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چکیده:
خشونت سیاسی رعنی اعمال اراده و قیرت در راستای اهیافی غیر مشروع است و از آنجا که ادبیات آرینهی تمدام نمدای
جوامع است که گاه در آن تاررخ ملتها نمودار میشود و واقعیتهای تاررخی جوامع به صورت ادبدی تجلدی مدیرابدی از
جملهی ارن آثار ،رمان لیالی ترکستان نجیب کیالنی –نورسنیه مسلمان مصری –است که او در ارن رمانها به مشکالت
ورنج های مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب رعنی ترکستان را سین کیانگ پرداخته است ،و در آن با تصدورر سدازی
خشونت سیاسی و مفاهیم درگر چون ترور و اعدیام وشدکنجه قصدی دارد اردن مفداهیم منفدی را در معدرض دردی درگدر
مسلمانان قرار دهی .ارن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قصی دارد با تبیین وتشررح خشونت سیاسی و درگر مشدتقات
آن ،ارن مفاهیم سیاسی وجامعه شناسی را در ارن رمان پیاده کنی و مهمتررن نتارج دست رافته حکاردت از آن دارد کده
ارن مفاهیم به صورت اشغال رک سرزمین و پارمال کردن احسات مذهبی و درنی و تبدیرل مسداجی بده مجدال لهدو و
تغییر توپوگرافی و اتنوگرافی کشور بکار رفته است.

کلید واژهها:

تصورر سازی ،نجیب کیالنی ،رمان لیالی ترکستان ،خشونت سیاسی.

دراسة صور العنف السياسي يف رواایت جني الکيالنی
امللخص:

(رواية ليالی تروستان منوذجا)

العنااف السياسااي يعااين اارسااة اإلرادة والقااوة السااعي لتحقيااق أغارا غااري مشااروعة ،ومبااا أن األدب هااو املاارآة الكاملااة
للمجتمع ااات يظه اار في اه اتري اخ األم اام ،ي ااتم س ايد ال اادول وواقعه ااا الت ااارعي للمجتمع ااات بص ااورة ادبي ااةت م اان ب ا ه ا ه
ه ه الرواايت مشااكل
األعمال ،كانت رواية لياي ترکستان لنجيب الكيالىن  ،الكاتب املصري املسلم ،و هو يعا
املساالم ومعاااانجم خااارج حاادود العااات العاارد أي تركسااتان أو شااينجيان ت ويوض ا فيهااا العنااف السياس اي واملفاااهيم
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40ارى مثاال االغتياااالت وعمليااات اإلعااداِ يسااتهدل هل ا ه املفاااهيم الساالبية ال ای املساالم ارخ ارينت تسااتهدل ه ا ه
األخا
الدراسة ابملنهج الوصفي التحليلي ،نّ تبي و توضي ها ه املفااهيم السياساية واالجتماعياة ها ه الرواياة وتطبقهاات
تشري أهم النتائج نّ أن ه ه املفاهيم قد استُخدمت احتالل األر وقمع املشاعر الدينية والدينية ،واويل املساجد
نّ ئالذ ارون و الفسق وتغيري طوبوغرافيا ونثنوغرافيا للبالدت

الکلمات الرئيسة :دراسة الصورة ،جنيب الکيالين ،رواية ليالی ترکستان ،العنف السياسيت
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 -1مقدمه

41

مفهوم خشونت دارای تعابیر متعید و مختلف است از رفتار و گفتار که تهیری درآن بکار مدیرود ،ردا
ارنکه با بکارگیری خشونت طرف میخواهی به درگران ضرر وآسیب برسدانی ردا ارنکده ضدرر مدادی،
جسمی ،روانی ،فکری وعقییتی به هستی انسان برسانی را شامل میشود ،همچنانکه بکارگیری غیدر
قانونی و غیر مشروع قیرت واراده رک طرف بر طرف مقابل را نیز در بر میگیرد ارن گونده قدیرت و
فشار باعث بوجودآمین هرج و مرج می شود و نوعی روابط خصمانه را در جامعه شکل می دهی.
رکی از موضوعات مورد توجه جامعه شناسان سیاسی ،پژوهش دربارهی خشونت سیای و تبیدین
رابطه آن با رکی از مفاهیم پر کاربردآن رعنی ترور و تروررسدم اسدت؛ خشدونت سیاسدی معمدوال از
جانب گروهها ونهادها و دولتهاری سر می زنی که خواستار ارجاد هیفی خاص در جامعهای هسدتنی و
در ارن رمان کشورهای چین و روسیه تزاری درصید زدودن چهره اسالم و مبدادی آن در پدارهای از
کشورهای اسالمی ماننی ترکستان هستنی و ارن امر نوعی تغیرات ساختاری و هورتی بشمار میرود،
چه مردمی که صیها سال با ارن اصول و مبادی و آموزههدای اسدالمی نشدو و نمدا کدردهاندی باعدث
سردرگمی و اختالل می شود و نظم جامعه را به هم میزنی و چنین مردمی نمیتواننی اردن اهدیاف
استعمارگران اشغالگر را در جامعه خود پیاده کننی ،بنابرارن عوامل ارجاد اردن اهدیاف غیدر اسدالمی
روی به خشونت برای پیاده کردن اهیافشان دارنی.
بنابرارن مردم ترکستان برای کسب هوردت مدذهبی و رسدمیت بخشدیین بدیان تنهدا راه آن را
مبارزه و جهاد با چنین حکومتهاری می دانسدتنی ،چدرا کده حکومتهدای چدین و روسدیه تدزاری از
تشکیل هورت اسالمی و تقورت آن و انسجام قومی-ملی جلوگیری کردنی و خواستار ارجاد ارزشهای
ضی اسالمی و کمونیستی بودن و آن را بر جامعده اسدالمی ترکسدتان تحمیدل کردندی و مسدلمانان
ترکستانی با تمسک به تاررخ جمعی ،زبدان و فرهندگ و گذشدته مشدترا درصدید ندوعی پیوندی و
همبستگی بودنی و می خواستنی هورتی مستقل اسالمی جیا از هورت کمونیسدتی ارجداد کدرده ،در
صورتی که نظام کمونیستی چین حاکم بر ارن کشور ارن هورت را مورد تهیری قراد داده بود و برای
ارفای هورت کمونیستی وارد اقیامات خشن سیاسی شیه ،از جمله بازداشت فلهای و زندیانی کدردن
مردم مسلمان ترکستان و تجاوز به زنان و ازدواج به زور گرفته تا اعیام را شامل میشی.
ارن خشونت سیاسی مستمر و منظم با همکاری درگر نیروهای سدرکوبگر داخلدی جدیا شدیه از
مجاهیان مسلمان که به عناصر سرکوب رژردم اشدغالگر چدین تبدیرل شدیه و بدا همیسدتی درگدر
نیروهای سرکوبگر خارجی باعث ارجاد شکاف بین مردم مسلمان ترکستان ودرگر سداکنان آن شدیه
بود ارن حکومت باور داشت تنها از گذار اقیامات خشونت آمیز حصدول اهدیافش میسدر مدیشدود و
بنابرارن ارن حکومت اشغالگر چون از جامعه جیا گردریه بود بدرای حکومدت کدردن بسدوی اعمدال
قیرت عرران پیش رفته و برای مردم ارن درار انیا ارزشی قارل نبود و در نتیجده چندین وضدعیتی
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که42قیرت خود را به واسطهی سیستم نفرت آور سرکوب ومنطدق زور مشدروعیت بخشدییه و مدردم
هیچ ارادهای نه تنها بر تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و حتی بر سرنوشدت خدود نیاشدته ،اردن
استعمارگر خارجی ،شری بودنی که بر مردم تحمیل شیه و تنها راه رهاری از دست آن جهداد در راه
خیاست.
1
ارن پژوهش در راستای ارائه تصاورری است که نورسنیه توانمنی مسلمان مصری نجیب کیالنی
در رمان لیالی ترکستان 2ارائه داده است و به نوعی ادبیات اسالمی 3است و مدیخواهدی فرردادرس و
کمک کننیه مردمی مظلوم باشی که به دور از نقشه و دارره جهان اسالم میخواستنی هورت اسالمی
داشته باشنی و در ساره آموزههای پیشرفته اسدالمی بده زندیگی و معداش خدود ادامده دهندی ،ولدی
بیگانگان آنها مورد استثمار قرار داده را استعمارگران برای بهرهکشی از ارن مسلمانان بیگناه دسدت
به اعمال خشونتآمیزی میزننی که در ادبیات سیاسی امروزه به آن خشونت سیاسی را تدرور مدی-
گورنی.
اهیاف ارن پژوهش تبیین و تشررح مفاهیم خشونت سیاسی واشدتقاقات آن رعندی تروررسدم در
ساره رمان لیالی ترکستان است و ضرورت از ارن تحقیق ،شناسانین مسلمانانی کده از داردره جهدان
اسالم دور افتادهانی و دارای مشکالتی عقییتی میباشنی.
در ارن پژوهش به شیوهی توصیفی ،به واکاوی مفهوم خشونت وبررسی ابعداد آن و تطبیدق اردن
مفهوم با مستنیات تاررخی گنجانیه شیه در رمانلیالی ترکستان نجیب کیالنى پرداختدهشدیه و در
راستای جواب به ارن سوالهای تحقیق است:
 -1خشونت سیاسی و اشتقاقات آن در رمان لیالی ترکستان کیالنی چگونه به تصورر کشدییه
شیه است؟
 -2کیالنى در بیان مفاهیم خود از چه شیوههای بیانی برای ارن موضوع بهره برده است؟
پیشینه تحقیق
در مورد خشونت سیاسی میتوان به پاران نامده کارشناسدی ارشدی دانشدگاه عبدیالرحمن میدره

الجزائر تحت عنوان « ليات العنف

الرواية ا ائرية املعاصرة رواية تيميمون لرشيد بوجدرة أمنوذجا»

از فالق محمی ( ) 2016به خشونت داخلی صورت گرفته از سدوی گروههدای مختلدف در دهده ندود

