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  چكيده

هـا   ها و آثار ادبي فراواني با موضوع تأثير اين حمله ، رمان2001هاي يازده سپتامبر  پس ازحمله
با وجود ادعاي ايـن  . بر افراد مختلف در داخل و خارج از اياالت متّحده به رشته تحرير درآمد

صـيف  ، نويسـندگان بـراي تو  )ها بر مـردم آمريكـا   مبني بر پرداختن به تأثير اين حمله(ها  رمان
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رسـد، پـس از    نظر مي كنند و به شناسي استفاده مي هاي شرق مسلمانان و اعراب بيشتر از كليشه
تـر از پـيش كـرده     هاي گذشـته را محكـم   ها و قالب شناسي، كليشه يازده سپتامبر، گفتمان شرق

، نوشـتة  )Terrorist(» تروريسـت «اين مقاله بر آن است تا اين گفتمان را در دو رمـان  . است
، نوشتة دان دليلـو  )Falling Man(» مرد در حال سقوط«و ) John Updike(آپدايك  جان

)Don DeLillo( را تحليل كند؛ چراكه آپدايك و دليلو از نويسندگان برجستة ادبيات آمريكا ،
  . روند شمار مي هاي پرفروش نيويورك تايمز به هستند و هردو رمان، از رمان

و  20ا بايد در فرهنگ اروپا جستجو كرد، از نيمـه قـرن   شناسي ر هاي شرق با اينكه ريشه
در اين مقاله سعي . كند شناسانه را آمريكا شكل داده، ترويج مي هاي شرق ، ديدگاه21اوايل قرن 

هـا مـورد    بر آن است تا چگونگي بازنمايي نويسندگان نـامبرده از مسـلمانان و ايـدئولوژي آن   
ويكـم و بـا    هـا در قـرن بيسـت    ست كه اگرچه اين رماننكته قابل توجه اين ا. بحث قرار گيرد

توجه به افزايش ارتباط و اطالعات دربارة مسلمانان نوشته شده، نويسندگان مورد نظر از همان 
كنند كه از زمان قرون وسطي دربارة مسلمانان وجـود داشـته    هايي استفاده مي ها و كليشه قالب
  .است

   
   .شناسي شرق ،بازنمايي، دليلو ادوارد سعيد، آپدايك،ادبيات آمريكا، : واژگان كليدي

  
  درآمد

ت تـأثير        يكي از نكته ه كـرد، اهميـ هايي كه در مطالعة ادبيات آمريكا بايـد بـه آن توجـ
اين موضوع در زمينة . هاي ادبي آمريكا است ادبيات اروپا بر آثار ادبي توليدشده و سنّت

به عقيـدة ادوارد سـعيد، رفتـار و    . شود اهميت بيشتري نيز برخوردار مي از شناسي شرق
هـا بـا    در برابر شرق، ادامة ديدگاه حاكم بر ادبيات اروپا بوده و رابطة آنديدگاه آمريكا 

بسياري از آثار موفق ادبيات اروپا كه ). 295. ، ص1981سعيد، (يكديگر كامالً آشكار است 
كردنـد،   شناسانه عمل مي اي شرق غلب در چهارچوب كليشها دربارة شرق نوشته شده و

در آمريكا نيز به موفقيت چشمگيري دست پيدا كردند و برخي از نويسندگان بنام ايـن  
بـراي  . ادبيات خود را در اين زمينه توليد كنند) به تقليد از آن(كشور را بر آن داشتند تا 
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ي از نويسـندگان مشـهور ايـاالت    هـا، بسـيار   و سفرنامه» هزار و يك شب«مثال، كتاب 
را به توليد ادبيـاتي مشـابه در ايـن    ) مانند ادگار آلن پو، هاثورن، تواين و ملويل(متّحده 

هـا   و سـفرنامه » هزار و يك شب«باره آن است كه  نكتة جالب در اين. زمينه تشويق كرد
بيـاتي كـه   هاي صليبي ريشه داشـتند؛ اد  هاي توليدشده در ادبيات جنگ هر دو در كليشه

همچنـين  . كـرد  تقريباّ در تمام موارد، از اسالم و مسلمانان تصويري خشن ترسـيم مـي  
ت ويـژه     اي دارد؛ چراكـه ادبيـات هـر دوره     ادبيات داستاني در تمام منـاطق دنيـا اهميـ

هاي فرهنگي آن دوره دربارة موضوعي خاص  هاي تاريخي و ديدگاه انعكاسي از ويژگي
گيـري   فتن در متن جامعه و شرايط تاريخي، بـر توليـد و شـكل   ادبيات با قرار گر. است

   .)McLeod, 2000( گذارد ميها تأثير  معناها و ديدگاه
هـاي   فرض ، بر مبناي پيشاند دربارة مسلمانان نوشتهها  غربيهايي كه  بيشتر داستان

هـا و   شـرقي  ،ها در اين داستان. است شكل گرفتهمشرق زمين و مسلمانان  بارةغرب در
مانـده تصـوير    مسلمانان مردمي با طبيعت غيرعـادي، اخـالق فاسـد، وحشـي و عقـب     

، از آنجا ناشـي  ه استشد توليد ويژه اسالم شرق و به بارةدر ي كهت ادبياتاهمي. اند شده
كه با مباني اين ديـن  -شود كه آثار ادبي توليدشده دراين زمينه، براي مخاطبان غربي  مي

كنـد كـه حقيقـت زنـدگي      المعارفي عمـل مـي   راهنما يا دايرهمانند كتاب  -آشنا نيستند
وار از حقيقـت را دارد،   عاي انعكاسي آيينـه اين بازنمايي كه اد. نمايد مسلمانان را بازمي

كند؛ چراكه هر گفتماني تمايل دارد نوعي از  هاي غالب عمل مي اغلب در درون پارادايم
 & Childs( استمسلّط بر جامعه منطبق  هاي دانش را بيان و تقويت كند كه بر پاردايم

Williams, 1997(.  
 

  رويكرد نظري
ة ايـن  بـار  هـاي گونـاگوني در   تعريـف » شناسي شرق«اي بر كتاب  مهادوارد سعيد در مقد

شناسي جهان را بـه دو قطـبِ شـرق و     ها شرق او در اين تعريف. دهد ارائه مي اصطالح
. گيـرد  قرار مي )يا شرق(» ها آن«در مقابل  )يا غرب(» ما«كند كه در آن،  غرب تقسيم مي

اي برابـر و يكسـان نيسـت؛ شـرق تصـويري كاريكـاتوري از        رابطه بين اين دو، رابطـه 
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تر نسبت به آن دارد و بـراي   تر و ضعيف فرهنگ غرب است كه هميشه جايگاهي پايين
وارد اد). 1981سـعيد،  (هدايت و رهبري غـرب نيازمنـد اسـت    به ارتقا و رستگاري خود 
 ةدانش و رابط/ از ديدگاه فوكو دربارة گفتمان قدرت ،شناسي خود سعيد در نظرية شرق

دهد و در عـين   از ديدگاه فوكو، دانش قدرت را افزايش مي. كند بين اين دو استفاده مي
خاصي اجازة  هاي اين گفتمان به متن. شود حال، از طريق عملكردهاي قدرت توليد مي

هـايي را كـه از هنجارهـايي كـه قـدرت ايجـاد        دسته از مـتن  دهد و آن مطرح شدن مي
به همين دليل، دانش ايجادشده ديگر خنثـي و  . گذارد كنند، كنار مي كند، سرپيچي مي مي
سـعيد بـا اسـتفاده از    ). 32. ، صهمان(طرف نيست، بلكه رابطة نزديكي با قدرت دارد  بي

رده و متفـاوتي را مطالعـه و   شناسي، متون گسـت  شرق ةاين ديدگاه و در چارچوب نظري
  .تحليل كرده است

