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 مقدمه
لـو،  یت دارنـد، دان دل    یـ ات پسـامدرن فعال   یـ ه در عرصـۀ ادب    ک يسندگان معاصر یان نو یمدر  

ـ پو.  به خـود اختصـاص دهـد      يا ژهیگاه و ی، توانسته جا  ییایکر امر یسندة شه ینو  در ي قلـم و ییای
او . متبلـور اسـت  )  White Noise) (1999 (دی سـف يصـدا ز در  یـ ش از هـر چ یرمان پسامدرن ب

ر بـا   کـ  نـو و ب    يهـا  شناسـانه، در قالـب      شرق يها د انگاره یر بازتول  د یــن مهـارت شگرف  یهمچن
 دوم يمـائو ،  )The Names) (1982(هـا   نام يها رمان.  هنر پسامدرن دارديها  از نگرهيریگ بهره

)1991) (Mao II( ،جهانشهر) 2003) (Cosmopolis ( مرد در حـال سـقوط  و) 2007) (Falling 

Man (   شناسـانه   ه در همۀ آنهـا نگـاه نوشـرق        کروند   یار به شمار م   کرسندة پ ین نو یاز جمله آثار ا
شـود   یده مـ  ی جهان د  ی از مجامع ادب   یز رنگارنگ یلو جوا ی دل يها تیارنامۀ فعال کدر  . مشهود است 

زة قلـم   ی، جا )دو بار (تزر  یزة پول ی، جا )دوبار(ا  یک امر یتاب مل کزة  ی توان به جا   یه از جملۀ آنها م    ک
لو اشاره  یاولز و جا  ن ه یام د یلینر، مدال و  کفا ـ ين بـرا یاو همچنـ . ردکزة قلم سال بِ ن بـار بـه   ی اول

ـ ش از ا  یه پ کم را   یزة اورشل ی توانست جا  ییایکسندة امر ی نو یکعنوان    چـون  یسـندگان ین بـه نو   ی
 بورخس تعلق گرفته بود، به خـود اختصـاص دهـد            یین و خورخه لو   یوندرا، گراهام گر  کالن  یم
لو توانسـته اسـت پـس از        ی، دان دل  ی از منتقدان ادب   يادیعان شمار ز  به اذ ). 17شرز  ینامۀ پابل  هفته(

ات پسـامدرن   یـ نـۀ ادب  ی بالمنـازع در زم    يها  از چهره  یکی، به   یسندگیچند دهه تالش مدام در نو     
تـوان   یبه جرأت مـ   «: سدینو ین باره م  یمنتقد پرآوازة معاصر در ا    ) 2003(هارولد بلوم   . بدل شود 

ا در  یکسندگان امر ین نو یتر  مهم یارتک ک م کورمکپ راث و    یلی، ف لوینچن، دان دل  یگفت توماس پ  
 ثـورو و والـت      ي هنـر  يرکـ  ف کلـو از سـب    ی دل يریرپـذ ین به تأث  ی همچن يو). 1(» حال حاضرند 

 کز بـه شـباهت سـب   یـ ن) 2003(ت  یگِرِگ ت ). 2بلوم  (ند  ک یا، اشاره م  یکات امر یتمن، پدران ادب  یو
ـ رد  هـم  یگـاه ی جا ي و يرده، بـرا  کـ بـارت اشـاره     لو با آثـار چنـدلر، سـارتر و          ی دل ينوشتار ف ی

ن راسـتا،   یدر همـ  ). 29(شـود    ی قائـل مـ    ينگوین و هم  ین، توا یرِک صاحب نام چون     یسندگانینو
نر کام فا یلی و ين برا ین جانش یتر ستهیلو را شا  یه دل کرود   یش م یتا بدانجا پ  ) 2006 (ییویجوزف د 

ـ تعر). 3(نـد  ک ی مـ  ی دوم معرفـ   ی پس از جنـگ جهـان      يایکات امر یدر ادب  ـ د از ایـ ف و تمجی ن ی
، »سـم یتررو«لو به موضوع  ی دل يرپای د یفتگیش. شود یها محدود نم   ییگو یلکن  یسنده البته به ا   ینو
شمندان را، بـه خصـوص پـس از رخـداد           ی از منتقدان و اند    ياریگر، توجه بس  یز د یش از هر چ   یب
 يا سـم رسـانه   یترور. زوده اسـت  سنده اف ی نو یاسیرده و بر آوازه س    کازده سپتامبر، به خود جلب      ی
)media terrorism(يا انهیسم رای، ترور) cyber-terrorism( ی، محلـ )local(  ی، دسـت چپـ) left-

wing(ــازار ســرما ــان)capital(ه ی، ب ــ)anti-globalization (يســاز ی، ضــد جه و ) state (ی، دولت
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 از یال گونــاگونکاشــانــد،  خوانــده) Islamic terrorism (یســم اســالمیچــه ترور ســرانجام، آن
ـ لـو محور  ی دل يهـا  شتر رمـان  یه در ب  کاند   سمیتــرور » ي الشـعرا  کملـ «.  دارنـد  یت موضوعـــ  ی
ل سـخن  «،  )277ترزچول  (سِ عصر ترور    ینو رمان پـدر  «و  ) 89س  کاکـ لیو(سـم   یترور» يسـرا  او
ـ ه در ا  کـ  است   یالقاب) 21لپارد  (»  پسامدرن 1رسانۀ سم خوش یترور ـ ن ارتبـاط بـه ا     ی سـنده  ین نو ی
 2.اند داده

ـ «لو مطرح است،    یه دربارة دان دل   ک يگریتۀ قابل توجه د   کن  منتسـب بـه     يهـا »ییگـو  شیپ
ـ جهـان ز  و  ) 1991( دوم   يمائو از آثار او از جمله       یبرخ . اسـت ) Underworld) (1998(ن  یری

ـ جهـان ز  جلـد رمـان   ير رویتوان زد، تصو ین باره میه در ا ک ین مثال یترمعروف ) 1998(ن یری
 يهـا  ر بـرج  ین تصـو  یـ در ا . ز شـده اسـت    یـ  ن یور، نقل محافل ادب   ک مذ یژگیل و یله به د  کاست  
ه کـ شود یده می در سمت راست د  یرنگ اهی در وسط و پرندة بزرگ و س       ی تجارت جهان  يدوقلو
چـه سـه سـال     ر با آنین تصوی از منتقدان به شباهت اياریبس. است  آنها در حال پروازيبه سو

 یـک  چیاند اما هـ    ردهک اتفاق افتاد، اشاره     يالدی م 2001امبر سال   ازدهم سپت ی در   یعنیبعد از آن،    
نوشـتن و  « بـا عنـوان   يا  مقالـه يدر ابتدا ) 2007(آدام ترزچول   . اند ق آن نپرداخته  ی دق یبه بررس 
 :سدینو یاو م. ندک ین رمان بسنده می مشاهدة جلد ايزیانگ  از بهتيا ر خاطرهکتنها به ذ» ترور

زدم  یتاب فرودگاه پرسه مـ    کدر فروشگاه   ... ازده سپتامبر بود    ی ماه بعد از فاجعۀ      یک«
ـ جهـان ز ه متوجه رمان   ک م گـرفتم آن را  ین مغـازه شـدم، تصـم   یتـر یلـو در و ی دان دلنیری

ردم و تـازه    کـ تاب نگاه   کبه جلد   ] دوباره[ما به پرواز درآمد     یه هواپ کن  یهم. نمک يداریخر
ـ ید آن برانگ  ی خر يز مرا برا  یمتوجه شدم چه چ     يهـا   بـرج  یناشـدن  ر فرامـوش  یتصـو : هخت

هـا پـرواز      گشوده به سمت بـرج     يها ه با بال  ک یرنگ اهیو تنها پرندة س    ... یــتجارت جهان 
 ).278ترزچول (» ندک یم

                                                           
منظور ایـن اسـت    . ”father of postmodern photogenic terror“: تعبیر لپارد این است .»عکس خوش« در قیاس با -1

 .ها بوده و به طورکل نسبتی میان تروریسم معاصر و رسانه است که حوادث تروریستی خوراکی مناسب براي رسانه
ترجمۀ منصـوره  ) The Body Artist) (2001 ( آرتیستيبادرمان .  ناشناخته نیستیان نیز نامدان دلیلو در ایر -2

) 1390(بخش   ترجمۀ پدرام لعل  ) Love-Lies-Bleeding) (2005 (خون عشق دروغین  و نمایشنامۀ   ) 1386 (یوفای
 احسـاس   ی خـأل قابـل تـوجه      کادمیـ کنۀ نقد آ  یالبته در زم  . اند  برگردانده شده  یه به زبان فارس   کند  یاز جمله آثار و   

 دربارة آثار دلیلو انجام نشـده  ي دیگری دقیق و علم ، پژوهشی دانشگاهيها نامه  پایانکیشود و به جز تعداد اند    یم
ه در کـ انـد   ردهکـ ارائـه   )The Names) (1982(ها  نامرد مشابه بر رمان ک با رویينگارندگان پیش از این نقد. است

  .، به چاپ رسیده است1390دانشگاه شیراز، شمارة دوم، تابستان   آموزش زبانيها مجلۀ مهارت
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 ییر پرمعنـا  ی تعـاب  يریارگکـ ر با به  ین تصو ی ا یف شگفت یز در توص  ین)  2001(ونس پازارو   
از . نـد ک ی مـ  يشتر در آن خـوددار    یاز تأمل ب  ) religious(» گونه نییآ«و  ) eerie(» آوروهم«چون  