الرواياة

میالدی در الجزائر در خالل از ارن رمان پرداخته اسدت ،و کتداب «صاور العناف السياساي
ا ائرية املعاصارة» نوشته سعاد عبیاهلل العنزی ( )2008از خالل رمانهای رمان نورسان مشهور ماننی

واسینی االعرج والطاهر وطار واحالم المستغانمی و عبیالملک مرتاض به مفهوم خشدونت سیاسدی و
اشکال آن پرداخته است واز مقالههای مشابه در ارن زمینه میتوان به مقالهی آقاران «جعفدر کوشدا
وپیمان نمامیان» با عنوان «جارگاه اعمال تروررست درپرتوحقوق بدین المللدى کیفدرى»)1387( ،
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اشاره کرد که به بیان مفهوم تروررست وابعاد آن پرداخته است ،و در مورد نجیب کیالنى مى43
توان
به مقاله «نجیدب الکیالندی أول روائدی اسدالمى» از دکتدر «محمدی حلمدی القداعود» و پاردان نامده
کارشناسى ارشی خانم دکتر صیرقه زود رنج با عنوان «تحلیل و بررسی نقش وجارگاه نجیب کیالنی
در داستاننورسی اسالمی» ،در دانشگاه تربیت میرس ،تهران درسال  1380اشاره کرد.
درمورد ارن مقاله باری به ارن نکته اشاره کرد که ارن موضوع بیشدتر سیاسدى و جامعده شناسدی
است ،و بررسى ارن مفهوم در ادبیات اسالمی معاصر عربى ،پیشینهاى چنیانی نیارد و جدزو محدیود
مقاالت نگارش رافته در ارن مورد محسوب مىشود.
 -2مفاهیم پژوهش
خشونت ازنظر لغوی رعنی درشتی کردن و تنیخوری و مقابل نرمی اسدت

(عمیدی 486 :1389 ،و معدین،

 .)638 :1386در زبان عربی واژه عنف برای آن وضع شیه است و در لسان العرب رعندی «احلـز ابالمـر
و عـد الرفـ » (ابن منظور ،د.ت ،ج :13مادة ع ن ف) و از نظر اصطالحی عبارتست از هر اقدیام خطرنداکی
که در آزادی درگران دخالت کنی و خواهان محیود کدردن آزادی تفکدر ونظدر واراده اسدت
الوسیط.)655/2 :1985 ،
خشونت سیاسی عبارتست از کنشهاری اعتراضی است که شکل خصمانه و غیر نهادی به خدود
می گیرد و طرفهای درگر به صورت عامیانه ،از اجبار فیزرکی به رکیرگر را امدوال رکدیرگر اسدتفاده
مینمارنی تا تغییر سیاسی را چه در سیاست و چده در سداختار حکومدت بده وجدود آورد (فاررابندی و
روزالینی فاررابنی.)11 :1379 ،
تعررف اصطالح خشونت در سه رورکرد مطرح است:
نخست :خشونت استفاده عینی از قیرت مادی برای ضرر وآسیب رسانین به خورش را درگران و
تخررب داراریها براى تاثیرگذارى بر طرف مقابل است بر همین اساس رفتار خشونت آمیز متضدمن
قهر واجبار از سوى فاعل است و مقاومت و تسلیم از جانب طرف مقابل است.
دوم :خشونت همان استفاده از قیرت مادى را تهیری به استفاده از آن است ارن تعرردف ،مفهدوم
خشونت را گسترده ساخته و شامل تهیری بالقوه وبالفعل در گفتار و کردار میشود.
سوم :ارن رورکرد به خشدونت بده عندوان مجموعدهاى از اخدتالفهدا و تنداقضهداى پنهدان در
ساختارهاى اجتماعی و اقتصادى و سیاسی جامعه مدینگدرد و بدر همدین اسداس بدر آن ،ندام کلدی
خشونت می نهی و عوامل آن را به شرح زرر بر می شمارد :نبود تکامل کشور دارى در جامعه ،تالش
برخی گروه ها براى جیاری از دولت ،فقیان عیالت اجتماعی و محرومیت گروهی مشخص در جامعه
از برخی حقدوق سیاسدی و محرومیدت بسدیاری از شدهرونیان از نیازهداى اساسدی چدون آمدوزش،
بهیاشت ،تغذره ...و وابستگی خارجی (توفیق ابراهیم.)42 :1992 ،
(المعجدم
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44خشونت سیاسی دارای سه مولفه جنگ داخلی ،تروررسم و نابسامانی داخلی است
 )42تروررسم رکی از مفاهیم مبهم خشونت است بده عندوان عملدی کده تدرس ،احسداس حقدارت و
تقاضای اعمال تالفی جورانه را در بر میگیرد ،تعررف می شود (فاررابنی و روزالینی فاررابنی.)55 :1379 ،

(سدانیرز:1380،

 -2-2کیالنی و رمان تاریخی
رمان لیالی ترکستان رک رمان تاررخی محسوب مدیشدود .رمدان تداررخى ،زمدان ومکدان برخدى از
شخصیتها و حوادثش را از تاررخ مىگیرد ،ولی معموالر ارن نام هنگامى بر رمانى اطالق مىشود که
محیط اجتماعى و حوادثش را بىطرفانه ،دقیق وبا جزئیات زراد نوشته و بسدط داده باشدی (سدلیمانى،
 .)18:1374شخصیتهاى ارن رمان ،به دودسته تقسیم میشونی ،بعضی ازارن شخصیتها ،شخصیت-
هاى واقع هستنی که با مراجعه به منابع تاررخى صحت ارن گفتده اثبدات میشدود ،مانندی شخصدیت
خواجه نیاز ،عثمان باتور ،شررف الیرن و ...حوادثى که اتفاق مىافتی وارن شخصیتها در آن حضدور
دارنی ،بیشتر واقعى است و حوادث اصلی داستان محسدوب میشدود ،بیشدترارن شخصدیتهدا بدراى
رهارى میهن وهموطنانشان از روغ استعمار با دشمنان مبارزه کرده و دسدت آخدر بده طدرز فجیعدى
کشته شینی ،که امروزه در ادبیات سیاسى به ارن نوع کشتار وقتل ،اعمال تروررستی گفته میشدود،
البته کیالنى در توصیف برخى از حوادثى که براى ارن شخصیت ها رخ مىدهی؛ از عنصر خیال نیدز،
استفاده کرده است ،کیالنى خود مىگوری :زمانى که به نوشتن رمانهاى اسالمى که مربوط به تاررخ
معاصر کشورهاى مثل نیجرره ،ترکستان ،انیونزى واتیوپى فکر کردم ،با تمامى مشکالتى که در اردن
راه احساس مىکردم ،اما تصمیم گرفتم ،نسلهاى جیری را با مشکالت ارن کشورها آشنا کدنم ،زردرا
بسیارى از مردم ،از دنیاى اسالم که به آن وابستهانی ،بىاطالع هستنی (کیالندى )89:1985 ،بده همدین
خاطر ،ترکستان را انتخاب کردم ،جارى که در تاررخ ،تفکر وتمین اسالمى ،جارگاه شدناخته شدیهاى
دارد ،و گروههاى کمونیستى درعصر معاصر به آنجا غلبه کردنی ،وجهان اسالم با وضعیت آشفتهاى
که داشت ،نتوانست ازآن حمارت کنی ،بر خود واجب دریم که رمان «لیدالى ترکسدتان» را بنورسدم
(همان.)90:
 -3- 2شرایط اجتماعی ،سیاسی و دینی ترکستان «سین کیانگ کنونى»
ترکستان شرقى که در شمال غربى چین قرار دارد ،با وسعتى برابر  1709000کیلومتر مربدع بدیش
از پانزده میلیون نفر در آن سکونت دارنی ،مرکز ارن ارالت «اورومچى» است (گلی زواره .)54:1387 ،در
ناحیه خودمختار «سینکیانگ» و استان «شانگهای» که رک چهارم کدل سدرزمین چدین را در بدر-
می گیرد؛ اکثررت مطلق جمعیت را مسلمانان تشکیل میدهنی( .جیان پینگ )1382،بیشدتر مسدلمانان
چین در استان «سینکیانگ» (در حیود  10تا  15میلیون نفر) زنیگی میکننی (فیاری.)168 :1369،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 45 1400
سیاست چین در جهت نقشههاى خود ،بر چنی مرحله استوار است ،مرحله نخسدت ،ارجداد 45
فقدر
ومصادره دارائى مردم بود .چین در ارن رورش بىرحمانه ،مراکز صنعتى را کده در قلمدرو مسدلمانان
بود؛ به زور تصرف کرد وآنها را جزة اموال عمومى اعالم نموده ،مسلمانها را پراکنیه کرد .میلیون-
ها کتاب اسالمى سوزانیه شی که قرآن مجیی از جمله آنها بود ،ول در تمام اردن احدوال ،پیدروى از
4
«مائوتسه تونگ» ( )1975- 1893وارمان به تعالیم او ،واجب بود (شهاب /69-68:1358 ،فدیارى:1369 ،
 ،)183محتورات ارن تعالیم در نفى وجود خیا خالصه مىشود (شهاب.)72-71 :
مرحله دوم ،شامل تحکیم اصول کمونیسم درجامعه است ،در ارن مرحله ،با تمام وسارل ،با درن
مبارزه کردنی ،مثل :ممنوعیت هرگونه آموزش درنى ،بستن میارس و مساجی و مبیل ساختن آنهدا
به باشگاه ،تئاتر و ...به طورى که درگر صیاى اذان شنییه نمىشود .در چین ،زبان ترکستانى ممنوع
و در مقابل ،زبان چینى زبان رسمى اعالم گردری (همان .)70-69:تروررستها گذشته از تخررب اماکن
مذهبى که در مردم مقیس هستنی ،شعائر مذهبى آنها را لگیمال مىکننی ،حتى حقدوق ابتدیائی و
اولیه انسانها را که نیازهاى اولیهى آنهاست ،نقض مىکننی و با ارن اقیام ضی انسانی خود ،مفهدوم
انسانیت را زرر پا میگذارنی .در اعمال تروررستی ،کشتن ،ربودن ،مجروح کردن و تخررب اماکن فدى
نفسه هیف نیست ،چرا که تروررسم با خشونت و قساوت ترس وحشت ارتباط دارد (کوشدا و نمامیدان،
.)1387:233
البته پر واضح است که ،رکى از نیرنگهاى خائنانه استعمارگران ،ارن است که با اشاعة فحشاة و
رارج کردن مفاسی ،زمینة انحراف از باورهاى انسانى را فراهم کننی و در ارن میان خود بهرهبردارى -
نمارنی( .دوست محمیى )1362:25 ،استکبار جهانى بهتر از هر کسى مىدانی کده هدر چده زمیندههداى
فرهنگى جوانان با باورهاى مخرب و مبتذل پر شود ،دوام سیاسى و اقتصادى و سدیطرهاش بدر عدالم
بیشتر مىشود (فیدروزى .)105:1389 ،به همین دلیل دشمنان همواره سعى دارنی با تبلیغات گسدترده،
کارى کننی که مسلمانان د ر زنیگى ،خیا را فراموش کننی واز هواى نفسشان تبعیت کننی که در آن
صورت تهاجم فرهنگى به ثمر رسییه است (همان.)102 :
مرحله سوم ،هضم خلق مسلمان ترکستان درکل جمعیت انبوه چین است .نخستین کدارى کده
دولت چین براى ارن منظور کرد ،تبیرل نام ترکستان شرقى ،به نام جیری رعنى «سینکیاندگ» بده
معناى استان جیری بود ،تا از ارن راه بخش شرقى ترکسدتان را در کشدور بدزرگ چدین ،ذوب کندی
(شهاب )72:در سال 1942م .ترکستان شرقى به سینکیانگ تغییر نام رافت( .گلی زواره)97 :
 -3تحلیل
آغاز فاجعه در رمان «لیالى ترکستان» به سال  1930باز مىگردد؛ رعنى زمانى که چین ،بخدش
کومل در ترکستان را اشغال کرد و حاکم چینى ،اعالمیهاى صادر کرد مبنى بر ارنکه ،الزم است هر
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ترکستانى مسلمان ،دخترش را به عقی مرد چینى که خواهان ازدواج با اوست؛ درآورد ،بیون در نظر
گرفتن اختالف عقییه( ...السیی الیغیم /1996 ،برکه)2007،
موضوع ارن رمان بیان دردها ومشکالت مردم ستم دریه ترکستان« -سدینکیاندگ» کندونى -از
دست روسها و چینیهای کمونیست است ،حوادث آن مربوط به سالهداى  1930تدا  1950اسدت
رعنی دوره ناآرامیهای چین در زمان «مائو تسه تونگ» و مبارزه او با مخالفان اسدت؛ وی در خدالل
سالهای  1937تا  1945از مخالفان در مقابل تجاوز ژاپنیها به چین ،استفاده کدرد و درسدال هدای
 1946تا  1949شروع به سرکوب مخالفان داخلی کرد« .مصطفى مراد حضرت» به عندوان قهرمدان
رمان و راوى  -راوى اول شخص -است ،ودر البالى ارن رمان ،ماجراى عالقه «مصطفی» به «نجمده
اللیل» مطرح مى شود ،که با حوادث تاررخى گره میخورد و حوادث فرعى متعیدى را به دنبال مدى-
آورد .ماجرا از ارن قرار است که بعی از اشغال ترکستان ،توسط چینىهاى کمونیسدت ،مدردان بدراى
دفاع از جان و مال و ناموسشان به بیرون از شهر مىرونی و «مصدطفى» نیدز بده اردن گدروه ملحدق
میشود .ارن رمان در جلوه های زرر به تصورر کشییه شیه است:
 -1-3اشغال یک سرزمین و پایمال کردن احساسات وعواطف مذهبی
در ارنجا رهبر کمونیست چین امر به ازدواج زنان ترکستانی با چینیهدا بدیون هیچگونده مناسدبتی
می کنی؛ امر و دستوری که باعث سرگشتگی و دستپاچگی امیر مسلمان ترکستان کده رهبدر چیندی
مقیم آنجا قصی ازدواج با دختر وی را دارد ،شیه است:

«إن االْـتالل أمـر م قـ قـد يــزول يف يـو مـن األای واملعروـة مـع العــدو وـر وفـر ..أمـا أن يـدو العــدو
مشاعر النا و تقر شرائعمُ ،ويسخر من دينمُ فمذا أمر فو الطاقة.
أيمــا االمــری ..لقــد عزمـ علــی مصــاهرتذ أنـ ابلــذات ..شــح وجــه األمــری ،وارتعشـ أِملــه ،قــالبصوت واهن:
 «أن تعلُ أيما القائد أن هذا مستحيل» .قمقه القائد يف سخرية: «أِ ال أعرب املستحيل أيما األمری». هذا أمر اّلل.»..«الدخل لآلهة يف شئون القلوب ..لقد أْببتما»..«لقد درج الهاُتون علی اْرتا عقيدم أهل البالد املهتوْة»..«هذه خرافات ال أ من هبا»..«هذا أبشع من املوت أيما القائد»..«-األمر ُص األمریم ..إذه و أخ ها (کیالنی.)7 :2006 ،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 47 1400
 47و
گفتگوی امیر کومول با فرمانیه چینیها در مورد قانون ازدواج زنان ترکستانی با مردان چیندی

به بازرچه گرفتن دردن اسدالم و امدر مهدم ازدواج ...« :إن األمـر أيمـا القائـد املنتصـر ُـرج عـن دائـرم
تصــريف ألن دينن ــا ُین ــع ذل ــذ ،و م ــن جانـ ـ آخ ــر ف ــنن ابت ــين التهک ــر يف ال ــزواج ،وم ــن تـ ـرا خا ــعا
إلعتبارات عقائدية وانسانية ،وأن الصِ العريقة التقبل أن هتمل تقاليـد جریااـا ،وتتنکـر لعقائـدهُ أو هتـزأ
مــن مشــاعرهُ ...وصــدقين فــنن أم ـرا ومــذا قــد تکــون لــه عواق ـ وخيمــة ،تضــر ابلعالقــة التارُيــة بــِ
الشـعبِ ...وأاثر هـذا القـانون الـذ يـرغُ الرتوسـتانيات املسـلمات علـی الـزواج مـن الصـينيِ ،لوجـدِها
ابلغة اخلطورم( »..همان منبع.)12-11 :
سپ امیر کومول نامهای به فرمانیه چینی مینورسی و مهلتی را که بده او داده بدرای تامدل در
مورد قانون ازدواج دخترش با فرمانیه چینی صحبت میکنی و در ارن بین دختران ترکستانی دنبال
مردی ترکستانی مسلمانی هستنی تا با ارن مردان ترکستانی بجای رک مدرد چیندی ازدواج کنندی و
همین امر باعث هرج و مرج میشود و نظمی که در جامعه حاکم بوده بهم میررزد ،چراکده دخالدت

در امور خصوصی مردم امری ناپسنی و غیر مشدروع بشدمار مدیرود« :إن اْـتالل األرض لهـرتم مـا قـد
يکون أمرا يسمل االنتظار عليه ْتی ُتِ الهرصة للخالص ،لکـن الـدخول يف أخـص خصوصـيات النـا
هکــذا والعبــر بشــرفمُ ومعتقــداهتُ أمــر آخــر مــل يف ْیياتــه أشــد أنــواع اخلطــورم ..وعنــدما ق ـرأ الصــيين
رسالة األمری الرتوستا وون أِ الذ ُحلتما اليه ،وورها يف يده رمی هبا و بص عليما ...وشـر البليـة
مـا يضــحذ أن وـل فتــام ُتــاول جاهـدم أن تبحــر هـا عــن رجــل مسـلُ يتزوجمــا قبـل أن تســا والذبيحــة
إلی غا من الغزام الصينيِ أو مماجر من مماجريمُ( »..همان منبع.)13 :
 .2-3ایجاد فساد و فحشا و تبدیل مساجد به مجالس لهو ولعب

سربازان چینی جلوی مردان ترکسدتانی دسدت درازی بده زندان ترکسدتانی مدیکندی« :لکـن موجـة
الطغيان َتتد وتندا  ..وأصوات االستغاثة تعلو ،والسياْ تعلو و هتب و َتز األجساد العاريـة ،والنسـوم
يس ــقن إل ــی اجن ــد الغـ ـزام ..والرج ــال يش ــعرون ابخلج ــل والض ــعة واه ــوان ..واجن ــود يقمقم ــون وُیرْ ــون
ويتحسسون أجساد النساء يف نشوم ولذم .ووأمنا يهحصون ماشية معرو ة للبيع» (همان منبع.)17 :
از زبان شخصیت اول داستان رعنی مصطفی مراد حضرت نقل میشود کده مسداجی تبدیرل بده

مکان سکونت سربازان و محل تئداتر و غیدره شدیه اسدت ...« :منـر علـی املسـاجد الـِت اسـتولوا عليمـا
وأْالوهــا إلــی مســار أو أمــاون لســکنی الشــرْیة واإلدارم ،ونتمســ /يف اجــدران ونبکــي يف هــدوء ،فمــن
يبکي عالنية يعرض نهسه ملوت حمق ( »..همان منبع.)102 :
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48چینیها حتی حرمت مسجی را نگه نیاشتنی و امام مسجی و مجاهیرن را جلدوی در مسدجی بده

رگبددار بسددتنی« :حباـ عــن منصــو درغــا..لکين وجدتــه ملقــی علــی ابب املســجد ..ويــده قــد تــدل إلــی
جــواره غارقــة يف بروــة الــدماء ..واقرتب ـ منــه ..فــاذا هــو قــدمات ..و إلــی جــواره عــدد غــری قليــل َمــن
أصابتمُ الرصاصـات القاتلـة ..ووـان إمـا املسـجد اآلخـر لقـي ْتهـه وحليتـه البيضـاء مصـبوغة ابلـدماء»..
(همان منبع.)186 :
با تسلط شهر به دست چینیهای کمونیسدت ،راوی نظدارهگدر تغییدر مبدادی وآداب و رسدوم و