بر همين اساس، معيارهاي غرب براي ارزيابي هنجار و طبيعي بودن يك طـرف و  
يكـي از  . شـود  سنجشـي معتبـر محسـوب مـي     ،ناهنجار و غيرطبيعي بودن طرف ديگر

است كه دانش غـرب دربـارة شـرق، از راه     اين» شناسي شرق«هاي اصلي سعيد در  ايده
نـه  (هـايي   وجود نيامده، بلكه بـر اسـاس افسـانه    ها به اصطالح شرقي واقعي با به ارتباط
سـاختگي   ،كنـد و در نتيجـه   شكل گرفته كه در درون گفتمان غالب عمل مـي ) حقيقت
بر همين اساس، ديدگاه غرب دربارة شرق، نه بـر مبنـاي   . )Sardar, 1999, p. 14( است

ا يـ » هزار و يك شب«هايي نظير  ها و نوشته تانتجربه و برخورد حقيقي، بلكه از راه داس
هاي غرب دربارة شرق و  فرض كه خود بر اساس پيش ؛ منابعيوجود آمده ها به سفرنامه

ها، شرقي در اين پيش فرض. است شكل گرفتهت آن ماهي  از  ؛نـد رتي غريـب دا ها مـاهي
 .انـد  مانـده و نامتمـدن بازنمايانـده شـده     عقـب  ،فاسد و از نظر اجتمـاعي  ،نظر اخالقي

نـدرت بـه عنـوان     هـا بـه   شـرقي «: كند خود بيان مي شناسي شرقطور كه سعيد در  همان
مشـكالتي مـورد بررسـي قـرار      منزلـة  ها بـه  آن ؛اند شهروند يا حتي انسان مشاهده شده

هـا و رسـوم    زشبا ايـن ديـدگاه، ار  ). 207. ، ص1981سعيد، (» اند كه بايد حل شوند گرفته



  237      ...هاي صليبي اي ادبيات جنگ خوانش مقايسه

منزلـة نشـان و دليلـي بـر      بـه  - وجود خارجي ندارد ،كه از نظر غرب -فرهنگي شرق 
  . ماندگي و بربريت شرق مورد مالحظه قرار گرفته است عقب

و  1»شناسـي پنهـان   شـرق «بين آنچه وي آن را  ،شناسي شرقادوارد سعيد در كتاب 
ي تخيلي دربارة شـرق و تأثيرهـاي   ها بين فرضيه ةنامد و رابط مي 2»شناسي آشكار شرق«

و  هاهمـان تصـور  » شناسـي پنهـان   شـرق «بـه عقيـده او،   . شود ي آن، تمايز قايل ميماد
 .مانـد  خياالت دربارة شرق است كه با گذر زمان نسبتاً ثابـت و بـدون تغييـر بـاقي مـي     

شـود كـه در    شناسـي اطـالق مـي    هايي از دانش شرق نيز به نمونه» شناسي آشكار شرق«
در اين ديدگاه، با تغييـر زمـان و بـر اسـاس     . آيد وجود مي هاي مختلف تاريخي به دوره

كنـد؛ در   شناسـي تغييـر مـي    هاي مختلف شرق بروز شكل، هاي تاريخي و فردي ويژگي
بر همين اساس، ). 206. ، صهمان(ماند  بت باقي ميثا» شناسي پنهان شرق«مباني حالي كه 

و تا كنـون  (گرفته  كه در قرون وسطي شكل -اسالم  بارةتصويرهاي اوليه و بنيادين در
 11شـده پـس از    هاي نوشته و رمان» شناسي پنهان شرق«توان  را مي - است) باقي مانده

 هـاي  اي بـر آن تصـوير   مهشناسي آشكار و ادا توان شرق را مي) دو رمان مذكور(سپتامبر 
) پنهان و آشكار(شناسي  در هر دو نوع شرقي كه هاي ويژگياز ميان . شمار آورد اوليه به
  :توان به اين موارد اشاره كرد است، مي مشترك
 ؛تفاوت فاحش بين شرق و غرب و تقابل آن دو  -

 ؛گزينشي عمل كردن  -

 ؛وارونه كردن واقعيت  -

 .ها تعميم ويژگي  -

  . كنند اي منفي از شرق ايجاد و بازنمايي مي كليشه ،با همكاري هم ،اين عناصر
  
  

                                                            
1. Latent Orientalsim 
2. Manifest Orientalsim 
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  شناسي از زمان قرون وسطي  شرق
ويژه دين  به(زمين و اديان اين مناطق  مشرق بارةهاي غرب در دربارة تاريخ آغاز پژوهش

برخـي از  . اتفـاق نظـر وجـود نـدارد    ) اسالم كه دين غالـب مـردم ايـن نـواحي اسـت     
در  ،در آن سـال . داننـد  مـي . م 1250شناسـي را سـال    مطالعات شـرق  پژوهشگران آغاز

هـا و مراكـز علمـي     در دانشـگاه  ،و در انجمن علماي مسيحي تصميم گرفته شد» وين«
وجـود   هـايي را بـه   ، براي آموزش زبان عربـي كرسـي  )مانند پاريس و آكسفورد(بزرگ 
توانست بـه مطالعـة    ن ميشناسان، اين دوره شناخت و آموزش زبا به عقيدة شرق. آورند

اي براي نفوذ در ايـن منـاطق    منزلة وسيله فرهنگ، رسوم و عقايد اعراب كمك كند و به
  ). 30. ، ص1999استون و مورگان، (مورد استفاده قرار گيرد 

هاي دانشي را كـه   كه تمام شاخه شناسي ـ  واژة شرق 1769براي اولين بار، در سال 
در فرهنـگ   -شـد  پردازد، شامل مـي  رق قاره اروپا ميهاي ش به پژوهش دربارة سرزمين

همـين واژه در فرهنـگ علمـي فرانسـه      ،1838در سال  .كار رفت انگليسي آكسفورد به
  .درج شد

دورة  درهاي پـيش از آن و   سال درشناسي را  هاي شرق توان ريشه با اين حال، مي
و جنـوب شـرقي    هاي شرقي با نفوذ مسلمانان به بخش. جستجو كردهاي صليبي  جنگ

زمينـة   هـا  هاروپا و حكومت بر آندلس، ميان مسـلمانان و سـاكنان اروپـايي ايـن منطقـ     
ويـژه   شـرق و غـرب، بـه    تقابـل ). 64. ، ص1376دسوقي، (آمد وجود  برخورد و آشنايي به

كـه   هـايي  ؛ جنگگردد هاي صليبي قرن يازده و دوازده بازمي اسالم و مسحيت، به جنگ
اي  منزلة نشانه هاي صليبي كه غرب آن را به جنگ. طول انجاميد بيش از دويست سال به
ب و تندروي نماياند، به دليل ظهور گروهي از مسيحيان متعص از خشونت مسلمانان مي

. غربي شكل گرفت؛ مسيحياني كه براي سلطه بر سرزمين موعود، به شرق حمله كردند
 وگرفـت   افراد مختلفي را دربرمي ها و ، گروهشدحمله  ها به آنهاي اسالمي كه  سرزمين

 )هاي مختلف هاي متفاوت و حتي فرقه با زبان(شامل مردم خاورميانه و آفريقاي شمالي 
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هاي صليبي كامالً ناديده گرفته شده و مسـلمانان بـه    ها در ادبيات جنگ اين تفاوت. بود
  .اند شكل ماهيتي يكپارچه بازنمايانده شده

اي از اسـالم شـكل    از طرف غرب، تفسير و نسـخه از دوران قرون وسطي به بعد، 
بـا ايجـاد    اين نسـخه و جزئيـات آن،  . گرفت و در اختيار مخاطبين غربي قرار داده شد

. كـرد  در جهت منافع و نيازهاي سازندگان غربي آن عمل مي ،روايت تاريخي ساختگي
هـاي   شـته هـا و نو  كه شـامل نامـه  -هاي صليبي  بيشتر متون ادبي توليدشده دربارة جنگ

