فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى
دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ١٣٩٨

نصف سنوية دراسات اﻷدب اﻹسﻼمي
السنة اﻷولی ،العدد اﻷول ،شتاء وربيع٢٠١٩ ،

تصويرسازى خشونت سياسى در رمانهاي نجيب كيﻼني
)بررسي موردي رمان ليالي تركستان(

صﻼح الدين عبدى) ١دانشيار دانشگاه بوعلى سينا همدان(
تاريخ دريافت١٣٩٧/١٢/١٩ :
تاريخ پذيرش١٣٩٨/٠١/٢٨ :

صفحات٥٧ - ٨٠ :

ريخ الوصول٢٠١٩/٠٣/١٠ :
ريخ القبول٢٠١٩/٠٤/١٧ :

چكيده

خشونت سياسى يعنى اعمال اراده و قدرت براى تحقق اهدافى غير مشروع است و از آنجا كه ادبيات آيينة
تمام نماي جوامع است كه گاه در آن تاريخ ملتها نمودار ميشود و واقعيتهاي تاريخي جوامع به صورت
ادبي تجلي مييابد تا پيوند سياست و ادبيات را بخوبى نشان دهد ،از جملهي اين آثار ،رمان ليالى تركستان
نجيب كيﻼني –نويسنده مسلمان مصري– است كه او در اين رمان به مشكﻼت ورنجهاى مسلمانان فراتر از
مرزهاى جهان عرب يعنى تركستان يا سين كيانگ پرداخته است ،و در آن با تصوير سازى خشونت سياسى
و مفاهيم ديگر چون ترور و اعدام وشكنجه قصد دارد اين مفاهيم منفى را در معرض ديد ديگر مسلمانان
قرار دهد .اين پژوهش با روش توصيفى تحليلى قصد دارد با تبيين وتشريح خشونت سياسى و ديگر مفاهيم
مرتبط با آن ،اين مفاهيم سياسى وجامعه شناسى را در اين رمان پياده كند ومهمترين نتايج دست يافته
حكايت از آن دارد كه اين مفاهيم به صورت اشغال يك سرزمين و پايمال كردن احساسات مذهبى ،دينى،
تبديل مساجد به مجالس لهو و تغيير توپولوژى ويا جغرافيايى و اتنوگرافى يا نژادى كشور بكار رفته است.
واژگان كليدي :تصوير سازى ،نجيب كيﻼنى ،رمان ليالى تركستان ،خشونت سياسى ،تغيير توپوگرافى
واتنوگرافى.

دراسة صور العنف السياسي ﰲ روا ت ﳒيب الکيﻼﱐ
)رواية لياﱄ ترکستان ﳕوذجا(

اﳌلخص

صﻼح الدين عبدي )اﻷستاذ اﳌشارك ،جامعة بوعلی سينا ﳘذان(

العنف السياسي يعﲏ ﳑارسة اﻹرادة والقوة من أجل ﲢقيق أغراض غﲑ مشروعة ،وﲟا أن اﻷدب هو اﳌرآة الكاملة
للمجتمعات يظهر فيه ريخ اﻷمم  ،يتم ﲡسيد الدول وواقعها التارﳜية للمجتمعات بصورة أدبية .من بﲔ هذه اﻷعمال
 ،كانت رواية لياﱄ ترکستان لنجيب كيﻼﱐ  ،الكاتب اﳌسلم اﳌصري  ،و هو يعاﰿ ﰲ هذه الروا ت مشاكل اﳌسلمﲔ
ومعا م خارج حدود العاﱂ العرﰊ أي تركستان أو شينجيانغ .ويوضح فيها العنف السياسي واﳌفاهيم اﻷخرى مثل
اﻻغتياﻻت وعمليات اﻹعدام ويستهدف الکيﻼﱐ ذه اﳌفاهيم السلبية الی أن يعرضها أمام اﳌسلمﲔ اﻵخرين .دف
هذه الدراسة ﳌنهج الوصفي التحليلي ،إﱃ تبيﲔ وتوضيح هذه اﳌفاهيم السياسية واﻻجتماعية ﰲ هذه الرواية و تطبيقها.
تشﲑ أهم النتائج إﱃ أن هذه اﳌفاهيم قد استُخدمت ﰲ احتﻼل اﻷرض وقمع اﳌشاعر الدينية والدينية  ،وﲢويل اﳌساجد
إﱃ ﳎالس ا ون و الفسق وتغيﲑ طوبوغرافيا وإثنوغرافيا للبﻼد.
الکلمات الرئيسة :دراسة الصورة ،ﳒيب الکيﻼنی ،رواية ليالی ترکستان ،العنف السياسي ،تغيﲑ طوبوغراﰲ و اثنوغراﰲ
 .١پست الكترونيكs.abdi@basu.ac.ir :
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.١مقدمه

مفهوم خشونت داراى تعابير متعدد و مختلفى است از جمله شامل رفتار وگفتارى است كه درآن
تهديد بكار مىرود ،يا اينكه با بكارگيرى خشونت طرف مىخواهد به ديگران ضرر وآسيب برساند
وهمچنينشامل ضرر مادى ،جسمى ،روانى ،فكرى وعقيدتى به هستى انسان مىشود ،همچنانكه

بكارگيرى غير قانونى وغير مشروع قدرت واراده يك طرف بر طرف مقابل را نيز دربرمىگيرد ،اين گونه
قدرت وفشار باعث بوجودآمدن هرج ومرج مىشود ونوعى روابط خصمانه را در جامعه شكل مى دهد.
يكى از موضوعات مورد توجه جامعه شناسان سياسى ،پژوهش دربارة خشونت سياسى وتبيين
رابطه آن با يكى از مفاهيم پر كاربردآن يعنى ترور وتروريسم مىباشد؛ خشونت سياسى معموﻻ از
جانب گروهها ونهادها و دولتهايى سر مىزند كه خواستار ايجاد هدفى خاص در جامعهاى هستند
و در اين رمان ،كشورهاى چين و روسيه تزارى درصدد زدودن چهره اسﻼم ومبادى آن در پارهاى
از كشورهاى اسﻼمى مانند تركستان مىباشند و اين امر نوعى تغيرات ساختارى وهويتى بشمار
مىرود ،چه مردمى كه سالها با اين اصول ،مبادى وآموزههاى اسﻼمى زندگى كردهاند اين امر باعث
اختﻼل شده ونظم جامعه را بهم مىريزد وچنين مردمى نمىتوانند اين اهداف استعمارگران اشغالگر
را درجامعه خود پياده كنند ،بنابراين عوامل و بانيان ايجاد اين اهداف غير اسﻼمى براى پياده كردن
اهدافشان روى به خشونت مى آورند.
مردم تركستان براى كسب هويت مذهبى و عمل كردن بدان تنها راه آن را مبارزه و جهاد با
چنين حكومتهايى مىدانستند ،چراكه حكومتهاى چين و روسيه تزارى از تشكيل هويت اسﻼمى و
تقويت آن و انسجام قومى  -ملى جلوگيرى كرده وخواستار ايجاد ارزشهاى ضد اسﻼمى وكمونيستى
بوده و آن را بر جامعه اسﻼمى تركستان تحميل كردند و مسلمانان تركستانى با تمسك به تاريخ
جمعى ،زبان و فرهنگ و گذشته مشترك درصدد نوعى پيوند وهمبستگى بودند و مىخواستند
هويت مستقل اسﻼمى جدا از هويت كمونيستى داشته باشند ،اين در حالى بود كه نظام كمونيستى
چين حاكم بر اين كشور اين هويت اسﻼمى را مورد تهديد قرار داده و براى ايجاد هويت كمونيستى
وارد اقدامات خشن سياسى شده بود ،از جمله اين اقدامات خشن مىتوان به بازداشت فلهاى و زندانى
كردن مردم مسلمان تركستان وتجاوز به زنان و ازدواج به زور گرفته تا اعدام اشاره كرد.
اين پژوهش در راستاى ارائه تصاويرى است كه نويسندة مسلمان مصرى نجيب كيﻼنى ١در
رمان ليالى تركستان ٢ارائه داده و به نوعى ادبيات اسﻼمى ٣است و مىخواهد فريادرس وكمك كننده
مردمى مظلومى باشد كه به دور از نقشه و دايرة جهان اسﻼم مىخواستند هويت اسﻼمى داشته

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۵۹ ١٣٩٨

باشند و در سايه آموزههاى پيشروى اسﻼمى به زندگى ومعاش خود ادامه دهند ،ولى بيگانگان آنها
را مورد استثمار قراردادهاند يا استعمارگران براي بهرهكشي از اين مسلمانان بيگناه دست به اعمال
خشونتآميزي ميزدند كه در ادبيات سياسي امروزه به آن خشونت سياسى يا ترور ميگويند.
اهداف اين پژوهش تبيين وتشريح مفاهيم خشونت سياسى ومفاهيم مرتبط با آن يعنى تروريسم
و اعدام و شكنجه و ...در پرتو رمان ليالى تركستان مىباشد وضرورت اين تحقيق ،آشنايى و معرفى
مشكﻼت مسلمانانى است كه از دايرة جهان اسﻼم دور افتادهاند .
اين پژوهش به شيوهي توصيفى ،به واكاوى مفهوم خشونت وفرايافت ابعاد آن وتطبيق اين مفهوم
با مستندات تاريخي گنجانده شده دررمانليالى تركستان نجيب كيﻼني پرداختهشده و در راستاى
جواب به اين سوالهاى تحقيق است:
 .١خشونت سياسى و مفاهيم مرتبط با آن در رمان ليالى تركستان كيﻼنى چگونه به تصوير
كشيده شده است؟
 .٢كيﻼني در بيان مفاهيم خود از چه شيوههاى بيانى براى اين موضوع بهره برده است؟
 .٣فرايافت و هدف كيﻼنى از به تصوير كشيدن خشونت در اين رمان چه چيزى بوده است؟