فرهنگ و هورات مردم شی« :ول شیء من ْولنا يتبـدل و يتغـری بسـرعة ،النـا واألشـياء و األسـلحة و
املواقف ،وخريطة العامل ،واری من أوالدِ ذابوا يف خضُ اهزُیة ،وأخذوا يلوون ألسنتمُ بکلمـات جديـدم،
وشعارات رِنة ،والبنات -ای إهي -خرجن إلی الشوارع سـافرات ..تيـار واسـ /مـن املغالطـات والهضـائ/
واإلحنرفات َيرب ول شـیء أمامـه ابسـُ التقـد  ،أال ُیکـن أن يتقـد النـا و يتحضـروا دون أن تتحـيهمُ
املظامل ،أو تسح ْرایهتُ ،وأو يساقوا سوقا وماتسا العبيد » (الکیالنی.)193 :2006 ،
در واکاوی انواع تعارضات داخلی ،تعارضات هورتی ،جزو فراگیرتدررن و خشدن تدررن اندواع ندزاع
دانسته و پژوهشگران معتقینی که هر کجا مؤلفهای قومی ،مذهبی ،عشیرهای و ردا اختالفدات زبدانی
حاکم باشی ،ارن نوع از تعارضات هورتی سر بر میآورنی.
 .3-3اتحاد کشورهای اشغالگر روسیه تزاری و چین کمونیست برای استعمار مسلمانان
کالم خواجه نیاز 5از رهبران اوائل در مبارزات علیه اشدغالگران کمونیسدت چدین و روسدیه کده

هیف استعمار چینی – روسی را نابودی اسالم می دانی و به مردم کده مدیگوردی« :شـعبنا املسـکِ-
شع تروستان -حمصورُ ،تطينا احلـراب املسـمومة ..واملـدافع ..و النـریان ..والتحـريق قـاد مـن بعيـد..
أِ أعــرب دعــام الصــليبية يف العــامل ،إاــُ ينتمــزون فرصــة ــعهنا وهواننــا و تشــدون مــن ْولنــا ..و ياــریون
نع ـرات شــعوبية وإقليميــة ..إاــُ يريــدون أ شــیء علــی أال نکــون مســلمِ ..هــل تهممــون  ...ليس ـ
لديمُ أ مة يف النساء ..لکنمُ يرون القضاء علی قيُ ومبادئ هي وْدها الِت ْهظـ اسـتقاللنا وْريتنـا
ع السنِ الطويلة» (همان منبع.)21 :
همین رهبر مردمی ،کامال از نیتهای شوم روسیه برای کمک به ترکستانیها در مبارزاتشدان را

می دانی وهیف اصلی ارن استعمارگران را غدارات نعمتهدای ترکسدتان شدمرده اسدت« :ووـان الـرو
يرقبــون األْــداث ع ــن وا ـ  ،ف ــأوعز ْــاوممُ إل ــی اتباعــه و ــي ُیــدوا ي ــد املســاعدم إلــی ثــوار تروســتان
الش ــرقية ،وأرس ــل وف ــدا ملقابل ــة خوج ــة ني ــا  ...أِ أع ــرب جي ــدا م ــا تري ــد روس ــيا إا ــُ ال يري ــدون لن ــا
االستقالل :من قدمي وهُ يريدون يابتوا أقداممُ يف دایرِ ْیمعا يف خریاهتا( »..همان منبع.)47 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 49 1400

49ـي
خوجه نیاز به مجاهیرن در مورد اهیاف سوة روسیه هشیار می دهی ومدیگوردی ..« :روسـيا ه
األخــری عــدو ،و قــد فکــرت يف مســاعدتنا ألاــا ردتنــا حنق ـ النصــر فعــال ..فمــي تنشــد مِرهبــا ألرخــص
وأقرب ْیري  ..والکهر أيما الرجـال ملـة واْـدم ..احللـف األعظـُ هـو احللـف الـذ يضـُ شـعبنا يف شـر
البالد و غرهبا ،و مشاها و جنوهبـا ..ولـن يکـون هـذا احللـف هـذا احللـف إال يف ظـل

اّلل» (الکیالندی:2006 ،

.)48

رکی از روش هاری که روس ها برای استعمار کشور درگدر بکدار مدی برندی ،بسدتن قراردادهدای
طوالنی میت با آنهاست تا از ارن طررق بتوان آنها را بسادگی غارت کرد و در ارنجا نیدز از شدررک و

همکار قیرمی خود رعنی چینیها نیز ارن ترفنی را بکار می برنی« :ومضـ الاـورم يف ْیريقتمـا ،وانتشـر
رجال نيا يف ول مکـان ،وهتـاوت القـالع الصـينية ُتـ

ـرابت الرجـال اجبـابرم ،و تراخـ قبضـة ْـاوُ

الصِ علی تروستان الشـرقية ،ووقـع يف ْـریم قاتلـة ،ووجـده الـرو يف مـأ

ْـرج ،فأخـذ يطلـ املعونـة

من الرو  ،فواف الرو بشرْ أن ت بينه وبينمُ معاهدم يکون من شروْیما أن يکون للـرو احلـ يف
إنشاء ووـاالت ااريـة يف تروسـتان و لکـل مـن مـل اجنسـية الروسـية احلـ يف التجـول يف أحنـاء الـبالد ،و
وما أنه لي

للسلطات احمللية ،احل يف التهتيش علی الواردات الروسية( »...همان منبع.)49 :

سخنان خوجه نیاز که تجربههارش را در اختیار مجاهدیرن قدرار مدی دهدی و دلیدل اول و آخدر

بیبختى ترکستان را وجود روسها می داندی و مدیگوردی« :هـا انـتُ تـرون الـرو  ،الـذين ابتـوا ابألمـ
لنجدتناُ ،یدون العون اآلن لعدوِ ..أال تعتقدون أاُ اليو سـب

نکبتنـا( » ..همان )51 :در جاری درگدر

از صحبتهارش سبب عیوات ودشمنی روسها و در راس آن کنیسه روسی را دشمنی با درن اسالم

می دانی و میگوردی« :الُتزنـوا أيمـا الرجـال ..مـن قـدمي والکنيسـة تسـعی للقضـاء عليکُ..وانـ ُتـرص
روس ــيا عل ــی غ ــزو دایرِ اإلس ــالمية ..ألن الکنس ــية مل تک ــن تنس ــی أن حماربين ــا األش ــداء س ــاعدوا تروي ــا،
وعاونوا العامل االسالمي يف احلـروب الصـليبية وبـالدِ أيمـا األبطـال هـا مـاض واتريـخ وْضـار عظيمـة ،ويف
أر ـنا تکمــن الاــروات الضـخمة ..إن هنــاك ألــف سـب وســب َيعلمــُ يطمعـون يف أر ــنا ..و أإلمــا هــو
أننا مسلمون( »..همان منبع.)51 :
همکاری روسهای تزاری با چینیهای کمونیست در دهه ی چهل مدیالدی قدرن بیسدتم بدرای
شکست انقالب مردم ترکستان برای کسی پوشییه نیست و در ارنجا کیالندی بده گوشده ای از اردن
همکاری بر سرکوب مسلمانان اشاره کرده که چگونه روسها وچینیها با سدالحهای سدنگین مانندی
توپ وتانک وهواپیما به جان مجاهیرن افتادنی که سالحهای سنگینشان همان اسلحههدای قدیرمی

بود و در مواردی حتی فشدنگ نیدز نیاشدتنی« :عقـدت اتهاقيـة جديـدم بينـه وبـِ الـرو  ،تعمـد القائـد
الصيين جبمع املواد اخلا من الرتوستان الشرقية و ارساها للرو  ،يف مقابـل مـ ّده ابلرجـال والسـال لهـذ
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احل50
صـار والقضـاء علـی اجمموريـة الوليـدم ،ويف يـو مـن األای يف شـمر ديسـم أخـذت ثالثـة ألويـة روســية

جممــزم باالثــِ ْیــائرم ،وعشــرين داببــة ومســِ ســيارم مصــهحة تتــدف عــن ْیري ـ «ايلــي» و «تشوتشــذ»
(همان منبع.)74 :

 -4-3بازداشت دسته جمعی مسلمانان و شکنجه و اعدام آنان:

مصطفی مراد حضرت رکی از قهرمانان داستان در مدورد اعدیام مدردم مدیگوردی« :وانطلقنـا يف شـتی
األحنــاء متخهــِ ،قومــول احلزينــة متشــحة ابلســواد ،الرجــال يشــنقون ألقــل الشــکوك( »..همددان منبددع.)52 :

«الاوار يذحبون يف مقاْیعـة «إيلـي» ..ويف مقاْیعـة «آقصـو» و «تشوشـذ» ..ومدينـة «شـمبار» تعـا مـن
السجن والکب واالنتقا املريع..نه

الشیء يف «ووتشار» ويف «آلتا » االستبداد يف وـل مکـان ..إن

األعداء يدبرون وُططون ..إن خ اءهُ ليسوا للمعارك والتجارم والدعاية فحس  ..بل لديمُ خـ اء يف
فن التعذي

والقتل والقضاء علی االسال املسلمِ( »..الکیالنی.)55 :2006 ،

مصطفی مراد حضرت ،سخنان رکی از همرزمان خود به اسم منصور درغا را در مدورد زندان کده

بازرچه دست چینیها شینی و خیانتکار شیه ،اشتباه میداندی و ارنگونده توجیده مدی کندی« :فشـعبنا
شع صابر مقاتل مل يستسلُ ،واخلونة فئة قليلة جدا ،قد عه نهسـما إمـا خوفـا مـن العـدو ،أو اايـارا
أما ألوان العذاب أو اخنداعا بـبعق املکاسـ املاديـة ،وهـ الء أو هـ الء عـددهُ قليـل جـدا ،أمـا النسـاء
فنن فئة من اجاهالت الغهـالت الـالال الَيـدن مـا يقتـ ،منـه ،قـد سـقطن يف شـباك الرذيلـة مـن أجـل لقمـة
العيش ،أو ر خوا للتمديد و فضلوا احليام القذرم علی املوت الشريف» (همان منبع.)56 :