هـاي   انـد كـه در كشـور    را كساني نوشته -ها است هاي رسمي و سفرنامه فردي، گزارش
مـدعي  كردند كه  مسلمان حضور نداشتند و بيشتر اطالعات خود را از كساني كسب مي

از طـرف  ). Sardar, 1999, p. 13(انـد   كـرده ه و زندگي اقامت داشتدر اين اماكن  بودند
هـا و   شده در اين زمينه، نظرها، تـرجيح  ناگوني ادبيات نوشتهديگر، به علّت كثرت و گو

را بسيار گزينشي كـرده   ها هاي شخصي نويسنده نيز به اين متون راه يافته و آن قضاوت
هـا   صـليبي «: كند ، بيان ميشناسي شرقطور كه ضياءالدين سردار در كتابش،  همان. است

اي آوردند كـه هـدف آن ايجـاد     هايي افسانه ارمغان نياوردند، بلكه قصه دانشي با خود به
 ).Ibid, p. 20(» كردنـد  كسـاني بـود كـه بـر سـرزمين مسـيح حكومـت مـي         بادشمني 
باعـث ايجـاد    مربوط به آن،است كه ادبيات اهميت يافته هاي صليبي به اين دليل  جنگ

هـا پـس از آن و    بدبينانه و خصمانه دربارة مسلمانان شده؛ تصويري كه تا قرن تصويري
  . اند حتي در عصر حاضر، براي ايجاد دشمني ميان شرق و غرب از آن استفاده كرده

كه قبـل، بعـد و در   -هاي صليبي  هاي مهم و برجستة ادبيات جنگ يكي از ويژگي
منزلـة دو ديـن    بـه (مقايسه و تقابل اسـالم و مسـيحيت    -ها نوشته شد دوران اين جنگ

تصـور غلـط ديگـري كـه در     . مانده جلوه دادن دين اسـالم بـود   و عقب )كامالً متفاوت
چشـم   بسـيار بـه   ،شناسـي  در حـوزة شـرق  ادبيات اين دوره و ساير ادبيـات توليدشـده   

اي از تعاليم انجيل  وآميزه )ص(خورد، اين بود كه اسالم ساخته و پرداختة پيامبر اسالم مي
اين باور غلط، قرآن كـريم منبـع الهـامي بـراي      در نتيجة ).Ibid, p. 16( استو تورات 

مسلمانان نيز در مقام مردمـي جاهـل، خشـن و    . آمد شمار مي كارهاي غلط مسلمانان به
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كلّـي ناديـده گرفتـه     شـان بـه   هاي شخصي شدند و فرديت و ويژگي وحشي نمايانده مي
منزلة  ز آن بهنيز از همان زمان وارد ادبيات و ذهنيت غرب شد و ا» جهاد«مفهوم . شد مي

ايـن  . كـرد  شد كه اسالم براي كشتار غيرمسلمانان آن را تشويق و تبليغ مي عملي ياد مي
دربـارة اسـالم و    - اسـت  ها بعـد توليـد و بازتوليـد شـده     كه تا قرنـ رهاي منفي تصو

هاي صليبي و  با توجه به تاريخ ادبيات جنگ. است را شكل داده منفي يتمسلمانان ذهني
پـس از    ي كـه هاي هايي را در برخي از رمان توان رد پاي چنين كليشه آن، مي هاي كليشه

شناسـي   ادوارد سعيد را دربارة شـرق  ةمشاهده كرد و نظرياست، شده  سپتامبر نوشته 11
  .كار برد ها به پنهان و آشكار در مورد آن

  
  »مرد در حال سقوط«و » تروريست«هاي  بررسي رمان

او . رود جان آپدايك از مشهورترين و پركارترين نويسندگان ادبيات آمريكا به شمار مي
دست  بهت، از واقعي اش »طرفانه بي«و» دقيق«اصطالح  هاي به به دليل توصيفشهرتش را 

دربارة او چنين  - كه يكي از نويسندگان بنام بريتانيا است -مارتين ايمس . است آورده
تواند دربارة آن خود را تا سطح  موضوعي استاد است و ميدر هر ] آپدايك[«: نويسد مي

، آپـدايك  »تروريست«پيش از انتشار رمان . )Amis, 1999, p. 12(» [...]دكتري باال ببرد 
داشـتني را از   قصد داشته است تصويري دوست ،اي با نيويورك تايمز گفت در مصاحبه

در طـول ايـن مصـاحبه، آپـدايك     . بگذاردنمايش  به )McGrath, 2006(يك تروريست 
و ظاهري رمانش، دقت خود را به خواننـده   يسعي داشت با توصيف دقيق جزئيات فنّ

  . وجود آورد القا كند و فضايي باورپذير از داستانش را در ذهن او به
هـا وقـت صـرف     دهد كه چگونه ساعت دقت توضيح مي در اين گفتگو، آپدايك به

ايكس در فرودگاه را ياد بگيرد؛ يـا   ةكار بمب يا اشع ةده تا نحوجستجو در اينترنت كر
جايي كه داستان در آنجـا   -ه تا اطراف نيوجرسياستخدام كرداي را  اينكه چطور راننده

اي  امـا آپـدايك در سراسـر مصـاحبه، اشـاره     ). Ibid(را به او نشـان دهـد    -دهد رخ مي
و (هايي از رمان كه دربارة قرآن، حديث و شـريعت اسـت    كند به اينكه براي بخش نمي
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، از چـه منـابعي اطالعـات    )اي از آن اسـتفاده كـرده   در طول داستان به شـكل گسـترده  
برگرداندن  كند كه دانشجويي براي آپدايك تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي. دست آورده به

: كنـد  وي همچنـين اضـافه مـي   . متن عربي قرآن به انگليسي، به او كمـك كـرده اسـت   
هـاي زيـادي از آن يـا     بخـش . ها فهميدني نيست هاي قرآن براي غربي بسياري از بخش

هاي زيادي از آتش جهـنم در   توصيف. شاعرانه است و مبهم يحقوقي است يا به شكل
بـيش از يـك    ،نوشند كافران آهن مذاب مي گونهچ خورد؛ توصيف اينكه چشم مي آن به

اين كتاب، كتابي لطيف و دوست داشتني نيسـت؛ اگرچـه   . بار در اين كتاب آمده است
  ).Ibid( اي سخاوتمندانه يافت توان وعده بعد مي ةدر آي

-سالة مسلمان كه مـادرش ايرلنـدي   18رماني است دربارة احمد، پسر  تروريست
ـ  . ويي مصري بوده استآمريكايي و پدرش دانشج ر او نسـبت بـه   جدال درونـي او، تنفّ

، »صـراط مسـتقيم  «زوال و انحطاط آمريكا، تالش او براي گام برداشـتن در   روبه ةجامع
ـ       ،و در نهايت ،عطش او براي بهشت ات تبـديل شـدن او بـه تروريسـت و عامـل عملي

معلم يهودي احمد  .شود ها پرداخته مي هاي اصلي رمان است كه به آن انتحاري، موضوع
گيرنـد و بـا هـم     و شيخ مسلمان و مذهبي او، در طول داستان در مقابل هـم قـرار مـي   

كند احمد را با تشويق  كه معلم يهودي سعي مي بدهدنشان نويسنده شوند تا  مقايسه مي
تحصيل، به سوي زندگي طبيعي هدايت كند؛ در حالي كه معلـم مسـلمان او را    ةبه ادام

  . كند اري دعوت ميحبه اعمال تروريستي و انت
اسـتاد   هـا  تصوير كشيدن تروريسـت  در به«، نيويوركر ةعاي مجلاددان دليلو كه به 

