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 مقدمه. 1
 حادثه نیا ریتاث يواکاو و لیتحل کردیرو با يمتعدد یادب آثار و هارمان، 2001 سپتامبر ازدهی رخداد یپ در       

 حادثه ییبازنما و تیروا دامنهدرآمد.  ریبه رشته تحر  کایآمر خارجداخل و  درافراد  یو عموم یشخص یزندگ بر
رمان « به موسوم یادب ياگونه شیدایمعتقد به پ یاز منتقدان و مفسران ادب ياریکه بس دیرس بدانجا تا سپتامبر ازدهی
 »یادب ينهیشیپ در یعطفنقطه « را سپتامبر ازدهی) 2008( دیه کینیدوم. هستند) fiction 9/11( »سپتامبر ازدهی

). او بازگشت به 100است ( »رمان يسازیجهان یژگیو با، بخش نانیمطا دوره انیپا« يبازتاباننده که دانسته
در  ياوقفه را یجهان سمیترور موضوع به یاسیس کسرهیو فاصله گرفتن از نگرش  یو داخل یخانوادگ میمفاه
 داندیم »)cosmopolitanism( ییجهانشهرگرا و) internationalism( ییگراجهان«به سمت  یادب ریس

 سیمیا نیمارت و و نیا مک انیا و کایآمر در کیآپدا جان و ولیدل دان معاصر، يپرآوازه سندگانینو انیم در(همان). 
 يهارسانه در بلکه رمان در تنها نه حادثه نیا یروانشناخت و یاجتماع -یاسیس وجوه به پرداختن در انگلستان در

 .اندگرفته یشیپ گرانیاز د تدنپنیندیا وآبزرور  ن،یگارد چونهم یپرمخاطب اتینشرو  یهمگان
 يهاچهرهاز آن  يو سلمان رشد سیمیا نیدر کنار مارت سردار نیالداءیض دگاهیاز د و نیا مک انیا ن،یب نیدر ا     

-(هفته دارند مانیا »تمدن هیعل اسالم دیتهد« به که دیآیم شمار به کمیوستیب قرن در ایتانیبر اتیادب در پرنفوذ

 British Humanist( ایتانیبر يهاستیانجمن اومان قرص پا و پر انی). او که از حامتمنیستواین ينامه

Association (شنبهرمان  ژهیبه و ،در آثار خود آید،می شمار به )2005) (Saturday، در  اتینقش ادب به
 ،مانسلو( پردازدیم – »هیبورژوا در عصر سرما يدئولوژیا« – برالیل سمیاومان تفکر و) ethic( منشگسترش 

تفکر  یچونان شاکله اصل برالی) لسمیاومان( ییگراانسان ینیبو جهان دگاهید به است آن بر نوشتار نیا. )163
-نوشرق يهاانگارهسپتامبر، تهاجم به عراق،  ازدهیتناقضات موجود در آن در پرتو حادثه  و شنبهرمان  سندهینو

 شده موسوم) Islamic terrorism( یاسالم سمیبه ترور غرب) و آن چه در neo-Orientalism( یشناس
 .بپردازد

 سندگانینو  از يدیجد نسل ا،یتانیبر در معاصر یسینوداستان ریس در تحول با همزمان و هفتاد يدهه اواخر در  
 گرانید زا شیب سیمیا نیمارت و و نیا مک ن،یب نیا در. کردند ظهور یخیو تار یبه موضوعات اجتماع مندعالقه
 چون زمان آن برجسته سانینورمان نگاه باکه  داشتند مدرن يایدن از زیانگچالش و نو یدگاهید« یینماباز در یسع
 میمفاه از گذرعمده  لیدل). 9 ،لدزی(چا »داشت بارز یتفاوت نگیگولد امیلیو و مورداخ سیریآ، نگیلس سیدور

 سمینیفمبه  و نیا مک وافر شیگرا ،یخیو تار یت اجتماعوعابه سمت موض یراجتماعیغ و یخیرتاریغ یروانشناخت
 :است معتقد انیرا). 1 ،(گروس خواندندش »مرد ستینیفم« سخرهبود تا آنجا که به 

 صلح و سمینیفم جنبشاو با  ندهیفزا داشتن کار و سر يجهینت در و نیا مک آثار   
 ونیزیتلو و نمایس در اشیاسیدغدغه س يشد. آثار دارا ریچشمگ یتحول دستخوش
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 يفضا. کرد متحول را او یسینوکه داستان بود او یسندگینو حرفه در یعطف ينقطه
 يآثار بههشتاد  ياو در دهه نخستو دو رمان  هاداستان پرهراس و تار و رهیت

 .)4 ،درملکولم نقل( عو اجتما خیتار گسترهبا  ترپخته يوندیبا پ دیانجام
 

 »ذهن يتئور« روانیاو از پ اصل، در. هستند يو ریاخ آثارموضوعات  گریاز د یکاملت یسلم  و روانشناع     
)theory of mind (– یذهن لیرژیو«را چون  سندهیاست که نو - یتکامل یدر روانشناس يدیکل میاز مفاه« 
)psychological Virgil( ر یدرون يهاهیال يواکاو به موظف) ی،دلیذهن دانسته xii (افتیدر به ندهخوان تا 

) 1997(ماندگار  عشقرمان  در یتکامل یروانشناس). 2001 ،نیگارد( برسد »بودن يگرید فرد يمعنا« از یکامل
)Enduring Love (به  ونیامک يبندیپا رداللت دارد ب شیپ از شیب ،شنبهرمان  در کینوروژنت علم و
 دیستایم را گراعقل انسان احصرنم که) Enlightenment rationalism( »يعصر روشنگر ییخردگرا«
 دانسته »سمیاز اومان ینوع متعال« رویپو  »یجهان يگرااخالق«او را  دیه کینیدوم که روست نیا از). ixی،دلی(ر
 دارد »يدارهیسرما ي ساالرمردم اصول« در شهیر که داندیم »یجهان يهاارزش«با  فیرا همرد شنبه ) و رمان122(
)123.(  
کنیم. ها اشاره میاند که در اینجا به مهمترین آنارائه کرده شنبههاي متفاوتی از رمان جنجالی نشخوا منتقدان  

 نظري ناظر به رویکرد ایدئولوژیک کلی رمان، با اشاره به شعرمعروف) در اظهار2007مالی کالرك هیالرد (
به دنبال  ونیامک، معتقد است نبهش اناثر مثیو آرنولد و ارجاع به آن در رم )Dover Beach» (ساحل داو ر«

برانگیزاندن حس نوستالژي نسبت به دوران ملکه ویکتوریا نیست، اما در نگرش او به بررسی مسایل سیاست 
شود که به میانجی ) دیده میneo-victorianismگرایی (داخلی و خارجی، تاریخ و ادبیات نوعی نوویکتوریایی

) در نقدي معطوف به 2013). تیم گاتر (206-181رهنگی امروز را معنا کند (و ف کوشد دنیاي پرچالش ادبیآن می
داند، اثري که ، آن را اثري ناکارآمد در ایجاد حس همدلی بعد از حادثه یازده سپتامبر میشنبه موضوع اصلی رمان

ن هدف را تقریبا ه اییابی بکند اما ناخوداگاه دستگرچه به درستی اهمیت و نیاز به این همدلی را تبیین می
) در این باب با گاتر اختالف نظر دارد و متعتقد است بیان 2010ترزا وینترهالتر ( ).30-7( نمایاندناممکن می

). از حیث 363-338دهد (جزییات زندگی شخصیت اصلی داستان به خواننده توانایی حس همدلی بیشتري می
در آثارش،   ونیامکهاي فرانوگرایانه، ه با وجود گرایشست ک) بر آن ا2012رویکرد سبکی کلی، ان مري ادمز (

او با  ؛) در ادبیات استremodernism، در پی نوعی بازگشت به نوگرایی (کفاره و شنبههاي ویژه در رمانبه
هاي مدرنیسم به منظور ) اثر ویرجینیا وولف سعی در اصالح ارکان کنش و ایده1925( خانم دلوويالگو گرفتن از 

    ).   572-548ق دوباره آن با عصر حاضر دارد (تطبی
به  شیاز پ شیب است، برالیل گراییانسان هايارزش از متأثر که ونیاآثار ادبی اخیر ایان مکاز حیث مضمون،      
 .شودیم انگاشتهرمان  خود  یاخالق کارکردآن چه  به داردخاص  یالتفات و پردازدمی اخالق وبین ادبیات  يرابطه

. در شودمی یادایدئولوژیک  اهدافبراي پیشبرد  يدیکلاز هنر و ادبیات چون ابزارهاي  شنبهرمان  در رو، نیا از
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 را) cultural liberationآزادي فرهنگی ( عراق، به حمله روند به پرداختنرمان با  نیدر ا ونیامک ،حقیقت
 نیا دگاهیبدان معناست که از د نیبه طور خالصه، ا. دنکقلمداد می یینها راهکار فیزیکی يهمراه با مبارزه

 و ازدی دست ییکشورگشا به ياالرسو مردم يگسترش آزاد يبرا دیو با تواندیجهان به اصطالح آزاد م سندهینو
 .باشند سلطه نیا کنندهتیتثب و بسترساز هنرشان با زین ونیامک چون یهنرمندان

 مورد سندهینو. )261( اندنبوده قدرت خادم روشنفکران از يمعدود اتنه استمعتقد  )2002ی (چامسک نوام     
 روشنفکران غالب یمشخط درباره یچامسک ریتعب از بارز است یمصداق اما، ون،یامک انیا گفتار، نیا در ما بحث
 .پردازیممی امر این چرایی به آیدمی ذیل در آنچه در. یغرب معاصر

 
 یبررس و بحث. 2

 طرفدار کم و شیب ون،یامک همچون که، یسیانگل معاصر سینوشنامهینما ه ر، دیویدذیل درباره نظر  اظهار     
آثارش انحطاط در تمام وجوه زندگی فردي، اجتماعی و سیاسی جامعه و درونمایه بسیاري از  بوده کارگر حزب

 »با نظام حاکم شرمانهیب يازشکارس« کند: یهم صدق م و نیا مک درباره ،)10، 1386انگلستان است (پیرنجم الدین،
)the Establishment( شخصی هايسرنوشت صافی از گذشته و اومانیستی اساسا  افکاري« که يآثار دیو تول« 
 درباره ویژه به آمریکا، رهبري به غرب سیاست سپتامبر یازده حوادث از پس). 26 بوارو،( دارند می عرضه را