پيشينهى تحقيق

در مورد خشونت سياسى مىتوان به پايان نامه كارشناسى ارشددانشگاه عبدالرحمن ميره الجزائر
تحت عنوان» تجليات العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية تيميمون لرشيد بوجدرة انموذجا« از
فﻼق محمد) (٢٠١٦اشاره كرد كه به خشونت داخلى صورت گرفته از سوى گروههاى مختلف در دهه
نود ميﻼدى در الجزائر در خﻼل اين رمان پرداخته است ،و كتاب » صور العنف السياسى في الرواية

الجزائرية المعاصرة« نوشته سعاد عبداﷲ العنزى) (٢٠٠٨كه از خﻼل رمانهاى رمان نويسان مشهور
مانند واسينى اﻻعرج والطاهر وطار واحﻼم المستغانمى وعبدالملك مرتاض به مفهوم خشونت سياسى
و اشكال آن پرداخته است واز مقالههاى مشابه در حوزه تروريسم وخشونت ،مىتوان به مقالهى آقايان
»جعفر كوشا وپيمان نماميان« با عنوان» جايگاه اعمال تروريستي درپرتوحقوق بين المللي كيفري«،
)  (١٣٨٧اشاره كرد ،كه به بيان مفهوم تروريست وابعاد آن پرداخته است ،و در مورد كليد واژة
نجيب كيﻼني ميتوان به مقالة »نجيب الكيﻼنى اول روائي اسﻼمي« از دكتر»محمد حلمى القاعود«
وپايان نامة كارشناسي ارشد خانم صديقه زود رنج با عنوان» تحليل و بررسى نقش وجايگاه نجيب
كيﻼنى در داستاننويسى اسﻼمى«) ،(١٣٨٠در دانشگاه تربيت مدرس ،و مقالههاى »استعمار ستيزى
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دررمانهاى اسﻼمى نجيب كيﻼنى؛ بررسى موردى داستان عمالقه الشمال«) (١٣٩٠از صﻼح الدين
عبدى و شهﻼ زمانى اشاره كرد و به اين نتيجه رسيدهاند كه بيگانگان عليه مسلمانان در زمانهاى
حساس متحد مىشوند و مقالة » شخصيتپردازى در ادبيات داستانى نجيب كيﻼنى«) (١٣٩٠از اين
دو نويسنده مذكور كه به روشهاى شخصيت پردازى در سه رمان ليالى تركستان و عذراء جاكرتا و
عمالقه الشمال پرداختهاند.
درمورد اين مقاله بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين موضوع بيشتر جنبة سياسي وجامعه شناسى
دارد ،وبررسي اين مفهوم در ادبيات اسﻼمى معاصر عربي ،پيشينهاي چندانى ندارد وجزو محدود
مقاﻻت نگارش يافته در اين مورد محسوب ميشود.

 -٢مفاهيم پژوهش

خشونت ازنظر لغوى يعنى درشتى كردن وتندخويى و مقابل نرمى است) عميد٤٨٦ :١٣٨٩،و معين،

 .(٦٣٨ :١٣٨٦در زبان عربى واژه عنف براى آن وضع شده است و در لسان العرب يعنى »الحزم
باﻻمر و عدم الرفق«)ابن منظور ،بى.تا،ج :١٣مادة ع ن ف( يعنى زمام كار را بدست گرفت و مهربانى
و مﻼطفت نداشت و از نظر اصطﻼحى عبارتست از هر اقدام خطرناكى كه در آزادى ديگران دخالت
كند وخواهان محدودكردن آزادى تفكر ونظر واراده است)المعجم الوسيط ،١٩٨٥،ج.(٦٥٥ :٢
خشونت سياسى عبارتست از كنشهايى اعتراضى است كه شكل خصمانه وغير نهادى به خود
مى گيرد وطرفهاى ديگر به صورت عامدانه ،از اجبار فيزيكى به يكديگر يا اموال يكديگر استفاده
مىنمايند تا تغيير سياسى را چه در سياست و چه در ساختار حكومت به وجود آورد)فايرابند و
روزاليند فايرابند.(١١ :١٣٧٩،
تعريف اصطﻼح خشونت در سه رويكرد مطرح است:
نخست :خشونت استفاده عينى از قدرت مادي براي ضرر وآسيب رساندن به خويش يا ديگران
وتخريب دارايىها براي تاثيرگذاري بر طرف مقابل است؛ بر همين اساس رفتار خشونت آميز متضمن
قهر واجبار از سوي فاعل است و مقاومت وتسليم از جانب مقابل است.
دوم :خشونت همان استفاده از قدرت مادي يا تهديد به استفاده از آن است اين تعريف ،مفهوم
خشونت را گسترده ساخته وشامل تهديد بالقوه وبالفعل درگفتار وكردار مىشود.
سوم :اين رويكرد به خشونت به عنوان مجموعهاي از اختﻼفها و تناقضهاي پنهان در
ساختارهاي اجتماعى و اقتصادي وسياسى جامعه مىنگرد و بر همين اساس برآن ،نام كلى خشونت
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مىنهد و عوامل آن را به شرح زير بر مىشمارد :نبود تكامل كشور داري درجامعه ،تﻼش برخى
گروهها براي جدايى از دولت ،فقدان عدالت اجتماعى و محروميت گروهى مشخص درجامعه از برخى
حقوق سياسى ومحروميت بسياري از شهروندان از نيازهاي اساسى چون آموزش ،بهداشت ،تغذيه...و
وابستگى خارجى)توفيق ابراهيم.(٤٢ :١٩٩٢ ،
خشونت سياسى داراى سه مولفه جنگ داخلى ،تروريسم ونابسامانى داخلى است)ساندرز:١٣٨٠،
 (٤٢تروريسم يكى از مفاهيم مبهم خشونت است به عنوان عملى كه ترس ،احساس حقارت و تقاضاى
اعمال تﻼفى جويانه را در بر مىگيرد ،تعريف مى شود)فايرابند و روزاليند فايرابند.(٥٥ :١٣٧٩،