لـو  یگـران از آثـار دل     یه د ک ییرهایها به وفور در تفس     یینما يا ز و اسطوره  یر رازآم ین دست تعاب  یا
رار شـده  ک گوناگون ت  يها لکشود و تا به امروز هم ادامه داشته و به ش           یده م یز د یاند ن  ارائه داده 

 دان يهـا  »ییگـو  بیـ غ« از ییهـا  ردن نمونـه کـ  رستپس از فه) 2008(ونت  ک. جوزف م . است
ـ ... ی نهـان  يهـا  ان بحران یاستعدادش در ب  «لو، او را به خاطر      یدل گـران آنهـا را    یه د کـ ش از آن    یپ
 یز موضـع مشـابه    یـ ن) 2003(لـو   یه، دان دل  کن  یطرفه ا ). 180(د  یستا یم» افته باشند، یسره در یک

ا خـود   یـ آ«ه  کـ ال  ؤن سـ  ی در پاسخ به ا    يا رده است و در مصاحبه    کن موضوع اتخاذ    ینسبت به ا  
د مـن   یشـا «: دیگو یم» د؟یا ردهک ینیب شیخ را در آثار خود پ     یه اغلب تار  کد  یا ردهکشما تعجب ن  

د یلـو، شـا  یتر از پاسـخ دل  مهم). 1(» گرانی زودتر از د   ينم و قدر  یب یتر م   مسائل را شفاف   یبعض
ان یـ ن بـه م   ـــ  سخ يا به گونه » خیتار«ه در آن از     کسازد   یگر مطرح م   ه مصاحبه ک است   یپرسش

همـان  » خیتـار «انـه،   یگرا لیـ دگاه تقل ین د یاز ا .  و ثابت است   يبعد ک ت یقتیا حق یه گو کآورد   یم
هـا   تین روای اياوکوا. شود ید می قدرت توليها ه در گفتمانک است  يا رهی چ يها تیند روا یبرآ
 از  ی مناسـب  كسم، ما را به در    ی و ترور  شناسانه  شرق يها لو از گفتمان  ی دان دل  يمند ت بهره یفکیو  
خ یتـار  ، دوميمـائو لو در یه چگونه دلکد یم دی مثال، در ادامه خواه    يبرا. رساند ین موضوع م  یا
 شاعر ناشـناس  یک يریگ  را به صحنۀ گروگان   يالدی دهه نود م   يها  لبنان سال  يها دة جنگ یچیپ

ن یـ  بـه ابعـاد گسـتردة ا       يا اشارهه  ک آن یند، ب ک ی خالصه م  یستی ترور کی در چنگال گروه   یغرب
 . لبنان داشته باشدك در خایلی اسرائيروهایارانۀ نکع، همچون حضور تجاوزیوقا

 یخیع تـار  یلـو و وقـا    ی آثـار دل   ین بــرخ  یبـــ » رمزآلـود  «يوندیتوان پ  یه م کن  ین در ا  یبنابرا
ن یـ  ايریـ گ لک شـ ی چگونگیتر از آن، بررس  مهمیست، ولی نيدیافت، تردیازده سپتامبر   یچون   هم
ن یچنـ  از آن واقعه و هـم ) مکحا (یک قرائت هژمون یینما ي و عاد  یعیق طب ی از طر  يساز خیوند، تار یپ

در . شـود  یخوانـدن آن دنبـال مـ      » انهیگو بیغ«ق  ین ارتباط از طــر   ی ا ییه از بزرگنما  ک است   یهدف
ن یـ  ای موضـوع اصـل  »خیتـار «لـو و  ین آثار دل ی ب يوندین پ ی وجود چن  يار ادعا کا ان یجه، اثبات و    ینت

. م پرداخـت یخـواه ) 1991 ( دوميمـائو ن موضـوع در رمـان   ی ا یدر ادامه به بررس    .ستیپژوهش ن 
 .دینما ی مين اثر ضروریوتاه بر نقدها بر اک يش از ورود به بحث مبسوط دربارة رمان، مروریپ

 قینۀ تحقیشیپ
لـو دارد،   یق دان دل  گـر آثـار موفـ     ینسـبت بـه د    ) 1991 ( دوم يمائوه رمان   ک يا ژهیاز و یامت
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ازده یـ  قبل و بعد از یاثر در دو برهۀ زمان) reception(افت یتر، در یر فنیا، به تعبینش به اثر  کوا
لـو در  ی دان دلیآثـار داسـتان  ) منتقـدان (ن یتر  از پرمخاطبیکین رمان به  ی ا کنیا. سپتامبر است 

توان دو بخـش     یاثر را م  ن  ی نوشته شده بر ا    ينقدها. اش بدل شده است    یسندگیطول دوران نو  
تۀ مهـم   کن. ازده سپتامبر یامد  ین آن در پ   یافت پس ی و در  1990ن رمان در دهۀ     یافت آغاز یدر: ردک
ست مگر ین نی نسبت به دورة اول دارد و ایه، حجم مطالب در دوره دوم تفاوت محسوس      کن  یا

 . رح آن رفتتر ش شیه پک ی اثر، موضوعيشده به محتوا  نسبت دادهيها»ییگو شیپ«به لطف 
 یلـ کم، بـه طـور   ینـ ک غرب و شرق خالصـه  ییرامون رو در روی پيا اگر رمان را به مطالعه 

ب فرهنگ  یه محاسن و معا   کن معنا   ی اثر است، به ا    یمۀ غرب ی ن يز بر رو  کز دورة اول تمر   یتما وجه
اقه  مورد مد  -شود   ی م ییه در رمان بازنما   کآن چنان    - )ییایکبه طور خاص امر    (یو جامعۀ غرب  

بـه عبـارت    . شده اسـت   ی موضوعات بررس  ین دوره،  گوناگون   ی بارز ا  یژگیگر و ید. ردیگ یقرار م 
شـده،    انجـام  يهـا  ند پژوهش یاند و برا   دهیاوک رمان را    یم متفاوت ک و شی ب يایگر، منتقدان از زوا   ید

 celebrity( جامعـۀ پسـامدرن، فرهنـگ شـهرت     يهـا  یژگـ یو. شود ی نمیمحدود به گفتمان ثابت

culture( یاالشدگک، ییگرا ، مصرف) commodification ( هنرمنـدان بـه مثابـۀ    ییاراکـ هنرمنـد، نا 
و ) رو بـه فـرود     (یـی  فردگرا يهمـاورد ) 157 دوم   يمـائو (،  »شـه ی و اند  یدهندگان آگـاه   لکش«

نکت یمتبلور در شخص (ییایکت جامعۀ امری، هو)رو به فراز   (ییگرا توده ـ ، سلطۀ روا)ارِِ  يهـا  تی
ست در رقابـت بـر      یسنده و ترور  ی، ارتباط معماگونۀ نو   يمجاز) images (يها و صورت  يا رسانه

ـ ن متداول مقـاالت ا    ی، مضام )hyper-realities(ها   تی واقع   حاد ي مجاز يها هیسر خرق ال   ن دوره ی
 ینـ ی ف ك مثال، مار  يبرا. شود یده م ین دوره د  ین آثار ا  یز در ب  ی ن يگریندة د کموضوعات پرا . است

ـ  ايبه نظر و. ندک ینچن اشاره می توماس پيپرداز  داستان کلو از سب  ی دل يریرپذیتأثبه  ) 1991( ن ی
وة یشـ «، ییایکع جامعۀ امری وقاكلو در دریگونۀ دل »نچنیپ «ینیزبیز در ت  یش از هر چ   ی ب یگونگ هم

ـر  ی ب يپرداز تین در شخص  یو همچن »  ما، یزندگ ـ ت پارانو ی، شخصـ  يل گَ  داسـتان، مشـاهده     ییای
انون توجـه  ک –شود  یست در رمان میسنده و ترورین نویه ب ک یاسی دربارة ق  ینی ف ).491(شود   یم

ـ رده و آن را ا    کـ  ي ابراز ناخرسـند   -افت رمان   یمنتقدان دوران دوم در     ی برخاسـته از نـوع     يا دهی
انلن کمارگـارت اسـ  ). همـان (ازا نـدارد   بـه   خارج مايایه در دنکند  ک ی م ی محض تلق  يرکروشنف

 همچـون   یه هنرمندان ک«ام است   ین پ یناقل ا ) juxtaposition (ينارک ن هم یامعتقد است،   ) 1994(
م، ینک ی م ینون در آن زندگ   کا ه هم ک) simulacra(ها   نندة وانموده ک رهی خ يایدر قبال دن  ] يگر[ل  یب

 در  يل گـر  یـ  چـون ب   يا شهیاند سندگان صاحب ینو» گونۀیکرمانت «يتقال). 28(» ت دارند یمسئول
 و  یاعـم از شـرق    (هـا    سـت یار ترور یـ ن فرصـت را در اخت     ی جامعه، ا  يهاتیقع از وا  ینیگزيدور
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نشـده    و اسـتحاله یر واقعـ یزده و خـالء تصـاو    ه با استفاده از فرهنـگ رسـانه       کداده است   ) یغرب
)unincorporated (   نند  کدا  ی پ ی نسب يرگذاریقدرت نفوذ و تأث)  موضـوع   یلـ کبه طور   ). 30همان 