 دور بود الزم و نبود کافی تنهایی به دیگر غیرمستقیم استعمار و سلطه گویی. دش جدیدي مرحله وارد خاورمیانه،
 راستا همین در توانمی را عراق سپس و افغانستان به حمله که چنان گردد، آغاز امپریالیستی حضور از جدیدي
 اینجاست و. هست و هبود عمومی افکار اقناع و توجیه سازي،زمینه نیازمند جدید رویکرد این البته، و. کرد ارزیابی

 در را امپریالیسم/ استعمار و فرهنگ میان رابطه تبیین ترینمستدل و مشهورترین. آیدمی میان به فرهنگ پاي که
 در متون که دهدمی شرح و پردازد می دو این میان ماهوي پیوند به مبسوط طرزي به او. یابیممی سعید ادوارد آثار

 اعالي مثل). 39 سعید،( انددرتنیده مادي دنیاي در را آنها گوناگون پیوندهایی هرشت و )in the world( اندجهان
 و رمان ادبی گونه میان نسبت سعید منظر از. است رمان مهم بسیار فرهنگی گونه جهان، و متن تنیدگیدرهم این

 اگر او، دید از. است ويماه نسبت این: آن در استعماري پیامی گنجاندن مثل، به از، فراتر است چیزي امپریالیسم
 ايپیچیده ایدئولوژیک چینش و سو، یک از رمان روایی وثوق الگوهاي که دید خواهیم« بکاویم را رمان خاستگاه

 با). 82 همان،( »کنندمی تالقی هم با غیرتصادفی یکسره ايشیوه به دارد، وجود امپریالیسم به گرایش پس در که
 هايیافتگیفزون و انموده« از بهتر درکی به توانیممی که است - دیگر فرهنگی هردفراو هر از بیش – رمان تحلیل
 این به ظریف، »نمودهاي« این به تا آنیم بر گفتار این در). 227 همان،( یابیمدست »امپریالیسم فرهنگی ظریف
 در دیگر سوي از گريسلطه و قدرت و سو، یک از اندیشگري و فرهنگ میان نامرئی و مرئی پیوندهاي رشته
 نقدهاي از را حاضر جستار چه آن. بپردازیم معاصر ادبی هايچهره مشهورترین از یکی آثار ترینجنجالی از یکی
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 -لیبرال تفکر در اثر این ایدئولوژیک رویکرد یابیریشه بر آن تاکید سازدمی متمایز حدي تا شنبه رمان بر مشابه
 .است اومانیستی

 شنبه رمان  ،سپتامبري یازده-پسا یا سپتامبري یازده ادبیات نوپدید گونه از جالب بسیار اينمونه عنوان به     
 خواندمی »اومانیستی لیبرال رمان« را آن ایگلتون تري که نویسیداستان در جریانی از است خوبی نمونه همچنین

 داند می لیبرال هايارزش شخبتجسم را رمان ادبی گونه نیز ایونمک خود که، این جالب). 327 ایگلتون،(
-اسالم و کل طور به ستیزيمذهب با رمان به او نگاه این دید، خواهیم که چنان که، این ترجالب اما و). گاردین(

آزادي بیان، «اصولی چون  رمان او، دید از. است شده عجین شناسانهنوشرق گفتمان نیز و خاص طور به هراسی
 ی). او در سخنران11 ،تیت و(برادلی  کندمی ارائه را »ماورا از سکوالر ايربهتجموجودیت فردي، عقالنیت و حتی 

 »ساالرمردم غریزتا « که خواندمی ادبی ايگونه رمان را 1لیدر اسرائ میاورشل زهیجا افتیهنگام در شیخو
)instinctively democratic( است )یاشاره م یبه درست  تیو ت یهمان گونه که برادل ).2011 ایون،مک-

 بدلو غرب  شرق هايتعارض بین تمدن بهایدئولوژیک بین مذهب و ادبیات  يمبارزه ونیامک نگاه در کنند،
 شنبهو بیان است، رمان  کردار، شهیاندآزادي  یو حام يساالرمردم یاو مدعی است رمان تجل گرچه است؛گشته

 بسیاري در و مذهب، و دین عقل، علم، دربارهآزارنده  »ياشناسانهزیبایی-سیاسی یشیاندجزم« نموداردر حقیقت 
 جهان« بحران، در ورغوطه جهان براي بخشنجات نسخه ون،یامک منظر از ).12( است اسالم درباره موارد،

 و یبرادل). 11 همان،( »راه رستگاري است چونانآمیز هنر با مفهوم  اغراق ییویکتوریا اومانیستی  -لیبرال اخالقی 
 خوانند،) میNew Atheist novel( »دیجد يالحاد رمان « يبرجسته يندهینما را ونیامک ایگو يریتعب در تیت

 هیعل ایدئولوژیک جنگ در جدید ياجبهه«رمان معاصر را  که غرب نویسیداستان در جریانی نماینده یعنی
 به زدن دامن(همان).  داندیم »ذهبیم سمیسپتامبر، ترور ازدهی يپس از حادثه و مذهبی، بنیادگرایی مذهب،
 دانست سندگانینو از دسته نیا کردیرو مشترك وجوه از توانیم را سپتامبر، ازدهی از پس ژهیو به ،یهراساسالم
. دهندیم لیرا تشک –و هنر معاصر غرب  اتیغالب در ادب انیجر − برالیتفکر ل تریافراط جناح ینوع به که
 شمار به گروه نیا زمره در توانیم را) یسیانگل زبان به سندگانینو ای( یسیانگل دگانسنینو نیترمطرح از یبرخ
 البته، و کیآپدا جان آستر، پل لو،ید ل دان س،یمیا نیمارت ه ر، دیوید پل،ین .س. و ،2يرشد سلمان چون یکسان آورد،

 نیا وگرنه م،یبریم کار به آن عام يمعنا رد را »برالیل« واژه نجایکه در ا میخاطرنشان کن دی. البته باونیامک انیا

 __________________________________________________________________________  
 است. ونیاو منش مک کردیرو درباره زهایچ ياریبس يایگو خود البته، ،يازهیجا نیچن افتیدر 1

قد این در جریان ماجراي هتاکی سلمان رشدي در دهه هشتاد و دفاع تماماید بتوان گفت اولین بار این رویکرد ش 2 
-اومانیستی آزادي بیان، به اسم هنر هرگونه حرمت-لیبرال نویسندگان از او نمود بارز یافت. طرفه این که، اینان، بنا بر آموزه

ایستند (از ر موضع سکوالر خود سرسختانه میعوي رواداري و تسامح نیز دارند، بر سشکنی را روا می دارند و اما با این که د
را برتابند یا حتی سعی  –دیدگاه مذهبی  –اومانیستی). اینان متعصبانه حاضر نیستند دیدگاه مقابل خود -تناقضات تفکر لیبرال

رام به مقدسات، نی می داند بر وجود امر قدسی، بر احتمبت«در درك آن کنند؛ این دیدگاه مقابل آنان آزادي اندیشه و بیان را 
 ).231، 2003(سردار، » پذیري در ا عمال آزاديتحمل دیگران و مسئولیت
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 اغلب  گذشته در هرچند دارند، لیتما يکارنومحافظه و راست به کموشیب یاسیس شیگرا ثیح از سندگانینو
 .اندداشته کال،یراد چپ گاه و چپ، شیگرا

 British literary( »یسیانگل بیاد کاراننومحافظه«( »تکنیبل«را  سندگانینو نیسردار ا نیالداءیض     

neoconservative: Blitcons( از يو سلمان رشد سیمیا نی، به همراه مارتونیامک البته که نامندی) م 
ربودند.  گرانیسبقت را از د ياز حمله به عراق گو تیبه مثل، در حما نان،یا ،چه ند؛یآ یآن به شمار م شگامانیپ

 دهد:   یم حیتوض نیشد، سردار چنپ چا تمنیواستین ينامهکه در هفته یدر مطلب
سه تصور   رب تکنیبل طرح. [...] دارند ياآماده یینها راهکاروضع بشر  يها براتکنیبل  

مطلق فرهنگ  يآنها برتر نیاست. اول استوار يبعدکی) conceit) (دی(استعاره بع
 کمیو  ستیقرن ب يبرا است یشناسشرق ینوع تکنیبل یسینوداستاناست.  ییکایآمر

-مردم  و يآزاد از ییکایآمر يهابرداشت يغرب به برتر یکل يرا از برتر دیکه تاک

 دیتهد نیاست که اسالم بزرگتر نیا تکنیبل تصور نی. [...] دومدهدیم انتقال يساالر
 يآزاد از ییکایآمر يهابرداشتاست که  نیا تکنیسوم بل تصورتمدن است.  نیا يبرا
 ). 2006شوند ( لیبر همه جهان تحم دیبل با ،ستنددرنه تنها  يساالرمردم و

-شرق يرپایمرحله از دوران تطور گفتمان د نیدتریاشاره شد، با برآمدن جد شتریهمه، البته، چنان چه پ نیا     

 نیالد اءیض که گونه همان. دارد تنگاتنگ يوندیپ) neo-orientalism( یشناسنوشرق همان یعنی ،یشناس
 شتریبلکه ب ست،ین ياتازه دهیپد واقع در گفتمان نیا دهد،یشرح م یشناسشرقبا عنوان  یتابک ) در1999(سردار

 درآن  یو اقدامات تهاجم ییکایآمر سمیالیامپر هیتوج يبار برا نیاست که ا کیکالس یشناسشرق يبازساز«
). سردار 80( »کندیم یتلقن آ يهاتمدن غرب و ارزش يبرا يدیو اسالم را به عنوان تهد شده یطراح انهیخاورم

 بنديدر واقع بازتعریف و بازصورت غرب تجدد با قیاس دربا اشاره به این مطلب که ایده فرودستی اسالم 
 یاستدالل م گفتمان نیا هیپا بر که افزایدمی چنین است، شده نو استعمار نظري سنگپایه که دیرپاست ايانگاره

 يریمس در پا دیبا هاوجود دارد، تمام تمدن ،یلیبد چیه یب ،یزمان اسیمق کیالگو،  کیتنها «شود که چون 
  شوند (همان). لیدر غرب مستح ای »کرده نییتع شانیبرا غرب که بگذارند

از  شیب »يخردیب«و  »تعصب« چون یشناسشرق یقالب يهاانگارهسپتامبر  ازدهیاز حادثه  پس اساس، نیا بر     
-به شرور نوساخته کهنشرور شرق  ياز سو ریفراگ يگرزهیست کانیپ نوك تاشد  هادد نسبتگذشته به مسلمانان 