.٢-٢كيﻼنى و رمان تاريخى
رمان ليالى تركستان نوعى رمان تاريخى محسوب مى شود .رمان تاريخي ،زمان ومكان وبرخي
از شخصيتها وحوادثش را از تاريخ ميگيرد ،ولي معمو ًﻻ اين نام هنگامي بر رماني اطﻼق
ميشود كه محيط اجتماعي وحوادثش را بيطرفانه ،دقيق وبا جزئيات زياد نوشته وبسط داده
باشد)سليماني .(١٨:١٣٧٤،شخصيتها اين رمان ،به دودسته تقسيم ميشوند ،بعضي ازاين
شخصيتها ،شخصيتهاي واقعي هستند كه با مراجعه به منابع تاريخي صحت آن اثبات ميشود،
مانند شخصيت خواجه نياز ،عثمان باتور ،شريف الدين و ...حوادثي كه اتفاق ميافتد واين شخصيتها
در آن حضور دارند ،بيشتر واقعي است وحوادث اصلي داستان محسوب ميشود)عبدى(١٦٦ :١٣٩٠ ،
بيشتراين شخصيتها براي رهايي ميهن وهموطنانشان از يوغ استعمار با دشمنان مبارزه كرده
ودست آخر به طرز فجيعي كشته شدند ،كه امروزه در ادبيات سياسي به اين نوع كشتار وقتل،
اعمال تروريستي گفته ميشود ،البته كيﻼني در توصيف برخي از حوادثي كه براي اين شخصيتها
رخ ميدهد؛ از عنصر خيال نيز ،استفاده كرده است ،كيﻼني خود ميگويد :زماني كه به نوشتن
رمانهاي اسﻼمي كه مربوط به تاريخ معاصر كشورهاي مثل نيجريه ،تركستان ،اندونزي واتيوپي فكر
كردم ،با تمامي مشكﻼتي كه در اين راه احساس ميكردم ،اما تصميم گرفتم ،نسلهاي جديد را با
مشكﻼت اين كشورها آشنا كنم ،چرا كه بسياري از مسلمانان جهان اسﻼم از آن بياطﻼع هستند
)كيﻼني (٨٩:١٩٨٥،به همين خاطر ،تركستان را انتخاب كردم ،جايي كه در تاريخ ،تفكر وتمدن
اسﻼمي ،جايگاه شناخته شدهاي دارد ،وگروههاي كمونيستي درعصر معاصر به آنجا غلبه كردند،
وجهان اسﻼم با وضعيت آشفتهاي كه داشت ،نتوانست ازآن حمايت كند ،بر خود واجب ديدم كه
رمان »ليالي تركستان« رابنويسم )همان.(٩٠:
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 .٣-٢شرايط اجتماعى  ،سياسى و دينى تركستان»سين كيانگ كنوني« :
تركستان شرقى كه در شمال غربى چين قرار دارد ،با وسعتى برابر  ١٧٠٩٠٠٠كيلومتر مربع بيش
از پانزده ميليون نفر در آن سكونت دارند ،مركز اين ايالت »اورومچى« است).گلي زواره(٥٤:١٣٨٧،
در ناحيه خودمختار »سينكيانگ« و استان» شانگهاي« كه يك چهارم كل سرزمين چين را
در برميگيرد؛ اكثريت مطلق جمعيت را مسلمانان تشكيل ميدهند).جيان پينگ(٥٦ :١٣٨٢،
بيشتر مسلمانان چين در استان »سينكيانگ« )در حدود  ١٠تا  ١٥ميليون نفر( زندگي ميكنند
) فدايي.(١٦٨ :١٣٦٩،
سياست چين در جهت نقشههاي خود ،برچندمرحله استوار بود ،مرحله نخست ،ايجادفقر
ومصادره دارائي مردم بود .چين در اين يورش بيرحمانه ،مراكز صنعتي را كه در قلمرو مسلمانان
بود؛ به زور تصرف وآنها راجزء اموال عمومي اعﻼم نموده ،مسلمانها را پراكنده كرد .ميليونها كتاب
اسﻼمي سوزانده شد كه قرآن مجيد از جمله آنها بود ،ولي در تمام اين احوال ،پيروي از »مائوتسه
تونگ«  (١٩٧٥- ١٨٩٣) ٤وايمان به تعاليم او ،واجب بود)شهاب/٦٩-٦٨:١٣٥٨،فدايي(١٨٣ :١٣٦٩،
 ،محتويات اين تعاليم در نفي وجود خدا خﻼصه ميشد )شهاب.(٧٢-٧١:
مرحله دوم ،شامل تحكيم اصول كمونيسم درجامعه بود ،در اين مرحله ،با تمام وسايل ،با دين
مبارزه ميكردند ،مثل :ممنوعيت هرگونه آموزش ديني ،بستن مدارس ومساجد ومبدل ساختن آنها
به باشگاه ،تئاتر و ...به طوري كه ديگر صداي اذان شنيده نميشد .درچين ،زبان تركستاني ممنوع
ودرمقابل ،زبان چيني زبان رسمي اعﻼم گرديد) همان .(٧٠-٦٩:تروريستها گذشته از تخريب
اماكن مذهبي كه نزد مردم مقدس هستند ،شعائر مذهبي آنها را لگدمال ميكردند ،حتي حقوق
ابتدائي واوليه انسانها را كه نيازهاي اوليهي آنهاست ،نقض ميكردند وبا اين اقدام ضد انساني خود،
مفهوم انسانيت را زير پا ميگذاشتند .دراعمال تروريستى ،كشتن ،ربودن ،مجروح كردن وتخريب
اماكن في نفسه هدف نيست ،چراكه تروريسم با خشونت ،قساوت ،ترس ووحشت ارتباط دارد )كوشا
ونماميان.(٢٣٣: ١٣٨٧،
مرحله سوم ،هضم خلق مسلمان تركستان دركل جمعيت انبوه چين بود .نخستين كاري كه
دولت چين براي اين منظور كرد ،تبديل نام تركستان شرقي ،به نام جديد يعني »سينكيانگ«
 به معناي استان جديد -بود ،تا از اين راه ،بخش شرقي تركستان را دركشور بزرگ چين ،ذوبكند)شهاب (٧٢:در سال ١٩٤٢م .تركستان شرقى به سينكيانگ تغيير نام يافت )گلي زواره.(٩٧ :
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 -٣پردازش تحليلى -توصيفى موضوع

آغاز فاجعه در رمان »ليالي تركستان« به سال ١٩٣٠بازميگردد؛ يعني زماني كه چين ،بخش

كومل در تركستان را اشغال كرد وحاكم چيني ،اعﻼميهاي صادر كرد مبني براينكه ،ﻻزم است هر
تركستاني مسلمان ،بدون در نظر گرفتن اختﻼف عقيده ،دخترش را به عقد مردچيني كه خواهان
ازدواج با اوست ،درآورد)...السيد الدغيم/١٩٩٦،بركه(٢٠٠٧،
موضوع اين رمان بيان دردها ومشكﻼت مردم ستم ديده تركستان» -سينكيانگ« كنوني -از
دست روسها وچينىهاى كمونيست است ،حوادث آن مربوط به سالهاي ١٩٣٠تا ١٩٥٠است يعنى
دوره ناآرامىهاى چين در زمان »مائو تسه تونگ« ومبارزه او با مخالفان است؛ وى در خﻼل سالهاى
١٩٣٧تا  ١٩٤٥از مخالفان در مقابل تجاوز ژاپنىها به چين ،استفاده كرد و درسال هاى  ١٩٤٦تا
 ١٩٤٩شروع به سركوب مخالفان داخلى كرد» .مصطفي مراد حضرت« به عنوان قهرمان رمان وراوي
 راوي اول شخص -است ،ودر ﻻبﻼي اين رمان ،ماجراي عﻼقه »مصطفى« به »نجمه الليل« مطرحميشود ،كه با حوادث تاريخي گره ميخورد وحوادث فرعي متعددي را به دنبال ميآورد .ماجرا از
اين قرار است كه بعد از اشغال تركستان ،توسط چينيهاي كمونيست ،مردان براي دفاع از جان ،مال
وناموسشان به بيرون از شهر ميروند و»مصطفي« نيز به اين گروه ملحق ميشود .اين رمان در جلوه
هاى زير به تصوير كشيده شده است:

.١-٣اشغال يك سرزمين وپايمال كردن احساسات وعواطف مذهبى
در اينجا رهبر كمونيستى چين امر به ازدواج زنان تركستانى با چينىها بدون هيچگونه مناسبتى
مىكند؛ امر ودستورى كه باعث سرگشتگى ودستپاچگى امير مسلمان تركستان كه رهبر چينى
مقيم آنجا قصد ازدواج با دختر وى را دارد ،شده است :مسئله اشغال نظامى نمى تواند هميشگى
باشد و باﻻخره روزى از بين خواهد رفت ،دشمن چند صباحى كر وفر دارد و بعد از پاى در مى آيد .اما
آنچه را كه مردم فراموش نخواهند كرد و براى مردم طاقت فرسا است اين است كه دشمن احساسات
مردم را جريحه دار نمايد و احكام و مقرراتشان را تحقير نموده و دين و آئين آنها را به مسخره بگيرد .
فرمانرواى چينى ،امير بيچاره » كومل« را به نزد خويش خواند و به وى گفت :امير خوب توجه
داشته باش ،تصميم گرفتهام كه با دخترت ازدواج كنم و با هم خويشاوند شويم.
رنگ از رخساره امير پريد ،دست و پايش به لزره افتاد و با صداى گرفتهاى گفت :جناب فرمانروا
خودتان مىدانيد كه اين كارى است ناشدنى.
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فرمانروا از روى تمسخر قهقه نمود و گفت :من ناشدنى نمى شناسم امير.
امير :اين دستور خداست و بايد بدان گردن نهاد.
 :خدايان را به مهر و محبت چه كار؟ عشق و محبت جيزى است كه از دل بر مىخيزد و بايدبگويم كه به دخترت عشق مى روزم.
امير :جناب فرمانروا فاتحان هر سرزمينى نسبت به اعتقادات مردم آنجا احترام قائل شدهاند و از
خود خويشتندارى نشان مى دهند و شما نيز بايد چنين باشيد.
  :اينها همهاش خرافات است ،من به اين چيزها عقيده ندارم سخن را كوتاه كن )١كيﻼني.(٧ :٢٠٠٦،گفتگوى امير كومل با فرمانرواى چينىها در مورد قانون ازدواج زنان تركستانى با مردان چينى و
به بازيچه گرفتن دين اسﻼم و امر مهم ازدواج...:جناب فرمانروا كار از دست من خارج است؛ زيرا دين
و آئين ما به ما جازه نمىدهد و از سوى ديگر دخترم قصد ازدواج ندارد  ...البته چين هم بخاطر پيوند
نژادى كه با ما دارد حاضر نخواهد شد نسبت به آداب و روسم همسايگانش بى توجه بوده و يا عقايد
آنها را ناديده بگيرد واحساسات آنها را جريحهدار نمايد...شما حرف اين جانب را تصديق مىفرمائيد
كه اگر وضع بدين منوال پيش برود ،عواقب وخيمى را درپى خواهد داشت و به روابط تاريخى بين
دوملت چين و تركستان لطمه مىزند..اگر به نتايج و آثار اين قانون كه زن تركستانى برخﻼف ميلش
بايد با چينى ازدواج كند ،دقت كنيم مسلما پى به خطرات زيادى خواهيم برد) ...همان .(١٢-١١
سپس امير كومل نامهاى به فرمانرواى چينى نوشته و مهلتى را كه به او داده براى تامل در مورد
قانون ازدواج دخترش با فرمانرواى چينى صحبت كرده و در اين بين ،دختران تركستانى دنبال مردى
تركستانى مسلمانى هستند تا باآنها بجاى يك مرد چينى ازدواج كنند وهمين امر باعث هرج ومرج
مىشود ونظمى كه درجامعه حاكم بوده بهم مىريزد ،چراكه دخالت در امور خصوصى مردم امرى
ناپسند وغير مشروع بشمار مىرود :تا وقتى كه فرصتى براى بازپسگيرى سرزمين بدست نيامده بايد
ادامه اشغال را انتظار داشت ،اما دخالت دشمن در خصوصىترين خصوصيات مردم آنهم بدينگونه و
به بازى گرفتن شرف وناموس واعتقادات مردم توسط او ،اين ديگر مسئلهاى است كه نبايد به آن تن
داد زيرا خطرات شديدترى را بدنبال دارد.
هنگام قرائت نامه امير تركستان از سوى فرمانرواى چين ،من كسى بودم كه نامه را تسليم وى
نمودم ،فرمانروا نامه را خواند ومچاله كرد و با اهانت به دور انداخت و بدان تف كرد...و آنچه كه هم
درد آور بود و هم خندهدار اين بود كه هر دختر جوانى در تﻼش بود تا قبل از آنكه قربانى شهوات
 .١ترجمههاى صورت گرفته با حذف و تلخيص و ويراستارى از ترجمه آقاى حسين على انصارى است.
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اشغالگران چينى و يا مهاجرين آنان گردد با مرد مسلمان و هم كيش خود هرچه زودتر ازدواج
نمايد)همان.(١٣ :