ـ امدرن مورد توجه اغلـب منتقـدان ا       سنده در فرهنگ پس   یگاه نو یجا ، يل گـر  یـ ب. ن دوره اسـت   ی
ـ ه گر کـ شـود    ی مـ  ینـام  سندگان صاحب یندة نو ینما ـ     ی امـان فرهنـگ شـهرت و        یزان از هجـوم ب
ـ نج عزلـت گز ک، يدار هی صنعتِ رسانه و چاپ در جامعۀ سرما  یوارگ ءیش ده و بـه دنبـال قطـع    ی

ـ اگرچه ا . اند) quotidian( روزمره   يایارتباط با دن   ـ رانه در عمـل خواسـته       کژسـت روشـنف   ن  ی ا ی
و ) mass mind (يا  اذهـان تـوده  ي برایــکجه خورایشتر و در نتیناخواسته موجب جلب توجه ب

ـ  ای خود قربانيل گریه بکمعتقد است ) 1999(ن  ی اوست كمار. شود ی م یزدة جامعۀ غرب   رسانه ن ی
ه از کـ  است  یدر زمان ) 52وم   د يمائو(» اوج شهرت «سنده به   یدن نو یده بوده و شاهد آن، رس     یپد

علت بـزرگ  : دیگو ین باره می، در ايل گریار بیات، دستکاس ).1(ب بوده است   ی غا یانظار عموم 
گـر سـخن،   یبـه د ). 52 دوم يمـائو ( ننوشتن اسـت    ي متماد يها ه سال ک، بل يل نه آثار و   یشدن ب 

 فراتـر از آن چـه خـود    )aura(» يفر«ه کگران داده است   یان را به د   کن ام ی ا يل گر ی ب يریگ نارهک
ـ  در نها  يل گـر  یمنسوب به ب  » فر« ).1ن  یاوست(ش برسازند   یتوانست، برا  یم  يا  بتـواره  يت از و  ی
)fetish (م بـدل شـدن بـه       یسنده از ب  ینو. جان و سترون   ین حال ب  ی و در ع   یافتنینا سازد دست  یم

ه ناخواسـته   کاز آن   برد، غافل    ی پناه م  ی، به گوشۀ دنج   ی جمع يها  در رسانه  یرارشدنک ت يریتصو
 بـر جامعـه را از او       يرگـذار ی قدرت تاث  یین جدا ینده و ا  کاش وا  یانکط زمان و م   یخود را از شرا   

رده، کـ د نیـ  توليه اثرکست و سه سال است      ی ب يل گر یه ب کم  یخوان یدر رمان م  . است ردهکسلب  
 .)48  دوميمائو(» ستی نوشتن چيرده معناکفراموش  «ییگو

 وارهـول   ير مطـرح در آثـار انـد       یرار و تصو  کۀ ت یه بر نظر  کی با ت  )2001 (یکیارنک يجفر
ــاط دوســو ــۀ هویارتب ــری ــر هن ــد و اث ــثک را در عصــر تيت هنرمن  mechanical (ینیر ماشــی

reproduction (چـه    تأسف خوردن بر آن    ين رمان به جا   یلو در ا  یه دل کاو بر آن است     . اودک یم
شـود، بـه     ی اثر خوانـده مـ     یزدودگ خیاصالت و تار  ا فقدان   ین و ژان بودر   یامیات والتر بن  یدر نظر 

 بازگشـت بـه   ي بـرا يل گـر یـ ل بیـ تما). 1(ط موجود است ی بهره بردن از شراي برایدنبال راه 
 يسـبردار کن ع ی به دورب  ين و یتر از آن، تن دادن نماد       و، مهم  ینینش ها خانه  جامعه، پس از سال   

ل صنعت  یبد یر نسبت به قدرت ب    ی ناگز یند ول ی آگاه شدن ناخوشا   ی از نوع  کیلسون، حا یتا ن یبر
افزون ). همان(است ) Age of paparazzi (ي عصر پاپاراتزةسندیت دادن به نویر در شخصیثکت

ش یانـد  ت مطلـق  یـ توان به مقابلـه بـا روا       یر م یثک صنعت ت  ییزدا  تقدس یژگین و ین، با هم  یبر ا 
تـا از  ی بريسبردارکاستان در عان د ین در پا  ی نماد يا ه به گونه  ک یها پرداخت؛ موضوع   ستیترور
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 ی ســوژگیختگیگســ). 162بــال (افتــد  ی، اتفــاق مــیســتی ترورکد، سردســتۀ گروهــیابورشــ
)subjectivity (ي شهريو فضاها) urban spaces (  گـر موضـوعات   یدر جامعـۀ پسـامدرن از د

ت ی شخص، با مطالعۀ)1999( مثال، لورا بارت يبرا. ن دوره استیلو در ا  یمورد توجه منتقدان دل   
ن و پرسه  ک) de-centered(ززدودة  کمر  ي شـهر ي در فضـاها flâneur(1( شـهرگردوارش    يهـا  ارِ
شـده دربـارة     مطرحي نقدهای بود از برخيا ن شمهیا. پردازد ین باره م یل در ا  ی به تفص  كوریوین

 . ازده سپتامبریش از یپ) 1991 ( دوميمائورمان 
شـود؛ نقطـه    یانون توجـه مـ  کـ شرق و غـرب   ییافت دوبارة رمان، رو در رویدر دورة در  

 دربـارة   یم و رسـم   کهـا بـا گفتمـان حـا         آن ییسـو  ن دوره هم  یدشده در ا  یثر آثار تول  ک ا كاشترا
 یمانـدگ  چـون عقـب    هم) statements (یه به موجب آن اظهارات    کازده سپتامبر است    یسم  یترور
در رأس آنها   ( آنان   ییجو  و انتقام  ینیترب مک آن احساس خود   ی و از پ   ی شرق يها  فرهنگ یخیتار

 و خطـرات    يدار هی بـالقوة نظـام سـرما      يریپذ بیت مسلمانان، آس  ی بودن هو  يا ، توده )مسلمانان
ر م کد و م  ک مؤ ییایک بودن جامعۀ امر   یتی و چندمل  يساز یدة جهان ی پد یاحتمال منتقـدان  . شود یرّ

 يا، بـه معنـا    ین  ییه به تب  شناسان  گفتمان شرق  يها هیما  بن يریارگک ن دوره به طور معمول، با به      یا
گـر سـو، بـا      یشود، پرداختـه و از د      ی خوانده م  یسم اسالم یچه علل ترور   تر، جاانداختن آن   قیدق
 فرهنگ  یشناس بیم، آس یردکاد  ی داستان   یمۀ غرب یچه در دورة اول از آن به ن        او دوبارة آن  کندوک

 . سازند ی را برجسته ميخود
نمونـۀ  ) 2004(ارلوس رو   کـ بـه قلـم جـان       » سمیـه تـرور ی و جنگ عل    دوم يمائو«مقالـۀ  

د یـ وشد ضـمن بازتول   ک یسنده م ین مقاله، نو  یدر ا . افت دوبارة رمان است   یار آثار دورة در   یع تمام
سـره  یک یدگاهیازده سپتامبر، داستان رمان را از د      یسم  ی مرجح و مجاز در گفتمان ترور      يمعناها
ر و شـر در     یـ سم، دو گـروه خ    یائت او از ترور   در قر . ندکف  ی بازتعر ییباال شناسانه و دست   شرق

 در گوشه و ی اسالميادگرای بنيها گر گروهیالقاعده و د  « طرف     یکدر  : رندیگ یبرابر هم قرار م   
نـدة نظـام    یا بـه عنـوان سـردمدار و نما        یکـ االت متحـــدة امر   یا«و در طرف مقابل     » اینــار دن ک

                                                           
 بـا  گردد؛ ی م تجدد عصر شهر يه خوشدالنه در فضاهاک ی آدمن؛ک گز خیابان،  )شهردر   (زن پرسه ییعن فرانسه به -1

ان دیـده   در هنر و ادبیات نـوگرا فـراو  يترکاراکنمونه چنین .  آننمودة هم و است آن فراوردةآن عجین شده ؛ هم   
ـ  (انسـان  توصـیف  يبرا ادبیات در را اصطالح این بودلر شارل بار اول. شود یم : بـرد  ارکـ  بـه  جدیـد  عصـر ) یغرب

ـ  آمیـز  وهـم  يطرز به و اپوکپرت پرهیاهو، گذرا، پرنوسان، تجربه در غرقه جمع، میان در زن پرسه  مدرنیتـه  پایـانِ  یب
 بـه  او خـود  داننـد،  یم پسانوگرا يا نویسنده بیشتر را دلیلو اند گرچه است، یگفتن). 2009: 114 ،يمورِ و تیو. نگا(

 . استردهک اذعان آن از يثیرپذیرأت و نوگرا ادبیات به عالقه
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و » جنـون «چون  » یمرسوم «يارهایوان با مع  ت یگر نم ی د يبه اعتقاد و  ). 23(» ی غرب يدار هیسرما
 اسـت   ییها زهیه انگ کرد، چرا   کل  ی عصر حاضر را تحل    یستیع ترور یوقا) fanaticism(» تعصب«

، کیوسـ یسندگان دو سدة گذشـته چـون داستا       ی نو یستی ترور يها چه در داستان   بس فراتر از آن   
). همان(م  یابی یم) پرداختند یها م   به آن  ي فرد ی روان يها شتر در قالب عقده   یه ب ک(نراد  کمز و   یج