به تفکر  انیجر نی. استین دیجد يتفکر یهراس). البته اسالم54 ،(سردار ابدی رییتغ »مسلمان شرق«به نام  يتر
 گرددیبازم د،یآی) به شمار مarchetypal Eurocentric thinker( »متفکر اروپامحور یازل نمونه«هگل که 
] اسالم به بر الیاست[ ،شده يزیر یپ آن بر غرب مدرن یاسیس و يفکر خیتار که یهگل طرح در). 179 ،(آلموند
 به اسالم ن،یبنابرا). 49 ،شود (سرداریفرض م »است یجهان جامعه[...] [که]  تیبشر یینها تحقق هیسنگپا«عنوان 
 از گردد؛یم یتلق »یجهان نظم برابر در مقاومت یینها سنگر« »ریرناپذییتغ و ریناپذسازش ،یافراط« يادهیپد مثابه

در  نقل( است ندیفرا نیا در یشرط قطع »یاسالم به نظم جهان یتوافق تنزل« ،يفرانسو پردازهینظر ار،ینگاه بودر
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-ی) مirreducible( »ریناپذفروکاست« ياهستنده مثابهمعتقد است که اسالم به  اری). بودر171-217 ،الموند
 ؛رام شود دیلذا اسالم با ،»است یجهان نینظم نو و یقانون دموکراس نیو جذب شود، چرا که ا ابدی تنزل« ستیبا
: دیازی دست يالهیوس هر به دیبا» دهدی[...] که اسالم در برابر تمام غرب نشان م يايداریدرهم شکستن پا يبرا«
 گونه نیا). 172 ،الموند در نقل( »بشر حقوق ،يساالر مردم ،ییراگیمل ،يسازیاسیس ،ینظام یحت ،يسازمدرن«

 ی اسیس ياسطوره بارنیو ا ،شده يدست به دامن اسطوره ساز گرباریهدف غرب د نیبه ا لین يبرا که است
)political myth ( باجهان را  یافکار عموم تاکرده  مطرح را گتونیهانت ساموئل هیبراساس نظر هاتمدن برخورد 
وابسته به  راهبردپرداز زین و یاسیپرداز سهی، نظرگتونیهانت ساموئل. سازد همسو خود طلبانهجنگ يهااستیس

 عنوان با یکتاب قالب در 1996در قالب مقاله و سپس در  1993را در سال  خود هینظرکه  کاست،یدولت آمر
 The Clash of Civilizations and the Remaking of World( ینظم جهان يبازساز و هانبرخورد تمد

Order1992(انسان نیو آخر خیتار انیپاخود را در واکنش به  يهینظر نگتونیهانت قتی) به چاپ رساند. در حق  (
)The End of History and the Last Man (امایکه در آن فوکو ياثر ،نگاشت امایفوکو سیفرانس اثر 

 گر،ید ریتعب به و، يبشر حکومت شکل نیآخر بشر، کیدئولوژیا کاملت را یدموکراس برالیل هگل، هینظربراساس 
 و کندیم یمعرف هاتمدن و هافرهنگ را ندهیآ يتضادها یاصل علت گتونیهانت هینظر نیا در. داندیم خیتار فرجام

 و دانسته ربغ مقابل در هاتمدن نیخطرسازتر از یکی را یاسالم تمدن يو. پنداردیم ریناپذ اجتناب يامر را آن
 سپتامبر در کایآمر ،یاتینظر نیچن بر هیتک با. )258 ،گتونیهانت( کندیم »نیخون يمرزها« داشتن به متهم را اسالم
 حفظ شهیهم را خود یجهان سلطه است برآن که کندیم اعالم صراحت به خود دیجد یمل تیامن راهبرد در 2002
: عراق: تیجنا نیبزرگتر رانه،یشگیپ جنگ« ،ی. (چامسکداردبر رزو به توسل با را آن راه سر بر یمانع هر و کند

) 2010( هاتمدن برخورد اسطورهو چالند در کتاب  یچی). بوت2003 »ماند خواهد یباق آن ننگ که يا حمله
)The Myth of the Clash of Civilizations (یتیبه مثابه روا یاسیس ي سازاسطوره کار و ساز یبررس به 
در  یشیآزاداندکه از جمله اهداف آن مهار  پردازندیم یاجتماع -یاسیگروه خاص س کی ازین جادیو ا سخپا يبرا

در  ریاخ يهادر سال ن،یاست. بنابرا یالملل نیدر عرصه نظام ب هااستیو س هامیتصم يسازیو خنث یمسائل جهان
به  هاتمدنجهان، برخورد  يهارسانه هژیبو و هامجالت و روزنامه لم،یچون کتاب، هنر، ف یمحصوالت فرهنگ

) practical image( »یعمل يریتصو«امروز،  يایدرك دن يبرا  )cognitive scheme( »یشناخت یطرح«
 و احساسات جییته و کیتحر يبرا) aesthetic figure( »یشناختییبایز يانگاره«امروز و  يایدر دن کنش يبرا

 ). 3 ،ندچالو  یچیبوت( است گشته بدل بشر عواطف
 که چرا شوند،یم رها پاسخیب ای دهیناپرس يشماریب يهاپرسش ،هايسازو اسطوره هااستیس نیچن يهیسا در     

. بود خواهد دیجد دوران مدارانيامپراتور اکانهیر اریمنش متناقض، دوگانه و بس افشاگر  شدنشان دهیپرس صرف 
) که نوام speaking truth to power( اندقدرت به هاییگوقتیحق دست همان از واقع در سواالت نیا

 جهان در یالملل نیب سمیترور د،یجد و میقد يامپراتورها و راهزنان) عنوان کتاب مشهور خود 2002( یچامسک
 نیبد کند یم نقل سیقد نیآگوست قول از را یداستان یچامسک. است برگرفته آنها از یلیتمث يارا از نمونه یواقع
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 ییایدر دزد و »ا؟یدر تاراج از یکن ینم پروا« د،یپرس او از و کرد ریدستگ را ییایدر يدزد ریکب اسکندر هک نمضمو
به من دزد  دهمیم انجام کوچک يایکشت با را کار نیا من چون« »جهان؟ تاراج از یکن ینم پروا« گفت، پاسخ در
 با واقع در). viiهمان، » (خوانندیمپراتورت مو ا یده یبزرگ انجام م یکار را با ناوگان نیتو هم ند،یگو یم

آن هم  یستیاومان برالیل یرمان در هاپرسش نیماندن ا دهیناپرس باب، نیا در کایامر مواضع یرسم اعالم به توجه
. دینما یم بیعج اریبس ˗ اندیبنما ارزهم یامر را به شکل کیکه قرار است تمام جوانب  ˗پسامدرن  يبا شگردها

تفکر ممکن  يمرزها حدود میترس ونیامک چون یبرالیل اصطالح به روشنفکران نقش گفت توان یم قعوا در
 موفق کارکرد کنندهنیتضم »یدنیشیاند شه یاند حدود يچرا و چون یب نییتع با« ،یچامسک ریبه تعب نان،یا ؛است
گونه اي گذارد،یم شینما به مانر گونهرد را شهیاند حدود نییتع نیا ونیامک انیا). 46 همان،( فکرند نیتلق نظام

 مهم العاده فوق یامپریالیست تجارب و منابع ها،نگرش گیريشکل« در) 1993ادوارد سعید ( انیبه ب که فرهنگی
 ).xii( کندمی فراهم را سیاسی امپریالیسم بلکه بومی، يهانیسرزمنه تنها  یبررس يبرا الزم کالبدو  »بوده

 رد؟یگیم قرار قدرت خدمت در چگونه پسامدرن يبستر در یستیاومان برالیل یه عنوان رمانب ونیامک اثر اما  
 يتر نظر از. میپردازیم شهیاند نیا ودگاهنم مثابه بهرمان  نوع نیا و برالیل ییگرادرباره انسان یبه ذکر نکات ابتدا

 اولطه عاجز است. روابط قدرت و س درست ییخود در اساس از بازنما تیماه لینوع رمان به دل نیا گلتون،یا
 :دهدیم حیتوض نیچن

به  خواند یستیاومان برالیل رمان توانی. فورستر آن چه را مم. ا  زمان از  
رمان آگاه است  نیکه، ا نیا هخود اذعان داشته است. طرف دگاهید تیمحدود
وابسته است به جهان  اشروانشناسانه يهاو ظرافت یروابط شخص يایکه دن
 ماال رمان نیا که ییایدن استثمار، و يامپراتور کار، روابط رتخشن و ترفراخ
 مشخص دهد انجام تواندیم] رمان نی[ا چه آن تمام. است آن فهم از ناتوان
 گلتون،ی(ا قتیحق از یسلب يانسخه در ا،یدن نیا از است خود فهم حدود کردن
337(. 

(همان).  باتریز یاست در کسوت برالیل ییگراانسان همان کم و شیب زین ییپسانوگرا گلتون،یا دید از ن،یهمچن     
 از ینوع به رمان سندهینو گرچه کند؟یم صدق ونیامک اثر درباره حد چه تا دگاهید تیمحدود به اذعان نیا اما

-دهیچیپ را کار هانهرسا که برد، یپ آنها ک نه به توانینم یسادگ به و انددهیچیکه مسائل پ نیا – زندیم دم تیشکا

-یکه م یدگاهید ای شیخو دگاهید یدرست به يادیاثر، تا حد ز نیدر ا کمدست او، ییگواما  – رهیو غ کنندیم تر
 بخش هستند به واقع استحکام ییترفندها شتریب دهایدست ابراز ترد نیو ا دارد نانیاطم بقبوالند مخاطبان به کوشد

 يگسترجهان به که نیا يجا به و زندینعل وارونه م سندهیقع نوه عراق). در واحمله ب ی(درست نظر مورد دگاهید
 یدوستانسان لعاب با را يگرسلطه نیاز آن را روشن کند، ا یبه عراق توجه کند و جوانب حمله پس در غرب
 .کندیم هیتوج
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 سمیبرالیل و ییگراانسان. 3

تفکر  خیاز آن در تار شیپ یو حت ار قرون وسطد یستیاومان شیاز نگاه و گرا ییهالمحه و هاهرچند نمونه     
 ،ییگراانسان ای سمی. اومانگرددی(رنسانس) بازم ییآن به طور خاص به دوران نوزا ییدایغرب وجود داشته، اما پ

 اتیانسان است و ح تیکه قائل به محور یدگاهیناظر است به د یبه طور کل د،یآیچنان چه از خود واژه برم
 با آن متاخر گونه و - ییگراانسان دهیپد و مفهوم اما،. یجهانآن شیو گرا نیخدا، د تیابر محوردر بر یجهاننیا