.٢-٣ايجاد فساد و فحشا و تبديل مساجد به مجالس لهو ولعب
سربازان چينى جلوى مردان تركستانى به زنان تركستانى دست درازى مىكردند :طغيان و سركشى
افزونتر مىشد و همه جا را فرامىگرفت ،صداى استغاثه مردم بلندتر وبلندتر ،و تازيانههاى دشمن
هرچه بيشتر بدنهاى برهنه را نوازش مىداد ،و قانون ظالمانه چين ،زنان را در اختيار سربازان جهنمى
چين قرار داده ،و مردان از اين بابت احساس سرشكستگى مىنمودند ،سربازان چينى در خيابانها
عربده مىكشيدند و بدمستى مىكردند و بى شرمانه زنان مسلمان را لمس مىنمودند مثل اينكه
بخواهند مركبى بخرند)همان.(١٧ :
از زبان شخصيت اول داستان يعنى مصطفى مراد حضرت نقل مىشود كه مساجد تبديل به
مكان سكونت سربازان و محل تئاتر وغيره شده است :وقتى از كنار مساجد مىگذشتيم مىديديم
كه آنجا را به سالن رقص و سينما و پادگان نظامى و اداره تبديل كرده و دست روى ديوار مساجد
مىگذاشتيم و از ته دل مى گريستيم ،و هركس با صداى بلند گريه مىكرد خود را در معرض مرگ
و نابودى حتمى قرار مىداد )همان.(١٠٢ :
چينىها حتى حرمت مسجد را نگه نداشتند وامام مسجد ومجاهدين را جلوى در مسجد به
رگبار بستند :در جستجوى منصور برآمدم  ..ديدم نعش خون آلودش در صحن مسجد افتاده و
تفنگش نيز به طرف راستش قرار گرفته است ،بركهاى از خون در كنارش بوجود آمده بود ،به او
نزديك شدم ديدم كشته شده است و در كنارش تعداد زيادى از افرادى كه زخمى شده بودند ..و
امام مسجد نيز نفر دوم بود كه كشته شده و اين در حالى بود كه ريش سفيدش با خون رنگين شده
بود )همان.(١٨٦ :
با تسلط شهر به دست چينىهاى كمونيست ،راوى نظارهگر تغيير مبادى وآداب ورسوم وفرهنگ
وهويات مردم شد :همه چيز در اطراف ما به سرعت تغيير مىكرد و عوض مىشد :مردم ،چيزها،
اسلحه ،موضعگيرىها وسياست جهان .بسيارى از فرزندان ما در جريان شكست خرد شدند ،شخصيت
اسﻼمى شان را از دست دادند و كلمات جديدى را بر زبان مىراندند ،شعارهاى گنگ ونامفهومى
سر مىدادند ،خداى من  ،دخترها بىحجاب به خيابانها مىآمدند ،عدهاى كه با اشتباه و افتضاح و
انحراف همه چيز را به اسم پيشرفت از سر راه بر مىداشتند و نابود مىكردند ،مگر نمىشود مردمانى
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كه مىخواهند رشد و ترقى كنند زير بار ظلم نروند و آزادى شان لگدمال نشود و مانند بردگان به
اين سو وآن سو كشانده نشوند؟؟ )الكيﻼني.(١٩٣ :٢٠٠٦ ،
در واكاوى انواع تعارضات داخلى ،تعارضات هويتى ،جزو فراگيرترين وخشن ترين انواع نزاع
دانسته وپژوهشگران معتقدند كه هركجا مؤلفهاى قومى ،مذهبى ،عشيرهاى ويا اختﻼفات زبانى حاكم
باشد ،اين نوع از تعارضات هويتى سر بر مىآورند.

 .٣-٣اتحاد كشورهاى اشغالگر روسيه تزارى وچين كمونيست براى استعمار مسلمانان
كﻼم خواجه نياز ٥از اولين رهبران در مبارزات عليه اشغالگران كمونيست چين و روسيه كه هدف
استعمار چينى – روسى را نابودى اسﻼم مىداند و به مردم مىگويد :ملت بيچارة ما – ملت تركستان-
در شرايطى است كه از يك طرف چين و از طرف ديگر روسيه براى بلعيدنش دهان بازنمودهاند ،و ما
اكنون در محاصره نيزههاى مسموم..وتوپها..وآتشبارها قرارگرفتهايم و نيرنگ و فريب از دور به سراغ
ما مىآيند .من مبلغان مسيحى )ترفندهاى استعمار( را مىشناسم ،آنها دركمين هستند تا ما ضعف
و سستى به خود راه دهيم و عليه ما متحد شوند و از اطراف بر ما بتازند و ما را به ذلت و خوارى
كشانند و براى اين اهدافشان ،اختﻼفات ملى و قومى را بر مىانگيزانند .آنها از هر وسيلهاى استفاده
مىكنند براى اينكه ما مسلمان نباشيم مىفهميد؟؟ آنها مىخواهند از اين طريق ،ارزشهاى ومبانى
كه ساليان طوﻻنى ،استقﻼل و آزادى ما را حفظ نمودهاند  ،نابود كنند )همان.(٢١ :
همين رهبر مردمى ،كامﻼ از نيتهاى شوم روسيه براى كمك به تركستانىها در مبارزاتشان پى
برده وهدف اصلى اين استعمارگران را غارات نعمتهاى تركستان شمرده است :آنها خواهان استقﻼل
ما نيستند و از قديم هم نبودند آنها مىخواهند جاى پا در سرزمين ما بازكنند و چشم طمع به ذخاير
و منابع ما دارند )همان.(٤٧ :
خواجه نياز به مجاهدين در مورد اهداف سوء روسيه هشدار مىدهد ومىگويد :دشمن ديگر ما،
روسيه است ،فكر كرديد كه كمكهاى آنها بخاطر اين است كه ما فعﻼ پيروز شدهايم ومىخواهند
اين پيروزى براى ما ادامه پيدا كند؟ روسيه در پى تحقق آرزوهاى خودش است آن هم از نزديكترين
و ساده ترين راه ..و كافران ملت واحدى هستند) ...الكيﻼني.(٤٨ :٢٠٠٦ ،
يكى از روشهايى كه روسها براى استعمار كشور ديگر بكار مىبرند ،بستن قراردادهاى طوﻻنى
مدت با آنهاست تا از اين طريق بتوان آنها را بسادگى غارت كرد و در اينجا نيز از شريك وهمكار
قديمى خود يعنى چينىها نيز اين ترفند را بكار مى برند :دژههاى مستحكم چينىها تحت ضربات
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خرد كنندة مجاهدين درهم شكسته شده و سلطه حاكم چينى تحميلى بر تركستان شرقى روبه
ضعف نهاده بود و اين حاكم چينى سخت متحير بود چه كند ،وقتى ديد كه بشدت در تنگنا قرار
گرفته است ،تصميم گرفت كه از روسها طلب كمك كند ،روسها با تقاضاى وى موافقت كردند منتهى
مشروط بر اينكه قراردادى ببندد و اين حق را به آنها بدهد تا در تركستان نمايندگىهاى بازرگانى
ايجاد كنند وهركس تابعيت روسى داشته اين حق را دارد كه در سرتاسر تركستان به سياحت بپردازد
و نيروهاى محلى هم حق بازرسى كاﻻهاى وارداتى روسى را نداشته باشند ) همان.(٤٩ :
خواجه نياز در جايى از صحبتهايش سبب عدوات ودشمنى روسها و در راس آن كليساى
روسى را دشمنى با دين اسﻼم مىداند ومىگويد :شما اى سلحشوران محزون نباشيد ..زيرا در گذشته
كليسا خيلى سعى نمود تا بر ما چيره شود..همين كليسا بود كه روسيه تزارى را تشويق نمود تا
سرزمينهاى ما را اشغال كند ..چرا كه كليسا فراموش نكرده است كه چگونه جنگجويان قدرتمند
ما به كمك تركيه شتافت و جهان اسﻼم را در برابر جنگهاى صليبى يارى رساندند ،و كشور ما اى
قهرمانان در گذشته داراى عظمت و تاريخ و تمدنى بزرگ بوده است و ثروتهاى گرانبهايى در اينجا
نهفته است و هزار و يك دليل وجود دارد كه دشمنان ،چشم طمع به سرزمين ما داشته باشند و
مهمترين آن مسلمان بودن ما است )همان.(٥١ :
همكارى روسهاى تزارى با چينىهاى كمونيست در دهة چهل ميﻼدى قرن بيستم براى
شكست انقﻼب مردم تركستان براى كسى پوشيده نيست و در اينجا كيﻼنى به گوشهاى از اين
همكارى براى سركوب مسلمانان اشاره كرده كه چگونه روسها وچينىها با سﻼحهاى سنگين مانند
توپ وتانك وهواپيما به جان مجاهدين افتادند كه سﻼحهاى سنگينشان همان اسلحههاى قديمى
بود و در مواردى حتى فشنگ نيز نداشتند) نك.(٧٤ :