خ، ی تـار  یمانـدگ  هنـۀ عقـب   ک يرار مـاجرا  کست جز ت  ی ن يزیزه چ ین منتقد از آن انگ    یت ا یو روا 
 يریناپـذ   و انطبـاق يریناپذ جه، انعطافیو در نت) یبه طور خاص اسالم  (یتمدن و فرهنگ شرق   

ن یـ ، ا )Orientalism( یشناسـ  شـرق تـاب   کدر  ) 1999(ن سـردار    یاءالدیض. یتۀ غرب یآن با مدرن  
 بـه  ی و صـنعت ی علمـ يهـا  شرفتیو پ » تهیمدرن« معتقد است    يو. رده است ک یموضوع را بررس  

 را هرچه   يگریان خود و د   یشناسان بدل شده است تا با آن مرز م          مناسب در دست شرق    يابزار
 ییـ ه چرایـ ف و توجیـ  در تعريا ژه و گسـترده یل وکن گفتمان به ش   یا). 80(نند  کشتر پررنگ   یب

، واپسـگرا و  یدگاه، فرهنگ اسـالم ین دیاز ا.  قرار گرفت  يبردار ازده سپتامبر مورد بهره   یرخداد  
 یه مترصد هر فرصت   کشوند   ی م یی بازنما ی آن مسلمانان، دشمنان تمدن غرب     یته و از پ   یضدمدرن

ارلوس رو از رمـان  کـ ن در خـوانش  ین مضـام یـ  ا1. آننـد يادهایدن نمادها و بنیشکر  ی به ز  يبرا
د ی ابورشـ  یسـت یگروه ترور ) 2004(ه، رو   کن  ینمونه ا . ابدی ی زننده نمود م   یلک، به ش   دوم يومائ

ه کـ  ینـد، در حـال    ک ی م یمعرف) Hamas(» حماس« چون   ینی مقاومت فلسط  يها ندة گروه یرا نما 
د یه ابورشـ کـ م یخـوان  یدر رمان م . شود یده نم ین دو د  ین ا ی در خود داستان ب    یچ گونه شباهت  یه

اش را نجـات مـردم و      یسـت ی را بر عهده دارد و هدف از مبارزة ترور         یستی مائوئ ی گروه يرهبر
ـ    یـ ا). 235 دوم   يمائو(خواند   یگر، م یز د یملت، و نه چ    حات ین در توضـ یـ ش از ا  ین موضـوع ب

 گـروه  يرویـ ن پیـی او ضـمن تب . د، مشهــود اسـت  یپـرداز گـروه ابورشـ    هیـ جـورج حـداد، نظر   
 مـا   يخدا «- از جملۀ معروف مائو      یند به تأس  ک ید م کی تأ ،یستی مائوئ يها دهیاش از ا   یستیترور
). 162 دوم يمائو(ند  ک یمبارزه م » ها توده «ي تنها برا  -»ستین ن ی مردم چ  يها ر از توده  ی غ يزیچ

ن یـی  در تع  ینـد، حتـ   کف  یه اصرار دارد داستان را در گفتمان قدرت بـازتعر         ک) 2004(و اما رو    
 بر  1985 تا   1982 يها شود و آن را به سال      یدچار اشتباه م  ز  ی داستان ن  يدادهایخ رو یزمان و تار  

سـفارت و  «ه کـ ن برهـه از زمـان بـود      یه در هم  کن موضوع   یدار ا  یر معن کسپس با ذ  . گرداند یم
ن یقـرار گرفـت، چنـ     » یستـــ یحمـالت ترور  «آمـاج   » روتیا در ب  یک امر ییای در يرویقرارگاه ن 

                                                           
، از آثار متاخر دلیلو، به طور ویژه بـر ایـن دیـدگاه اسـتوار     )Falling Man) (2007 (مرد در حال سقوطرمان  -1

 ).2011: 122الدین و برهان،  پیرنجم. نگا(است 
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ن گونـه حـوادث دارد      یـ  ا یاز به بـازخوان   یمبر ن ازده سپتا یسم  ی ترور كه در کند  ک ی م يریگ جهینت
: 19(انلن  کو مارگـارت اسـ    ) 2006: 11(سـل   کتر با ی، پ )2007: 162( هالدورسن   یاستفان). 30(

 يمائو رمان   یی را زمان روا   1990 تا   1989 يها لو، فاصلۀ سال  ی، از منتقدان مطرح آثار دل     )2001
 .رندیگ یم) 1994 (دوم

ر گفتمـان   یم، تـأث  یدیـ د) 2004(ارلوس رو   کـ  مقالۀ   یدر بررس ه  کگونه   ه، همان کجه آن   ینت
ر یارناپـذ کافت دوبارة آن محسـوس و ان      ی ارائه شده از اثر در دوران در       يازده سپتامبر بر نقدها   ی

م و  ک حـا  يهـا   از ابعاد رمان تحت فشار گفتمان      یه برخ ک باعث شده است     یژگین و یهم. است
رد یکسان به رویدام از نقدنو  کچ  ی مثال، ه  يبرا. ند شو یمتر بررس کشده و    ه رانده ی به حاش  یرسم
در . انـد  ردهکـ  عبور   ینار آن به راحت   کسم نپرداخته و از     یلو به موضوع ترور   یشناسانۀ دان دل   شرق

ـ   یاربرد خالقانـۀ گفتمـان د     کلو توانسته است با     یه چگونه دل  کرد  کم  یادامه، بحث خواه    یرپـا ول
سـم  یدة ترور یـ  پر زرق و برق هنر پسامدرن به پد        يامی س يشناسانه در لوا    شرق ياراکچنان   هم
 . بخشدی شرقیتیهو

 یبحث و بررس
 يهـا  وهی از شـ یکـی به ) New Orientalism (یشناس نوشرقتاب کدر ) 2007(ان آلموند یا

ت یـ  هو يایـ  نقـد و اح    يبـرا ) other (يگـر یت د یبرساختن هو : پردازد ی م یشناس مهم در شرق  
ر کا متفیسنده و یه در آن نوکنامد   یم»  نقد آشنا  ي از ناآشنا برا   استفاده« آن را شگرد     يو. يخود
نـد  ک یارجـاع مـ   » ی خارج ی ارزش يها نظام«به  » ي فرهنگ خود  ییسنجش و بازنما   «ي برا یغرب

شناسـان   ز خود ساخته و پرداختۀ ذهن شرق     ی ن يرخودی غ ی ارزش يها ه، نظام کن  یطرفه ا ). 195(
ت ارجاعـات بـه مسـلمانان و اسـالم در آثـار      یـ فکیلعـۀ  با مطا). 5، 2003د، یسع (1گذشته است 

ن یـ ثـر ا  که در ا  کـ رد  یگ یجه م ین نت یچن) 2007(ا، آلموند   یو و بودر  کچه، فو ی چون ن  یشمندانیاند
آلموند (استفاده شده است    » يخود «يها یاستکبردن به    ی پ ي برا يا»نهیآ«موارد از اسالم چونان     

گاه منجر بـه   چیافت، هیشان ی است گهگاه در آثار ا     نکه مم ک ییدهایل، تمج ین دل یو به هم  ). 10
تـۀ  کن. اسـت  ن اسالم و مسلمانان نشده    یواسطه از د   یق و ب  ی دعوت به مطالعۀ دق    یا حت ی و   كدر

خـود  » گـرِ ید«ار نسبت به    کز از ابراز خصومت آش    یاررفته در پره  کان، ظرافت به    ین م یمهم در ا  
                                                           

ه کـ  دست یافته است     یامک در طول تاریخ به چنان استح      یشناس معتقد است گفتمان شرق   ) 2003(ادوارد سعید    -1
ار خود را بدون مالحظه محذورات      ک] تواند ینم[« راجع به شرق را داشته باشد        ی قصد نوشتن مطلب   يا اگر نویسنده 

 ).5(» رده، به پیش بردک بر او تحمیل یشناس ه شرقک ی و عمليرکف
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 يگـر ی د يت از صدا  یسنده به ظاهر در حما    ین است نو  ک مم يگر، در موارد  یبه عبارت د  . است
 يبعـد  ک و نگـاه تـ  يرین سان خود را مبـرا از سـوگ    یز نشان دهد و بد    ی ن يرک و همف  يهمدرد

) latent(نـون  کش به موضـوع شـرق را م      ین گونه گــرا  یا) 2003(ــد  یادوارد سع . جـلوه دهـد 
هـم اثرگـذارتر اسـت      ن خـاطر    ی ندارد و به همـ     يا  خصمانه يمایه در ظاهر س   کخواند، چرا    یم
)186.( 

ار کـ نون بـه  کو م) manifest( مشهود   یشناس  از شرق  یقیتلف) 1991 ( دوم يمائوو اما، در    
هـا   سـت ین تروری ب يا  واسطه یه به نوع  کت جورج حداد    یبه عنوان نمونه، در شخص    . رفته است 

شناسـانه، هرچنـد نامحسـوس، قابـل          شـرق  يهـا  اسـت، نگـره   ) غـرب (رمندان  ـو هن ) رقــش(
تـر از   یه هم در اسم و هم در ظاهر و رفتار شرق        کد  یتر ابورش کاراکه در   ک یاند، در حال   ییشناسا

توان به نظاره    یرا م ) عرب (ی منسوب به مرد شرق    يها یژگی و ينما  تمام يد، تابلو ینما یحداد م 
 جـورج حـداد و      يهـا  تیتوانسته است با پـردازش شخصـ      ) 1991(لو  یدر واقع دان دل   . نشست
: ق حرف آخـر را بزنـد    ین طر یش گذاشته و از ا    ی به نما  یه را به خوب   ک س یک ي، دو رو  دیابورش