 قیدق فیاست که ارائه هرگونه تعر یبیپر فراز و نش نهیشیچنان پ يچنان مبهم و دارا - برالیل ییگراانسان عنوان
اشاره به  با ،عنوان) نی(با هم سمیب اوماندر با یلف کتاب، مؤ)1997( سیوید ی. چنان چه تونسازدیرا ناممکن م

 یاز معان ياو دامنه دهیچیپ یخیاست با تار ياواژه سمیاومان« شود،یم ادآوریمفهوم،  نیاز ا فیارائه تعر يدشوار
 مجال نیا در يابحث گسترده نی). اصوال پرداختن به چن3( »نامعمول گسترده است يطرز به که هاو همبافت

 ذکر باب نیا در را یکل نکته چند میریناگز رمان ترمبسوط لیاز پرداختن به تحل شیپ حال، نیا با گنجد؛ینم
 : دهدیم ارائه سمیاومان از را لیذ فیارتع تفکر مدرن فونتانا دیجد فرهنگ) در 1999( بوالك آلن. میکن

)، F. J. Niethammer( یآلمان تهامرین. ج. ف ابداع یطالحاص )1(
و  یونانی کیمطالعه آثار کالس فیتوص يبرا 1808در  در آموزش، نظرصاحب

-یژگیو از یکی آن يایاح که ،»یانسان علوم« ،literae humaniores ن،یالت
 به »دیجد ماتیتعل« عنوان با بعدتر که بود، ایتالیا در رنسانس برجسته يها
ادب  خ،ین چه در تارچنا بشر شهیاند و آثار مطالعه ]...[. گسترد اروپا نقاط ریسا

 دارد اشاره اصطالح نیا افتهیهتوسع ي) سپس در کاربرد2... ( افتهی یو هنر تجل
 را يبشر تجربه متفاوت، يهايریگجهینت رغم به که، ییهاآموزه و هاهینظر به

 نیا. شمرندیبرم عتیطب و خداوند نشیآفر خود، درباره انسان دانش آغازگاه
سکوالر  سمیاومان ی... به نوع علم هسنجشگران و انهیخردگرا يهاروش گونه،
 یجزم اتی) مدع76-1711( ومی) و ه1778-1694که از عصر ولتر ( د،یانجام
 گوناما، گونه ،ي) تجربه بشر3... ( داد قرار هدف را شیکراست تیحیمس

 قرن نانیاطم شرفتیپ و علم يارزهم به نسبت آن در که ستمیب قرن دراست ... 
 سکوالرها هم گاه که( ادعا نیا ر د در داده رخ یواکنش ندارد، وجود ینوزدهم

 نسخه با دیبا را سمیاومان که) دارندیآنان ابراز م يادگرایو هم مخالفان بن
به  نیکردن د منحصر که گونه همانانگاشت؛  یکیآن  یسکوالر و علم

 مردود است.  زین ییادگرایبن
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 یوجه گرفت، نظر در ستردهگ یشیگرا دیبا را سمیاومان دگاه،ید نیا طبق بر  
-سامان که شوندیم افتی متفاوت اریبس يهادهیا آن در که اعتقاد و شهیاند از

 از مورد دو. است مشترك مفروضات یبرخ که واحد، يساختار نه آنها بخش
 و دارند یذات یارزش بشر ابناء که باور نیا) کمی: (از عبارتند نهایا نیمهمتر
 یانسان يهاارزش و حقوق گرید تمام يمبنا که است ارزش نیا به احترام
منحصر به  يتا حد هاانسان در موجود امکان ، بر است یمبتن ارزش نیا. است

نهفته  ییقوا –هنرها، علم، نهادها)  ،یو ارتباط (زبان، روابط انسان نشیفرد، آفر
-یرا قادر م بشر –در آمدن (به مثل از راه آموزش)  تیکه در صورت به فعل

 داشته شیخو اتیح به دادن شکل در عمل و انتخاب يآزاد از یزانیم زدسا
 يمعنا هرگونه و است وسیمأ بشر از(الف)  که يفکر نظام هر رد . (دوم) باشد
-یم يموجود را بشر(ب)  ای) يانگارستی(نگا. ن است منکر را يبشر اتیح

(نگا.  شود اررستگ تواندیم یاله لطف با تنها که ارزشیب و دهیتباه انگارد
(نگا.  دارد گرالیتقل ای جبرگرا ينظر یانسان یآگاه درباره(ج)  ای) سمینیکالو
 مواد يورا یارزش زنان و مردان که انگاردیم(د)  ای) ییرفتارگرا ؛ییگراماده
 ياقتصاد ای یاسیس يهادرنظام شدن استثمار ای استفاده يبرا یشدنصرف خام

 .)406) (یگانگیب ؛یخواهتمامت(نگا.  ندارند
-ستیاومان از ياریبس و نبودند هم با تقابل در ظاهر به  مذهب و سمیاومان آغاز در که میآور ادی به     

 مثابه به پروتستان مذهب روانیپ – ینید گراناصالح و یمذهب اریبس بودند يافراد دهیپد نیا صدر يها
چون  یبودند و نه ضدمذهب. به مثل، کسان سایاصالح در کلخواهان  – يگراصالح نیا نمود نیبارزتر
روند. اما  شیپ شیخو یجان دادن بر سر اعتقادات مذهب يو تامس مور حاضر بودند تا پا لتونیجان م

به الحاد. همان گونه  زیو آن ن دی) انجامینابستگ-نی(د سمیبه سکوالر جیانسان به تدر تیبر محور دیتاک
 در ییگراانسان یمذهب وجه انیم دارد وجود نیادیبن یتفاوت د،کنیم اشاره )2004( نورمن چاردیکه ر
 واژه امروزه که چنان آن است، ینیردیغ ياعتقاد نظام به ناظر که آن مدرن نسخه و رنسانس عصر
 بعد به يروشنگر عصر از واقع،به  ).14( شوندیم گرفته هم مترادف ییگراانسان و سکوالر ییگراانسان
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 همان،( اندداده قرار نید با تقابل در را علم یسنت طور به سکوالر انیگراانسان کمتدس ای انیگرانانسا
 به –مشترك  خیتار يدو نگاه در اساس همبسته و دارا – سمیبرالیو ل سمیاومان بیترک البته و). 45

 کیت موجود در هر تناقضا ،ییگرايافزون بر مؤکد کردن وجه سکوالر و آزاد که انجامدیم یمعجون
 1.کندیم ترپررنگ زیدو نگرش را ن نیاز ا

 يگربه دوران رنسانس و اصالح زین – سمیو همزاد اومان نیقر یبه نوع – سمیبرالیاما خاستگاه ل و     
 )1999ی (لیر ویاست چه چنان. يالدیم نوزده و هجده قرون به آن گرفتن نضج و گرددیم باز ینید

 گذاشته یغرب جوامع بر بسزا يریتاث داشته، يدارهیسرما با تنگاتنگ يوندیپ که تفکر نیا کند،یاشاره م
 يارابطه در) یاجتماع طبقات مثل، به نه، و( افراد از است متشکل« اساسا  جامعه سم،یبرالیل دید از است؛
 شتهدا نیمهمتر« بهمثا به افراد يآزاد بر دارد دیتاک برالیل تفکر). 479( »دولت با يقرارداد و ياریاخت

 ابرازآزاد، مذهب،  یاسیس يچون نهادها یدر حقوق دیبا يآزاد نیا از« که دارد اصرار و »شانیاجتماع
 هالبرایل(همان).  »کرد دفاع یخصوص تیمالک حق و قانون برابر در بودن کسانی تا يهنر انیب و شهیاند
 يبازارها کار و ساز و يفرد يهايآزاد با لهمداخ در را آن ییکارا ای حق و ندارند اعتقاد دولت به

 (همان).  کشندیم چالش به ياقتصاد
 ،ییگراعلم ،يزیستنید و يزیگرنید – سمیتمام نکات ذکر شده درباره اومان ینوع به شنبه رمان     
را  – یانسان روابط بر دیتاک و اتیادب و هنر تیاهم بر دیتاک ش،یهايآزاد و انسان تیمحور بر دیتاک

 و نیمتاخرتر را آن توان یم که –» دیجد الحاد« به رمان سندهینو اتصاف البته و. دهدیبازتاب م
 . دهدیم حیرمان را توض کردیرو –در غرب دانست  سمینمود اومان نیتریافراط
 تمام که يروز برد، یم 2003 هیفور 15 به رمان، انتشار زمان از شیپ سال دو به را ما ونیامک     
نقاط جهان  گریدر لندن و د یونیلیم ییمایروز همان روز راهپ نی. ادهدیم رخ آن یط نرما يدادهایرو

جراح مغز و  رمان، یاصل تیشخص پرون،الوقوع در عراق در آن زمان.  بیاست بر ضد جنگ قر
 حرفه، )2011ی (گراهام مکف ری). به تعبنیدانشمند (تقابل علم و د کی یبه نوع یعنیاعصاب است، 

 کردیبدان معناست که رو نیا .)150( سازدیم »شناسانهشناخت یقهرمان« ینوع به او از تیشخص نیا

 __________________________________________________________________________  
و استثمار منتج از آن و تاکید بر  –داري تایید سرمایه –توان میان تاکید بر مالکیت خصوصی به مثل چگونه می  1
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 دستخوش يو که شودیمانع از آن م –است  سندهینو يکه سخنگو – تیشخص نیا يگراتجربه
ا بحث م یمهم که با موضوع اصل اریو بس فیاست ظر يانکته نیا. گردد يورزغرض و یذهن يریسوگ

 یاساس اتیمدع از یکیدارد.  میمستق ینسبت – ونیامک رمان در یستیاومان و برالیل اهنگ ينمودها –
 پرون،به مسائل است.  انهیو پرداختن منصفانه و خردگرا يورزاز غرض زیپره برالیل يگراانسان تفکر

 که است آن بر او ؛دارد امور به پرسشگر و شکاك ینگاه ظاهر به ،يریسوگ از زیپره نیا با همخوان
). از 18 ،شنبه( نجامدیب »خود يازهاین طبق بر جهان به دنیبخش سامان« به »یذهن امر در افراط« مبادا
 خودپسندانه و کور یخواهآرمان ینوع جنگ از زیپره بر یمبن کنندگانپرون، خواسته تظاهرات دید

خوش  یاقشات، زندگو فصل تمام من صلح و آرامش در بالد، حل يبرا انهیگراآرمان يهاطرح«: است
 سازد،ینم طرفیب ناظر انهیگراتجربه تیشکاک با که است يزیچ نیا). و 178، شنبه» (همه، تا ابد يبرا

 اندر عاقل ینگاه انیمایراهپ به پرون). 149، شنبه( »داندینم کس چیه را ندهیآ« او دید از که يناظر
به نظم  یمنته ریکه به مس يپرشور يهاآدم ان،یرمانشهرگراآ از بهراس«: شدیاندیم و کندیم هیسف

