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  چکیده

ي تجلی قرآن و مفاهیم پربار آن بـه شـمار   می سرچشمهادبیات معاصر عربی و به ویژه داستانهاي اسال
علی احمد باکثیر نویسنده سرشناس  در زمینه داستانهاي اسالمی، از این داستان نویسان آیند که یکیمی

اي الهام باکثیر به عنوان ادیبی اسالمی، براساس مضامین قرآنی و به گونهچهار چوب آثار . معاصر است
اي از آیات قرآن با آیه ويهاي که سرآغاز تمامی رمانشود به طوريطرح ریزي می گرفته از کالم الهی

  .ددگرو حوادث داستان، پیرامون همان آیه می بودهاثر آن است که متناسب با فکر نویسنده در 
مضامین قرآنی، براي  و در موارد متعدد از آیات و "واإسالماه"در آثار نثري خود به ویژه در رمان  وي

 –در این مجال برآنیم تا بـا اسـتفاده از روش توصـیفی   ار اسالمی خود استفاده کرده است که تبیین افک
تحلیلی و با تکیه بر این رمان ضمن استخراج شواهد قرآنی موجود در آن، به ارتباط فضـاي رمـان بـا    

نـی در رمـان   آیات مذکور بپردازیم که نتایج اولیـه حـاکی از فراوانـی و گسـتردگی کـاربرد آیـات قرآ      
  .، با هدف تبیین مفاهیم اسالمی وگسترش آن در زندگی اجتماعی است"واإسالماه"
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  مقدمه-1
هاي میراث و تمدن بشري، قرآن کریم است؛ قـرآن بـه عنـوان منبـع     یکی از سرچشمه

میراث عرب، از منابعی است که بسـیار مـورد توجـه و عنایـت     الهی و خاستگاه الیزال 
کمتـر شـاعر یـا     :تـوان گفـت  شاعران و نویسندگان معاصر قرارگرفته و به جـرأت مـی  

یرپذیري از قرآن تأث. اي است که به نحوي از قرآن درآثارخود متأثر نشده باشدنویسنده
گـاه   :ي مشخصـی دارد هـا و محورهـا  عربی به ویـژه در نثـر، جلـوه   در ادبیات معاصر 

نویسندگان از سبک و سیاق، اندیشه و احساس وگاه از الفاظ، تراکیب و مضامین قرآنی 
اي باشـکوه بـراي   هاي اسالمی به تنهـایی عرصـه  پذیرندکه در این میان داستانتأثیر می

  .   گردندتجلی قرآن در ادبیات معاصر قلمداد می
. سـنده سرشـناس معاصـر اسـت    اکثیر، نویاز این داستان نویسان، علی احمد ب یکی

اي باکثیر به عنوان ادیبی اسالمی، چهارچوب آثارش براساس مضامین قرآنی و به گونـه 
تأثیر شدیدي این تفکر اسالمی نویسنده،  وشود الهام گرفته از کالم الهی طرح ریزي می

از آیات قرآن است  ايهاي باکثیر با آیهکه سرآغاز تمامی رمانطوري به. بر ادبیاتش نهاد
-باشد و حوادث داستان، پیرامون همان آیه میکه متناسب با فکر نویسنده در اثرش می

ش نیز از آیات قرآن و احادیـث  تداي رمان، درخالل حوادث رمانوي عالوه بر اب. گردد
هاي معاصر اصول دین و شریعت را با قلمی او در قالب داستان. نبوي سود جسته است

جهاد در راه حق و رسیدگی به حق  ،و در تمامی آثارشي تحریر درآورده تهرشزیبا به 
  . گیردقرار می ي مرکزیت داستاند از قرآن، نقطهمظلومان با استشها

نویسـنده  . باشدرآنی به شکلی ملحوظ قابل رؤیت میشواهد ق "واإسالماه"در رمان
بتدا تا انتها، ایدئولوژي رمان، توجه وافري به آیات قرآن داشته است؛ بدین دلیل که از ا