اگر تهمتی به شخصی وارد میشی همین امر برای نابودی تمام خانواده و کسانی که با او ارتبداط

داشتنی کدافی بدود« :ووانـ الـتمُ تلهـ تلهيقـا ،و يکهـي أن تلصـ التممـة رْـد األبـرایء في خـذ ْجيـع
أقرابئــه بذنبــه و ــرب ْصــار شــديد علــی الــبالد ْتــی التتســرب األنب ـاء احملزنــة خارجمــا ،و عــُ الــذعر،
وانتشر اخلوب وصار اإلنسان الوْیين اليستطيع أن يتکلُ حبرية مع ولده» (همان منبع.)83 :
هنگامی که افسر همسر نجمه اللیل به دسدت خدودش کشدته مدیشدود رئدی

اداره اطالعدات

ارومچی اعتقاد دارد باری همه ترکستانی ها را از دم تیغ گذراندی و اعدیام کدرد« :الْـل سـوی العنـف
..و املزيد من العنف..لقد قل َي أن نقتل ول تروستا يشتبه يف أمـره..لکنمُ يرفضـون وجمـة نظـر
أن ْجيع الرتوستانيِ مشتبه يف أمرهُ» (همان منبع.)83 :

با کشتن افسر چینی توسط همسرش نجمة اللیل ،بازداشت بیگناهان و اعیام و شکنجه آنها بده

شیت ادامده پیدیا مدیکندی« :وقضـينا أایمـا تعسـة ،وـان رئـي

االسـتخبارات يف أروجمـي يسـو األبـرایء

املشبوهِ إلی املعتقل ،و ول يو وان يعد واْـدا أو اثتـِ حباـا عـن القاتـل ،و مـن آن آلخـر وـانوا تـون

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 51 1400
إلــی جنمــة الليــل و يعر ــون عليمــا بعــق الاــوار أو املشــتبه فــيمُ فتنکــر أن أْــدهُ هــو القاتــل ،و 51
ادت

عمليــات القمــع والســجن واشــتدت ْالــة الطــواریء ال يف أرورجمــی وْــدها بــل يف وــايف املــدن الک ـ ی»
(همان منبع.)124 :

در صحنهای از رمان هنگامی که مجاهیرن بر زنیانی بر جای مانیه از چینیها دست می رابندی،

تددوحش و خشددونت غیددر قابددل تحمددل را بدده زربدداری بدده نمددارش مددیگددذارد« :مــاذا يريــد منــا هــذا
العدو ..ويف يرجي خری من وراء قو فعلوا هذا الهعل البشع  ..أنظـر اهياوـل املتعانقـة..إاُ مـاتوا وهـُ
تض ــنون بعض ــمُ بعض ــا..وهناك هياو ــل ماتـ ـ ميت ــة القرفص ــاء ..الش ــذ أن الـ ـ د و ــان ش ــديدا..وانوا
يضــرعون إلــی اّلل وهــُ يف أتع ـ

األو ــاع ..ه ـ الء الــذين عاشــوا ْیلقــاء يف الغــاابت واجبــال يف بــالدِ

اجميلة ُیوتون علی هذه الصورم الرهيبة( »..همان منبع.)136 :

در بخشی درگر از رمان از زبان منصور درغا ارنگونه توحش و تروررسم دولتی چین رواردت مدی

شود« :وْبيبـِت الغجريـة ماتـ  ..ذحبوهـا ومـا تـذب /الشـام يف وليمـة فاخرم..وـانوا يتقااواـا وـالوْو ..
وان

تصرخ و تدافع ..احليواِت املهرتسة تعرب الرُحة ..أمـا هـُ( »..همان .)139 :را در جاری درگر در

همددین مددورد مددی گورددی« :ملــاذا َتــوت وجــِت وملـاذا ُیــوت العجــو أِب وت ـرا دمــاء أمــي و أخــوال
وعشریال قيل يل إاُ وانوا يتمتمون ببضع آایت من القرآن ..ووان أِب يعلـو صـوته ةيـة الکرسـي..وان
اجالدون يضحکون.ملاذا يضحکون ( »...همان منبدع .)142 :و هنگامی که مصطفی مراد حضرت او را
دلیاری می دهی از آره قرآن استفاده میکنی و ارن شیوهی بیان کیالندی اسدت کده در جدای جدای

رمانهارش و ارن رمان به آرات قدرآن پنداه مدیبدرد ﴿الـذين إذا أصـابتمُ مصـيبةٌ قـالوا إِ ّلل و إِ إليـه

راجعون﴾

قتل عام روشنفکران برای زهر چشم گرفتن ازعامده مدردم در اواخدر رمدان شدیت مدی گیدرد و
کیالنی از زبان راوی که همان قهرمان اول داستان رعنی مصطفی مدراد حضدرت رواردت مدی کندی:

«وان احلاوُ اجديد شرسا عصبيا ،و أراد أن ياب أنـه جـدير صنصـبه اجديـد لقـد اةـذ خطـة قمـع قاسـية
خبياة ،ووان أبشع ما يف هذه اخلطـة هـو أنـه أصـدر أمـرا ابلقـبق علـی الطبقـة املاقهـة يف تروسـتان وخاصـة
الکتــاب والشــعراء والعلمــاءْ ،تــی أولئــذ الــذين مل ملــوا الســال مــن قبــل ،وأقــا مذحبــة رهيبــة تــرددت
أنبا ها الهظيعة يف ول أحناء البالد( »..همان )156 :و در ادامه مصطفی مراد حضرت در مورد نقش اردن

روشنفکران که دست کم از مجاهیرن نیست صحبت مدی کندی و مدیگوردی« :إن هـ الء املاقهـِ هـُ
عــذرهُ ..شــعبنا يف وــل مکــان يف ْاجــة الــيمُ و إلــی ولمــاهتُ إاــُ يـ دون نهـ

الــدور الــذ ي ديــه ُحلــة

السال علـی سـهو اجبـال ،بـل رصـا يکـون دورهـُ أخطـر ،و هـذا تـرين عزيـزال أن العـدو الصـيين سـاقمُ
إلی املوت قبل غریهُ ..ألنه يعرب خطرهُ( »..همان منبع.)157 :
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52را در قسمتی درگر از رمان ،کشتن وقتل عدام مدردم بده بهانده هدای واهدی وقتدل عدام علمدا و
روشنفکران ،چرا که پیشتازان جامعه همانا همین انسانها هستنی وجامعهای که خالی از فکر وانیرشه
باشی به راحتی به بنی کشییه میشود وخود به خود آن انیرشه -که ارنجا اسالم است-نابود میشود

و از بین میرود« :فقد جنـ /العـدو يف أن َيعلـوا مـن نصـف البيـ الرتوسـتا جواسـي  ،و أصـب /اجـار
اليا يف جاره ،و ُتول أوار من ثالثـة أرابع وبـار مـوظهي الدولـة إلـی جواسـي  ،و نصـف رجـال اجـيش
و الطلبة و القرويون و العمال ،أصـبحوا يتقا ـون مرتبـات مـن مروـز املخـابرات العامـة ،و بعضـمُ ُیـار
التجس

ُتـ التمديـد ْتـی اليـزج بـه يف معتقـل ،و الُتطـف أْـد أبنائـه ،أو تتنـزع ابنتـه ،ووانـ الـتمُ

الــِت توجــه إلــی بعــق النــا يف غايــة الدهشــة والغرابــة ،فمــذا ْیالـ يقــبق عليــه حبجــة أنــه ينــو الاــورم،
وهـذا عامــل يسـا إلــی التحقيـ والتعــذي ألن آرائـه تضــر رمـن الــبالد ،وهـذا مهکــر يقـبق عليــه بتممــة
العمــل حلســاب دولــة أجنبيــة ...و ويــف أصــد أن مائــة ألــف يقتلــون بوســائل شــتی ،و إن ْــوايل الربــع
مليون يساقون إلی املعتقالت ،و أن علماء الـدين يعـاملون معاملـة مذريـة ْتـی املـوت ،و أن وتـ الـدين
والتاريخ َتز  ،و املساجد ُتال إلـی خمـا ن ومسـار  ..وتلهقـوا الـنشء اجديـد ليـتعلُ مـا يـدمر بـه اترُـه و
شخصيته وي يذوب يف ْیوفان الغزو» (همان منبع.)83-84 :
منصور درغا در ادامه به توحش و اعمال تروررستی چینیها درحق مسدلمانان ترکسدتان اشداره

می کنی و میگوری« :ه الء الشياْیِ ارتکبوا من املوبقات مااليصد  ..آه ای مصطهی ..قد أخـذ بعـق
رجالنــا أســری أثنــاء إْــدی املعــارك ..أتــذور ربطــوهُ يف عجــالت الــدابابت ..أتــذور وــانوا يتبــارون
بتصوي الرصاص إلی آذااُ و عيواُ ..أتذور وانوا يسخرون ويقولون :اشنقوا آخر اثئر رمعـاء آخـر
جنــد لقــد شــنقوا بعــق العلمــاء ابلاــوار فعــال رمعــاء أْــد جنراالتنــا ..أُیکــن أن تســمی هـ الء بشـرا »
(همان منبع.)171 :
برای اعیام رکی از فرمانیهان شجاع مجاهیرن ترکستانی به اسم عثمان باتور ،ندود هدزار نفدر از
مردم ترکستان را به زور به صحنه اعیام می کشاننی تا شاهی مرگ و اعیام قهرمدان جندگ هارشدان
باشنی چون دشمن خشونت طلب فکر میکنی با مرگ قهرمان ،مبارزه و جهاد در راه خدیا بده پاردان

مددیرسددی ..« :ســي اجنـرال عامــان ابتــور إلــی ســاْة اإلعــدا ..ومــا ســي تســعون ألهــا مــن الرتوســتانيِ
والصينيِ ُت