 سندگانینو از دیتاک ،290، شنبه( »متفاوت یلباس در یخواهانتمامتدارند. باز هم آنها،  نانیمطلوب اطم
 واقع به که ،یآنچنان يهابرداشت با پرون بودن طرفیب ناظر و مآبمیحک ژست که، نیا طرفه). مقاله
 رخ خونبار و ثمریب یجنگ خواهندیصرفا  م انیمایراهپ میی. چرا نگوواندخینم اند،يرأ به ریتفس ینوع

 کور ییگراآرمان کنندهرقانعیغ و یساختگ لیدال بر یمبتن یجنگ از يریجلوگ درخواست ایآ. ندهد
 و خواهتمامت مآال  جنگ مخالفان او، زعم به. رسدیم اوج به نجایا در ونیامک زدن وارونه نعل است؟
تثبت سلطه خود قرار است  يو برا منطقه يهاثروت و نفت طمع به که یافروزانجنگ یول اندستیفاش

 هستند.  دوستانسان و گرابزنند واقع یتیدست به هر جنا
 اما،. کند يپرسشگر دیبا پرون ،یغرب مسلکبرالیل روشنفکر پرسشگر و گراعقل شکاك، منش بر بنا     

 در و کندیم مطرح شرمان قهرمان زبان از نادرست يهاپرسش کانهریز ونیاکه مک نجاستینکته ا
 –کند  یبا مخالفان جنگ همدل یاحساس ثیاز ح تواندیم او که میابییم. در دهدیم غلط ینشان واقع
 یاحساس خردگراست، یانسان او که آنجا از یول – ندمخالفان نیا جزو زیکه خانواده خود او ن نیاچه 

                                                                     
 کرامت انسانی افراد جمع کرد؟



 195بر رمان شنبه نقدي: لیبرال گراییو انسان و نا ی مک انیا

 ای. گوبردیم سر به دیتبع در سیانگل در که است یعراق خیتار استاد کی او اطالعات بعمن. شدیاندینم
 دست یقیحقا به آن، حال و گذشته از عراق، اوضاع از یعراق روشنفکر نیا قیطر از او که میریبپذ دیبا

ر را امو صرف، ساساتاح نه و ق،یحقا اساس بر تواندیم طرفیب يناظر چون نکیا و افتهی دست اول
 جنوب انیعیش و یعراق يکردها عام قتل آورتهوع اتییجز« با منبع گانهی نیا قیطر از اوبسنجد. 

به آنها  یتوجه نیپرون، احتماال  اکثر مخالفان جنگ کمتر دیاز د که، یقیحقا است، شده آشنا »عراق
، شنبه( دهندیم نشان »یآنچنان یتوجه اهیعراق جان به نسبت همه ینیبیم« کبارهی اکنون و اندنداشته

جا زدن  هايدئولوژیا یاصل ياز راهبردها یکی شود،یم ادآوری )1986( ومیه تری).  همان گونه که پ73
 حوادث اتییجز کرده فراموش یعراق استاد ایگو). 15است ( قتیبه مثابه کل حق بندمین يهاتیروا

 زمان در مثل، به که، است نیا ماندیم ناگفته چه آن .دیازگوپرون ب يرا به طور کامل برا عراق خونبار
 زمان آن در اساسا  که نیا ای و گذشتند آن کنار از و کردند سکوت یغرب دول انیعیش و کردها کشتار
 ییایمیش حاتیتسل به هایغرب نیهم کمک با صدام میرژ که نیا بود، آنها کامل تیحما تحت صدام
-یصدام سکوت م اتیها که آن روز در قبال جناهمان ینعی. شد مرتکب ار اتیجنا آن و افتی دست
 را صدام جنگ با برآنند و اندشده دوستانسان کبارهی کردند،یم زین تیحما او از ینوع به و کردند

 متذکر دیبا نجایا در. کند نابود را عراق يهارساختیز تمام است قرار که یجنگ هم آن کنند، سرنگون
 اشاره ناقص يطرز به نکته نیا به اند،پرداخته ونیاکه به رمان مک یتقداناز من یکی ،یکفکه م میشو
-انسان کبارهی به جنگ مخالفان پرون، تصور برعکس که کندیخاطرنشان م )2011ی (مکف 1.کندیم

 محکوم را صدام اتیجنا بارها) the anti-war movement( ضدجنگ جنبش و اندنشده دوست
 از ونیامک يجانبدار ).160را ( رانیا هیاز صدام در جنگ عراق عل یل غربدو تیحما زین و بود کرده
 ترانینما يافروزجنگ نیا هیو به واقع توج سمیترور با جنگ انیمدع و بوش طلبانهجنگ يهااستیس
الفان مخ يصدا ییو لحاظ کردن روبنا طرفیب ظاهر به یقهرمان خلق چون ییترفندها با که است آن از

 هم آن شود، یم اداره بد« که است نیا جنگ نیا مشکل تنها او، رمان قهرمان دیدشود. از  لیجنگ تعد
 ). 80 ،شنبه( »هاییکایآمر دست در

 __________________________________________________________________________  
 ندرت به ایو گذرندیم نکات نیا کنار از ای یغرب منتقدان چون است ییاستثنا و جالب خود نوع در بتهال که  1
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 ییگراانسان دارانسلسلهاز  –آرنولد  ویاز اشعار معروف مات یکیو ارجاع به  حیشنبه با تلم رمان     
 ). Dover Beach» (ساحل داو ر«عنوان  با يشعر ابد،ییم انیپا –ان در قرن نوزدهم در انگلست برالیل

-یب و شک دستخوش یغرب انسان بر نوزدهم، قرن اواخر یانسان طیشرا بر است ياهیمرث آرنولد شعر
وجود ندارند تا آرامش  گریمحتوم و مانوس گذشته د يهاارزش و داده کف از مانیا که یکس ،ياعتقاد

دارد. در  ییادعا نیچن زین ونیامک رمان و کندیم هیمو »بشر فالکت/  درهم مد و رجز« برکنند. شعر 
 چرا کند نیچن تواندیم ونیارمان مک که نیا آن و کندیم اشاره فیظر يانکته به )2011( یمکف نجایا

 .)11( 1کندینم دشیتهد جنگ خطر که دهدیم انجام یانگلستان از را کار نیا آرنولد شعر مانند که
 مینخواه زدهشگفت چندان ونیامک کردیرو از میبازکاو را برالیل تفکر و سمیالیامپر نهیشیپ اگر هالبت     
بوده » رسالت متمدن کردن«هماره  سمیالیامپر هاتیتوج نیمهمتر از یکی که میباش داشته ادی به. شد

 يادعا با هماره نایغرب. است نانآ کرامت و هاهمه انسان يبرابر یستیاومان دهیاست که در بطن آن ا
 مستعمره که نیا اند،کرده هیتوج را شیخو يگرسلطه و يگسترجهان یرغربیغ متوحشان کردن متمدن

 ونیامکاست. رمان  یو اخالق یانسان فهیوظ یدر واقع نوع گرید يهانیسرزم و مردمان کردن منقاد و
 متمدن رسالت نیا یاصل هدفرا و جهان اسالم   است شده نگاشته يفکر سنت نیهم يراستا در قا یدق

 رمان یاصل وجوهاز  – يزیستاسالم یعنی آن برجسته نمود و –ي زیستنید واقع. در اندینمایم کردن
 .میرس یبرم تر مبسوط را مساله نیا لیذ در. است ونیامک

 

  یهراساسالم. 4

                                                                     
 .کنندیم آنها به گذرا يااشاره

)، Norman Mailer( این نکته را هم در حاشیه، از باب مقایسه،  ذکر کنیم که روشنفکري چون نورمن میلر  1
براي عنوان رمانی ضد جنگ ویتنام  هم نامتأثر نیست، از همین شعر آرنولدکه از قضا از آراي لیبرال اومانیستی 

، استفاده 1968))، در بحبوحه اعتراضات مردمی به جنگ ویتنام در Armies of the Night» (لشکریان شب(«
   درضمن او با جنگ علیه عراق نیز مخالف بود! .کرد
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) شناخته شده است condition of England novel( »انگلستان تیوضع رمان«به عنوان  شتریب شنبه رمان     
 –انگلستان و غرب به طور کل  – تیوضع نیوجه ا نیکه مهمتر کندیرمان القا م گفت توانی). م75 ،(راس
 شودیم داریباز طلوع آفتاب  قبل شنبه روزپرون  یوقت.  شودیم انگاشته ارزاست که با اسالم هم سمیترور دیتهد
صحنه  نیبرج اداره پست است. ا يکه در حال پرواز به سو ندیبیفراز آسمان لندن م را بر ياگرفتهآتش يمایهواپ

 پرون). اگرچه 10 ،شنبه( است يگرید »یجمعدسته کشتار وفاجعه «آغاز  شاهد او ای: آزندیم ياجرقهدر ذهن او 
سپتامبر و  ازدهیحادثه خاطراتش از  از است متاثرندارد اما واکنش او  یحادثه در حال وقوع اطالع اتیاز جزئ

 خود ذهن در او که يریتصو. اندزده حمله به دست مسلمان يهاستیترور گرید بار که زندیبالفاصله حدس م
 يدر صدا يحد تاکه  نیدرون کاب يهاغیج يصدا« سپتامبر است  ازدهیحادثه  قیعم ریبرگرفته از تاث دارد

کلمات، خدمه  نیآخر وهمراه  يهاتلفن کردن دایپ يبراجستجو  يصدا د،شیگم م مایکرکننده حرکت هواپ
 البته،). 15 ،شنبه( »و مرگ وحشت مدفوع، يبو ،ياضطرار موارد دستورالعمل آوردن ادی به يقالکه در ت مایهواپ

 يهانزما درو متعهد  آماده يروین از يانمونه ادآوری ریپزشک به عنوان شخص اول داستان ناگز کی انتخاب
 فهی] که وظشودیمسجل [م«پرون  ياست و به هنر ازمندیند افرابه  خدمت و یرسانکمک مسئولکه  ستیبحران

 ). 16 ،شنبه( »بر عهده دارد يا
 و ردیگیم مدد یسطح يترفند از ونیامک عراق به حمله هیتوج يبرا م،یکرد اشاره شتریپ که گونه همان  

 ضدجنگ موضع که خود همسر و دختر با( خود نوادهخا با  – یسطح – یتقابل در را رمان یاصل تیشخص
 ضد آنان که شود یم القا گونه نیا رمان در اما،. دهد یم قرار) جنگ به معترضان ندگانینما عنوان به دارند،
 یمنطق استدالل چیه و است یاحساس صرفا آنان برخورد واقع در ست،ین یخوب زیچ جنگ هرحال به چون جنگند