 .٤-٣بازداشت دسته جمعى مسلمانان به تهمتهاى واهى و بى اساس وشكنجه
واعدام آنها
مصطفى مراد حضرت يكى از قهرمانان داستان در مورد اعدام مردم مىگويد :افراد ما مخفيانه وارد
محلههاى ماموريتشان شدند و پخش گرديدند ،شهر بﻼديدة كومل در فقر و ظلمت سياهى فرورفته
بود ،بمحض آنكه افراد ما مشكوك به نظر مى رسيدند ،محكوم به مرگ بودند) همان .(٥٢ :يا در مورد
بازداشت و شكنجه مسلمانان اين ديار و اعدام آنها نجيب كيﻼنى مى گويد :انقﻼبيون را در استان
ايلى سربريدند ..و در استان آقصو و تشوشك و شهر شهبار خبر از زندان و شكنجه و داغ و درفش
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مىرسد و در شهرهاى كوشتار و آلتاى نيز وضع بدين منوال بود واستبداد ماركسيستى در همه جا
بود و دشمنان در حال نقشه كشيدن و طرح ريختن بودند و كارشناسانشان تنها در زمينه نظامى
واقتصادى وتبليغات نبود ،بلكه كارشناسانى در زمينه فن شكنجه و قتل و كشتار و نابودى اسﻼم و
مسلمين نيز داشتند ) الكيﻼنى.(٥٥ :٢٠٠٦ ،
اگر تهمتى به شخصى وارد مىشد همين امر براى نابودى تمام خانواده وكسانى كه با او ارتباط
داشتند كافى بود :و تهمت و افترا به صور ساختگى و دروغين به افراد نسبت مىدادند ،كافى بود يكى
از بىگناهان را مورد اتهام قراردهند فورا تمام نزديكانش را هم به جرم او دستگير مىكردند و روسها
كنترل شديدى بر كشور داشتند تا اخبار ناگوار به بيرون از كشور درز نكند  ،ترس و وحشت همه جا
را فراگرفته بود كسى جرات نمىكرد تا آزادانه با فرزندش صحبت كند ) همان.(٨٣ :
هنگامى كه افسر همسر نجمه الليل به دست خودش كشته شد رئيس اداره اطﻼعات ارومچى
اعتقاد داشت بايد همه تركستانى ها را از دم تيغ گذراند و اعدام كرد :تنها راه حل خشونت است..
وخشونت بيشتر ..من قبﻼ گفتم هر تركستانى مشكوكى را بايد بكشيم )...همان.(٨٣ :
با كشتن افسر چينى توسط همسرش نجمة الليل ،بازداشت بىگناهان واعدام وشكنجه آنها به
شدت ادامه پيدا مىكند  :روزهاى سخت و دشوارى را پشت سر گذاشتيم ،رئيس سازمان امنيت
در ارومچى افراد بىگناه را گرفته و به زندان مىانداخت و هر روز چندتاى آنها را به خاطر مشخص
شدن عامل قتل افسر چينى اعدام مىكرد ،از سوى ديگر هراز چندگاهى بعضى از انقﻼبيون يا افراد
مشكوك را براى شناسايى قاتل به نزد نجمه مىآوردند ،ولى نجمه آنها را تبرئه مىكرد .سركوبى
مردم و زندانى كردن آنها افزايش يافت و نه تنها در ارومچى ،بلكه در تمام شهرهاى بزرگ حالت فوق
العاده برقرار شد ) همان.(١٢٤ :
در صحنهاى از رمان هنگامى كه مجاهدين بر زندانى برجاى مانده از چينىها دست مىيابند،
توحش و خشونت غير قابل تحمل را به زيبايى به نمايش مىگذارد :اين دشمن از ما چه مى خواهد؟
چگونه مىتوان از مردمانى كه اين جنايت و وحشىگرى را مرتكب شدهاند اميد به خير و نيكى داشت
 ..به اين اجسادى كه همديگر را در آغوش كشيده اند نگاه كنيد ..اينها مقابل چشم يكديگر مردهاند
..بعضى از اجساد در حالت نشسته مردهاند ..بدون شك اينها در اثر شدت سرما از بين رفتهاند..و اينها
همان افرادى هستند كه در بدترين شرايط به ياد خدا بودهاند و همينها در كوهها و دشتهاى سرسبز
سرزمين ما با كمال آزادى زندگى كردهاند و حاﻻ با اين وضع فجيع مردهاند ) همان.(١٣٦ :
در بخشى ديگر از رمان از زبان منصور درغا اينگونه توحش وتروريسم دولتى چين روايت
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مىشود :همسرم كه از عشاير بود ..روسها او را سربريدند همانطور كه انسان گوسفند را در جشن
فاخرى سر مىبرد مانند حيوانات وحشى او را بهم پاس مىدادند ..ولى او فرياد مى زد و از خود دفاع
مىكرد..درندهها عاطفه دارند ولى روسها ندارند) همان .(١٣٩ :يا در جايى ديگر در همين مورد مى
گويد  :آخر چرا همسرم را كشتند ..چرا پدر پيرم را كشتند ..چرا خون مادر و خواهر و فاميلم را
ريختند؟؟ مىگويند چون قرآن مىخواندند ..وپدرم صدايش را به خواندن آيت الكرسى بلنده نموده
بود..جﻼدهاى روسى مىخنديدند ..آخر چرا بايد بخندند؟؟) همان .(١٤٢ :و هنگامى كه مصطفى
مراد حضرت او را دلدارى مى دهد از آيه قرآن استفاده مى كند و اين شيوة بيان كيﻼنى است كه در

جاى جاى رمانهايش و اين رمان به آيات قرآن پناه مىبرد ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إ
و إ إليه راجعون ﴾)البقرة.(١٥٦ :

قتل عام روشنفكران براى زهر چشم گرفتن ازعامه مردم در اواخر رمان شدت مىگيرد و كيﻼنى
از زبان راوى كه همان قهرمان اول داستان يعنى مصطفى مراد حضرت روايت مىكند :فرمانرواى
جديد آدم تندخو و عصبى بود و براى اينكه ثابت بكند شايستگى اين پست و مقام را دارد نقشه
سركوبگرانة خشن و خبيثانهاى وضع كرد و بدترين طرحى كه در اين نقشه بود اين بود كه حكم
بازداشت عمومى طبقه روشنفكران را مخصوصا نويسندگان و شعرا و علما صادر كرد حتى افرادى
كه در گذشته اسلحه برنداشته بودند شامل اين دستور مىشدند و كشتار وحشتناكى راه انداخت و
اخبار فجيع اين كشتار در سراسر كشور پيچيد ) همان(١٥٦ :
يا در قسمتى ديگر از رمان ،چگونگى كشتن وقتل عام مردم به بهانههاى واهى وقتل عام علما و
روشنفكران را به تصوير مىكشد ،چرا كه پيشتازان جامعه همانا همين انسانها هستند وجامعهاى كه
خالى از فكر وانديشه باشد به راحتى به بند كشيده مىشود وخود به خود آن انديشه -كه اينجا اسﻼم
است-نابود مىشود و ازبين مىرود :دشمن از اينكه نيمى از مردم تركستان را به جاسوسى بگمارد
موفق به نظر مىرسيد ،همسايه به همسايه اعتماد نداشت .بيش از سه چهارم كارمندان بزرگ دولت
به عنوان جاسوس در خدمت او بودند ،نيمى از افراد ارتش و دانشجويان و روستائيان و كارگران،
حقوق بگير اداره اطﻼعات بودند .برخى با تهديد بخاطر اينكه به زندان نيفتند و يا يكى از فرزندانش
ربوده و دستگير نشود مجبور به جاسوسى بودند ،و تهمتهايى كه به افراد مىزدند بسيار عجيب و
غريب بود مىگفتند اين دانشجو بخاطر اينكه قصد انقﻼب داشته بازداشت شده است و اين كارگر
به دليل اينكه ديدگاهش امنيت ملى را برهم مىزند بايد بازجويى و شكنجه شود و اين متفكر بايد
به جرم همكارى با دولت بيگانه بازداشت شود...واقعا چگونه باور كنم كه صدها هزار نفر را با وسايل
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مختلف كشته باشند و حدود  ٢٥٠هزارنفر ديگر را به زندان فرستاده باشند و علماى دين را قتل عام
نمودند وكتب دينى و تاريخى را پاره پاره كردند و مساجد را تبديل به انبار آذوقه و سينما كردند ..و
به سرعت نسل جديد را در اختيار گرفتند تا بدانها چيزى را آموزش دهند كه تاريخ و شخصيتش را
محو گرداند) همان.(٨٣-٨٤ :
براى اعدام يكى از فرماندهان شجاع مجاهدين تركستانى به اسم عثمان باتور ،نود هزار نفر از
مردم تركستان را به زور به صحنه اعدام مىكشانند تا شاهد مرگ واعدام قهرمان جنگهايشان
باشند ،چون دشمن خشونتطلب فكر مىكند با مرگ قهرمان ،مبارزه وجهاد در راه خدا به پايان
مىرسد :ژنرال عثمان باتور را به ميدان اعدام آوردند..همچنانكه نود هزار نفر از تركستانىها و چينىها
را به زور اسلحه به ميدان اعدام آوردند تا سرانجام قهرمان را مشاهده كنند ..قهرمان عثمان باتور
مرد) همان .(١٩٧ :اين اقدامات در واقع نوعى ترويج خشونت در جامعه است و جامعهاى كه اين
گونه خشونت طلبى در آن رواج داشته باشد ،شكافهاى اجتماعى درآن زياد است و به صورت بالقوه
آبستن شورش و خشونت و ناامنى است.