مـدرن ادبيـات آمريكـا     نويسـندگان پسـت   از مشـهورترين  ،)Anderson, 2007(» است
دربارة زندگي گروهـي از مـردم آمريكاسـت كـه     » مرد در حال سقوط«. رود مار ميش به

هـاي مختلـف    نويسنده با تغييـر در بخـش  . اند سپتامبر زنده مانده 11هاي  پس از حمله
كـه يكـي از رباينـدگان    ـ د  اهاي حمـ  هايي ازديدگاه روايت داستان، خواننده را با بخش

هـا جريـان    اين بخش. كند آشنا مي ـ  سپتامبر است 11تروريستي  يها هواپيماهاي حمله
فكري او، خاطرات گذشته و حركـت او از هـامبورگ بـه فلوريـدا تـا لحظـه برخـورد        
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نويسنده در نظر داشته است، خواننده خود . شود هاي دو قلو را شامل مي هواپيما به برج
درت به عمليات تروريستي آشـنا  براي مبا) در مقام يك مسلمان(د اهاي حم را با انگيزه

  .كند
  

  ها تحليل رمان
 مرد در حال سقوط

، ايـن اسـت كـه    كـرد توجـه   بـه آن شناسي بايـد   شرق ةهايي كه در مطالع يكي از جنبه
موارد در رويارويي با شـرق و بازنمـايي آن در روايـت، خـود را      بيشترشناس در  شرق

ذهن و قلب انسان شرقي نفـوذ كنـد و    تواند به درون كه مي اي ؛ راويدندا مي داناي كلّ
اصـطالح   در عين حال، از ديـدگاه بـه  . هاي او را بازنماياند ها، تفكرات و خواسته انگيزه
كه انسان شرقي فاقد پيچيدگي و هوشمندي انسان غربي اسـت،   شناسان، از آنجايي شرق

ن بازنمـايي را  مستشرق غربي كار مهم اي ؛ به همين دليل،توانايي بازنمايي خود را ندارد
  . گيرد عهده مي به

، بـه سـاخت   )به معناي فوكويي آن(تواند عالوه بر انتقال دانش  روايت داستان مي
از روايـت  . هـا باشـد   منزلة منبعـي بـراي درك و دريافـت معنـي     بههويت كمك كند و 

 & Ambrosini(توان مانند ابزاري براي ساختن و تبادل معني و دانش استفاده كـرد   مي

Bowma, 2001, pp. 811-829 (ها و باورهاي مشخصي را انتقال و ارتقا داد و ارزش.   
با انتخاب شيوة روايي، همـين رويكـرد را    ،مرد در حال سقوطدان دليلو در رمان 

هاي مسلمان داسـتان خـود را    گيرد و با لحني مطمئن و البته منفي، شخصيت درپيش مي
حامد و ساير دوستان مسلمان و تروريستش آگـاهي   هاي دليلو به انگيزه. كند معرفي مي
هـاي   جاي يكـي از شخصـيت  به ي را دارد كه خود را اياو همچنين اين توان. كامل دارد

اين شيوة روايـي بـه   . في كندمسلمان زن داستان بگذارد و او را نيز به خوانندگانش معرّ
وژي مسلمانان را به همـان  ها و ايدئول ، ارزشها هعقيد كهدهد  نويسنده اين امكان را مي

به همين دليـل، روايـت داسـتان بـه توليـد و بازتوليـد       . دكنخواهد، ارائه  كه مي يشكل
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هـاي اصـلي    پردازد و بازتابي از حقايق زندگي شخصيت شناسانه مي گفتمان غالب شرق
  . داستان نيست

نيـز   مـرد در حـال سـقوط   كـه در كتـاب   -شناسـان   هاي شرق يكي ديگر از روش
طرف نشان  كند خود را ناظري بي شناس سعي مي اين است كه شرق -خورد م ميچش به

شناسان جديد، بر خالف  شرق: نويسد مي شناسي شرقضياءالدين سردار در كتاب . دهد
گرفتنـد، سـعي    اسالف خود كه موضع مشخص و صريحي را دربارة اسالم درپيش مـي 

   .)Sardar, 1999, p. 57(باشند اي داشته  طرفانه كنند ظاهر بي مي
هاي داستان به نام مارتين، براي معرفي موضع مسلمانان  دليلو از يكي از شخصيت

با استفاده از مارتين، تصوير منفيِ مسـلمانان   كوشد ميرسد او  نظر مي به. كند استفاده مي
وجود بيـاورد كـه نويسـنده در     ر را در خوانندگان بهكم اين تصو را تعديل كند يا دست

عمـد، بـر عهـده     امـا در رمـان، ايـن كـار بـه     . اي دارد طرفانـه  مسلمانان، موضع بيبرابر 
اي  هاي تروريستي بوده و سـابقه  شخصيتي گذاشته شده است كه در گذشته عضو گروه

هاي داستان، تنها مـارتين نسـبت بـه     در ميان شخصيت. مبهم و در عين حال منفي دارد
در طـول داسـتان، خواننـدگان متوجـه     . هواپيماربايان مسلمان احساس همـدردي دارد 

كه در مناطق مختلف بـه  -فاشيستي هاي ضد در گروه 1960شوند كه مارتين در دهة  مي
ايـن  «: گويـد  مارتين مي. ت داشته استاليفع -كردند مبادرت ميهاي تروريستي  عمليات

. )Delillo, 2007, p. 185(» دارنـد  70و  60هاي دهه  هايي با راديكال جهادگران شباهت
» مسـلمانان تروريسـت  «او را از  -كـه اروپـايي اسـت   -در نهايت، نژاد و مليت مارتين 

بـراي  . رمان ديد هاي مختلفي در موقعيت توان در رد پاي اين ادعا را مي. كند متمايز مي
] مـارتين [شـايد  «: كنـد  بـا خـود فكـر مـي    ) هاي داسـتان  از شخصيت(وقتي ليان مثال، 

يكي از ما كه به خدا اعتقاد ندارد، غربي و سفيد ... او يكي از ماستا ام ،تروريست بوده
   .)Ibid, p. 249(» پوست است
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ش مسلمانان و توح  
رحمـي و وحشـيگري مسـلمانان در مقابلـه بـا رفتـار        بـي  مرد در حال سقوطدر رمان 

و  هـا  ها و مليت در اين رمان، افرادي از قوميت. گيرد ها قرار مي آمريكايي ةدوستان انسان
هـاي مسـلمان داسـتان بـه شـكل       خورند؛ اما تنهـا شخصـيت   چشم مي اديان مختلف به

وجـود  (ع فرهنگـي و مليتـي در آمريكـا    تنو ةنويسنده با ارائ. اند تروريست تصوير شده
وجـود   ر را بـه ايـن تصـو   ،كنـد  سعي مـي ) مانانها، التينوها و حتي مسل ها، يوناني روس

در مقابـل   ،ها و همين رفتار، از آن شوند را پذيرا ميها مردم مختلف  اورد كه آمريكاييبي
ـ و منزلة دشمنان صـلح   گناهي ساخته است؛ قربانياني كه به قربانيان بي ،مسلمانان امنيت 

ي مسلمانان با ساير ملل دنيـا تـا حـد   تفاوت ماهوي . اند بازنمايانده شده» دنياي متمدن«
» ها پيـدا كـرد   اسمي براي آن شود نمي«: گويد مي) هاي داستان از شخصيت(است كه آنا 

)Ibid, p. 81 (   در خودشـان زاد و ولـد  عفونـت ويروسـي كـه    «و نينا مسـلمانان را بـه 
  ).Ibid, p. 141(كند  ، تشبيه مي»كنند مي

كننـد،   ها استفاده مي ز آن براي توصيف شرقيا ها يكي ديگر از نمادهايي كه غربي
طور كه سـعيد در   همان. زنان شرقي استاز ويژه  به ،آلود از شرق تصويري شهوت ةارائ