 یـک سـت؛ هـر دو   یدسـت ن  بـه  دست و جورج حدادِ قلم   به دِ اسلحه یان ابورش ی م یفرق چندان 
 . سمیست جز تروری نيزینند و آن چک یهدف را دنبال م

: ر اسـت  کـ طـرز تف  داست، محصول دو فرهنـگ و       یه از نامش پ   کگونه   جورج حداد همان  
جورج برگرفتـه   (دار است   ی دو اسم نامتجانس پد    يجوار ت دوگانۀ او در هم    یهو. شرق و غرب  
 يا یران جهـان سـوم  کندة روشـنف یبه واقع، جورج حداد نما). ی و حداد از عربیاز فرهنگ غرب  

ل د ین. س.  ويهـا  شتر در رمانیه بکشود  یم مقلـدها «: شـوند  یده مـ یـ پـ «)mimic men .(  وجـه
آنهـا از فرهنـگ و   . ت دوگانه اسـت  یب هو ی  دچار شدن به آس     یسوم ران جهان ک روشنف كترمش

 يز بـرا  یـ در آنجـا ن   . شـوند  ی مـ  یشرفتۀ غرب یبرند و رهسپار جوامع پ     ی جامعۀ خود م   يها ارزش
ه همـواره گرفتـار     ک از آنجا    یول. شوند یزبان م ی جامعۀ م  يها ت، جذب ارزش  یجبران فقدان هو  

 انـد، هرگـز قـادر    ی غربيرکاتب فکدادن به م  و تني خوديها  به ارزشيبندین پا یش ب کشمک
 يدر خـون و رنـگ هنـد   «: یاولکـ جملۀ معروف لـرد م  . شوند یت نم ی از بحران هو   یبه خالص 

ت یـ اکح) 86: 1999نقـل در سـردار،     (» ]یغرب [یسیاوت انگل کده و ذ  یقه، عق یو در سل  ] یشرق[
 دارد  ی سـع  یه از طرفـ   کم آتن   ی است مق  یاالصل یناو لبنا . ن است یجورج حداد چن  .  نان است یا

 بـا غـرب     ی مقابلـۀ فرهنگـ    يپرداز ق نگره یوطنش را از طر   ) 129 دوم   يمائو(» غمبار«ت  یوضع
ه خـود  کـ ، یسـت ی مائوئیومتکـ جـاد ح ی را در این نابسامانیگر چارة ایبهبود بخشد و از طرف د 

 . ندک ی غرب دارد، جستجو میاسیاتب سکشه در میر
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ل یـ ب. هاسـت  سـت یهـا بـه ترور     ن اشاره یج حداد به داستان درست مقارن با اول       ورود جور 
ه قـرار اسـت     ک ي خبر ینفرانسکرد در   یگ یم م ی تصم ی به درخواست دوست ناشرش چارل     يگر

ه به عنوان   کشود   یل خواسته م  یاز ب . ندکت  کها در لندن برگزار شود، شر      ستی ترور یبا هماهنگ 
 يروت، بـرا  یـ د در ب  ی ابورشـ  يروهـا ی، گروگان ن  یکیشاعر بلژ ت از   ی مشهور در حما   يا سندهینو
همه .  از آن شاعر بخواند    ي ظاهر شود و قطعه شعر     ي خبر يها هک شب يها نی دورب ي جلو یقیدقا
ق تماس  یها از طر   ستی جلسه، ترور  ي قبل از برگزار   یه لحظات کن  یرود تا ا   یش م یز خوب پ  یچ
. ننـد ک یز مـ  یـ ن ن ینفرانس را دارند و چن    کان  ردن ساختم کران  یه قصد و  کدهند   ی هشدار م  یتلفن
م بـا  ی مسـتق ي گفتگـو ي بـرا یحلـ  ن حادثه جـان سـالم بـه در بـرده، بـه دنبـال راه              یه از ا  کل  یب

ل را بـه آتـن،      یـ او ب . شـود  ین ارتباط م  ی ا يگردد و جورج حداد مسئول برقرار      یها م  ستیترور
. دهـد  ید را به او مـ     یبا ابورش دار  یان د کردن ام کرده و قول فراهم     کونت خود، دعوت    کمحل س 

ه بارهـا مـورد بحـث و        ک رمان است    يها ن بخش یتر ل در آتن از مهم    ین مالقات جورج و ب    یاول
رگـذار و نافـذ در      یسم تنها گفتمـان تاث    یه ترور کن بخش است    یدر هم .  قرار گرفته است   یبررس

 يبـرا ). 2006س  کاکلی؛ و 2003ف  ی آل کا و م  یشیالنتر(شود   ی م ی معرف یزدة غرب  فرهنگ رسانه 
ا یکـ  جامعـۀ امر   یست بر اذهان عمـوم    یسنده و ترور  ی نو يرگذاریسۀ قدرت تاث  یل به مقا  یمثال، ب 
 : ندک یاشاره م

ـ م. دهند یها از دست م سینو آورند، رمان یها به دست م ستیه ترور کآن چه را    « زان ی
 يمنـد  دگان احساس دهن لکر ما، چونان ش   یها برابر است با افول تاث      ر آنان بر اذهان توده    یتاث
)sensibility (بودننـد ك مـا در خطرنـا  ی برابـر بـا نـاتوان   يندة خطریآنان نما. شهی اند و  «
 ). 157 دوم يمائو(

ده یـ ن پد یـ  ا یابی شهیاش به ر   رانهک روشنف يها یل، جورج حداد با لفاظ    یل سخن ب  یمکدر ت 
 : پردازد یم

 معنـادار  نشکـ ، ترور تنهـا  شود یخالصه م ریتبذ به ابهام و زی همه چهک یدر جوامع «
 بـه  یهزار بار زندگ ه در ده  ک ندش از آن  یها و معناها ب    امیاء، پ یاش. است ادهیز ز ی چ مهه. است

 يرا جـد  یسکچه   است؟يجد یسکا یآ ن است؟کمم خیتار ایآ. يستریه -جبر. دیار آک
ـ م ی مشد وک ی ممانی ايبراه کهمو ، ن رایآفر باورمند مرگ  فقط؟ میریگ یم ـ هـر چ . ردی ز ی
 يفـراور  ، جـذب  نگردابای خ ۀوانیشود، د  یهنرمند جذب م  . شود ی م  و استحاله  گر جذب ید
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 ی آگهـ یـک  ش دریبگـذار  و ی بـه او بـده   يدالر اسـت چنـد      یافکـ . شـود  ی م و استحاله 
 همسـان  ي بـرا یراه] غرب[رهنگ ــف. ز استیمتمــاه کست است  یتنها ترور . یونیزیتلو
ـ امـا ا   ... ننده است ک جیشند گ ک ی را م  اناه گن یه ب کن  یا. افتهیردن او ن  ک ـ طـور دق   بـه ن  ی  قی

 اسـت  یروشـ .  فهمـد یه غـرب مـ  کـ  یاست، تنها زبانمورد توجه قرار گرفتن  همان زبان   
ـ  یل تصاو یه با آن س   ک یروش. شان مینیچگونه بب ه  کن  یا نیی تع يبرا ـ پا یر ب ـ در اخت را انی ار ی
 . )همان (»رندیگ یم

 و سـخن    ي خـود  يها بی آس ی بازشناس يشود برا  ی م يا هنیمتن آ  هکن ت یجورج حداد در ا   
ـ ما  از بـن یکـی  بـه  کنـ یه اکـ ند ک ی اشاره م  یاو به مطلب  . دیگویم» ما«از زبان     گفتمـان  يهـا  هی
د شـده و  کی تأی فرهنگ غرب یگونگ ي و مجاز  یزدگ دگاه بر رسانه  ین د یاز ا . سم بدل شده  یترور

گـر  یاس بـا د   یـ  در ق  يات انتحار یچون عمل » يا گانهی«و  » ناآشنا«ه چگونه اخبار حوادث     کن  یا
ز در فرهنـگ  یـ همـه چ .  و به دنبال آن قدرت نفوذ برخـوردار اسـت       یر از تازگ  یاخبار و تصاو  

 یهـا، در آگهـ     نیتـر یه درامـدزا باشـد، در و      کـ اال بـدل شـده و مـادام         ک به   ی غرب يگرا مصرف
شـمر  ک(اسـت  ) public gaze(» یانظار عمـوم « در معرض یلکها و به طور   و مجلهیونیزیتلو
سـاز فرهنـگ    ی خنثـ يرویـ ز قـادر بـه مقابلـه بـا ن    یـ ه هنر و هنــرمند ن    کن است   ین چن یا). 10
در ). 2003ف یـ  آلکا و مـ یشیالنتر(بازد  ی م یستی ترور يها تیه را به روا   یاالانگار نبوده و قاف   ک

بـا فرهنـگ     مقابلـه    يسـم تنهـا ابـزار مـؤثر بـرا         یه ترور کـ شود   ی م يریگـ جهین نت یبدو امر چن  
ن جا بـه غـرب      یه در ا  کست  »آنها«و  » ما «ییگر، تقابل دوتا  یتۀ د کن. نندة غرب است  ک لیمستح