 .٥-٣نقش زنان در مبارزه عليه تروريسم دولتى چين و روسيه تزارى
كيﻼنى در بخشى ديگر از رمان به داستان زنى اشاره مىكند به اسم خاتون و زمانى را به تصوير
مىكشد كه مردم تركستان ،چينىها را از مناطقى بيرون كرده و حاﻻ مردم درصدد انتقام از كسانى
بودند كه آنها را بازيچه دست خود كرده بودند و از آنها سوء استفاده مىكردند ودر اين ميان اين خانم
نيز بازيچة دست چينىها شده وعفت وآبرويش لكه دارشده بود و از خدا درخواست كمك كرد؛ اينجا
توكل مردمان اين ديار و مخصوصا زنان مسلمان مومن را به خوبى نمايش داده و رو به آن شخص
چينى كه اسمش » صن لى« است ،مى كند ومىگويد :من از تو متنفرم ..از تو متنفرم..تو نمىتوانى
به من آسيب برسانى..اى ملعون مرا لخت و برهنه رها كردى ..و سربازان مست تحت فرمانت را آوردى
كه به تماشاى زنى بيچاره و برهنه و دست بسته بنشينند و در حالى كه باران مىباريد به آسمان نگاه
مىكردم و گريه مىكردم ..از ته قلبم خدا را مىخواندم ..مرا مورد تمسخر قرار دادى و گفتى..خدا
هرگز صدايت را نمىشنود ..شخص قوى موجود همانا من هستم ..اى صن لى قدرت تو كجاست؟؟
..تو واقعا مردى؟؟ مىدانم تو پست فطرت از مرگ مىترسى  ..اما اى پست فطرت ..قلبم را جريحه
دار..و بدنم را زخمى كردى)..همان.(٥٦ :
نجمه الليل با فداكردن خود وازدواج با افسر چينى ،باعث فرارى دادن خانوادهاش از دست آنها
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مىشود و با افسر چينى به شيوه و طريق اسﻼمى ازدواج مىكند يعنى افسر چينى را مجبور مىكند
هرچند ظاهرى مسلمان شود :قبل از آنكه در دست چينىها اسير شويد ،وقت آن رسيده كه اينجا
را ترك كنيد و اين امر باعث غمگينى او مىشود .شما از در پشتى به طرف كوه فرار كنيد و من
افسر چينى را فريب مىدهم .گارى كه براى شما آماده كردهايم منتظرتان است .برحذر باشيد كه
جنگى رخ دهد نگهبانان چينى راهها را زير نظر گرفتهاند ،هر نوع درگيرى اتفاق بيفتد دشمنان
شمارا محاصره مىكنند و عزت و شرف شما در معرض تهديد قرار مىگيرد .من حاضرم در راه شما
جانفشانى كنم ،بيهوده وقت را از دست ندهيد افسر چينى داخل اتاق است ) ..همان (٨٧ :و در ادامه
نجمه الليل كه يكى از قهرمانان داستان و دختر امير كومل است شرط ازدواج با فرمانده چينى را
مسلمان شدن او مىداند و مى گويد :بسيار خوب ..اگر مىخواهى با من ازدواج كنى...ف..نجمه ساكت
شد..در حالى كه افسر چينى با تعجب به او نگاه مى كرد و گفت :چگونه؟؟ نجمه گفت :بر دين من
باشى  - .دين تو چيست؟؟  -مسلمانم  ..نمى توانم با توازدواج كنم مگر اينكه شهادتين را بر زبان
جارى كنى – .از آنجايى كه دوستت دارم آنچه مى خواهى انجام مى دهم ) همان (٩٥-٩١ :و به
خوبى نشان داده است چگونه يك زن مسلمان مومن مىتواند يك افسر چينى كمونيست را ولو به
شكل ظاهرى به اسﻼم جذب نمايد.
درماندگى وعجز فرمانده چينى در مقابل نجمه الليل واعتراف به جنايتهايى كه انجام داده :تو زن
عجيبى هستى ..من در يك لحظه حكم اعدام صدها نفر را در اين شهر صادر كرده و اجرا شده است..و
زنان و مردان زيادى را كشتم ..و چيزى كه باعث تعجبم شده اين است كه در قبال تو نمىتوانم
كارى بكنم)همان.(٩٣ :
راوى در صحنهاى از رمان ،زن را تشبيه به وطن مىكند واز زبان نجمه الليل در جواب مصطفى
مراد حضرت نامزد قبلىاش هنگامى كه از او سوال مىكند چگونه با اسﻼم ظاهرى يك شخص
چينى كنار مى آيى ،نجمه الليل جواب مى دهد :چگونه در زير سايه مردى زندگى مىكنى كه او را
دوست ندارى..؟ نجمه شانههايش را باﻻ انداخت و با تمسخرگفت :مثل كشورم تركستان كه تحت
اشغال زندگى مىكند) همان .(١٠٧ :يا در صحنهاى ديگر نيز از زبان قهرمان داستان اين تشبيه را
بكار مىبرد :من در مورد نجمه فكر مىكنم  ..احساس نسبت به او مانند احساس مردى است كه به
همسرش تجاوز شده ..نجمه مانند شهرى است كه دشمن آنرا اشغال نموده و معنى واقعى عشق و
دوست داشتن به يك چيز بى ارزش ملى تبديل شده بود)همان.(١٠٩ :
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 .٦-٣تفرقه و دو دستگى و سوء استفاده از مردمان تركستان عليه همديگر و ايجاد
شايعه و تبليغات مسموم عليه مجاهدين
تفرقه افكنى واختﻼف بين مردم از سياست قديم روسها بوده و در اينجا نيز از اين سياست استفاده
كردهاند :مصيبت بارتر آنكه روسها شروع به تحريك بعضى از طبقات جامعه عليه بعضى طبقات
ديگر كردند و در بين مردم با فتنهگرى ايجاد درگيرى مى كردند و سﻼح روسى در خدمت تقويت
قدرت چينى قرار مىگيرد ،همانطور كه تخريب فكرى)شايعه سازى( ،قدرت مردم را سست و
يكپارچگى بزرگ ملى را از هم مىپاشيد )..همان.(٥٠ :
مصطفى مراد حضرت از قهرمانان اصلى رمان از زبان يكى از خطباى مساجد قبل از اشغال
تركستان به دست چينىها و روسها ،بدبختىيشان را در دودستگى وتفرقه مسلمان و اتحاد كفار
مىداند و روايت مىكند :شرق و غرب با ما دشمن اند ،آنها بر قدرت نظامى و زيادى جمعيتشان تكيه
دارند و ما به گذشتهيمان متكى هستيم و شكوه وعظمت گذشته تنها كافى نيست ،و به من گفت:
اى پسرم ،مسلمانان متحد نيستند و تركيه با جنگ و استبداد دست و پنجه نرم مىكند و عربهاى
زير سم اسب دشمن قرار گرفته و صدايشان در نمىآيد ،و كافران يك ملت واحدند ،ولى مسلمانان
ملتهاى مختلف شدهاند و تو مىتوانى دليل پيروزى دشمنان و شكست مسلمانان را تفسير كنى
)همان.(١١٩ :
استفاده از جدايى طلبان تركستانى براى دستگاههاى اطﻼعاتى و امنيتى و همچنين بكارگيرى اين
افراد در امر بازجويى و شكنجه مجاهدين از سوى روسها؛ اين جدايى طلبان كه از صفوف مجاهدين
جدا شده و به دشمنان پيوسته بودند و با انتشار اخبار كذب و وارونه كردن واقعيتها سعى در جلوه
دادن انقﻼبيون به عنوان خائن و اختﻼسگر داشتند و وطن پرستان را خائن مىشمردند .در اينجا از
زبان مصطفى مراد حضرت ،تعامل خائنان وطن فروش را با وطن دوستان وتمسخر واستهزاى آن را به
تصوير كشيده است :آنچه برايم دردآور بود يكى از فرزندان تركستان شرقى كه از مجاهدين جدا شده
بود خيلى با خشونت و با حالت بردگى و تمسخر با انقﻼبيون رفتار مىكرد و دردآورتر آنكه كه يكى
از هموطنانت را ببينى كه با بدنى چاق و چله و چشمان براق و صداى بلند يكى از برادرانش را روى
زمين مىكشد انگار گوسفندى را به پيش مىراند و با آنها مانند حيوانات رفتارمى كرد ) همان.(٧٩ :
خواجه نياز با يكى از خائنان كه او را بازداشت و شكنجه كرده ،در مورد امر معكوس وطن دوستى
وخيانت صحبت كرده كه خائنان او را خيانتكار مىدانند ،سخن مىگويد :حقيقت واضح است ..كسانى
كه مىخواستند از آزادى وشرفشان دفاع كنند در زندانند و خائنان و پست فطرتهاى سرنوشت كشور
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و شﻼق و كليدزندان بزرگ را در اختيار دارند )همان .(٧٩
فرمانده چينى هنگامى كه با نجمه الليل به روش اسﻼمى ازدواج مىكند در مورد خيانت
خيانتكاران تركستانى وجنايتهايى كه در حق هم نوعان و هم زبانان خود انجام مىدهند مىگويد:
بسيارى از تركستانىها خودشان را به چينىها فروختهاند و قتل مىكند و بدترين جنايتها را در حق
هموطنان خود مرتكب مىشوند) همان.(١٠١ :
از زبان قهرمان اول داستان روايت مىشود كه چگونه بعضى تركستانىهاى خائن رنگ عوض
كرده بودند وخيلى ساده كشورشان را به چينى هاى اشغالگر فروخته بودند :اشغالگران براى خود
مراكز تفريحى ايجاد كرده بودند و آنجا مىرقصيدند و مىنوشيدند و شب نشينى مىكردند و
مىنواختند و من شاهد چيزهاى عجيب و غريب بودم براستى چقدر خيانتكاران زيادند ،آنهايى كه
وجدان و دينشان را به اشغالگران فروخته اند و از اين طريق مىخواهند به پست و مقامى برسند
و يكدفعه به انسانى ديگر تبديل شوند ..هرچه بدانها نگاه مىكردم تصور مىكردم اصﻼ تركستانى
نيستند و خوردن و نوشيدن و قيافه و حتى سبك و رفتارشان را مانند اشغالگران كرده بودند .همه
چيز نزد آنها عوض شده بود و از سران اشغالگر خود تقليد مىكردند و با زبان اشغالگران سخن
مىراندند) همان.(١٠٣ :
در مورد نفاق وقتل عام مسلمين وايجاد نسلى خائن در كشور از زبان يكى از فرماندهان تركستانى
مجاهد به اسم عثمان باتور روايت مىشود:تنها مى خواهم بگويم كه هيچ كسى براى ما آزادى به
ارمغان نمىآورد و سنگ بناى آزادى بر دوش ما حمل مىگردد ..روسها هنگامى كه به ما پيشنهاد
كمك دادند دروغ گفتند و چينىها آن هنگام كه آرزوهاى شيرين آزادى و استقﻼل را بما قول دادند
دروغ گفتند  ..و امروز شما مىبينيد كه با زور آهن و آتش بر شما حكومت مىكنند هزارن تن را به
ميدانهاى اعدام و صدها هزار نفر را به بازداشتگاه روانه مىكنند و بسيار از خانواده هاى تركستانى
از بين رفته اند و رهبران بزرگ و آزادى خواه ما هنگامى كه در دست اينها اسير گرديدند با آنها
مانند اسراى جنگ برخورد نكردند بلكه آنها را باشنيعترين وضع كشته و شهرت و شرفشان را لكه
دار كردند ) همان.(١٣٤ :
يكى از مجاهدين به اسم منصور درغا دو بهم زنى و شايعات چينىها براى تفرقه مردم تركستان،
بدان اينگونه اشاره مى كند :برايت نگفتم ؟؟ روسها همسرم و هم ايالتهاى سه گانه را گرفتند و از
هم جدا كردند و حاﻻ مشغول فساد در ساير ايالتها هستند ..نفوذشان را در كاشغر و ارومچى توسعه
داده و كنسولگرىهايشان افراد را با پول مىخرند و افرادى را مىربايند همه چيز را مى خرند حتى
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طﻼ و نقره را و براى همين است كه قيمتها باﻻ رفته و تورم ايجاد شده ..مىدانى چرا؟ تصميم دارند
اقتصاد و سياست و تفكر و دين ما را فاسد گردانند..و جان و مال هموطنانمان را نيز )..همان.(١٦٧ :
اين امر باعث پديدهاى خطرناك به نام »گسيختگى ملى« مىشود يعنى حكومت اشغالگر
نمىتواند وفادارىهاى قومى و نژادى را به سطح وفادارىهاى ملى ارتقا دهد وفقدان انسجام ملى يكى
از پيش شرطهاى وقوع رفتارهاى خشونت آميز است)محمود اوغلى و اصغرى نيارى.(٨٤ :١٣٩٦ ،