هتديد السال ليشمدوا ااية البطل ..مات البطل عامـان ابتـور( »..همان منبع .)197 :ارن

اقیامات در واقع نوعی ترورج خشونت در جامعه است و جامعه ای که ارن گونده خشدونت طلبدی در
آن رواج داشته باشی ،شکافهای اجتماعی درآن زرداد اسدت و بده صدورت بدالقوه آبسدتن شدورش و
خشونت و ناامنی است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 53 1400
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کیالنی در بخشی درگر از رمان به داستان زنی اشاره می کنی به اسم خاتون و زمدانی را بده تصدورر
می کشی که مردم ترکستان ،چینیها را از منداطقی بیدرون کدرده و حداال مدردم درصدید انتقدام از
کسانی بودنی که آنها را بازرچه دست خود کرده بودنی و از آنها سدوة اسدتفاده مدی کردندی ودر اردن
میان ارن خانم نیز بازرچهی دسدت چیندیهدا شدیه وعفدت وآبدرورش لکده دارشدیه بدود و از خدیا
درخواست کمک می کنی؛ و ارنجا توکل مردمان ارن دردار و مخصوصدا زندان مسدلمان مدومن را بده

خوبی نمارش داده و رو به آن شخص چینی کده اسدمش «صدن لدی» مدی کندی و مدیگوردی« :إ
أورهــذ ..وأورهــذ ..و لــن تنــال مــين شــيئا  ..تــروتين أيمــا امللعــون عاريــة  ..أْضــرت رجالــذ الســکاری
يتهرجــون علــی ام ـرأم مســکينة عاريــة مکتوفــة اليــدين ..وون ـ أبکــي و أتطلــع إلــی الســماء وهــي َتطــر..
دعوت اّلل مـن أعمـاقي ..سـخرت مـين وقلـ يل ..اّلل لـن يسـمعذ  ..املوجـود هـو أِ  ..اآلن أيـن أنـ
ای صن يل  ...هل أن رجل أعـرب أنـذ ْقـری ةـاب املـوت ..لکنـذ أيمـا الوغـد جرْـ قلـ  ..و
جرْ

جسد ( »..همان منبع.)56 :

نجمه اللیل با فیاکردن خود وازدواج با افسر چینی ،باعث فراری دادن خانواده اش از دست آنهدا
میشود و با افسر چینی به شیوه و طررق اسالمی ازدواج می کنی رعنی افسر چیندی را مجبدور مدی

کنی هرچنی ظاهری مسلمان شود« :آن أن ترْلـوا قبـل أن تسـقطوا سـباای يف أيـد الصـينيِ ،هـذا أمـر
ي سف له ،سوب أتولی خديعة الضاب و انسـلوا أنـتُ مـن البـاب اخللهـي ،وانطلقـوا صـوب اجبـل ،العربـة
الِت أعددِها تنتظر ،والرجال رسون ْیريـ اهـروب ،وْـذار أن ُتـدث معروـة ،أيـة معروـة تنشـ سـوب
ام ــع عل ــيکُ األع ــداء ،و س ــتهقدون ْي ــاتکُ و وـ ـرامتکُ ،إ عل ــی اس ــتعداد أن أ ــحي بنهس ــي م ــن
أجــبلکُ ،التضــيعوا الوقـ

عباــا فالضــاب يف الغرفــة ،وأِ ذاهبــة اليــه( »...همددان منبددع )87 :و در ادامدده

نجمه اللیل که رکی از قهرمانان داستان و دختر امیر کومول است شرط ازدواج بدا فرماندیه چندی را

مسلمان شین او میدانیْ« :سنا ..اذا اردت أن تتزوجين ..ب..وسکت  ،بينمـا نظـر إليمـا يف دهشـة و
قال :ويف أن تکـون علـی ديـين و مادينـذ  -مسـلمة ...ولـن نلتقـي إال إذا شـمدت رن الإلـه إال اّلل
و أن حممدا رسول اّلل(ص) أل أْبذ سـأنهذ ماتريـدين( »..همدان منبدع )95 :و بده خدوبی نشدان داده
است چگونه رک زن مسلمان مومن میتوانی رک افسر چینی کمونیست را ولو به شکل ظداهری بده
اسالم جذب نماری.
درمانیگی و عجز فرمانیه چینی در مقابل نجمه اللیل و اعتدراف بده جنارتهداری کده انجدام داده:

«إنــذ امـرأم غريبــة ..لقــد أصــدرت ْکــُ اإلعــدا علــی املئــات يف هــذه املدينــة ،وَت التنهيــذ يف حلظــات..
وقتل نساء و رجاال ..الذ

ری هو أنين ال استطيع أن أفعل شيئا ْيالذ» (همان منبع.)93 :
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54راوی در صحنهای از رمان ،زن را تشبیه بده وطدن مدیکندی و از زبدان نجمده اللیدل در جدواب
مصطفی مراد حضرت نامزد قبلیاش هنگامی که از او سوال می کنی چگونه با اسدالم ظداهری ردک

شخص چینی کنار می آری ،نجمه اللیل جدواب مدی دهدی« :ويـف تعيشـِ يف ونـف رجـل الُتبينـه..
هزت وتهيما يف سخرية و قال  :وما تعيش بلد تروستان ُت

وْیـأم االْـتالل ( »..همدان منبدع.)107 :

را در صحنه ای درگر نیز از زبان قهرمان داستان ارن تشبیه را بکار می برد ..« :هأنـذا أفکـر يف جنمـة
الليل ..شـعور حنوهـا شـعور الرجـل الـذ اغتصـب أناـاه ..أصـبح جنمـة الليل..ومدينـة أسـریم اْتلمـا
العدو ،و املعنی الذاال يف العش و احل

ُتول إلی لوثة وْینية( »..همان.)109 :

 .6-3تفرقه افکنی در مجاهدین
تفرقه افکنی واختالف بین مردم از سیاست قیرم روسها بوده و در ارنجا نیز از ارن سیاست اسدتفاده

کدردهاندی« :واألدهـی مـن ذلـذ أن الـرو أخـذوا ر ـون الطبقـات بعضـما علـی بعـق ،ويوقعـون بيـنمُ
الهتنة واالشـتباك واسـتطاع السـال أن يقـو شـووة الصـينيِ ،ومـا اسـتطاع التخريـ الهکـر وأن يـوهن
القوی ،وُیز أواصر الوْدم الشـعبية الکبـریم ...وحنظـی بقسـ مـن الراْـة بعـد الضـغ الروسـي الصـيين
الرهي  ،فانسحبنا إلی اجبال» (همان منبع.)50 :
مصطفی مراد حضرت از قهرمانان اصلی رمان از زبان رکدی از خطبدای مسداجی قبدل از اشدغال
ترکستان به دست چینیها و روسها ،بیبختی رشان را در دودستگی و تفرقه مسدلمان و اتحداد کفدار

می دانی و روارت مدی کندی« :إن يف الشـر أعـداء ويف الغـرب أعـداء ،وهـُ يعتصـمون ابلقـوم والکاـرم،
وحنن نعتصُ رجمـاد قدُیـة ،و األجمـاد القدُیـة التصـمد وْـدها ،و قـال يل :ای بـين املسـلمون َمزقـون ،ترويـا
تنمکما احلـروب و املظـامل ،و العـرب ُتـ سـنابذ خيـل العـدو صـامتون ،والکهـر ملـة واْـدم ،واملسـلمون
ملل عدم وبذلذ تستطيع أن تهسر ملاذا يکون النصر ،وملاذا تکون اهزُیة»

(همان منبع.)119 :

استفاده از جیاری طلبان ترکستانی برای دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و همچنین بکدارگیری

از ارن افراد در امر بدازجوری و شدکنجه مجاهدیرن از سدوی روسهدا« :إن لـدينا جمموعـة ـخمة مـن
املنشقِ من أبناء تروستان الشرقية وحنن واثقون منمُ َتا الاقـة ،ويف إمکاننـا أن نسـتعِ هبـُ وجنعلمـُ يف
مقدمــة اجمــا اإلدار والعســکر للحــاوُ ...ونصـ أْــدهُ رئيســا للمخــابرات الــِت وانـ علــی غـرار
اجستابو األملـا  ،ولعـ أقـذر األدوار يف االنتقـا مـن الـوْینيِ والنيـل منمُ...وانـ هنـاك ْـرب أخـری
مــن نــوع رخــيص ،فبعــد أن قــبق املنشــقون علــی مــا األمــور يف إْــدی مــدن ،وأخــذِ حنــن نرتاجــع عــن
أوروجمي ،واعنا صحاومات عجيبـة اـي ،لقـد أسـر صـديقي «منصـور درغ» اسـتطاع اهـرب بعـد فـرتم و
روی لنا االعاجي » (همان منبع.)77 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 55 1400
ارن جیاری طلبان که از صفوف مجاهیرن جیا شیه بودنی و به دشمنان پیوسته بودنی و با 55
انتشار
اخبار کذب و وارونه کردن واقعیتها سدعی در جلدوه دادن انقالبیدون بده عندوان خدائن و اختالسدگر

داشتنی و وطن پرستان را خائن می شمردنی« :أيمـا الضـاب اخلونـة ،ويـف ُتـاربون يف صـهوب الرجعـي
اخلائن خوجـة نيـا  ..أال تعلمـون أنـه قـد اخـتل
بکُ ويستغلکُ وأن لديه الضياع النساء والذه

أمـوالکُ ،وأخهـی املاليـِ عـنکُ أال تعرفـون أنـه يتـاجر
أنظروا فضائحه( »..همان منبع.)77 :

در ارنجا از زبان مصطفی مراد حضرت ،تعامل خائنان وطن فروش را با وطن دوستان و تمسدخر

و استهزای آن را به تصورر کشدییه است« :آملـين أن أری أبنـاء تروسـتان الشـرقية الـذين انشـقوا و عـادوا
بکل قسوم وعبودية وعنف وسخرية ابلاوار ..وإن أقسی شیء علـی الـنه