در فرهنـگ   » مـا «شدن   ده انگاشته ی خود به ناد   یانیجورج حداد در سخن پا    . گردد یو شرق برم  
. بـود » شـدن  شـناخته  «ي بـرا ید به دنبال راهیه چگونه باکن ی غرب اشاره دارد و ا     يجو طرهیس
 يهـا  زهیـ گـر انگ ین سرنوشت خود از دییشدن و نداشتن نقش در تع    گرفته چیه  از به  یدة ناش عق

ت یـ ثی اعـادة ح   يبـرا » رشدهیتحق«ه شرق   کشود   ین وانمود م  یچن. شود ی م یها معرف  ستیترور
ـ   ) superiority(» يسـرور «ه  کـ  آن   يخود به جـا    رد، دسـت بـه اقـدام       ی را بپـذ   یفرهنـگ غرب

 يهـا   عقـده  يابـد بـرا   ی ب يهنـه، تـا مفـر     ک يهـا   نهـد بـر زخـم      یزند تـا مرهمـ     ی م یستیترور
افـت دوبـارة رمـان بـه        ین گفتمان به طور خـاص در دوران در        یه، ا کن  یجالب ا .  شده وبکسر

ـ  ان داسـتان  کـ امدر  ) 2006(سـل   کتـر با  ی مثـال، پ   يبـرا . شود یرار م کانحاء گوناگون ت    ک، فران
در ) 2004 (كچارد هـردا  ی و ر  سمیترورت هنر و    یجنادر  ) 2003(ف  یآل ک م يا و ژود  یشیالنتر

» لـو یسـم در دان دل    یاسـت ترور  یس:  دوم يوالکاکوک،   دوم يمائو:  توده است  یکدو نفر   «مقالۀ  
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 . اند ن باره پرداختهیل در ایبه تفص
 یه علـت اصـل   کـ ت اسـت    یـ ن واقع یـ  ا يایـ ازده سـپتامبر گو   یـ سـم   ی گفتمان ترور  یبررس

ز مـورد  یل نین دلیره است؛ و به هم ی چ يها تیبا روا  آن   یینوا ت هم یژة رمان، ظرف  یافت و یبازدر
ن رمان و آثار    ی ا يردیک منتقدان به مطالعۀ تشابهات رو     یبرخ. ردیگ ید و نقد دوباره قرار م     یتمج
ه خـود  کـ انـد   پراختـه ) 2002 (كژی ژيو اسالو ) 2003(ا  ی چون ژان بودر   يشمندان معاصر یاند

بـا  ) 1991 ( دوم يمـائو سۀ  ی، به مثل، به مقا    )2006(س  کاکلیلئونارد و .  است ین معن یدال بر هم  
سم یترور«ا دربارة   یلو و بودر  یدل: او معتقد است  . پردازد یا م ینوشتۀ بودر ) 2003 (سمیروح ترور 
فرهنـگ  «ه هـر دو  کـ  دارنـد، چـرا   يادیـ  نظـر ز كاشـترا ) postmodern terrorism(» پسامدرن

 یعـ ی طبیسـم را پاسـخ  یو ترور) signs(هـا    زدة نشانه   مصرف رسانه  ي برا يا پسامدرن را عرصه  
)canny ( یمرانک ح ير برا یپذ و انطباق) regime (ر  یر تصو یثکت)image(      تبادل نشانه و صـحنۀ ،
)spectacle ( دانند یغرب م  «)سم در  یترور» ییاستثنا« قدرت   ییح چرا یدر توض ). 90س  کاکلیو

 يایـ ار دن یاسـفند    را چشـم    »مرگ«) 2003(ا  ی، بودر ینندة فرهنگ غرب  کاالکه جاذبۀ   یمقاومت عل 
 ییاالکـ  بـه    يزیـ ه در آن هرچ   ک ی، فرهنگ يبه اعتقاد و  ). 22(داند ی وانموده، م  يای، دن يفرامجاز
ر و یناپــذ مصــرف) reality(» یتــیواقع«چــون » مــرگ«شــود، تنهــا در برابــر  ی بــدل مــیمصـرف 
 يتودرتـو ۀ کتوانـد شـب   یه مـ  کـ اسـت   » مـرگ «). 8ا  یـ بودر(د  یـ نما یر م یپذ پی آس ینشدن مبادله

، از  »مـرگ «جـه،   یدر نت . ندکقت خود   یر حق یسته، ذهن مخاطب را تسخ    کش ها را درهم   یرواقعیغ
 ییهـا  سـت یدر دسـت ترور ) absolute weapon) (8(»  مطلـق یسالح«، )2003(ا یدگاه بودرید
ن یـ در گفتـار جـورج حـداد بـه ا         ). 64(غربند  » يساز یجهان«ند  یه خود محصول فرآ   کشود   یم

ردن ک جذب   ي برا یراه] غرب[ فرهنگ   «: دیگو یه م کآن جا   . شود ی اشاره م  ینموضوع به روش  
 ).157 دوم   يمـائو (» ننـده اسـت   ک جیشـند گـ   ک یاهان را م  گن یه ب کن  یا. افته است ی ن ]ستیترور[
ن یا.  بر ذهن مخاطب است    یستی اخبار ترور  يرگذاری از قدرت تأث   کیجا حا  نیدر ا » ج شدن یگ«

سنده، دوست و همـراه     ی نو يل گر یه با ب  ک یاسکلسون، ع یتا ن یم بر الکتر در     به طور واضح   یمعن
 در جامعـۀ  یسـندگ ی نوییاراکـ  دربارة نا یلی خود با ب   يـتا در گفتگــو  یبر: ابدی یشود، نمود م   یم

ســم، بــه یم، بــه اخبــار تروریــا ســم شــدهیم تروریمــا تســل«: دیــگو ی مــیــــیایکپســامدرن امر
اخبـار حـوادث    . وهـا یشـده در راد    ي جاساز يها ، به بمب  وهایها، به راد   نیها و دورب   صوت ضبط

» تـر  وهکت آن باشـ   یـ تـر، روا   كخبـر هرچـه هولنـا     . از دارند یه مردم ن  ک است   یتیناگوار تنها روا  
ازده یـ سـم   ی، دربـارة ترور   )2003(ا  یـ الم بودر کـ ن سـخن را در      یبازتاب همـ  ). 42 دوم   يمائو(

 بـه آن نسـبت دهنـد،    ییمعنـا «ردند ک ی میسعد شاهدان واقعه یگو یاو م. افتیتوان   یسپتامبر م 
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، 1ال بودن صحنهیکفقط راد.  وجود ندارد  ینکز مم ی چ یول. نندکدا  یر پ یپذ انکر ام ی جور تفس  یک
 ).30ا یبودر(» ریناپذ لیر و تقلک بود بيزیت صحنه چیسبع

در ) 2003(ا یــه بودرکــ) irreducibility(» يریناپــذ لیــتقل«نجــا الزم اســت بــر واژة یدر ا
ل یـ  ذ يا او در مصـاحبه   . مینـ ک درنـگ    يبـرد، قـدر    یار مـ  کازده سپتامبر به    یسم  یف ترور یوصت

خوانـد،   یمـ » ریناپذ لیتقل« از آن چه     یف روشن یتعر) radical(» یافراط«ح خطرات اسالم    یتوض
 :دهد یارائه م

ـ سـاز در ا  ، امر سرنوشـت یاتیامر ح « ـ ن می ـ ان، تقلی ل اسـالم بـا جلـب نظـر عمـوم      ی
)consensual reduction (ردن آن، بـه هـر   ک یردن نه، بل اهلکنابود .  استیبه نظم جهان

، حقـوق   یراسک، دمو ییگرا ی، مل يساز یاسی، س ینظام] مداخله [یتجدد، حت : نکلۀ مم یوس
ل غـرب را    کـ  ين اسـالم بـرا    ی نمـاد  ینیآفر ها و چالش   ه مقاومت ک يگریز د یبشر و هر چ   

ـ ا. ل شـود یابد و مستحیل ید تقلیر است، با  یپذنا لیگانه و تقل  یهر آن چه    ... ند  کش هم در ن ی
 ).172، 2007 در آلموند، 2000 ایبودر(» ین جهانی و نظم نویراسکاست قانون دمو

واقـع شـود،    » ین جهـان  ینظـم نـو   «رون از گفتمـان     یه ب کف، هر آن چه     یرــن تع ــیطبق ا 
د به هر ترفنـد     یرود و با   یبه شمار م  » يرخودیغ «یلک و به طور     یی، استثنا یراهلیر، غ یناپذ لیتقل
 . ل شودین مستحکمم

سـالح  «ن  یـ ه ا کـ توان رد گرفـت      یشناسانه را از آنجا م     رد شرق یک، رو )1991( دوم   يمائودر  
نـدگان  ید، نمایچـون جـورج حـداد و ابورشـ    » یدشمنان مطلق«ا، را در دست یر بودری، به تعب »مطلق

 بـا  یگـام  ل بـه هـم  یـ ا مایـ ل قـادر و  ک در هک ییها آن. مینیب ی، می شرقير و مردم عاد   کقشر روشنف 
 ي بـرا ي جـد يدیـ ل همواره تهدین دلیستند و به هم   ین آن ن  ی قر يها و گفتمان » ینظم جهان  «يالگو

لـو بـا   یه دان دلکـ جاسـت   نیا). 172، 2007 در آلموند، 2000 ایبودر(اند  تمدن غرب به شمار رفته
 يگـــر  ی، وحشـ  يمغز کت، سب ی، بربر يا ودهت ت ی چون هو  يا شناسانه  شرق يها بردن از انگاره   بهره