 دوست ،یاحساس هم باز ،یتهاجم یموضع با جنگ طرفدار تفکر ندهینما عنوان به سو، آن از .میشنوینم نانآ از
 یم جنگ طرفدار روشنفکران معتدل و یمنطق موضع رساننده رمان که، نیا ماحصل. میدار را پرون ییکایآمر

 .»کمتر ش ر« مثابه به جنگ شود،
 چیه«: گفت و انداخت االب را هاشانه وا »نه؟ مگه ،یستین جنگ یحام تو بابا«  
. دوست میشینم مانیپش ندهیآ سال پنج در یول ستیجنگ ن یحام یمنطق آدم

فاجعه  هی نی، ممکنه است. حق با تونمیرو بب نیصدام حس میرژ انیدارم پا
 زیشروع بهتر. همه چ يبرا يفاجعه هم باشه و آغاز هی انیباشه. اما ممکنه پا

که  نهی. واسه همشهیم یعاقبت چ دونهیکس نم چیداره، و ه اامدهیبه پ یبستگ
پس تو هم «[...] دختر گفت:  »رو تصور کنم  هاابانیخ يتو ییمایراهپ تونمینم

 ستم،ین یجنگ چین طور که گفتم من اهل هوهم«پاسخ داد:  پرون »؟یاهل جنگ
 »شهیمپنج سال معلوم  نی. تو اهداشته باش يکمتر ر ممکنه ش  یکی نیاما ا

 .)192 ،شنبه(
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 بر دنیکوب يبرا مردم اندوه از احساسات، از استفاده سوء با همراستاست قایدق دهد یم انجام ونیامک چه آن     
 خادم اندازه و حد که نیا يبرا. دارد بر در را ییکایآمر ساالران هیسرما و قدرتمندان منافع تنها که یجنگ طبل

 یاسیس فعال و روشنفکر ،يرو یآروندات موضع با را او ضعمو است بهتر میبفه بهتر را ونیامک بودن قدرت
 انهیم در درست، 2003 لیآور در افتهی انتشار يامقاله در يو. میکن سهیمقا هست، زین سینورمان قضا از که يهند
 :سدینو یم جنگ، يبرا یعموم افکار کردن آماده يبرا یغرب يهارسانه يهاتالش اوج

از  شرمانهیبا سوء استفاده ب –عراق  هیبار عل نیا – گرید یختن جنگاندا راه  
 تیحما با یونیزیتلو يهابرنامهژهیو يبرا آن کردن يبنداندوه مردم، با بسته

 ارزشیب و کردن فروشند،لوثیم یورزش وکفش ندهیشو مواد که ییهاشرکت
است  یشینما میکردن مطلق آن است. آن چه شاهد معنایب است، اندوه کردن
 احساسات نیتریخصوص تاراج اندوه، تجارت اندوه،وکسب کاراز  ریحق
 حق در حکومت کی دست به يکار نیچن انجام. یاسیس اغراض يبرا يبشر
 .)6( سبع و است وحشتناك خود مردم

فوق  يامدهایاست گرچه پ دوستانه بشر مداخله کی یسمترور هیجنگ عل ،داستان یاصل تیشخص دگاهید از     
 ازدهی رخداد از پس ماه کی حدود. ردیگیآن را به سخره م  یکه چامسک ینگرش دارد؛ همراهبه یانانسریالعاده غ
 خواهد يروزیپ به سمیترور یهعل جنگ ایآ که سوال نیا به پاسخ در يامصاحبه در) 2002( یچامسک سپتامبر
 جهان شتریب در که میباش متوجه دیبا میریبگ نظر رد يجد يطرز به را سوال نیا میبخواه اگر: «دیگویم دیانجام
 اشروشنفکرانه اتیمدع تمام با ونیاو البته مک ).23( »دانندیم یدولت سمیترور سردمدار یدرست به را کایآمر

 .کندیمطرح نم سمیدر باب خاستگاه و علل ترور را یلیمسا نیچن هرگز
 ياریبس نگاه درسپتامبر  ازدهیاز حادثه  پسو غرب  شرق هاينتمد انیمتعارض  ،اشاره شد شتریپ که همانگونه  
و  يزیستمذهب جمو .گشت بدلایدئولوژیک بین مذهب و ادبیات  يمبارزه دیجد يجبهه به سندگانینو از

تا  افتیبروز  یررسمیو غ یمختلف رسم يها ها و شکل شده در قالب يزیر به طور گسترده و برنامه یهراس اسالم
 یفراوان یجنجال ینیضدد يهاکتاب که هاستسال نی. در اکشد ریسلمانان به تصومشو ش از اسالم و م يا چهره

) Richard Dawkins( نزیکودا چاردیر و 1)Christopher Hitchens( چنزیه ستوفریکر چون یکسان قلم به
و  برخاستند »دههنیست الحاد يانهگو«از  تیسپتامبر به حما ازدهیپس از  ،)2008ی (تیب انیب به نان،یانگاشته شد. 

 دفاع يبرا یدارباشیبسپتامبر را  ازدهیکه حادثه   – ونیامک انیا و سیمیا نیمارت جمله از روشنفکران از ياریبس
 اندبا او همصدا شده  – دانندیم یاسالم انیادگرایبن دیجد موج در برابر »یسکوالر غرب سم یبرالیل«يهاارزش از
 نیگارد روزنامه در) The Voice of Lonely Crowd( »تنها تیجمع يداص« يمقاله در سیمیا نیمارت). 3(
 __________________________________________________________________________  

) 2007( ستیا بزرگ نخدداشته و کتاب خود با عنوان  ونیاکبا م ياریکه قرابت بس يملحد پردازانهیاز نظر   1
)God Is Not Greatاهدا کرده است ي) را به و. 
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 یامنظمذهب  کهحال آن ،یواقع يایدن در یناکاف ییمبنا با ياست اعتقاد ینظام ،يدئولوژیا«: سدینویم نیچن
 دهشتناك عموما  شیبو  کم آن خچهیتار و شأن و منطق فاقداست  ینظام. مذهب  ییمبنا چیه یب ياعتقاد است
 لیتخو قابلیت  داده قرارگرایی دین اسالم ریتقدبا  تقابل در را رمان زین ونیامک انی).  ا2002( »است
جوامع به شمار  در »آغاز اخالق« ن،یو بنابرا »شفقت ي تههس«ي بشریت، ) را به عنوان هستهimagine(کردن
 ).2001 ،نیآورد (گاردمی

بر این باور نیستم که حس اخالقی انسان از  هرگزم. در واقع ملحد من اکنون  
 ذهن به رسوخ ییتوانا و ،یگیرد [...] بلکه بشري و جهانسوي خدا نشأت می

این مشکل اساسی  امداشته عاناذ هم گذشته در که طورهمان. است دیگران
ورود به ذهن افرادي  از ناتوانیمآب (هواپیما ربایان) در  مقدس هاياحمق
 )883 ،درسالیسبري نقل. (اندداشته هاآن با ايرحمانهبی رفتار کهاست 

 – یدلهم –انگاشتن  گرانید يکردن و خود را در جا لیاست که توان تخ نیا هاستیترور مشکل ان،یب گرید به
نمود  –در رمان  یمتجل یستیاومان يهاارزش با آنان پروراند؛یرمان آن را م ژهیو به و اتیادب که یتیندارند، قابل

 تواندیم 1هنر که بوده نیا هماره سمیاومان مفروضات از یکی که میباش داشته ادی. به اندگانهیب –فرهنگ غرب 
 .)humanize( دکن »انسان« واقع به و کند ختهیفره را انسان
 و کیتار ییروین که دانستهعلم   »گرید«مذهب را  هستند ینیدارو انیگراکه عموما  علم الحاد نوع نیا نروایپ     

 ستیبایم و بوده يساالرو مردم ياز جمله آزاد آن يهاارزش و یعلم ییگراعقل يبرا يدیتهد و نامعقول،
 سرجبه عنوان نمونه،  کرد،یرو نیبا ا همراستا). 42 ی،تی(ب ردیگقرار »شرفتیمنافع علم، خرد و پ يلواتحت«

-ارزش از نفرت«از  یسپتامبر را ناش ازدهی ،2001سپتامبر  16در  مزیتا وركیوین مجله راستاریو و سندهینو شومن

 دان. خواند »همه يبراتعدد مذاهب و حق انتخاب  ،یخوشبخت يجستجو ،يروادار ،يآزاد چونغرب  يواال يها
 علتنیز ) In the Ruins of the Future( »ندهیآ يهارانهیو در« يدر مقاله ،ییکایامر يسندهینو )2001( لویدل
) و 1991(مائوي دومو در رمان هاي  )33(داندیم کایامر »ي فناور قدرت« و »تهیمدرن درخشش« از نفرت در را

، دشمنان تمدن غربی نیته و از پی آن مسلمانانفرهنگ اسالمی، واپسگرا و ضد مدر«) 2007( مرد در حال سقوط
(پیرنجم الدین و برهان،  »شوند که مترصد هر فرصتی براي به زیر کشیدن نمادها و بنیادهاي آنندیمبازنمایی 

] غرب[ ياز آزاد یافراط اسالم«: شودیم تکرار بارهاجستار  نیدر ا یمورد بررس رمان در ته. و الب)72، 1390
-ارزش يبرا د اسالمیتهد که کند متقاعد را او تا دیگویم يزید دخترشبه  پرون). آنچه 197 ،نبهش( »نفرت دارد

 نفرت از پر ن،یزبیت اریبس افته،یسازمان  یخوب به«شده،  ایدشمنان به ظاهر اح نیکه ا است نیا غرب یانسان يها
 يواز مذهب به س گذربه سبب  که يتجدد اند،ستادهی) در مقابل تجدد غرب ا76 ،شنبه( »هدفدار تعصب و
 در رونی. از ااست برجسته ییفردگرا و ییگراعقل خرد، يمبنا بر) liberal secularism( »برالیل سم یسکوالر«
 __________________________________________________________________________  

 ها بر آنها تاکید داشتند.که اومانیست )liberal arts(اي خود واژه لیبرال ناظر است بر هنرهاي چندگانه   1
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که به دنبال  ست،یمسلمان ترور با شودی)  مترادف مfundamentalism( »ییگرا ادیبن« واژه کمی و ستیب قرن
 يرو درباره آتش سوز نیاست، از ا جهان سراسر در يانتحار يگذار بمب التحمدر  گناهیب يهاقتل عام انسان