نماينـدة شـهوانيتي نامحـدود و در    ] زن شـرقي [«: كند خود به آن اشاره مي شناسي شرق
 .p ,1987(» تسـليم و مطيـع اسـت   بيش از هر چيـزي   ،بيش نادان بوده و عين حال، كم

207(.  
دهـد، بـا گفتـة سـعيد تطـابق       از زن شرقي ارائه مي ش،دليلو در رمانتصويري كه 

هاي جسماني  شود، غير از توصيف تنها زن مسلماني كه در رمان معرفي مي. زيادي دارد
)Delillo, 2007, p. 81( هـاي   در حالي كـه سـاير شخصـيت   . هويت و شخصيتي ندارد

  . تي مشخص و مستقل دارندو شخصي ذهنيتغربي داستان، هويت، 
 ،شـرق . شناسي، تقابل شرق و غرب است هاي برجسته در شرق يكي ديگر از نكته

شـود، در حـالي كـه غـرب نمـاد و معيـار        افتاده، مستبد و غيرعادي نمايانـده مـي   عقب
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در واقع، تصوير شرق، تصويري وارونه و كاريكـاتوري از  . دموكراسي و پيشرفت است
  . پيشرو و متمدن غربي است فرهنگ

، براي مقايسه بـين شـرق و غـرب، از گفتگـوي بـين      مرد درحال سقوطدر رمان 
بـراي مثـال، فلـورانس بـا اشـاره بـه مسـلمانان        . شود استفاده ميهاي داستان  شخصيت

ها ضد تمام چيزهايي هستند كه ما نمادي از آن هستيم؛ اما به خدا اعتقـاد   آن«: گويد مي
  ). Ibid, p. 113(» دارند

مـدني   ةهـا و جامعـ   مسلمانان در تقابل بـا تمـدن، ارزش   طور كه اشاره شد، همان
كنـد؛   ها اشـاره مـي   نينا به تفاوت ذاتي مسلمانان و آمريكايي. شوند غرب بازنمايانده مي
او، به دليل ناتواني مسلمانان در تشكيل جامعه مدني، اشـتياق آنـان    ةتفاوتي كه به عقيد

يك طـرف سـرمايه، تـالش، تكنولـوژي،     «: هاست ماندگي دروني آن و عقببراي مرگ 
تنها تعدادي كه مشـتاق مرگنـد   ،طرف ديگر و دارد قرار پليس و زندانت، قانون، مدني «

)Ibid, p. 57 .( ال و      ةدر حالي كـه غـرب در توسـع   اين يعني علمـي خـود هميشـه فعـ
  . پوياست، شرق در گذشتة بدوي خود درمانده است

هـاي دور   زمـاني دارد و در گذشـته    تي مـاوراي شناسانه، شرق ماهي ر شرقتفكّدر 
هـا   شناسانه و نژاد شرقي هاي زيست ماندگي به ويژگي اين عقب. خود منجمد شده است

بر همين اساس، عرب معاصـر بـه همتايـان    . )Said, 1987, p. 206(شود  نسبت داده مي
ندازه نامتمـدن، غيـر عـادي و غيرمنطقـي     خود شباهت دارد و به همان ا ةاعصار گذشت

] مسـلمانان [هـا   علـت سـقوط جوامـع آن   «: گويـد  باره مـي  براي مثال، نينا در اين. است
اي زنـدگي   بسـته  ةها در جامعـ  آن. ت خودشان استتاريخ و ذهني. دخالت غرب نيست

  » نـد ا انـد يـا بـراي آن تالشـي نكـرده      چون نخواسـته  ؛اند داشتهها پيشرفت ن آن. كنند مي
)Delillo, 2007, p. 57(.  
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ت تحريف واقعي  
ـ  هاي شرق ترين ويژگي يكي از مهم بـر همـين اسـاس،    . ت اسـت شناسي، تحريف واقعي

نـه بـر مبنـاي     ،نـد كـه روايـت آن از تـاريخ    نك اي از اسالم خلق مي نسخه انشناس شرق
بـه اثبـات    انايـن مستشـرق  گويـا  حقيقت، بلكه بر اساس نيازها و عاليق غرب اسـت؛  

دنعاهاي خود نيازي نداراد .  
 -شـد  هاي صليبي تبليغ مـي  كه از زمان جنگ-يكي از باورهاي غلط دربارة اسالم 

. كند ترويج مي مسلمانان رابا مسيحيت قرار دارد و كشتن غير برابر اين بود كه اسالم در
ع تأكيـد زيـادي   پردازان غربي نظير هانتيگتون و لوئيس نيز بر اين موضو برخي از نظريه

يكي داراالسالم اسـت  «: شود تقسيم مي دارند كه از ديدگاه مسلمانان، دنيا به دو قسمت
و ديگـري   نـد ك از نظـر شـرعي و حقـوقي، قـوانين اسـالمي حكومـت مـي        ،كه در آن

طور دائم جهاد برقرار است؛  بين اين دو، به. نشده است] مسلمانان[دارالحرب كه تسليم 
 ،هـاي كوتـاه   بـس  اگرچه گـاهي آتـش  . كند جهادي كه قوانين شريعت آن را تحميل مي

اين ستيز تا زماني كه كالم خداوند بـه گـوش تمـامي مخلوقـات     . دكن ايجاد مي اي وقفه
  .)Lewis, 1998, p. 121(» شتبرسد، ادامه خواهد دا

بـراي  . اين باور را بقبوالنند كنند، ميدر هر دو رمان مورد بحث، نويسندگان سعي 
داننـد؛   ايمان مي ها و مسيحيان را بي ، مسلمانان يهوديمرد در حال سقوطمثال، در رمان 

مختلفـي   هـاي  بـاره مثـال   در ايـن . ها را با جهاد ازبين ببرند كساني كه مسلمانان بايد آن
ها قبل از  اسالم جدال با دشمن است، دشمن دور و نزديك؛ يهودي«: دكرتوان ارائه  مي

انگيـز هسـتند و بعـد از آن هـم      هـا و نفـرت   همه، به خاطر اينكه علت تمـام نـابرابري  
   .)Delillo, 2007, p. 100(» ها آمريكايي
پيروان ساير اديان و افراد بيام گناه و غيرنظـامي   ا جهاد به معناي اعالم جنگ ضد
اشـاره  » اهـل كتـاب  «طور خاص به يهوديان و مسيحيان با عنـوان   به قرآن كريم. نيست

در زمـان   )ص(پيامبر اسالم. كند؛ كساني كه بايد حقوق و دينشان محترم شناخته شود مي
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ها  ها يا كنيسه ت شناخت و مسلمانان را از تخريب آنرسمي كليساها را بهحكومت خود، 
  .)Sardar, 1999, p. 17(بر حذر داشت 

آيـاتي از   ،ها پيش از انجام اعمال تروريستي دليلو همچنين با بيان اينكه تروريست
كنندة خشونت و  كند به خوانندگان القا كند كه قرآن ترويج خوانند، سعي مي قرآن را مي

هـاي   براي مثال، وقتي حماد و دوستانش خود را براي حملـه . ان استكشتار غيرمسلمان
 .)Delillo, 2007, p. 105(» خوانند را مي 1آيات شمشير قرآن«: كنند تروريستي آماده مي

ير، قصد دارد به آيـات قـرآن كـريم    شويسنده با استفاده و اشاره به شمرسد، ن نظر مي به
. وجـود نـدارد  » آيات شمشير«ببخشد؛ در حالي كه در قرآن آياتي با عنوان  لحني خشن

جهـاد   )ص(از ديدگاه پيامبر اسـالم . خورد چشم مي اين ديدگاه دربارة مفهوم جهاد نيز به
با ايـن حـال، دليلـو در رمـان خـود      ). 1. ، ص1، ج1369عاملي، (است جهاد با نفس  ،اكبر
كردنـد كـه بـه معنـاي      اكبر دستورهايي دريافت مي ها براي اجراي جهاد آن«: نويسد مي