 ی شـرق  يهـا  تیرا در شخصـ   » سـت یعـرب ترور  «) commodified (ي االشـده کر  یت، تصو یو بدو 
ه کـ  يا» گانـه ی«قـدرت  . سـازد  ی مـ  يا  افسـانه  یتـ یروا النکـ سم،  یند و از ترور   ک ی م يداستان بازساز 

ـ یـ دهـد ن  یسم نسبت میر تروریبه خبر و تصو  ) 2003(ا  یبودر ـ ش و یز ب ه مربـوط بـه   کـ ش از آن یپ
                                                           

منظـره، صـحنه،   ( متعـدد آن  یه معـان کـ بـرد   یار مکرا به )  دیدني به معنا specereاز (spectacleبودریا واژه  -1
ـ      ي و مجـاز   ی، نمایش ي منش تصویر  یجملگ...) ه  ک، مضح یصحنه نمایش، چیز تماشای     را  ی تمـدن پسـامدرن غرب

 . رسانند یم
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عـرب   «یاسـطورة گفتمـان   : تـه نهفتـه اسـت     کن ن یبـودن آن باشـد، در همـ       » مرگبار«ا  یو  » كهولنا«
بـه خـدمت    » يگـر ید«فـاگر نقـش     یها به مثابۀ ا     رسانه ي مجاز ياین در دن  یش از ا  یه پ ک» ستیترور

 . آمد» ما« به جنگ یا به طور واقعیازده سپتامبر، گویشد، در رخداد  یگرفته م
انـد   يسـاز  یدة جهـان یدة پدیی، خود زا)2003(ا یها، طبق گفتۀ بودر ستیه ترورکن  یو اما ا  

معتقد است ) 2003(ا یبودر.  دارديادیه در رمان بازتاب ز    ک است   يگری د يدیلک، موضوع   )64(
نـد،  کد  یـ  تول يا  قدرتمند و بازدارنده   يدئولوژیتواند در برابر تمدن غرب، ا      ی نم ییاسالم به تنها  

رار ـــ هـا ق   سـت ی ترور يبـردار  مورد بهره » ن خصومت یار تبلور ا  یجبهۀ س «ه صرفاً به عنوان     کلب
 يسـاز  ی نظـام جهـان    یختگیگس ست در لجام  یبا ی م ي را به گمان و    يا شهیخطر ر ). 15(رد  یگ یم

، فناورانـه،  ی، فرهنگيرکاش، ابزار ف ی فرهنگيها ییشورگشاکه غافل از عواقب   ک دانست   یغرب
 قـرار داده   ی شـرق  يها ستیار ترور یه محصول تمدن غرب است در اخت      کچه را     آن  و هر  ینظام

م را از آن    کحات قـدرت حـا    یتمام تسـل  ] ها ستیترور[«: سدینو ین باره م  ی در ا  يو). 87همان  (
 production of (ینـ یآفر ، صحنهي اطالعات و هوانوردي، فناوريباز پول و سفته. اند ردهکخود 

spectacle ( انـد،   ردهکـ تـه را اخـذ   ی و مدرن يسـاز یها همۀ جهان   آن: يا  رسانه يها هکبجاد ش یو ا
چـه در   ه هرکم  ینیب یز م ین) 1991 ( دوم يمائودر   ).19همان  (»  آن مصرند  يه بر نابود  ک یدرحال
، در قالب نسخۀ بدل و رونوشـت        ی گرفته تا سالح جنگ    يدئولوژیهاست، از ا   ستیار ترور یاخت

 ي دوم همان مـائو    يمائو. ته است کن ن ی هم يایز گو ی عنوان رمان ن   .شود ی آن ظاهر م   یاصل غرب 
د ی ابورشـ  یسـت یه نـزد گـروه ترور     کـ ) 162هالدورسن  (است  ) شده االک(شده   یت غرب یخاص یب

سـم  یزة خـود را از ترور     یـ د انگ یان داسـتان ابورشـ    یـ در پا . دیـ آ ی به حساب م   یکدئولوژیرهبر ا 
  :دیگو یاو م). 235 دوم يمائو(ند ک ی میت، معرف اسیفرهنگ غرب» ادآوری«چه  هر آن» ينابود«

م یه مجبور نباش  کن  ی ا يبرا. میدار یشده نگه م    قفل يا را تو اتاقا   یگم چرا غرب  یبهت م «
چطـور  . مینکد  یم از غرب تقل   یردک ی م یارن چطور سع  یادمون م یاونا به   . مینکبهشون نگاه   

ـ یب یدورت مـ  تا دوره حاال ک. كم، رنگ ولعاب و نقاب وحشتنایردک یتظاهر م  چطـور  ین
 ). همان(» داغون شده و درب

ـ   يگریز د یشود، اما، چ   یر م یتا تصو یه از منظر بر   ک یتیواقع د بـه   ی ذهـن ابورشـ    ی است، ول
تـا در   یبر). انید انگارة نامعقول بودن شـرق     یبازتول(ست  ی آن ن  كقادر به در  »  بودنش یشرق«ل  یدل

د دارد، یدار بـا ابورشـ  یـ  دي لبنـان، بـرا  یعنی، )heart of darkness(» یکیقلب تار«ه به ک يسفر
» شـهر مـرده   «يجا ي در جای خارجياالهاکغات یها، برندها و تبل شتر از همه از حضور نشانه    یب
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)dead city (شود  یر میمتح)یلک، نوشابۀ ال2 يوالکاکوک مارلبورو، يها جعبه). 241  دوميمائو 
ه ک یحال شند، در ک ین شهر به رخ م    یود را در ا   چنان حضور خ   وود هم ی هال ي و پوسترها  يدوریم

د باشـند،   یه دار و دستۀ ابورش    کقبل از آن    » شهر مرده «نان  ک سا ییگو. تمام شهر نابود شده است    
ـ  کد یآ ین بر میتا چنی برییاز بازنما . ندیدار غرب  ك مار ياالهاک ت و یـ ه هوکـ ، یه نه فرهنـگ غرب

 ).235 دوم يمائو(شده است » داغون و ربد«تا یبر» دور تا دور«ه ک است یفرهنگ لبنان
ده یـ ناد«د درسـت در چنبـرة همـان گفتمـان           یز ابورشـ  ی خود ن  یستیه روش ترور  یدر توج 

سم یاز ترور «: رده بود کش از او جورج حداد مطرح       یه پ کاست  » یرشدگیتحق« و   1»شدن انگاشته
ل ـار حاصـ  کـ ن بـا    یـ ز ا ش ا یچه پ  آن.  در جهان داشته باشه    یگاهیم تا ملتمون جا   ینک یاستفاده م 

حضـور غـرب،   ... نـه  ک ین مـ  کن را مم  یندة نو یسم آ یترور. میاریسم به دست م   یشد، با ترور   یم
دن یگاه بخشیسم را جایهدف از ترور دیابورش). همان(» تی هوي عزّت نفس، برايه برایدیتهد

شـده   گاشتهده ان ی ناد یه در تمدن مدرن غرب    ک یگاهیخواند، جا ی امروز م  يایبه ملت خود در دن    
چـون جـورج     شـود؟ او، هـم     یسم م ین هدف متوسل به ترور    یدن به ا  ی رس ي چرا برا  یول. است

سـت  یب نیعج( ندارد ي خوديها  باورها و ارزشيای و احيارآمدک به ي اعتقادیحداد، از طرف 
ن یتر ا و مهم).  اعراب و مسلمانان یندة مردم لبنان و به نوع     یشود نما  ی م یستی ترور کیه گروه ک
 يهـا   از انگـاره   یه جملگـ  ک است   ی شرق يزیگر  و عقل  یخواه ، آسان ییخو  متصف به درنده   هک
 . اند شناسانه  گفتمان شرقيدیلک

نـد و  کیت اشـاره مـ   ی بحران هو  یبه عنوان عامل اصل   » حضور غرب «ن به   یچن د هم یابورش
ره شـد،  تر اشـا  شیه پکطور  همان. ندیب یوب مکو غرور ملتش را من    » عزت نفس «ه چطور   کن  یا

رار کـ د و ت  یی داشته و مورد تأ    يا ژهیگاه و یسم جا یم ترور کدر گفتمان حا  » یرشدگیتحق«موضوع  
او . نـد ک ید م کیت آن تأ  یازده سپتامبر بر اهم   یر خود از    یا در تفس  یبودر. وسته قرار گرفته است   یپ

 ییکـ وجـود دارد،  » ما« مسلمان نسبت به يها ستین تروریه در ب  ک يمعتقد است احساس تنفر   
ا یـ بودر» تنفـر «ن احسـاس    یـ ح ا یدر توضـ  . ها از غرب است     آن ییجو  انتقام ی اصل يها زهیاز انگ 

ز را  یـ چ ه ما همـه   کست  ی ن یسانکاز جنس نفرت    ] ها ستیترور[نفرت  «: دیگو ین م یچن) 2003(
م، یـ ا ز بـه آنهـا داده  یچ ه همهک است ییها ن نفرت آنیم؛ ای پس نداده باشيزیها گرفته و چ  از آن 