از این رو مؤلف بـه حـوادث گونـاگون تـاریخی، بـا      . بیان مفهوم جهاد در اسالم است
-هاي قرآنی هـم جالوت، قصهپیروزي مسلمانان در معرکه عینبه قرآن همانند استشهاد 

دارد و اشـاره  ... حوادث منجمین و حضور قوم تاتار و  ،)ع(چون ماجراي یوسف نبی 
 باکثیر بدین ترتیب. اره مستقیم به آیات نموده استي رمان اشمواقع و در میانه اکثر در
گـرفتن از  با منطقی اسالمی و بـه نـوعی الهـام    ه رمان واإسالماه تمامی آثارش به ویژدر
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ترین قضایا و مشکالت وطنش را بازگو کنـد تـا   نظر دارد مهم ها و آیات قرآنی درقصه
ي پیرامونش از گرداب این مشکالت بیرون آیند و با قرار دیدهشاید مردم مظلوم و ستم

  .شایسته دست یابندگرفتن و عمل کردن در مسیر رهنمودهاي اسالمی به حیاتی 
، شـواهد  "واإسـالماه "تحلیلی در رمان  -این مقاله برآن است با رویکردي توصیفی

آن و اهداف و تفکـرات  قرآنی را استخراج کرده و میزان ارتباط شواهدرمان، با آیات قر
اسالمی نویسنده از وراي اشاره به آیات الهی را مورد بررسی قرار دهد؛ امري که تاکنون 

بدان پرداخته نشده و رمان واإسالماه از این زاویه مـورد بررسـی قـرار     هیچ تحقیقیدر 
این تحقیق بررسی کیفیت و کمیت تجلـی قـرآن در    هدف اصلیبنابراین . نگرفته است

آن استفاده فراوان نویسنده از قرآن کریم در متن رمـان،   فرضیه اصلیواإسالماه و رمان 
با هدف اهتمام به مبانی و اصول اسالمی و استفاده از آن در حیـات اجتمـاعی معاصـر    

  .است

  إسالماهرمان واگذري بر  -2
 گر صفحات پر فـراز و نشـیب تـاریخ   اسالمی است که بیان -وا اسالماه رمانی تاریخی 

ي ترین رویدادهاي آن، انتقال حکومت از ایوبیان به ممالیک و حملهمصر است و از مهم
باشد که هاي بیگانگان در امور کشور میها از غرب و دخالتقوم تاتار از شرق، صلیبی
عـادل،  در این داستان قهرمان مصر قطز؛ جوانی شـجاع،  . گیردرنگ استعمار به خود می

 هـاي همسـرش جلنـار   ها و حماسـه سـازي  از پشتیبانیکه  دیندار و وطن پرست است
  .گرددبرخوردار می) دختر سلطان جالل الدین(

ي داستان، زندگی قطز و جلنار با فضـاي قتـل و غـارت، دسـت خـوش      در گستره
) پسرعمه و دختر دایی(اد و محمود  با نسبت خویشاوندي جه. شودحوادث متعدد می

شوند دهند و توسط کردها ربوده میرشان را از دست میدر هجوم قوم تاتار، پدر و ماد
. شـوند در بازار برده فروشان با بهایی نـاچیز فروختـه مـی   ) جلنار و قطز(و با تغییر نام 

ها فراق هاي فراوان  سرانجام پس از سالجلنار به دلیل عشق به قطز و با تحمل سختی
ي عین جالوت که قطز رهبري سپاه هکند و در جنگی با تاتار در منطقبا قطز ازدواج می
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شود و درکنار شـوهرش بـراي دفـاع از مـیهن و     مصر را بر عهده داشت وارد میدان می
قطز نیز به . شودجنگد و در راه حق شهید میرهایی از دست استعمارگران شجاعانه می

  .رسداي مزدور و طالب قدرت به شهادت میهنگام بازگشت به مصر توسط عده

  د قرآنی رمان وا إسالماهشواه -3
  برتري و اولویت جهاد در راه خدا برامور فردي - 1- 3