 .٧-٣ضبط و مصادره اموال و دارايى مردم از سوى اشغالگران
روسها وچينىها مال واموال مردم وخانههايشان را مصادره وخود و يا ديگر چينىها در آن جا اسكان
يافته و امر عجيب اينكه اين اشغالگران چينى حتى به حيوانات تركستانىها نيز رحم نكرده و ماده
اين حيوانات را از تركستان خارج نموده تا زاد و ولد نكند ومردم نتوانند از توليدات اين حيوانات
استفاده كنند :در اين روزهاى سخت ،دشمن ،انسانيت ،امنيت ومنابع و ذخاير كشور را به بازيچه
گرفته و مقدسات مذهبى مردم از طرف آنها مورد اهانت قرار مىگيرد ،منصور درغا گفت :ببين..
حيوانات ماده تركستانى در اختيار آنها است و اين حيوانات را به كشورشان مىفرستند تا نسل اين
حيوانات در تركستان از بين ببرند) همان.(٨٣ :
از زبان قهرمان اول داستان روايت مىشود كه چگونه ثروتهاى كشورشان كاميون كاميون به يغما
مىرود و كارى از دست مردم بر نمىآيد :بر پشتم محصوﻻت پر بركت كشورم را از هر نوعى حمل
مىكردم و داخل ماشينهاى بزرگ وقطارها مىگذاشتم تا به مقصد سرزمين اشغالگران حمل شود و
هر چيزى غارت مىشد از معادن و محصوﻻت كشاورزى و حيوانات گرفته تا خشكبار ) همان.(١٠٣ :
ايجاد فقر وگرسنگى مصنوعى بين مردم و اين در حالى بود كه انواع خوراكىها وغذاهاى فاخر
سر ميز چينىها سرو مى شد وحاﻻ از زبان قهرمان اول داستان كه به قصر چينىها راه پيداكرده
واسم خود را از مصطفى به تورسون تغيير داد اين رفاه چينىها وبدبختى مردم روايت مى شود:
سفره با غذاهاى رنگين آراسته شده و ملت بيچاره در خارج قصر از فرط گرسنگى از برگ درختان و
سطلهاى آشغال شكمشان را سير مى كنند وبچههاى مسكين با چشم به كمك ديگران و نعمتهايى
دارند كه كاميون كاميون بارگيرى و به كشور اشغالگران فرستاده مى شود ) الكيﻼنى.(١١٥ :٢٠٠٦ ،
عثمان باتور يكى از فرماندهان مجاهدين تركستانى در بخشى از رمان نسبت به مصادره اموال
تركستانىهاى مجاهد مى گويد :بى همه چيزها از اموال ما بر پست فطرتهاى خود حاتم بخشى مى
كنند ..گويى اموال كشورم مزرعه شخصى آنهاست ) همان.(١٥٥ :
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تغيير توپولوژى ١يا جغرافيايى شهر و تغيير نژادى يا اتنوگرافى ٢مردمان شهر ،كه از ترفندهاى
اشغالگران براى از بين رفتن يكپارچگى ملتها و تنوع نژادى است؛ چرا كه با اين امر از اتحاد و
يكدستى مردم جلوگيرى كرده و با انتقال هم كيشان وطرفداران خود در واقع به نوعى كنترل آن
قسمت را در دست مىگيرند و خانهها و اموال مردم را به اسم اين طرفداران خود ثبت ومصادره
كرده :شهر پر شده بود از چهرههاى ناشناخته كه قبﻼ نبودند از قبيل مردان و زنان و بچهها .تصديق
بفرماييد خودم شنيدم كه دشمنان به صورت دسته جمعى به تركستان مهاجرت كرده و در همان
وقت صدها هزار نفر از فرزندان تركستان را به مناطق دور دستى برده بودند)تبعيد كرده بودند( و
اين مهاجرين تاسيسات زيربنايى شهر ومغازهها و مزارع را به دست گرفته بودند و براى مهاجرين
تازه وارد ،خانه ومؤسسه ومراكز عياشى مىساختند و دسته دسته دختران چينى با وضع زننده به
نام آزادى كشور را پر كرده بودند .كتابهاى كوچك با زبانهاى مختلف ،مدارس و مغازهها و خيابانها
را پر كرده بود .اين كتابهايى بودند كه براى ما نوشته شده و از حق ملتها براى به دست گرفتن
سرنوشتشان صحبت مىكردند ،و قهرمانهايى را نام مىبردند كه ما نشنيده بوديم و در عوض عثمان
باتور وخواجه نياز و رئيس على خان را به صورت دزد و راهزن معرفى مىنمودند و از حاكم جديد
تارتار مهاجرى كه بجاى رئيس على خان نشسته بود وخواهان مجد وعظمت اشغالگران بود از او يك
قهرمان ملى و آزادى خواه و رفيق پيشرفت و پدر آزادگان ساخته بودند ..اين شهر ديگر آن شهرى
كه من مىشناختم نبود ،نه مردانش آن مردانى بودند كه من مى شناختم و نه بچههايشان آن بچه
ها و اين زنان لخت و برهنه زنان مردم تركستان نبودند ) همان.(١٧٥ :
در بخش آخر رمان هنگامى كه مصطفى مراد حضرت براى پيداكردن همسرش نجمه الليل به
خانهيشان مىرود ومردى هيكلى كه خانهيشان را غصب كرده مىبيند و از زن و بچهاش خبرى
نيست  :هنگامى كه در را باز كرد نزديك بود غش كنم -..تو كى هستى؟ او با چشمانى درشت و
چهرهاى گوشت آلود وصورتى قرمز و موهاى سرى كه تا حدى سفيد شده بود وقطرات سوپى كه به
سبيلهاى پرپشتش چسبيده بود نگاهى به من كرد و گفت :مرا نمىشناسى؟؟ همه مرا مىشناسند..
من رهبر كارگرانى هستم كه انقﻼبىهاى بزرگ را دستگير كردند .بخوبى پيدا بود كه شخص نادان
و درس ناخواندهاى است و با وجود آنكه با زبان تركستانى حرف مىزد ،اما چهرهاش نشان مىداد كه
تركستانى نيست و خشونتى ونگاه اكراه آميزى كه به من داشت ..نشان از نوعى اشغالگرى كوچك
داشت) همان.(١٧٦ :
١. Topology
٢. Ethnography
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اولين كاركرد هر نظام سياسى ،كاهش يا حذف ارتكاب خشونت در زندگى روزمره مردمان
است ،ولى چينىها در اين رمان عامدانه خواستار ستيزه وكشمكش وارتكاب خشونت سياسى به
صورت سيتماتيك وخارج از كنترل بودند وچون ابزار ﻻزم براى رسيدن به اهدافشان نداشتند با تروج
خشونت يكبار با شكنجه واعدام ودفعة ديگر با مصادره اموال به اين كار اقدام مىكردند.