امـا جهـاد بـه    ). Delillo, 2007, p. 219(» جاري كردن خون خود و خون ديگران است
. گنـاه و سـتمديده اسـت    معناي مبارزه و جنگ در راه خدا و بـراي دفـاع از مـردم بـي    

 افـرادي كـه   وهاي غيرطبيعي  همچنين در اين آثار، مسلمانان در هيئت افرادي با ويژگي
كه است در رمان دان دليلو، حماد، مسلماني . شوند توصيف مي دارند، مشكالت روحي

كشتن مـوجي  «او همچنين از ). Delillo, 2007, p. 105(» كند با طبيعي بودن مبارزه مي«
آورد  او به يـاد مـي  . برد و يادآوري آن لذت مي) ibid, p. 221(» از پسران شيعة مسلمان

كه در زمان جنگ -حماد . )Ibid, p. 262(را كشته است » ايراني ةپسران شيع«كه چطور 
جنگيـده و اكنـون يكـي از رباينـدگان هواپيمـاي يـازده        ايران و عراق، براي عراق مـي 

بـراي دوسـتانش از    او«آورد؛  يـاد مـي   جنگ با ايران را به هايي از صحنه -سپتامبر است
هـا كليـدهايي    كردنـد؛ آن  مين آن را خنثي مـي  نوجواناني تعريف كرد كه با پريدن روي
دليلو همچنين بـه مخاطبـان   ). Ibid, p. 101(» براي باز كردن در بهشت به گردن داشتند

» مسـلمانان مشـتاق مرگنـد   «مسلمانان اشتياق زيادي براي مردن دارنـد؛  : گويد خود مي

                                                            
1. Sword Verses 
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)ibid, p. 59( .ي پالسـتيكي كليدها« ،در اين رمان، انگيزه مسلمانان براي مردن «)ibid, 

p. 305 ( بهشت براي باز كردن دراست؛ كليدهايي .  
كـه بـا پريـدن روي مـين آن را      -توصيف دليلو از سربازان ايراني  ،رسد نظر مي به

، 1لوليتـاخواني در تهـران  هـايي نظيـر    از كتـاب  - كردند و كليد بهشت داشتند خنثي مي
. نوشتة افشـين مولـوي گرفتـه شـده اسـت     ، 2زيارت ايرانينوشتة آذر نفيسي، يا كتاب 
ايراني كليد بهشـت بـر گـردن     ةسال 16تا  10سربازان : نويسد نفيسي در كتاب خود مي

افشين مولوي نيز در سخنان مشابهي دربارة اين كليدها، راجـع  . )p. 209 ,2003(داشتند 
ايي بـراي  كردند و كليـده  با پريدن روي مين، آن را خنثي مي: نويسد هايي مي به بسيجي

   .)p. 256 ,2002(بهشت داشتند 
هايي نظير دو كتاب ياد شـده، اعتبـار چنـداني     ه اين است كه كتابقابل توج ةنكت
 منزلـة  بـه هايي با ايـن مضـمون را    هر دو نويسنده و بيشتر نويسندگاني كه كتاب. ندارند

. دارنـد سياسـي مشـابهي    ةانـد، پيشـين   چاپ رسانده خاطرات خود در خارج از كشور به
ها به جاي رويكردي فرهنگي و ادبـي، بيشـتر دسـتور كـاري      اين كتاب ،رسد نظر مي به

باره اين است كه اين نويسندگان پس از انقالب ايران و  ديگر در اين ةنكت. سياسي دارند
هايشان  هايي را كه در كتاب اند يا داستان كرده يا در زمان جنگ، يا در كشور زندگي نمي

همچنين رزمندگان . اند حاضر نبودهاند كه خود در آنجا  د، از افرادي شنيدهكنن روايت مي
اند  عاهايي نظير وجود كليدهاي بهشت را كامالً رد كردهايراني اد)Marandi, 2008(.   

  
  تروريست

  تخطا در ترجمه، گزينش آيات و تحريف واقعي: بازنمايي قرآن
 ةاو بارهـا برنـد  . رود شمار مي آمريكايي بهآپدايك از نويسندگان مشهور و پركار معاصر 

، تروريسـت در ابتداي رمان . هاي معروف ادبي، از جمله جايزه پوليتزر شده است جايزه

                                                            
1. Reading Lolita in Tehran 
2. Persian Pilgrimage 
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تشكر » ص ارزشمندش در عربي و قرآنراهنمايي و تخص«آپدايك از شادي ناصر براي 
ام . هاي انگليسي قرآن از ترجمه جـي  براي نقل قول« :دكن نشان ميكند، سپس خاطر  مي

 ةنكتـ . )Updike, 2006(» اسـتفاده شـده اسـت    1956 2داوود. جي. و ان 1861 1رادول
يك يهودي عراقي اسـت كـه بـا    ، ي كه بايد درنظر گرفته شود، اين است كه داوودمهم

  . شهرت رسيده است به »هزار و يك شب« ةترجم
 ،حـذف  مترجمـان از « :نويسـد  دربارة ترجمه داوود از قرآن مـي ضياءالدين سردار 

س مسـلمانان  تحريف و خطا در ترجمه براي ايجاد انحراف در پيام و معناي كتاب مقد
هـاي   تـرين ترجمـه   كه از معروف-داوود از قرآن را  ةبراي مثال، ترجم. اند استفاده كرده

جمـه معنـاي اصـلي قـرآن را بـا      اين تر. درنظر بگيريد -انگليسي موجود از قرآن است
معنـاي   ،شود اغلب، تغيير معناي يك كلمه باعث مي. كند هاي مختلف تحريف مي شيوه

تـرين ترجمـة    كه معروف-خوانندگان اين ترجمه از قرآن [...]. برعكس شود  آيه كامالّ
كنند كه اين كتـاب مقـدس از خشـونت و تبعـيض      طور برداشت مي اين -موجود است

 ةداوود با تحريف در ترجمـ «: گويد سردار در ادامه مي .)2004(» كند ميجنسي حمايت 
عنوان آيات  ةي در ترجماين موضوع حتّ. دهد باري به آيات آن مي قرآن، لحن خشونت

  . )Ibid(» خورد چشم مي نيز به
موجود اسـت؛ امـا آپـدايك از ايـن ترجمـه اسـتفاده        هاي معتبري از قرآن ترجمه

. ، از منابع غربي استفاده كرده اسـت براي نوشتن دربارة اسالمكند كه  و تأكيد ميكند  مي
حديث و  ةي از يك منبع اسالمي هم براي ترجمه و تفسير قرآن و ارائهمچنين وي حتّ

تواند به اين معنا باشد كه قصـد نويسـنده    اين موضوع مي. شريعت استفاده نكرده است
با نگـاهي  . هاي اسالمي بوده است رات و آموزهاز تفكّتحريف آگاهانه و بازنمايي منفي 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه آپـدايك از دو روش بـراي        به آيات مندرج در اين رمان، مـي 

 ةشـد  تحريـف  ةاو عالوه بر اسـتفاده از ترجمـ  . تحريف معناي آيات استفاده كرده است
از آيـاتي اسـتفاده    ،در بيشتر مـوارد  .كند قرآن، از آيات هم به شكل گزينشي استفاده مي

                                                            
1. J. M. Rodwell 
2. N. J. Dawood 
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گيرد  نويسنده اين حقيقت را ناديده مي .شده است كه ربطي به موضوع مورد نظر ندارد
مورد نظر در چـه   ةاين است كه خواننده بداند آيكه بهترين راه براي تفسير آيات قرآن 

  .)Ramadan, 2008(زمان و چه شرايطي بر پيامبر نازل شده است 
 ةخورد، استفاده گسـترد  چشم مي بسيار به تروريستهايي كه در رمان  يكي از نكته
. نويسـد  آپدايك آيات قرآن را با تلفظ انگليسي آن مـي . است 1گرداني نويسنده از نويسه
اين نكتـه  «: هاي خود بيان كرده است كه دانشي از اسالم يا عربي ندارد وي در مصاحبه

