

وود در دو ، بههه توههری  زثهه گ  و ش نهه خ ت     غ ر ط ههروتیتهه درمهه ، ، وتیههخمنظههأر

پههردتزد تهها در تنههأیر  مههأتز ، دورتن «دههل تز  کههادم  ث دههل و دورتن ح ههأر در  ن مهه 

در ت ت ههار جامعههۀ جهههاث   دو ف ههادر تیههپ رت  پأسههخس اهزیسههت / مهه ث  ت«  ههخ  مام  ههخ

 بهات هسمه تر، تها تز دیه گاه ثأجهأتث  «اثأنکأشه  مه  مه وتیهخدر تیپ تنهأیر   «رتر دم  

در تمههام   مهه ث  تمریدهها رتثظههام غ رمنطقهه  ت ه«هه  و  وههأثخ توج بهه  پأسههخس اهولهه  

و  شهه گ کههه بهها دگر   پههرده بههردتردمههأکرتت دد-ضهه  مام  ههخ و تز ترسهه م کنهه  مههاظرصههه

وود، ترثههر تثگهار  سدیگههر  ثهژتد ش )در «الههب «هأتث ن  چههأن جه م کههرو( تأتثسهته ت  مجهرم

محهه وده  و بهها تدع هه   ثههها بههه  محههروم و دیگههرتن رت تز حقههأس تثسههاث  و مهه ث   ههأی

تسههتعار   ثههها رت زثهه تث  و تز جامعههۀ مهه ث  حههدر   ثحههأ گتأمههای  چههأن ریچمأثهه  بههه

مسههتق م    تیههپ تمههر، غ ههرش تسههخبهه ون سههأگأتر سمههر  مسهها وجههأد ،  تیههپ کنهه   پ امهه ق

گأرمهها  وجههأد مههأدق  ن ث یپکههه بهتههررود ثههژتد  رت ثوههاثه مهه ترز  وجههأد  ت«  ههخ

 کنهه ،تههر مهه   ههظم ثچههه تیههپ فاجعههه رت مهه ، منظههر وتیههخ تز  کههادم  تسههخ   جمعدسههته
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شه ه ظ  هه  ثهاسهخ مها  تظمها  مها و  وهأثخرثه   دربهارۀبازماث گان تیهپ مرتکهب،  سدأت  

  سههازپا )ماثنهه  مأضههأو ت  ههر  ب وهه مهها تهه توم مهه تیههپ  وههأثخ بهههثا أتسههته  کههه

رفهخ تز بهرون مها یده  تز رتهمه  وتیهخ تسهخ کهه  در حهال(  تیهپ کاثهادتی سر دأسهتان 

 شههای  بهههدر تبتهه ت ثمایوهه  کههه ه دتثهه مهه  شپههدیر  ظمههأم سهه ب س ثمههای تیههپ شههرتی  رت 

 تز «ربهاث ق صهرر بههبها تده یل فهرد  ، له دپ  ب اثجامه ظ  ه دیگهر  ثهژتد   ب وتر    وأثخ  

وضههم مأجههأد  یج تهه ر   ههرت و  بههر جامعههه و   رگههدتر باظهه  ت  ، ت  ظامههلسههأژه

در مها  پهدیر   ثقوه  ویهژه در ب هان تیهپ  سه بنهتأتثت«  هخ و رسهاثه مه   تدب  هات   شأدم 

بها مه  ثقوه  کهه وتیهخ نه هسدیگهر ش تیفها کن کام   وهأثخ ظ  هه  جهدرثتو جهان تمروز 

 تسخ  درص د تیفا   ن  ار پرفرو   أد 
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 دهنویسن بارۀدر

ت ننهه    زم نههۀات تثگ  سهه  دتثوههگاه کاشههان تسههخ   تستادیار زبههان و تدب  هه   زهرا طاهری

 گرتی  و پساتستعمار با تمرکب بر حأزۀ زثان تسخ   ات ت«  خ، چن فرمنیو  تدب  