أن أری واْـدا ب أبنـاء بلـد

مکتنــز اجســُ ــاْذ العينــِ ،عــايل الن ـ م ،ويســو أخوتــه ومــا تســا الشــاه ..ويعــاملمُ وحيــواِت»
(همان منبع.)79 :
خوجه نیاز با رکی از خائنان که او را بازداشت کرده و شکنجه می کنی صدحبت کدرده در مدورد

امر معکوس وطن دوستی و خیانت که خائنان او را خیانتکار میدانندی ،سدخن مدی گوردی« :احلقيقـة
وا ـحة ..الـذين أرادوا احملافظــة علـی ْـريتمُ وشــرفمُ ،أيـديمُ يف األغـالل ..واخلونــة واألجنـا ُیســکون
صقاليد األمور وابلسياْ و صهـاتي /السـجن الکبـری »..رئی

خائن ادارهی اطالعات که از جیاشدیگان

از مجاهیرن است در جواب خوجه نیاز می گوری تو خائنی و به عنوان مجرم جنگی اعیام می شدوی
و در جواب خوجه نیاز می گوری که من مجاهی در راه خیا هستم و فرمانیه چینی می گوردی کده بدا

نابودی اسالم ،مقاومت ومجاهدیت نیدز از بدین مدی رود« :انـ ُتـاوُ اآلن ومجـر ْـرب» شـرب أن
أْارب مـن أجـل ْیـرد الغـزام ..لسـ جمـر ْـرب ولکـين جماهـد يف سـبيل اّلل »..وقـال االقائـد« :القضـاء
علی االسال أوال ..عندئذ تته ول مقاومة( »..همان منبع.)80-81 :

فرمانیه چینی هنگامی که با نجمه اللیدل بده روش اسدالمی ازدواج مدی کندی در مدورد خیاندت
خیانتکاران ترکستانی و جنارتهاری که در حق هم نوعان و هم زبانان خود انجام می دهنی می گوردی:

« هناك الکاـریون مـن أبنـاء تروسـتا ابعـوا أنهسـمُ للشـيطان إاـُ يقتلـون ويرتکبـون أشـنع اجـرائُ ـد
مواْینيمُ» (همان منبع.)101 :
از زبان قهرمان اول داستان روارت می شود که چگونه بعضی ترکستانیهای خدائن رندگ عدوض

کرده بودنی و خیلی ساده کشورشدان را به چینی هدای اشدغالگر فروختده بودندی« :وـان للغـزام الکبـار
أماون للتجمع ..هناك يرقصون ويشربونو يسمرون ويغنون ،وون أری العج العجـاب ..مـاأوار اخلونـة
الذين ابعوا مائرهُ و دينمُ و استسلموا لرغبة الغزام ونـواایهُ ،و بـذلذ أمکـنمُ أن يستسـلموا بعـق
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املنا56ص اهامة ،وبِ عشية و حاها ُتولوا إلی نوع جديد من البشـر ..ولمـا نظـرت إلـی وجـوهمُ خيـل
إيل أاُ مل يعودوا تروستانيِ ابملرم» (همان منبع.)103 :
در مورد نفاق وقتل عام مسلمین و ارجداد نسدلی خدائن در کشدور از زبدان رکدی از فرماندیهان

ترکستانی مجاهی به اسم عثمان باتور روارت میشود« :و إمنا أردت أقول أن ُتريـر ار ـنا لـن ققـه لنـا
أْــد ،علــی أوتافنــا وْــدِ يــنمق بنــاء احلريــة ..وــذب علينــا الــرو ْينمــا عر ــوا العــو ،و وــذب علينــا
الصينيون ْينما وقوا لنا األمنيات احللوم يف احلرية و االسـتقالل ..وهـا أنـتُ تـرون بالدوـُ ُتکـُ ابحلديـد
و النار ،ويسا مئات اآلالب إلی ساْات اإلعدا  ،ويسا مئات األلـوب إلـی املعـتقالت ..لقـد أبيـدت
أسر تروستانية رسرها ..وقادتنا العظا قادم لتحرير مل يعاملوا وأسری ْـرب عنـدما وقعـوا يف أيـدی العـدو
و إمنا قتلوا أشنع قتلة ،ولوث اعتمُ وشرفمُ ،وهـُ خـری خمـدوع ـائع مـن أبنائنـا يف املقاْیعـات والقـری
واملدن ويزعمون أاُ يريدون نشر العمل والتقد ويف بالدِ» (همان منبع.)134 :
رکی از مجاهیرن به اسم منصور درغا دو بهم زنی و شارعات چینیها برای تفرقه مردم ترکستان،

بیان ارنگونه اشاره می کنی« :أمل أقل لذ ها قد فعلوهـا و فصـلوا الـوالایت الـاالث وهـُ اآلن يعياـون
يف ابقـي الــوالایت ..يبعاــرون نهــوذهُ يف واشــغر وأرورجمـي ،وقنصــلياهتُ تشــرت الرجــال ،وةطــف الرجــال،
لقـد اشـرتوا ْتــی الـذه والهضــة فارتهعـ األســعار ..أتعلـُ ذلــذ إاـُ يهســدون االقتصـاد والسياســية
والهکر والدين ..وذمُ املواْینِ أيضا( »..همان منبع.)167 :
رادرو ارومچی شروع به تبلیغات دروغین برای دشمن می کنی و افکار جوانان را مسموم می کنی:
« ..إذاعة أروجمي أيما األصدقاء تـردد األِشـيد احلماسـية لاعـداء وتسـمُ األفکـار» (همدان منبدع.)196 :
ارن امر باعث پیریهای مسئله دار به نام «گسیختگی ملی» می شود رعنی حکومدت اشدغالگر نمدی-
توانی وفاداریهای قومی و نژادی را به سطح وفاداریهای ملی ارتقا دهی و فقیان انسجام ملدی رکدی
از پیش شرطهای وقوع رفتارهای خشونت آمیز است (محمود اوغلی و اصغری نیاری.)84 :1396 ،
 -7-3ضبط و مصادره اموال و دارایی مردم از سوی اشغالگران
روسها وچینیها مال واموال مردم و خانههارشان را مصادره و خود و را درگدر چیندیهدا در آن جدا
اسکان رافته و امر عجیب ارنکه ارن اشغالگران چینی حتی به حیوانات ترکستانیها نیز رحم نکدرده
و ماده ارن حیوانات را از ترکستان خارج نموده تا زاد و ولی نکندی و مدردم نتوانندی از تولیدیات اردن

حیوانات استفاده کننی« :ويف هذه االای العصيبة ،لع العدو رروا البشر وأمـن الـبالد وثرواهتـا وعباـوا
بکل مقد وغال ،وقال منصور درغـا :تصـور ..أاـُ يسـتولون علـی إِث املواشـي يف الرتوسـتان ويبعاـون
هبا إلی بالدهُ ليقطعوا بذلذ تناسلما( »..همان منبع.)83 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 57 1400
از زبان قهرمان اول داستان روارت میشود که چگونه ثروتهای کشورشدان کدامیون کدامیون57بده

رغما میرود و کاری از دست مردم بر نمیآری« :ون أُحل علی ظمر خریات بالد مـن وـل األنـواع
وأ عما يف السيارات الضخمة والقطارات وي تشحن إلی أرض الغزام وـل األشـياء وانـ تشـحن ،معـادن
وفواوه وهبائُ ومزروعات( »..همان منبع.)103 :
ارجاد ف قر وگرسنگی مصنوعی بین مردم و ارن در حالی بود که انواع خوراکیها و غذاهای فداخر
سر میز چینیها سرو می شی و حاال از زبان قهرمان اول داستان که به قصر چیندیهدا راه پیدیاکرده
واسم خود را از مصطفی به تورسون تغییر داد ارن رفاه چینیها و بیبختی مدردم رواردت مدی شدود:

«املائــدم عــامرم رْیيـ الطعــا  ،والشــع يف اخلــارج وــل أورا الشــجر ويلــتق الهتــات ويتضــور جوعــا،
واألْیهـال املســاوِ ينظـرون بعيــون مهتوْـة علــی اآلخـر ،وإلــی اخلـریات تشــحن يف العـرابت ،أو تنقــل إلــی
بيوت الغزام( »..الکیالنی« .)115 :2006 ،علـی سـهو اجبـال رجـال يتضـورون عـذااب

وجوعـا» (همدان منبدع:

.)117
عثمان باتور رکی از فرمانیهان مجاهیرن ترکستانی در بخشی از رمان نسبت بده مصدادره امدوال

ترکستانی های مجاهی می گوری« :مـن الُیلـذ َيـود علـی مـن اليسـتح ..وأن بـالدِ مزرعـة خاصـة هـُ
( »..همان منبع.)155 :

تغییر توپوگرافی را جغرافیاری شهر و تغییر نژادی را اتندوگرافی مردمدان شدهر« :واملدينـة امـتات
بوجوه واریم مل تکن فيما من قبل نساء ورجاال وأْیهاال ،صد ما اعناه أن األعداء يقومون هبجـرم واسـعة
إلــی تروســتان ،ويف نهـ

الوقـ

خــذون مئــات األلــوب مــن أبنــاء تروســتان األصــليِ ،يــذهبون هبــُ إلــی

بعيــد ،ويســتولون علــی املنشــِت واملتــاجر واملــزراع ،ويبنــون للممــاجرين اجــدد بيــوات وم سســات ،و أمــاون
للدعارم أيضا ..قوافل الهتيات الصينيات مات البالد ابسُ احلرية و التحـرر ،والکتـ الصـغریم صختلـف
اللغات َتا املدار و األندية و الشوارع ،وأاا وتب خصيصا لبالدِ ،وهي تتحدث عـن ْـ الشـعوب
يف تقرير مصریها ،و تذور أبطاال مل نسمع هبُ ق وتصـور عامـان ابتـور وخوجـة نيـا و الـرئي

علـی خـان

بصــورم اللصــوص وقطــاع الطــر  ،و اعــل مــن احلــاوُ اجديــد التــرت املمــاجر إلــی بــالدِ ..الــذ أصــب/
مکان الرئي

علي ،والذ يتغنی صجدهُ ..اعـل منـه البطـل القـومي حمـرر الشـع  ،ور فيـ التقـد  ،وأاب