 اسالم«بوده به دست  یستیترور یاتیعمل نیکه ا شودیدر اخبار  گفته م شنبهدر رمان  یوسر يبار يمایهواپ
). 154 ،شنبه( »به راه انداختند يکه خود بر آن سوار بودند آتش سوز ییمایجهاد، در هواپ يراب«که  »تندرو انیگرا

  :کندیأمل مت نیپرون چن
 نیزم يبر رو اریکامل و تمام ع يا[...] خواهان جامعه یافراط انیگرا اسالم  

 پرونسنت محکوم به فنا تعلق دارند که  کیهستند، که آن اسالم است. آنها به 
آرمانشهر با صدور جواز  يجستجو - کندیم شوصف جیرا دگاهید نیا با

 نانیاطم نیا ی. اگر شخصابدییم قتحق رحمانه یب يابزارهاو تعصب  هرگونه
تواند مرتکب یم کند، یزندگ تیرضا و یخوش با عمر آخر تا که دارد را
 ،شنبهانسان را قتل عام کند؟ ( ونیلیدو م ای کیشود که به سبب آن  یتیجنا
34( 

 ،یرمنطقیغ یانیربا ج شودیمترادف م کایمرا و اروپا در غالب گفتمان با صدااسالم در رمان هم ریتصو گونه، نیا
 با مرگ و وحشت.  نیشکل آن، خشن، قر نیو در ناب تر ،یراخالقیغ
 
 جهینت. 5

-پاد« )2001( لویدل دان يگفته به و متفاوت یتیروا خلق دنبال به سندگانینواز  ياریسپتامبر بس ازدهیاز  پس     
 نویسانرمان رونیا از). 34( ردیرا دربرگ حادثه نیند تمام جوانب ابتوا که بودند) counter-narrative( »یتیروا
 قدرت آن در که پردازدمی روایتی بیان به ایونمک. آوردند يرو یادب ياسطوره خلقبه  ایونمکاز جمله  برالیل

 عنوان به ار علم و شعر ،شنبه رمان در او. شودیم یتلق يرستگار اصلی يالزمه درجه، نیاعالتر در ادبیات،
 به باکسترو  جراح پرون  درادبی را  یشینوک از لحظاتیو  داده قرار یکدیگر تقابل در جهان شناخت یینها راههاي
آن را می خواند،  يدیز)، که Dover Beach( »ورادساحل « رنولد،. در اثر افسون  شعر ماتیو آکشدیم ریتصو

-می قدم متمدن فرهنگ يعرصه به دارد قرارتالل ژنتیکی که در معرض  نوسانات اخالقی  ناشی از اخ باکستر

 .شودمی دور اوکه دیزي را تهدید می کند از  ذهن  تجاوزجنسی ياندیشه و گذارد
  شعبده. شاید هر شعري این کندیم افسون راآدم  کهشعري را خواند  دیزي  

 همچنان. کند ایجاد حالی در را ناگهانی تغییري و باشد داشتهرا در بر  بازي
 که آورداو  ادیآنچه به  ،مبهوت آن شعر است او است، رسح ریاس باکستر

دیزي براي  هايتالش يهمه علیرغم[...]  است کردن یزندگ چقدرخواهان
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 د،یشننخواهد  گاههیچ شایدو  دهینشن هرگزآموزش او، آنچه را که هنري 
 )288 ،شنبه. (شنودمی باکستر

ملودرام سبب نجات می شود. شعر آرنولد به عنوان  ینمایش رد قدرت رستگاري شعر ،رماندر اواخر  بنابراین     
 ينکته اما). 325 ،جونز-(ریس سازدیرام م رادر شرف تباهی  ذهنعمل کرده و  »نیروي بیداري اخالقی« یک
قهرمانان «از  یکی) 2003( دیادوارد سع ریبه تعب ایو  شگامانیاست که آرنولد خود از پ آن تأمل قابل و مهم

 مسئلهبهترین «) به عنوان culture( فرهنگ از خود تعریف در شک بدونکه  ،)15( است »برالیل یفرهنگ
که در  است معتقد) 2008( ایگلتون تري. دارد نظر مد را ییاروپا فرهنگ و بوده اروپامحور »جهان در شدهشناخته

 نیا شگامانیرنولد را از پآماتیو هانی جایگزین مذهب شده و قرن نوزدهم ادبیات انگلیسی به عنوان ایدئولوژي ج
-تنها در نظریه نه آرنولدي برالیلاومانیسم «است  معتقد زی) ن2011( اکشتاین ).24-23( آوردیبشمار م انیجر

 ونگوناگ اشکال با بلکهناتوان بوده و هست،  ،و تفاوت اختالفچندگانه از  یفرهنگ پویایی بین يدرباره پردازي
 فرهنگ ي. ارائهستین لیدلیب آرنولد به ونیامک شیفتگیرو  نیا از). 7( »است بوده ستهمد فرهنگی امپریالیسم
حس نوستالژیکی از قرن نوزدهم بریتانیا با  قتیحق دربراي قرن بیست ویکم،  يراهکار عنوان به آرنولدي

 .کندمی بازنمود را اششاهکارهاي امپریالیستی
-رمان در که چرا است لندن شهر به نسبت وانیامک انینگرش ا رییتغ بهشن رمان در گریدالب توجه ج ينکته     

 »استیتانیبر یستیالیپساامپر افول« از یحاک که اندهیبازنما لندن از کیتار ياچهره وانیامک شنبه از شیپ يها
 و یفرهنگ یافسردگ از ياونهنم«) Black Dogs( ،)1992( اهیس يهاسگدر رمان  اتری) و گو144 ،(گروس

-در رمان –را  وانیامک لندن  مزیتا وركیویمجله ن در) Kakutani( یکاکوتان). 86( است »تمدن حاالت نیبدتر

-یم بودلر شارل و وتیال. اس. یت) unreal city( »ی واه شهر« از يگرید يگونه –سپتامبر  ازدهیاز  شیپ يها
). 1987( است »نشانیب جماعت و یطوالن يهاکیرافت ن،یغمگ ي منزوو افراد  گردکارمندان خواب« که شهر  داند
 زمان در رمان کی نگارش يدهیا از جدا«: افتدیم لندن يچهره» اصالح« ادیبه  وانیامک شنبه رمان در ناگه به اما

 ،شنبهرمان  رونیا از ؛)155 ،گروس در(نقل  »داشتم را لندن ستهیشا نگارش ای و لندن مجدد نگارش قصد حاضر،
 و سکوالر يهاکه وامدار آرمان داندیم »یستیز يشاهکار«و  »هوشمندانه یاختراع« ،»تیموفق کی« را لندن شهر

) و technophile( »دوست-يفناور«را  وانیامک )2009ی (دلیر). 3 ،شنبه( ستیروشنگر عصر يخردگرا
 »ینینودارو یی گراعقل-افر« و) British logical positivism( »ییایتانیبر یمنطق ییگرااثبات«مجذوب 

)neo-Darwinian ultra-rationalism (ستیروشنگر عصر يهاارزش شگریستا همواره که دانسته )ix .(
 جامعه کی يبشر در بنا يتوانمندبه قدرت عقل و  مانیروشنگري که ازجمله آن ا عصر يهاارزش ،کهحال آن
 يپروژه« برايهموارکننده راه  چون ینقشو در اصل  منجر شده سمیم و نازسیفاشبه  ستمیقرن ب در ستیآرمان

اروپا  درتفکر سیاسی  راه لیدال  »عقالنیت، حقیقت  و پیشرفت«آن  درداشته که   »فرامدرن اينمونه چونانلیبرال 
 ییهاارزش به توسل اب اندروشنگري عصر  يزاده که يساالرم). لیبرالیسم و مرد206 ،ساهاج( شوندیم یتلق

در  يذهنیت استعمار يریگشکل ينهی) زمutilitarianism( گراییدهیفا) و empiricism( گراییتجربه چون
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 به نسبت پسااستعماري يتردید در نظریه« قتی). در حق225 ،2008 ،(حبیب کردند فراهم را روشنفکرانمیان 
 گیردمی نشأت هاآن یذات »یستیالیولوژي و رسالت امپرایدئ«از  »غربی عصر روشنگري و پیشرفت يهاتیروا
منابع اقتصادي آن در سر دارند،  تملکنه تنها سوداي فتح دنیا را براي  انکه آن است نیا بر مضمون« و) 213 ،(لی
 ).  226 ،(حبیب »کنند  غرب ادبیات و  فرهنگ  سازيمتمدن أثیراتت دستخوشکشورها را   يهمه خواهندمی بل
 »کنندهدگرگون« يو ریتعب به ای و تیانسان يبه عنوان جوهره اتینگرش به ادب نی) ا2008( گلتونیا يتر     
)transformative مردم ،يآزاد« چون آن به وابسته يهاارزش که دانسته سمیاومان برالیل) را نقطه ضعف-

 ییگراانسان نگاه«: است المللنیب استیس صحنه در ژهیبو ناکارآمد و یانتزاع یمیمفاه »يفرد حقوق و يساالر
 ایپو و یعمل يساالرمردم کهآن حال ست،ین يرأ اخذ صندوق ی انتزاع مفهوم جز يزیچ يساالرمردم به برالیل
 یبرالیل سانینورمان). 181( »باشد) Standard Oil( لیاو استاندارد شرکت و خارجه وزارت نگران ستیبایم

-هیسرما يشده در جامعه فیو اهداف تعر کیدئولوژیااض ردر جهت اغ يابزار نانچو رمان از ونیامک چون
 داشته یاسیس یخواستگاه صرفا  یرمان نیچن .اندشده یطلبتوسعه و استعمار کنصاف جاده واستفاده کرده  يدار
 هدف  با)، moral technology( »یاخالق يتکنولوژ« نام به يتکنولوژ از يانمونه )1985( گلتونیا ریتعب به و

 نیو نگهبانان ا ستیدارهیسرما جامعه در ارزش شده فیتعر اشکال با همسو) subjectivity( یتیساخت ذهن
 ).99-96( ستندین برالیل انیانسانگرا جز یکسان يفکر) prison camp( »اردوگاه «

 ،ییگراعلم ،يزیستنیو د يزیگرنید – سمیبرالیو ل سمیاومان مفروضات و وجوه تمام با یتقر گفت توانیم
 در ینوع به – یبر روابط انسان دیو تاک اتیهنر و ادب تیبر اهم دیتاک ش،یهايانسان و آزاد تیبر محور دیتاک