احمد باکثیر از جمله ادیبانی است که واقعیت و تاریخ را با رویکـردي فلسـفی در   لیع
مصـر  ي هاي موجود و وضـعیت بحـران زده  واقعیتبا هم آمیخت و حوادث گذشته را 

هـاي سیاسـیِ   و تنش که باکثیر در دوران آشفتگی چرا .)16تا، صالبحراوي، بی( تطبیق داد
هـاي تـاریخی   و خواسته با استفاده از بحـران  حاضر بودهمصر،  1952ب مقارن با انقال

و ایـن   دگذشته، به بیان حوادث سیاسـی و فکـري مشـابه آن، در دوره معاصـر بپـرداز     
. کشدبه تصویر می "واإسالماه  "ي رمان در پس زمینهبا تکیه بر آیات الهی واقعیت را 

ه تا مهم بودن آن را بیش از پـیش  ، در رأس مضمون رمان قرار دادجهاد رااولویت وي 
  .جلوه دهد

گـر  اننشـ  ،داسـتان  یفرآینـد کلـ   و باشدي توبه میاز سورهاي سرآغاز داستان با آیه    
-یمـ  اي خالصانه به دنبال جهاد در راه خـدا است که عده جنگ میان مصر و قوم تاتار

ـ  دیگر اياما عده ؛گذرندباشند و از مال و جانِ خویش می دسـت آوردن زر و  ه براي ب
شـان را برتـر از   و خانوادی مال خـویش  کنند و جان وهایی به اطرافیان می، خیانترزو

بتـداي  دراکـه  ي توبـه  سـوره  24ي آیه. اندسست اراده ،در راه جهاد ودانند دیگران می
ن«  باشـد داسـتان مـی   یکلـ محتـواي  ي گیرنـده بر در اسـت؛ رمان آمده  ـل ِإ م قُ کـانَ آبـاؤُکُ

 َ ُ و م و أَزواج شـــــإِخـــــوانُُک ـــــم و عَ َ ُک ُ ري ن ســـــاکِ َ َ م ا، و َ ه ـــــادَ َ س ـــــونَ کَ شَ ٌة ختَ َ ـــــار ِ ــــا و جت ـ َ وه ُ فتُم َ ر َ َ أَمـــــوالٌ اقتـ م و تُُک
ــ َل ــبَّ ِإ َ ا َأح َ ـونـَه ــبِ يتَرضَ َ ــی س ِ ٍ ف ــاد َ ه ِ َ ج هِ و ِ ـول ُ س َ َ ر َ اهللاِ و ــن م مِّ بَّ يُک َ ر َ تـ هِ فَـ ِ ـل ُ تَّــی ص َ ــوا ح َ ُ الَ ي َ اهللا ِه و ــَأمِر ُ بِ َ اهللا أتِی

 َ ی الي ِ هدِ ق َ الفاسِ وم اگـر پـدرانتان و پسـرانتان و    : بگـو ] اي پیامبر[ ) 4تا، صباکثیر، بی( » نيَ قَ
اید و معامالتی ان و اموالی که آن را فراهم نمودهبرادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانت

نـزد شـما از خـدا و     ؛آیـد خوشـتان مـی  که از آن  یهایترسید کساد شود و خانهکه می
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انید تا حکم خداونـد  پس منتظر بم تر است؛در راه او، دوست داشتنیو جهاد  پیامبرش
   .کندوند گروه نافرمانان را هدایت نمیبیاید و خدا) عذابش(همراه امرش 

ین آیـه در  اشود؛ الدین آغاز میان سلطان جاللسخنجایی که فضاي داستان با از آن
بـا   يو .تدا خطاب به اوست که نگران خانواده و اموالش در رویارویی با تاتار اسـت اب

بـه  ي داسـتان  در میانـه امـا   ؛اتـار رفـت  و به جهاد با قوم ت که شخصی با ایمان بوداین
کـه آه و  کنـد  وستم میظلم  ه مردم سرزمین خالطجاه و مقام و خانواده خویش بخاطر