.٤نتيجه گيرى

با وجود درهم تنيدگى مفاهيمى چون خشونت سياسى و ترور در اينجا ترور يكى از مظاهر و
جلوههاى خشونت محسوب شده و رمان ليالى تركستان موضوع خشونت و ترورسياسى را در سرلوحة
كار خود قرار داده وواقعيت دردناك مردم تركستان را كه با پديدة ترور حكومتى ومفهوم خشونت
سياسى دست وپنجه نرم كرده به تصوير كشيده است.
مفهوم خشونت سياسى به اشكال وجلوههاى مختلف از جمله ،اشغال يك سرزمين و پايمال
كردن احساسات وعواطف مذهبى ،ايجاد فساد وفحشا وتبديل مساجد به مجالس لهو ولعب و مراكز
عياشى ،اتحاد كشورهاى اشغالگر روسيه تزارى و چين كمونيست براى استعمار مسلمانان ،بازداشت
دسته جمعى مسلمانان به تهمتهاى واهى و بىاساس وشكنجه واعدام آنها ،نقش زنان در مبارزه
عليه تروريسم دولتى چين و روسيه تزارى ،تفرقه و دو دستگى وسوء استفاده از عدهاى از مردمان
تركستان عليه عدهاى ديگر وايجاد شايعه وتبليغات مسموم عليه مجاهدين ،ضبط و مصادره اموال
ودارايى مردم از سوى اشغالگران ،تغيير توپولوژى يا جغرافيايى شهر و تغيير نژادى يا اتنوگرافى
مردمان شهر در رمان ليالى تركستان بدين گونه به تصوير كشيده شده است.
روايتهاى رمان همراه با يك پديده واقعى تاريخى وبراساس تاريخ دقيق آن حوادث ،وهمچنين گنجاندن جزء به جزء واقعيتهاى تاريخى در ميان گفتگوى شخصيتهاى داستان ،بيانگر
دقت و توجه ﻻزم كيﻼنى نسبت به متن گفتگوى شخصيتها است ،تا جزئيات دقيق آن حوادث را
تشريح كند ،نجيب الكيﻼنى در اين رمان بيشتر از آنكه قصد هنرنمايي ادبي داشته باشد ،هدفش
بيان دردها ورنجهاي مسلمانان بوده است.
 كيﻼني از تعابيري چون »إرهابيين«-به معناي تروريستها و»إغتيال«-به معناي ترور –استفاده نكرده ،ولي استفاده از واژگاني همچون استخبارات ،الدعاية ،يعتقلون ،و...كه داراي بار منفي
هستند ،وهمچنين ،به كار بردن عناصر و ويژگيهاي خشونت سياسى همچون تخريب اموال ،جريحه
دار كردن احساسات عمومي ،ايجاد ترس وهراس در دل مردم براي درهم شكستن مقاومت ،سربه
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نيست كردن بزرگان و سراني كه به نحوي مانع تحقق اهداف تروريستها ميشوند ،و اعدام و شكنجه
آنها همگي مفاهيم خشونت سياسى را در ذهن تداعي ميكنند .
 زبان رمان با حوادث ،ماجراهاى وموضوع رمان هماهنگى وانسجام كامل داشت ،چه اينكهشخصيتهاى بكار رفته در رمان ،مسلمان بوده و ايمان به مبارزه خود با دشمنان اشغالگر داشتند،
بنابراين كيﻼنى زبان اسﻼمى را كه مزين به آيات قرآن و احاديث نبوى)ص( بود با سخنان شخصيتهاى
رمان هماهنگ و منسجم كرده است.
 با وجود خشونت سياسى و واژههاى منفى دال بر خشونت و ترور واعدام و مصادره اموال و تغييرنژادى و غيره شاهد نوعى عشق در رمان بين شخصيتهاى اصلى رمان يعنى مصطفى مراد حضرت
و نجمه الليل هستيم و اين شگرد رمان نويسى كيﻼنى را نشان مى دهد.
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پىنوشتها

 -١نجيب كيﻼنى ،شاعر واديب مصرى ،درسال ١٩٣١م .دروستاى »شرشابه« از استان غربي به دنيا آمد)،

عبدى (١٥٢.:١٣٩٥ ،وى درسال  ١٩٥١به دانشگاه پزشكى قاهره راه پيداكرد).الكيﻼنى(١١:١٩٨٣،او در سال
 ١٩٥٥براى اولين مرتبه توسط جمال عبدالناصر به دليل فعاليت در حزب اخوان المسلمين به زندان افتاد.
)الكيﻼنى (١٨٩:١٩٨٤،وبراى بار دوم در سال ١٩٦٨راهى زندان شد تا اين كه پس از يك سال ونيم آزادگشت.
)الكيﻼنى (٢٣١:١٩٨٥،اودر زندان به ديوان ضرب الكليم محمد اقبال ﻻهوري-شاعر پاكستاني -دست مييابد،
به گفته خود او ،اين شاعر در وجدان وعقل او تاثير بسيار گذاشت ،چرا كه اوبراى اسﻼم وبا اسﻼم زيست.
)الكيﻼني (٣٥:١٩٨٥،و همين آشنايى با ديدگاه اقبال باعث شد ،اواز سال ١٩٥٩م.به سوى ادبيات اسﻼمى
گرايش يابد).دفة (٢٠٠٣،وى مدتى پس از آزادى درسال١٩٦٨م ، .مصررا به مقصد كشورهاى خليج فارس
ترك گفت).همان (٢٣١:در ابتداى امربه عنوان پزشك دركويت مشغول به كارشد،سپس امارات متحده عربى
راجهت اقامت برگزيد ،ودرطول مدت بيست وسه سال دورى ازوطن،در پستهاى مختلفى كه مربوط به
رشته پزشكى بود،مشغول به كارشد،پس از بازنشستگى ـ در سال ١٩٩٢م ـ و ٢٣سال دورى از وطن -بهمصر
بازگشت.وسرانجام در مارس١٩٩٥م.در قاهره ،دار فانى را وداع گفت).مقرى ادريسى .(٢٠٠٢،
 -٢شايان ذكر است كه رمان ليالى تركستان توسط آقاى حسين على انصارى در سال  ١٣٦٤به فارسى
ترجمه شد و انتشارات هجرت مشهد مقدس آنرا به زيور طبع آراسته بود.
 -٣ادب اسﻼمى عبارت است از ،ادبى كه نشأت گرفته از مبادى ،اصول وفرهنگ اصيل اسﻼمى كه در
نتيجه مولفش زندگى را از خﻼل تصورات اسﻼمى مىنگرد و در چارچوب ارزشهاى اسﻼمى واكنش نشان
مىدهد و نويسندهى مسلمان به صورت هنرى الهامگر اين ادب را بيان مىنمايد).سرباز.(٥٧ :١٣٨٥ ،
Mao Tse–Tung -٤

 -٥فرمانده مسلمانان در ابتداى مبارزه »خواجه نياز« است و بعد از به شهادت رسيدن وي »عثمان
باتور «و»شيخ علي خان« فرماندهي را به عهده ميگيرند ،ودر نهايت ،نيروهاي» عثمان باتور« در طي جنگ
وگريز با نيروهاي دشمن به شهر ماخاي  -يكي ازايالتهاي »شانگهاي«  -ميرسند ،درآنجا دشمن ازدوطرف
شهر»دوخان« و شهر » شرخلق« به آنها حمله ميكنند» ،عثمان« كه نيروهاي خود را در آستانه شكست
ميبيند ،از افرادش ميخواهد كساني كه زنده ميمانند ،صداي آنها را به گوش تمام ملت مسلمان در سرتاسر
الطويل
دنيا برسانند »،ومن يبقي منكم حياً فليحمل قص َة جهادِنا وعذاب ِنا
لﻸمم المسلم ِة النائم ِة في الجنوبِ
ِ
ِ
والمشرق والمغربِ العربى« )الكيﻼني .(١٦٩:٢٠٠٦،درآخر رمان ،نجمه –همسر مصطفي -پيشنهاد ميكند،
ِ
براي انجام خواسته عثمان باتور به مكه بروند.
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