توانم آن را تلفظ كنم، وجـدانم را   گنجانم كه حتي نمي م ميهايي را در كتاب كه من كلمه
معناي مورد نظرش  ،دهد اين كار به نويسنده امكان مي .)McGrat, 2006(» دهد آزار مي

غربي به آيات يا معناي آن  ةبه اين ترتيب، از آنجايي كه خوانند. را به آيات نسبت دهد
براي مثال، در جايي كه . آورد فراهم ميدسترسي ندارد، نويسنده زمينه را براي تحريف 

و ان «: فرمايـد  تغابن هسـتند كـه مـي    ةسور 14ة رشيد و احمد در حال خواندن آي شيخ
اگر گذشـت و بخشـايش پيشـه    : يعني(» تَََعفوا و تَصفحوا و تغفروا فان اهللا غفور رحيم

به شكل ديگـري  ، آپدايك آيه را )كنيد و درگذريد، خداوند هم آمرزنده و مهربان است
از زنـان و جسـم نامقـدس و    ! پرهيـز كنيـد و بگريزيـد   «: نويسـد  كند و مـي  ترجمه مي
 . )Updike, 2006, p. 106(» سبكبال و مستقيم به بهشت سفر كنيد! ناپاكشان

كنـد ديـدگاه اسـالم نسـبت بـه زن را       خـود سـعي مـي    نويسنده بارهـا در رمـان  
مثال، در بخشي از رمان، وقتي احمد در قرآن براي . آميز جلوه دهد آميز و توهين تبعيض

كنـد،   اي كه پيـدا مـي   گردد، به گفتة نويسنده، تنها آيه اي دربارة زنان مي به دنبال توصيه
اشاره شـده؛ واقعيـت    زنان) Ibid, p. 154(» ناپاكيآلودگي و « اي است كه در آن به  آيه

  . اي در قرآن وجود ندارد اين است كه چنين آيه
  
  
  

                                                            
1. Transliteration 
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  بازنمايي قرآن و اهل كتاب 
هاي صليبي، برخي از مسيحيان سعي داشتند ايـن   طور كه گفته شد، از زمان جنگ همان
وجود آورند كه اسالم، مسلمانان را به كشتن غيرمسلمانان تشويق و ترغيب  ر را بهتصو
 اين باور در رمان آپدايك هم. است كنندة خشونت و كشتار كند و آيات قرآن ترويج مي

شود،  گذاري آماده مي براي نمونه، در جايي از رمان، وقتي احمد براي بمب. وجود دارد
اشـاره بـه   [پيـروان او  «: كند فتح اشاره مي ةسور 29 ةاش به آي در گفتگو با معلم يهودي

 .)Ibid, p. 290(» مهربانندبر كافران بسيار سختگير و با يكديگر بسيار ] )ص(پيامبر اسالم
رحمي نسبت به سـاير اديـان مجـاز     كند كه در قرآن بي متن چنين برداشت مي ةخوانند

ه به دسـت مسـلمانان كـه پـس از     اي است به فتح مكّ باال اشاره ةآي اما. شود شمرده مي
ريزي انجام شد  اين فتح بدون جنگ و خون. شكستن پيمان كفّار با مسلمانان اتفاق افتاد

اي از  عنوان آيه اي را به در جايي ديگر، آپدايك جمله .بخشيد دشمنانش راو پيامبر تمام 
امـا خـدا بهتـرين    . و يهوديان مكر كردند و خدا مكـر كـرد  «: نويسد آورد و مي قرآن مي

كنـد بـه    اين جمله اشاره مـي . اي وجود ندارد ؛ اما در قرآن چنين آيه»مكركنندگان است
، 1403طباطبـايي،  (فرمايد  ميقريش اي از قرآن كه در آن خطاب به يكي از قبايل كافر  آيه
و كفار مكر ورزيدند و خداوند در پاسخشـان مكـر آورد و امـا خـدا     «: )474. ، ص18. ج

   .)54: آل عمران(» بهترين مكركنندگان است
  

  بازنمايي پيامبر
كه آنچـه   منعكس شده استشناسي، چنين  در متون مربوط به مطالعات شرق ،از گذشته

هاي ذهن اوست كه  پيامبر به عنوان كتاب مقدس آورده، كتابي الهي نيست، بلكه ساخته
كنند  اين متون پيامبر را شاعر معرفي مي. با استفاده از انجيل و تورات شكل گرفته است

براي نمونه، . در رمان آپدايك، بارها به اين باور غلط اشاره شده است. رسول خداو نه 
نويسنده در متن [كرد به كلمات پيامبر  سعي مي] احمد[او «: خوانيم ز رمان ميدر جايي ا

» هـا را بـا منطقـي انسـاني بيـاميزد      ماليمت ببخشد و آن] دكن ميبه آياتي از قرآن اشاره 
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)Updike, 2006, p. 5( .منزلة عملي كه پيامبر آن را در  در جايي ديگر، احمد از جهاد به
   .)Ibid, p. 165(زند  ند، حرف ميك تشويق مي) قرآن(كتاب 

خشونت آميـز  «كند كه زبان و لحن قرآن  اين نويسنده بارها در رمان خود ادعا مي
يا در جـايي ديگـر، احمـد احسـاس     . )Ibid(وابسته است » و محتواي آن به هجاهايش

وجـود دارد  » مـاهيتي ساديسـتيك  «بسياري از آيات قـرآن  » استهزاآميز«كند در لحن  مي
)Ibid, p. 74( .عمـد بسـياري از آيـات     نويسنده همچنين با استفاده از آيات گزينشي، به

   .گيرد كند، ناديده مي گناه را محكوم مي قرآن را كه كشتن افراد بي
  

  تروريست و بازنمايي مسلمانان 
 هـايي از  هاي مسلمانان، ويژگي ، ويژگيمرد در حال سقوطنيز مانند رمان  تروريستدر 

ات فردي و شخصي، به همگـي  تعيين شده است و بدون در نظر گرفتن خصوصيپيش 
ها پيش فرقي ندارند و بـه همـان    اعراب معاصر با اعراب قرن. شود ها تعميم داده مي آن

شـوند كـه انگـار     اي تصـوير مـي   به گونه» انمسلمان«. مانده و بدوي هستند اندازه عقب
منطقي، غيرطبيعي و وحشي هستند؛ كساني كـه  ها غير هاي فردي ندارند؛ تمام آن ويژگي

، نمونة ايـن  تروريستدر رمان . اند مردن ةكشند و خودشان هم آماد راحتي بقيه را مي به
يكـي از  . روحـي مشـكل دارد   نظـر نوجـوان مسـلماني كـه از     ؛ها احمد است توصيف
ي مـردن  ها اشتياق زيادي برا كتاب، اين است كه آنهاي بارز مسلمانان در اين  توصيف
مسـلمانان   ةدر اين رمان، انگيـز . )Ibid, p. 129(» ها اهميتي ندارد براي آنمردن «: دارند

در رمـان  . شده است عنوان )Ibid, pp. 69, 104, 167(» هاي بهشتي حوري«براي مردن 
هـاي بهشـتي،    رشيد كه معلم ديني احمد است، ضمن اشاره به حـوري  ، شيختروريست

، از جذابيت بهشت بـراي مـردان   »حوري«متفاوت از كلمه  هاي تفسير ةبا ارائ :گويد مي
شناسان نسبت به  اي شرق بازتابي از ديدگاه كليشه ،اين ديدگاه. جوان كاسته خواهد شد