شـرایطی سـخت    ربوده شـوند و  )قطز و جلنار(شود دو کودکش سبب مینفرین مردم 
  . برایشان پیش بیاید

  
  هابشارت گشایش بعد از سختی - 2- 3

اسالمی اذهان به مفاهیم سوق دادن هاي اسالمی عالوه بر باکثیر با ذکر آیات و بیان قصه
 مـردم سـتم  او می. مؤمنان استبه دنبال بشارت ي مصـر  هدیـد خواهد امید را در وجود

ي کفر را از سرزمینشان دور کنند و با ایمان به خدا تـالش  برخیزند و سایه تا زنده کند
طور کنند از وضعیت موجود رهایی یابند و بدانند بعد از هر سختی، آسانی است؛ همان

  .که خداوند در آیات قرآن نیز بدان اشاره نموده است
مشورت امیر از  و قابله با قوم تاتار بودبه فکر تجهیز نیرو براي مالدین جاللسلطان 

 ؛خداوند پدرم را رحمت کند: گفت اوبه روزي . بردبهره می) شوهر خواهرش( ممدود
سامان  و لیت آن بسیار سنگین است و براي سرکه مسؤو براي من به ارث نهادحکومتی 
ـ  بـه تـو  خداوند  :گفتممدود . باید سختی بسیاري را متحمل شومدادن آن  ن راه در ای

ُ يمـا « کنـد دهد و در راه جهادش یاري میتوفیق می َ  شـرح َ و  ک،لـک صـدر ـي ُ ضَ َ عنـک وِ  ع ک زر
َ نقأ يالذ َ  ، وكض ظهر ُ ي َ اهللا و التتار، عند  ةِ ميز  لک رفع به )  7 ، صتـا باکثیر، بی( »كعند الناس ذکر

و با  داردتو را شکسته است از تو بر میو بار سنگینی که پشت دهد ي صدر میتو سعه
  .گرددتو در نزد خدا و مردم پرآوازه میشکست دادن قوم تاتار نام و یاد 

نَّ «: فرمایدمیخداوند  بله،: فتالدین با بشارت او خرسند شد و گاز این رو جالل    ـِإ فَ
سِر  ُ ُ مع الع سِر ي ُ َ الع ع َ ا، إِنَّ م ً ُ سر َ ي َ ف غت َ ر ا فَـ َذ ا، فَإِ ً ـبسر بِّـکَ فَارغَ َ ـی ر َل َ إِ ـب، و  7ص :تااکثیر، بیب( »انصَ
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کـه  پس هنگامی. هر دشواري، آسانی استهمراه با . نی استبا هر دشواري، آسا قطعاً) 
، بـا  پـرداز و همـواره بـه سـوي پروردگـارت     فارغ شدي، به عبادت ب) از ابالغ رسالت(

  .اشتیاق روي آور
از الدین که جاللزمانی؛ باشدي شرح میسوره مفاهیمگویاي به خوبی  میناین مضا

امیر ممدود به او د؛ کربه نوعی احساس رنج می ؛ي او بودبر عهدهلیت سنگینی که سؤوم
کـه خداونـد در    رتیدرست به ماننـد بشـا  ؛ دهدتوفیق می تو د که خداوند بهدابشارت 
َ « ددا در راه ابـالغ رسـالتش  به پیـامبرش،  شرح ي سوره سراسرِ ، و َکَ ـدر َ ـکَ ص َح َل أََمل نَشـر

نـــکَ  ا عَ ـــعنَ ضَ َ ـــإِنَّ  و ، فَ َکَ ِکـــر ـــکَ ذ ـــا َل فَعنَ َ َ ر ، و َکَ هـــر َ َظ ـــض ی أَنقَ ـــذِ ، الَّ َکَ زر ســـِر مـــع ِو ُ ُ الع َ ي ـــع َ ا، إِنَّ م ً ســـر
ُسِر  ُ الع بِّـکَ ي َ ـی ر َل َ إِ َ فَانصَب، و غت َ ر ا فَـ َذ ا، فَإِ ً ـب سر  پیامبراز سـوي خداونـد   ) 8 -1 ،شرح( »فَارغَ