األْرار ..هذه ليس املدينة الِت أعرفما ال الرجال رجاها ،والاألْیهـال أْیهاهـا ،وهـ الء النسـاء العـارایت
الکاسيات لسن نساءها» (همان منبع.)175 :
در بخش آخر رمان هنگامی که مصطفی مراد حضرت برای پییا کردن همسرش نجمه اللیدل بده
خانه اشان میرود و مردی هیکلی که خانهرشان را غصب کرده میبیندی و از زن و بچدهاش خبدری

نیست « :وعندما فـت /البـاب وـدت أصـع  ..مـن أنـ

نظـر إيل بعينـِ وبریتـِ حمتقنتـِ ،و وجـه مکتنـز
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شـ58
ـديد احلمــرم  ،وخصــالت مــن شــعر رأســه ُالطمــا قليــل مــن الشــي  ،وبقــاای ْســاء تبــدو قطراهتــا عالقــة

بشــاربه الکــر ،وقــال أال تعــرب مــن أِ الکــل يعــرفين أِ عــيُ العمــال الــذين قبضــوا علــی وبــار الاــوار
.وان وا حا دنه جاهل اليعـرب شـيئا مـن التعلـيُ و علـی الـرغُ مـن أنـه يـتکلُ بلغـة الـبالد إال أن وجمـه
وــان غريبــا وســحنته وــذلذ ،وهــذه الغلظــة الــِت فيــه و نظــرم الکراهي ـة الــِت تطــل مــن عينيــه ..وا ــ /أنــه
اْتالل من نوع صغری» (همان منبع.)176 :
اولین کارکرد هر نظام سیاسی ،کاهش را حذف ارتکاب خشونت در زنیگی روزمره مردمان است،
ولی چینی ها در ارن رمان عامیانه خواستار ستیزه و کشمکش و ارتکاب خشونت سیاسی به صورت
سیتماتیک و خارج از کنترل بودنی و چون ابزار الزم برای رسیین بده اهیافشدان نیاشدتنی بدا تدروج
خشونت رکبار با شکنجه و اعیام و دفعة درگر با مصادره اموال به ارن کار اقیام میکردنی.
 .4نتیجه گیری
با وجود درهم تنییگی مفاهیی چون خشونت سیاسی و ترور در ارنجا ترور رکدی از مظداهر و جلدوه
های خشونت محسوب شیه و رمان لیالی ترکستان موضوع خشدونت و ترورسیاسدی را در سدرلوحة
کار خود قرار داده و واقعیت دردناا مردم ترکستان که با پیریه ترور حکدومتی و مفهدوم خشدونت
سیاسی دست وپنجه نرم کرده و ارن مفهوم خشونت سیاسی بده اشدکال و جلدوههدای اشدغال ردک
سرزمین و پارمال کردن احساسات و عواطف مدذهبی ،ارجداد فسداد و فحشدا و تبدیرل مسداجی بده
مجال لهو و لعب ،اتحداد کشدورهای اشدغالگر روسدیه تدزاری و چدین کمونیسدت بدرای اسدتعمار
مسلمانان ،بازداشت دسته جمعی مسلمانان به تهمتهای واهی و بی اسداس وشدکنجه و اعدیام آنهدا،
نقش زنان در مبارزه علیه تروررسم دولتی چین و روسیه تزاری ،تفرقه و دو دستگی و سوة اسدتفاده
از عیهای از مردمان ترکستان علیه عیهای درگر و ارجاد شارعه و تبلیغات مسدموم علیده مجاهدیرن،
ضبط و مصادره اموال و داراری مردم از سوی اشغالگران ،تغییر توپوگرافی را جغرافیاری شهر و تغییر
نژادی را اتنوگرافی مردمان شهربه تصورر کشییه شیه است.
روارت رمانها همراه با رک پیریه واقعی تاررخی و براساس تاررخ دقیق آن حوادث ،و هم چنین
گنجانین جزة به جزة واقعیتهای تاررخی در میان گفتگوی شخصیتهای داسدتان ،بیدانگر دقدت و
توجه دقیق کیالنی نسبت به متن گفتگوی شخصیتها است ،تا جزئیات دقیق آن حوادث را تشدررح
کنی ،نجیب الکیالنی در ارن رمان بیشتر از آنکه قصی هنرنمداری ادبدی داشدته باشدی ،قصدی بیدان
دردها و رنجهای مسلمانان را داشته است.
کیالنى از تعابیرى چون «إرهابیین» به معناى تروررستها و «إغتیال» -به معناى ترور -استفاده
نکرده ،ولى استفاده از واژگدانى همچدون اسدتخبارات ،الیعاردة ،رعتقلدون ،و ...کده داراى بدار منفدى
هستنی ،و همچنین ،به کار بردن عناصر و ورژگىهاى خشدونت سیاسدی هدمچدون تخرردب امدوال،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 59 1400
جررحه دار کردن احساسات عمومى ،ارجاد ترس و هراس در دل مردم براى درهم شکستن 59
مقاومت،
سربه نیست کردن بزرگان و سرانى که به نحوى مانع تحقق اهیاف تروررستهدا مدىشدونی ،همگدى
مفاهیم خشونت سیاسی را در ذهن تیاعى مىکننی.
زبان رمان با حوادث  ،ماجراهدای و موضدوع رمدان همداهنگی و انسدجام کامدل دارد ،چده ارنکده
شخصیاتهای بکار رفته در رمان ،مسلمان هستنی و ارمان به مبارزه خود با دشمنان اشغالگر دارندی،
بنابرارن کیالنی زبان اسالمی که مزرن بده آردات قدرآن و احادردث نبدوی(ص) اسدت را بدا سدخنان
شخصیتهای رمان هماهنگ و منسجم کرده است.
با وجود خشونت سیاسی و واژه های منفی دال بر خشدونت و تدرور و اعدیام و مصدادره امدوال و
تغییر نژادی و غیره شاهی نوعی عشق در رمان بین شخصیتهای اصلی رمدان رعندی مصدطفی مدراد
حضرت و نجمه اللیل هستیم و ارن شگرد رمان نورسی کیالنی را نشان می دهی.
پینوشتها
 -1نجیب کیالنی ،شاعر وادرب مصری ،درسال 1931م .در روستای «شرشابه» از استان غربدی بده دنیدا آمدی( ،عبدیی،
 )152.:1395وی در سال  1951به دانشگاه پزشکی قاهره راه پییا کرد( .الکیالندی )11:1983 ،او در سدال  1955بدرای
اولین مرتبه توسط جمال عبیالناصر به دلیل فعالیت در حزب اخوان المسلمین به زنیان افتاد( .الکیالنی )189:1984 ،و
برای بار دوم در سال 1968راهی زنیان شی تا ارن که پ از رک سدال و ندیم آزادگشدت( .الکیالندی )231:1985 ،او در
زنیان به دروان ضرب الکلیم محمی اقبال الهوری -شاعر پاکستانی -دست میرابی ،به گفته خود او ،ارن شاعر در وجدیان
وعقل او تاثیر بسیار گذاشت ،چرا که او برای اسالم و با اسالم زرست( .الکیالنى )35:1985،و همین آشدناری بدا دردیگاه
اقبال باعث شی ،او از سدال 1959م بده سدوی ادبیدات اسدالمی گدرارش رابدی( .دفدة )2003،وی مدیتی پد از آزادی
درسال1968م .مصررا به مقصی کشورهای خلیج فارس ترا گفت( .همان منبع )231:در ابتدیای امربده عندوان پزشدک
درکورت مشغول به کار شی ،سپ امارات متحیه عربی راجهت اقامت برگزری ،و در طول میت بیست و سده سدال دوری
از وطن ،در پست¬های مختلفی که مربوط به رشته پزشکی بود ،مشدغول بده کارشدی ،پد از بازنشسدتگی دد در سدال
1992م د و 23سال دوری از وطن -به مصر بازگشت .و سدرانجام در مدارس1995م .در قداهره ،دار فدانی را وداع گفدت.
(مقری ادررسی .)2002،
 -2شاران ذکر است که رمان لیالی ترکستان توسط آقای حسین علی انصاری در سال  1364بده فارسدی ترجمده شدی و
انتشارات هجرت مشهی مقیس آنرا به زرور طبع آراست.
 - 3ادب اسالمی عبارت است از ،ادبی که نشأت گرفته از مبادی ،اصول وفرهنگ اصیل اسدالمی کده در نتیجده مدولفش
زنیگی را از خالل تصورات اسالمی مینگرد و در چدارچوب ارزشهدای اسدالمی واکدنش نشدان مدی دهدی و نورسدنیه ی
مسلمان به صورت هنری الهام گر ارن ادب را بیان مینماری( .سرباز.)57 :1385 ،
Mao Tse–Tung -4
 -5فرمانیه مسلمانان در ابتیای مبارزه «خواجه نیاز» است و بعی از به شهادت رسیین وی «عثمان باتور»و «شدیخ علدی
خان» فرمانیهی را به عهیه میگیرنی ،ودر نهارت ،نیروهای «عثمان باتور» در طی جنگ وگررز بدا نیروهدای دشدمن بده
شهر ماخای  -رکی از ارالتهای «شانگهای» میرسنی ،درآنجا دشمن ازدوطرف شهر «دوخدان» و شدهر «شدرخلق» بده
آنها حمله میکننی« ،عثمان» که نیروهای خود را در آستانه شکست میبینی ،از افرادش می خواهی کسدانی کده زندیه
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ماننی ،صیای آنها را به گوش تمام ملت مسلمان در سرتاسر دنیا برسداننی«،ومدن ربقدی مدنکم حیدار فلیحمدل قصدة
جهادِنا وعذابِنا الطورلِ لألممِ المسلمةِ النائمةِ فی الجنوبِ والمشدرقِ والمغدربِ العربدی» (الکیالندى .)169:2006 ،در آخدر
رمان ،نجمه –همسر مصطفی-پیشنهاد میکنی ،برای انجام خواسته عثمان باتور به مکه برونی.
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