ها افرادي شـهوترانند كـه حتـي وقتـي      شرقي ،ها معتقدند آن. ها و مسلمانان است شرقي
 . شهواني دارند هايي جنگند، انگيزه براي آرمان مقدس خود مي
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شـود كـه بـه     شناسانة بسياري ديده مي ، نمادها و تصاوير شرقتروريستدر رمان 
كنـد   نويسـنده در طـول داسـتان سـعي مـي     . كنـيم  اختصار اشـاره مـي   ها به برخي از آن
. هاي مسيحي و يهودي قرار دهد هاي مسلمان داستان را در تقابل با شخصيت شخصيت

و غـرب بـه    )Ibid, p. 144(» دوسـت كشوري درستكار و «ان در اين اثر، آمريكا به عنو
مانـده   عقـب  ،عنوان نمادي از پيشرفت و پويايي معرفي شده است؛ در حالي كـه شـرق  

، معلم 1به همين دليل، جك لوي. كند توصيف شده و قلمروي كه جهالت را تشويق مي
ـ  تحصيل در دانشـگاه تشـويق    ةكند او را به ادام سعي مي ،يهودي احمد ا شـيخ  كنـد؛ ام

بر . درس را ترك كرده، در عمليات تروريستي شركت كند ،كند مسلمان به او توصيه مي
آورد، تـرس او از ايـن    اساس داستان، دليلي كه شيخ بـراي تـرك تحصـيل احمـد مـي     

، تأثيرات ودهاي مذهبي او ش تحصيالت آكادميك باعث تقويت شك«موضوع است كه 
در جاي ديگري از داستان، احمد با خود فكـر  . )Ibid, p. 34(» منفي در پي داشته باشد

صراط مسـتقيم او را  ... كند بيشتر باورهاي مذهبي او را تضعيف مي تحصيالت«: كند مي
آپدايك در جايي هـم ادعـا   . )Ibid, pp. 212-213(» برد تري مي به سوي ديگر و خالص

كشـتار ديگـران    گنـاه و  بـي  كند كه مسلمانان از دانش و آموزش براي كشـتن افـراد   مي
در دنياي امروز، قهرمانان مقاومـت اسـالمي در برابـر شـيطان بـزرگ      «: كنند استفاده مي

نظير كـامپيوتر و هواپيمـا و    ن سابق هستند كه در استفاده از ابزارهاييادكترها و مهندس
  .)Ibid, p. 139(» استادندبمب 

مسـلماني مصـري اسـت و     كـه -آپدايك در اين رمان، جك لوي را با پدر احمد 
ترزا مادر احمد بارها پـدر مسـلمان او    .كند مقايسه مي -خانواده خود را رها كرده است

توصـيف  ) Ibid, p. 87(» مسـئوليت، فرصـت طلـب و ضـعيف     بـي «را به عنوان فـردي  
بـه دليـل   «با اينكه جك لوي رفتارهاي مناسـبي نـدارد،   از نظر او، كند؛ در حالي كه  مي

» ت او كه ريشه در يهوديتش دارد، همسرش را هرگز ترك نخواهد كرداحساس مسئولي
)Ibid, p. 122( .هــاي  دليــل ازدواج تــرزا بــا پــدر احمــد كــامالً بــا كليشــه همچنــين

                                                            
1. Jack Levy 
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مي او جهان سـو  و متفاوتعالقه به او به خاطر ظاهر «: شناسانه قابل انطباق است شرق
   .)Ibid, p. 86(» خواستم با ازدواج با او نشان دهم كه چقدر آزاده و آزادانديشم مي .بود
  

  برآيند
هـا   اين ديدگاه. هاي مشخصي دربارة اسالم وجود دارد ها و ديدگاه فرض در غرب، پيش

طور كـه جكسـون    همان. كنند اي تحليل و بررسي مي اسالم را به شكل دلخواه و سليقه
اي از تصـاوير بسـيار    اب، مسلمانان و افراد خاورميانه بـه شـكل تـوده   اعر«: كند بيان مي

رات و د كه معمـوالً حاصـل انبـوهي از تصـو    نشو منفي از خشونت و خطر نمايانده مي
ايـن  يي كـه در  هـا  در رمان. )p. 65 ,1996(» حقيقياي  خاطرات جمعي است، نه تجربه

تي مـاهي  )هـاي صـليبي   دوران جنـگ مانند ادبيات (، اعراب و مسلمانان تحليل شد مقاله
تمام مسلمانان عرب و اعـراب همگـي تروريسـت نشـان      .پارچه دارند دست و يك يك

هـاي صـليبي و پـس از     رسد، تصور غالب در ادبيات دوره جنگ نظر مي به. اند داده شده
خـود بـه آن اشـاره     شناسـي  شـرق اي است كه سردار در كتـاب   سپتامبر، همان نكته 11
هـا در ديـن    دار هستند؛ ريشه اين نـاراحتي  سلمانان افرادي ناراحت و مشكلم«: كند مي

 .)p. 82 ,1999(» هاست نامتمدن آن

هاي سلمان رشـدي نوشـت، او را بـه دليـل      آپدايك در نقدي كه بر يكي از رمان
» هـا  جان بخشيدن به خشـم دايمـي اسـالم بـا زنـدگي، و شخصـيت بخشـيدن بـه آن        «
)Updike, 2005( همين  تروريسترمان  رسد، قصد او از نوشتن نظر مي به. دتحسين كر

نويسنده كسي است كه بيرون از « : اي عنوان كرده بود دان دليلو در مصاحبه. بوده است
آرنسبرگ، (» كند ايستد و مستقل از وابستگي و تأثيرات آن، اثر خود را خلق مي جامعه مي

لـه تحليـل شـد، او نتوانسـته اسـت ايـن       رسد، در رماني كه در اين مقا نظر مي به. )1988
  . داستقالل را حفظ كن

شناسـي عمـل    هاي بررسي شده در اين مقاله، در چهارچوب گفتمـان شـرق   رمان
. اند تحقيقي انجام نداده... ها دربارة اسالم، قرآن، پيامبر، جهاد و كنند و نويسندگان آن مي
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اي  بـه شـيوه  (سرايي، حقيقت متناقض  اي از داستان ها آميزه بازنمايي اسالم در اين كتاب
و تحريف واقعيت است كه در ادبيات توليدشـده دربـارة مسـلمانان در    ) كامالً گزينشي

 11رسـد بعـد از حـوادث     نظـر نمـي   ها بـه  با بررسي اين رمان. قرون وسطي ريشه دارد
هـا تـداوم    اين رمـان . وجود آمده باشد رة شرق، تغييري بهسپتامبر، در ديدگاه غرب دربا

  . شناسي گذشته و ادامة ادبيات آن بوده است گفتمان شرق
كنند به خوانندگان خود بقبوالنند كه مـاهيتي بـا    نويسندگان اين دو رمان سعي مي

بر اساس ايـن ديـدگاه، اسـالم ماهيـت و طبيعتـي      . وجود دارد» ذهنيت اسالمي«عنوان 
انده و متوحش دارد و اعمال هر مسلمان به تمام مسلمانان و در نهايت بـه ديـن   م عقب
اش آن را  حدان سعوديكه آمريكا و متّ-بر اين اساس، القاعده . شود ها تعميم داده مي آن
هـا بـر    شـوند و رفتـار آن   منزلة نمادي از تمام مسلمانان معرفي مي  به -اند وجود آورده به

بايـد  «: گويد باره مي ادوارد سعيد در اين. گيرد مورد تفسير قرار مياساس تعاليم اسالمي 
بدانيم سركوبي و ظلم مختص به اسالم يا شرق نيسـت، بلكـه بخـش ناخوشـايندي از     

طـور   افتد، نيست؛ همان اسالم دليل هر اتفاقي كه در آفريقا يا آسيا مي. رفتار انسان است
» افتـد، نيسـت   و آفريقـاي جنـوبي مـي   كه در شـيلي   يمسئول تمام مسائلكه مسيحيت 

)Said, 1979(. 
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