خداونـد   کهاست یی جادر آني قابل توجه نکته .شودیاري میها پس از تحمل سختی
سوي پروردگارت با اشـتیاق روي  به عبادت بپرداز و به از ابالغ رسالت پس : فرمایدمی
 کنـد را رو به آسمان بلند میهایش دهد و دستالدین انجام میار را جاللهمین ک. آور

ُ اللهم إنی أَ « َ  كيلإ رغب ُ  ملا قنیفّ فو ُ حت َ  به را من بـه سـوي   پروردگا ) 7ص ،تابی، باکثیر( »رضـاهو ت
-سـختی و رنـج حکومـت   ده؛ در نتیجه دانی توفیق بچه صالح میمرا به آن مشتاقم،تو 

کـه انجـام امـور طاقـت فرسـاي      چنـان هـم  ؛برابر قوم تاتار بر او سهل گشـت داري در 
  .شدآسان ) ص(حکومت بر پیامبر اکرم 

قطـز و  ( تغییر نامبا  از سوي دیگر، محمود و جهاد که به وسیله راهزنان ربوده شدند   
از کـه   هنـدي  هشـیخ سـالم  . اندك فروخته شدنددر بازار برده فروشان با بهایی) جلنار

براي دلداري با وي بود؛ همراهشان به به هنگام ربوده شدن بود کودکی محافظ این دو 
تـو  : گفـت به قطز مـی . ندزاري دوري نمایو از ناله و  تا صبر کنند کردآنان صحبت می

َ  ذکـرأ« دهـی را شکست میشوي و قوم تاتار می یرگبز پادشاه ه يـعل قِ يالصـد وسـفَ ي قصـة
ــب فيـــالســـالم ک َ يـ ٍ  ع بـــدراهم َ يـــلعز  معـــدودة ـــفمـــا لَ  ،ز مصـــر ً  ثَ ِب َ  أن صـــار ملکـــا هکـــذا  ، وعلـــی مصـــر

ِ يـکان مـن ب  وسفَ ي أن ري، غوسفَ يستکون ک كنفسی أن ينثُ دّ حتُ  ِ  ت ، كت امللـيـو أنـت مـن ب النبـوة
ُ يأع تينيا لي ُ  حتی ش ُ  ريٌ کبـ  خٌ يشـ ، و لکـينالـبالدَ  لکانِ ما متَ أراک  كإلـی ذلـ تـد يبميعمـری  ال أحسـب

 ِ ِ يالسـع العهـد  اییبهـ  که با را به یاد بیاور) ع(ي یوسف صدیق قصه ) 66تا، صباکثیر، بی( »د
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 گویـد مـی  حسمو دیري نپایید که پادشاه مصر گشت؛ اندك، به عزیز مصر فروخته شد 
ت بـود و تـو از خانـدان    از خاندان نبو که او ا این تفاوتب خواهی شدتو مثل یوسف 

قدر عمرم آن، فکر نمی کنم مپیر اما ببینم؛پادشاهی شما را  کاش زنده بمانم تاپادشاهی، 
  .طوالنی گردد که خوشبختی شما را شاهد باشم

َ « هاست؛ چرا که در قرآن آمد) ع(ماجراي قطز به مانند یوسف  بنابراین ـثَم ُ بِ وه َ ـر َ شَ ِن و
ة  ودَ عـدُ َ َ م ـم ِ راه ـسٍ دَ به چند درهمی  را به بهایی اندك و ناچیز] یوسف[ ) 20 ،یوسف( »...خبَ

َ يـب"  این آیه با عبارت متنفروختند که  ٍ  ع بـدراهم حضـرت  . همـاهنگی دارد  "... معـدودة
نیز با تغییر نام در قصر عزیز مصر روزگاري را سپري کرد و پادشـاه مصـر   ) ع(یوسف 

بهایی انـدك بـه شـیخ     باچنین سرنوشتی داشت و او هم با تغییر نام و  قطز نیز. گشت
غانم مقدسی که فردي صاحب جاه و مقام بود فروخته شد و پس از مدتی پادشاه مصر 