                                                           
رار کـ از تروریسم نیـز ت ) 2002 (ك ژیژيدر تفسیر اسالو » شدن نادیده انگاشته «ه مفهوم   ک است   يشایان یادآور  -1
ها چنـین اسـتدالل    زنند و انتحار تروریست ی میه عامدانه به خود صدمه جسم    ک ياو با مقایسۀ عمل افراد    . شود یم
ن         ] و[ تسلط بر واقعیـت      ی بازیاب ي برا ی است افراط  یتالش«ه این هر دو     کند  ک یم یـا اسـتوار نشـاندنِ مـ)ego ( در
 ).10 كژیژ(» شدن انگاشته) nonexistent(ناپذیر نیست   در برابر اظطراب تحملیقعیت جسمانوا
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 اسـت و نـه      یدة خوارشـدگ  ییـ ن نفرت زا  ین، ا یبنابرا.  پس دهند  يزیه قادر باشند چ   ک آن   بدون
خ روابـط   یل؛ او تار  کن ش یتر کزند، آن هم به مضح     یا البته نعل وارونه م    یبودر). 100(» استثمار

ن احسـاس  یـ ه، گنـاه ا کـ ن یـ طرفـه ا . اهد به عقدة حقـارت  ک یرا فرو م  )مسلمان(غرب با شرق    
نندگان، برخاسته از عجـز آنـان اسـت در          کریرشدگان است و نه تحق    ی تحق  به گردن  یخوارشدگ

 !پاسخ درخور دادن به الطاف غرب
 خ چنـد  یگردد به تار   ی دارد و باز م    يا دهیچیل متعدد و پ   یا، اما، دال  ینفرت مورد اشاره بودر   

البتـه  ، استثمار و    ییجو ، سلطه ي سراپا اشغالگر  یخی، تار )مسلمان(ساله روابط غرب با شرق       صد
 ي بـرا  یخـود بسـتر مناسـب     ) 2003(ا  یـ  مورد نظر بودر   يساز یدة جهان یه، پد کن  یگر ا ید. ریتحق

ه ادوارد کـ گونه  جۀ آن، همانیرده و نتکجاد یا» یجهان سوم«ف و ی ضع يشورهاکن  یاستعمار نو 
ـ   ی اسـالم  يایـ  به دام افتادن دن    يجایک«ند،  ک یان م ی ب یبه درست ) 2003(د  یسع  در نظـام    ی و عرب
عد از اثـر     یلو به ا  یافت دوبارة رمان دل   ی از منتقدان دورة در    یک چیه). 324(»  است یار غرب باز ن ب

 يو بهنجــار) solidity(ام کزننــدة اســتح  بــرهمین خوانشــیه چنــکــانــد، چــرا  ردهکــتوجــه ن
)normality (مرجح يها و معناها  تیروا )privileged (  و مجـاز)authorized ( ه کـ ن یـ ا. اسـت
 ي اشغالگر ی از پ  ی داخل يها يریه شاهد درگ  ک را   1990 و   1989 يبنان در سال ها   خ ل یلو تار یدل

نـد، خـود    ک ی غـرب خالصـه مـ      ی با تمام  یستی ترور یورانۀ گروه کورکل است، به تقابل     ییاسرا
سـنده بـه    ی نو يبعد کانه و ت  یگرا لیرد تقل یکه رو کاما روشن است    . ازمند بحث جداگانه است   ین

 .م غربک حايها  است و متعامل با گفتمانع لبنان همخوانیخ وقایتار
دان ). 23،  2003،  دیسع(» سندگانی است از ارجاعات به آثار و نو       ی مآالً نظام  یشناس شرق«

مـرد در حـال   و ) 2003 (جهانشـهر خـود،  ) post- 9/11 (يسـپتامبر  ازدهیلو در دو رمان پسـا یدل
 يسم است و تا جـا     ی ترور ییماشناسانه در بازن   ز سخت متأثر از گفتمان شرق     ی، ن )2007 (سقوط

ــمم ــا  ک ــه حق ــرداختن ب ــاین از پ ــانیو غ) unwelcome truths(ند یق ناخوش -non (یرگفتم

discursive (جهانشهر. ندک یز م ی پره یستیع ترور یوقا)  ییایکـ  از جامعـۀ امر    يریتصـو ) 2003 
 بـا عبـور     دهایه در آن جورج حدادها و ابورش      کدهد   ی گوناگون ارائه م   يها تیها و مل   با فرهنگ 
شـوند،   یمـ » يخـود « از جامعۀ  یدر ظاهر بخش  » گرانید«و  » ما«ختۀ  یم فرور ک و شی ب ياز مرزها 
 آن یه محـور اصـل  ک ی، رمانمرد در حال سقوط در  .  اند ییجو چنان مصر بر انتقام    ه هم ک یدرحال

 یلب قـا  يها تی شخص ي ندهین بار حماد، نما   یسپتامبر است، ا   ازدهی یستیپرداختن به حادثۀ ترور   
خـود را بـه     » رانۀیشـر  «يابد تا خو  ی ین فرصت را م   ین،  ا  یشی پ يها در رمان » ستیعرب ترور «

ان یـ لـو از م   یه، دان دل  کـ جـه آن    ینت. دها را بـه فرجـام رسـاند       یار ناتمام ابورش  کش گذارد و    ینما
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گـرا اتخـاذ     لیـ  تقل يردیکـ سم، رو یدة ترور یاوت از پد  ــ متف يها وناگون و قرائت  ـ گ يها تیروا
و هـم بـه نوبـۀ خـود پردازنـده،      » یسم اسـالم یترور«ه هم متاثر از گفتمان      ک يردیکند، رو ک یم

 . است استی فرهنگ و سيارینندة آن در پهنۀ همکدیبخش و بازتول امکاستح

 جهینت
ازده سـپتامبر  یـ  پـس از   دوميمـائو نۀ پژوهش شرح داده شد، رمان      یشیه در پ  کگونه   همان

 يردیکـ ن اتفـاق بـا رو  یـ  اياوکـ ن گفتار به وای در ا. قرار گرفت   مورد استقبال منتقدان   گر بار ید
ــرداخت ــوعرا آن) 1993(د یه ادوارد ســعکــم یپ ــوس کــ خــوانش معی ن » یمخــالف خــوان«ا ی

)contrapuntal reading ( در نقد آثار)ست بر نقـاط  یبا ین روش، منتقد میدر ا. خواند یم) یادب
دوبـاره داده و    » حضور«را  » ها بتیغ«انون آورده،   کا به   ها ر  شده رانده هیور اثر، نور تابانده، حاش    ک

اثر، روابط پنهان قدرت و ) political worldliness(» یاسیت سیویدن«ردن کار کت با آشیدر نها
م یدیوشکن جستار، یدر ا). 78،  1993د،  یسع( و برجسته سازد     ییمانده را شناسا   وتکق مس یحقا

ج در نقـد آثـار      یـ  را يهـا  افـت ی ناهمخوان با در   یدگاهیاز د ) 1991 ( دوم يمائو رمان   یبا بررس 
. مینـ ک یـی زدا سـم اسـطوره   یسنده رمان راجع بـه ترور     ی منسوب به نو   يها »ییگو شیپ«لو از   یدل

 یی بازنمـا   دوم يمـائو ازده سپتامبر و آن چـه در        یسم  یا دربارة ترور  یشباهت اظهارات ژان بودر   
سـم  ی و ترور  یشناسـ   چـون شـرق    يا رهیـ و چ  بسترساز   يها  گفتمان يرگذاری تاث يایشود، گو  یم

 ر، بـه یها در چند دهۀ اخ ن گفتمانی ايردــت راهب ی زودهنگام اهم  كدر.  در غرب است   یاسالم
 یت نسـب یازده سپتامبر تنها مزی خالقانۀ آنها قبل و بعد از يریارگک ژه پس از جنگ سرد، و به      یو
 یعـ یز خود مشروط به معتبر و طب      ی ن یت نسب ین مز یالبته ا .  است یستینۀ رمان ترور  یلو در زم  یدل

جـه آن  ینت. ازده سـپتامبر اسـت  یخ ی، از تارییایک، و به طور خاص امر     ی غرب يها انگاشتن قرائت 
ه ک ش از آن  یبه آن ب  » خی تار ییگو شیپ«رد دوباره به اثر و انتساب برچسب        یک رو یه، علت اصل  ک

 داسـتان در  يت باالیشه در ظرفیدد، راثر بازگر ) poetics (ی ادب يها يها و شگردپرداز   تیبه قابل 
 قـدرت و    يهـا   گفتمـان  یلـ کازده سپتامبر و بـه طـور        یم از رخداد    ک حا يها تی با روا  یینوا هم
ز از یـ سـندة آن ن یانـدن نو  ین رمان و اسطوره نما    یانه خواندن ا  یگو شیپ. دارد) politics(است  یس
ازده ی از رخداد    يا رسانه ری غ يارهیتوانست خالء تفس   ین رمان م  یا.  است ین منظر قابل بررس   یا

لـو، اخبـار   یر خـود دل یـ  از همـان، بـه تعب  یکـی ند، اما خود بدل شده به ک پر يسپتامبر را تا حد 
تـر،   كخبر هرچه هولنـا . از دارندیه مردم نکاخبار حوادث ناگوار ] و[سم یاخبار ترور «،  يا رسانه
ن یـ ت بـرآوردن ا   یـ ز به اهم  یا ن ی بودر ه، ژان ک  نیجالب ا ). 42 دوم   يمائو(» تر وهکت آن باش  یروا
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 به آن نسبت دهنـد،      ییمعنا«ردند  ک ی م یشاهدان واقعه سع  : دیگو یه م کجا   ند، آن ک ی اشاره م  ازین
 ). 30ا یبودر(» نندکدا یر پیپذ انکر امی جور تفسیک
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