و  نیمتاخرتر اتوان آن ر یکه م ،»دیالحاد جد« ارمان ب سندهینو وندیپ. و ابندییمو پژواك  بازتاب شنبه رمان
 و يزیستنید –رمان است  یاصل کردیرو يایگو ،انستغرب در دوران پسامدرن د در سمینمود اومان نیتریافراط
 طرح يراستا در دیبا را ونیامک رمان ث،یح نیا از. نیگزیجا عنوان به برالیل و یستیاومان يهاارزش ارائه

 تفکر مظاز مرشدان اع یکی، یرورت چاردیر گفته به که کرد یابیارز) the postmodern project( پسامدرن
 ).9 سردار،در  نقل( باشد) to de-divinize the world( »از جهان ییزداتیلوها« یر پد دیبا پسامدرن،

 ییگراتفکر انسان یاساس اتیاز مدع یکیبه مسائل  انهیو پرداختن منصفانه و خردگرا يورزاز غرض زیپره     
اك و پرسشگر نگاه به ظاهر شک لعاب با دبتوان هک است آن از ترجانبدارانه مک ایوان است. اما رمان برالیل

 برالیل يارسانه ذاتا  را رمان یادب گونه خاصه و اتیادباین اثر د. نآن را پنهان ک يریآن سوگ یاصل تیشخص
نگهبانان قدرت: اسطوره   –کرامول  دیویادواردز و د دیویکتاب د يایهمان گونه که عنوان گو اما، کندیم یمعرف
از  زیپره يادعا. ستین شیب يااسطوره – اتیادب نجایدر ا – البریرسانه ل  ،دهد یم حیتوض  – برالیل يهارسانه

 یغاتیتبل ياثر يمثل اعال ونیارمان مک گونه، نیااست.  افسانه برالیل يهارسانه يورزو غرض یزدگيدئولوژیا
ر د یو طرفدار حقوق انسان برالیل يانهشود و در کسوت رسایم ياستعمار یگر جنگهیورزانه توجاست که غرض

. )x(شودیم...» محاکمه زندان کردن یمثله کردن، ب ردن،حق بمباران ک«)، 2006( لگریواقع مدافع، به قول جان پ
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شکل خادم قدرت بودن او را به رغم  نیبرشمرد چرا که به بهتر ونیادر آثار مک زیمتما ياثر دیرا با شنبهرمان 
 .اندینمایم منشانهبرالیل اتیمدع

 

 

References 

Addam, M. A., “Mr. McEwan and Mrs. Woolf: How a Saturday in February 

Follows ‘This Moment of June’", Contemporary Literature, 35 (3): 548-572, 

(2012). 

Almond, I., The New Orientalists, London: I. B. Tauris, (2007). 

Amis, M., “The Voice of the Lonely Crowd”, The Guardian, 

Retrieved25/11/2013from 

http://www.theguardian.com/books/2002/jun/01/philosophy.society, (2002). 

Beattie, T., The New Atheists: The Twilight of Reason and the War on 

Religion, US: Orbis Books, (2008). 

Boireau, N., “Re-routing Radicalism with David Hare”, European Journal of 

English studies, 7 (1): 125-37, (2003). 

Bottici, C., and Challand B., The Myth of the Clash of Civilizations, New 

York: Rutledge, (2010).  

Bradley, A., and Tate A., The New Atheist Novel: Philosophy, Fiction and 

Polemic after 9/11, London: Continuum, (2010). 

Bullock, A., “Humanism”, In “Bullock”, Alan & Trombley eds., The New 

Fontana Dictionary of Modern Thought, 3rd edition, pp. 405-406, London: 

Harper Collins Publishers. 

Childs, P., Ian McEwan's Enduring Love, London & New York: Routledge, 

(2007). 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25ره ، دوپژوهش ادبیات معاصر جهان 204

Chomsky, N., “IS THE WAR ON TERRORISM WINNABLE?” Interview 

with Courant, H., and Barsamian, D., Ruggiero, G., ed., 9/11, New York: 

n.p, (2001). 

---, Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real 

World, Cambridge: South End Press, (2002). 

---, “Preventive war, the supreme crime. Iraq: invasion that will live in 

infamy”, Retrieved 11/8 /2013, from 

http://www.informationclearinghouse.info/article4416.htm, (2003). 

Davies, T., Humanism, London and New York: Routledge, (1997). 

DeLillo, D., “In the ruins of the future: Reflection on terror and loss in the 

shadow of September”. Harper’s Magazine, 33-40. Retrieved 3/10/2013, 

from http://harpers.org/archive/2001/12/in-the-ruins-of-the-future/, (2001). 

Eagleton, T., Literary Theory: An Introduction, Oxford: Blackwell, (2008). 

---, The English Novel: An Introduction, Oxford: Blackwell, (2005). 

---, “The subject of literature”, Cultural Critique, 2 (winter 1985-86): 95-

104, (1985). 

Eckstein, L., “Saturday on Dover Beach: Ian McEwan, Mattew Arnold, and 

post-9/11 melancholia”, Hard Times 89(1): 1-12, (2011). 

Edwards, D., and Cromwell D., Guardians of Power: The Myth of the 

Liberal Media. London, Ann Arbor, MI: Pluto Press, (2006). 

Gauthier, T., " ‘Selective in your mercies’: Privilege, Vulnerability, and the 

Limits of Empathy in Ian McEwan's Saturday”, College Literature, 40 (2): 7-

30, (2013).  

Groes, S., “A cartography of the Contemporary: Mapping Newness in the 

Work of Ian McEwan”, in Ian McEwan, Groes, S., ed., (pp. 1-12). London: 

Continuum, (2009). 



 205بر رمان شنبه نقدي: لیبرال گراییو انسان و نا ی مک انیا

---, The Making of London: London in Contemporary Literature, New York: 

Palgrave, (2011).  

Habib, R., Modern Literary Criticism and Theory: A History, USA: 

Blackwell, (2008). 

Head, D., The State of Novel: Britain and Beyond, United Kingdom: 

Blackwell, (2008).  

Hillard, M. C., "When Desert Armies Stand Ready to Fight": Re-reading 

McEwan's Saturday and Arnold'd ‘Dover Beach’", Journal of Literature and 

the History of Ideas, 6 (1) :181-206, (2007).    

Hulme, P., Colonial Encounters, Europe and the Native Caribbean, 1492-

1797. London: Methuen, (1986). 

Huntington, S. P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order, New York: Touchstone, (1996). 

Kakutani, M., “Books of the Time; Childhood and Time”, The New York 

Times, Retrieved 26/11/2013, from 

http://www.nytimes.com/1987/09/26/books/books-of-the-times-childhood-

and-time.html, (1987). 

Li, V., “Toward Articulation: Postcolonial Theory and Demotic Resistance”, 

McCallum, P. and Faith, W. eds., Linked Histories: Postcolonial Studies in a 

Globalized World, (pp. 209-228). New York: University of Calgary Press, 

(2005). 

MacPhee, G., Postwar British Literature and Postcolonial Studies, 

Edinburgh: Edinburgh University Press, (2011). 

Malcolm, D., Understanding Ian McEwan, Columbia: University of South 

Carolina Press, (2002). 

McEwan, I., Black Dogs, New York: Vintage Canada, (1992). 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25ره ، دوپژوهش ادبیات معاصر جهان 206

---, “Jerusalem Prize Acceptance Speech”, Retrieved 26/10/2012, from 

http://www.ianmcewan.com/bib/articles/jerusalemprize.html, (2011). 

---, “Only Love and Then Oblivion. Love Was All They Had to Set Against 

Their Murderers”, The Guardian, Retrieved 26/10/2012, from 

http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/15/september11.politicsphiloso 

phyandsociety2, (2001). 

---, Saturday, USA: Anchor Books, (2005). 

Munslow, A., The Routledge Companion to Historical Studies, London & 

New York: Routledge, (2002). 

Norman, R., On Humanism, London: Routledge, (2004). 

Pilger, J., Gaurdians of Power: The Myth of the Liberal Media, Edwards, D. 

and Cromwell, D. eds., (pp. ix-xii). London: Pluto Press, (2006). 

Pirnajmuddin, H., "Armangaraeai dar bonbast: negahi be 

namayeshnameh Faravani asar David Hare", Research in Contemporary 

World Literature, (39). 20-25, (1386). 

Pirnajmuddin, H. and Borhan, A., "Nosharghshenasi, terrorism va 

pishgooeai tarikh dar roman Mao II asar Don DeLillo", Research in 

Contemporary World Literature, (63). 65-84, (1390).  

Rees-Jones, D., “Fact and Artefact: Poetry, Science, and a Few Thoughts on 

Ian McEwan's Saturday”, Interdisciplinary Science Reviews, 30 (4): 331-

340, (2005). 

Reilly, S., “Liberalism”, in “Bullock", Alan & Trombley, eds., The New 

Fontana Dictionary of Modern Thought, (3rd ed, p.479). London: Harper 

Collins Publishers, (1999). 

Ridley, M., “Forward: Ian McEwan and the rational mind”, In Groes, S., ed., 

Ian McEwan”, (pp. vii-x). London: Continuum, (2009). 



 207بر رمان شنبه نقدي: لیبرال گراییو انسان و نا ی مک انیا

Ross, M. L., “On a Darkling Planet: Ian McEwan's Saturday and the 

condition of England”, Twentieth-Century Literature, 54 (1): 75-96, (2008). 

Roy, A., “Come September. Will things get better after they get worse?”, 

The  

        Women's Review of Books, 20 (7): 6-8, (2003).  

Said, E. W., Culture and Imperialism, New York: Vintage Books, (1993).  

---, Orientalism, London: Penguin Books, (2003). 

---, The World, the Text and the Critic, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, (1983). 

 Salisbury, L., “Narration and Neurology: Ian McEwan's Mother Tongue”, 

Textual Practice 24 (5): 883-912, (2010). 

Sardar, Z., Orientalism, Philadelphia: Open University Press, (1999). 

---, Postmodernism and the Other: The New Imperialism of Western Culture. 

London: Pluto Press, (1998). 

---, “Welcome to planet Blitcon”, New Statesman, Retrieved 26/10/2012, 

from http://www.newstatesman.com/print/200612110045, (2006). 

Schmemann, S., “War Zone; What Would ‘Victory’ Mean?”, The New York 

Times. Retrieved 26/10/2012, from 

http://www.nytimes.com/2001/09/16/weekinreview/war-zone-what-would-

victory-mean.html, (2001). 

Szahaj, A., “Postmodern Liberalism as a New Humanism”, Diogenes 206 52 

(63): 63-70, (2005). 

Winterhalter, T., "Plastic Fork in Hand: Reading as a Tool of Ethical Repair 

in Ian McEwan's Saturday”, Journal of Narrative Theory, 40 (3): 338-363, 

(2010). 