  .گشت
هـاي تـاریخی بـراي    سرگذشت قطز را به مانند یوسف نبی آورده تا حماسه ،باکثیر

ا باید الگوي بزرگان را پیش بگیرند و هخوانندگان تداعی شود و بدانند در برابر سختی
  .پذیرد، روزي مصائبشان پایان مییقین داشته باشند با توکل به حق

  
     و تنها قدرت مطلقخداوند تنها عالم به غیب  - 3- 3
اسـالم  «: گویـد کشـد و مـی  ارش به تصویر مـی باکثیر مفهوم اسالمی را به زیبایی در آث 

من نیـز بـه   ؛ بر ها براي هدایت بدان نیازمندنداننیروي بزرگ و قدرتمندي است و انس
عنوان یک ادیب واجب است که همگان را به سوي اسالم و ایمان به آن فـرا بخـوانم؛   

انسانی که به اسرار و غیب ایمان نداشته باشد قلب و روحش محجـور و  تر از این، مهم
 ، ص1981بدوي،( »مغیب و نهان، ایمان آوریامور دنیوي است و بر ماست که به  محصور

32 (.  

 شاز مـنجم  شـد د با قـوم تاتـار   نبر عازمکه زمانی ؛منجمان بودي شیفتهالدین جالل    
را شکست  قوم تاتار شما :بین گفتو را در این جنگ بیان دارد؛ طالعخواست تا طالع ا

هـا  دنبال شکسـت آن که من، ؛ حال دهندمرا شکست می :ناراحت شدوي  .خواهند داد
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ممانعـت از   والـدین  را بود براي روحیه دادن به جاللامیر ممدود که شاهد ماج ؟تمهس
َ  ا هذا الي«: بین کرد، رو به طالعتصمیمش در عقب نشینی ُ ي َ يـالغ علم ُ إ ب تا، باکثیر، بی( »ال اهللا

ـ  .باشـد جز خداوند کسی از غیب آگـاه نمـی   ،فالنی )10ص خداونـد بـه    ،این اسـاس رب
که آسمان و زمین را تایش مخصوص خداست ابالغ رسالت بگو س درگوید پیامبرش می

ُ «. آفرید َ  ل الّ ق ـي ُ عَل ـ م َ ـم ِ ـن ف ِ األَ اوات و می السَّ َ يـالغَ  رض ِ  ب ُ الّ إ َ   اهللا ـ و َ َ ا م ُ ي ُ شـع َ ر ـأَ  ون ُ ن ايَّ َ ي ـبع َ ثُ  ،نمـل ( »ون
) نیـز مخلوقـات  (دانـد و  غیب را نمـی ها و زمین، بگو جز خداوند کسی در آسمان) 65

  .شوندوقت برانگیخته می د چهدانننمی
امیر ممدود در برابـر اظهـارات    تناسب این آیه با ماجراي داستان واضح است کهرد
درست بـه ماننـد    .از غیب آگاهی ندارد ز خداوندکسی ج :داردبین بیان میی طالعخراف

به اذهان  این موضوع رابالغ رسالت در هنگام ا :گویدکه خداوند به پیامبرش میاین آیه 
طالع نه مخلوقات و  ؛تعالی عالم به غیب است و خداوند تباركبنابراین فقط . أکید کندت

  .قاتش استوقایعی در انتظار مخلوچه داند اوست که می، بینان
 در مقابـل و آگاهی ذات احـدیت از عـالم غیـب،    واقع باکثیر با بیان یگانگی حق در    

؛ لذا بـراي بیـان   خیزدمی قیقت الهی بپاو تکیه نکردن آنان برحپرستی برخی افراد خرافه
تی مردم حضرموت که در آن زیسته، آنان پرسهی حق به عالم غیب و مبارزه با خرافهآگا

 ،با دلیل و برهـان ممدود از زبانِ کند و میراهنمایی  عقایدشانرا براي هدایت در تنقیه 
عـالم  ، حقـایق و تنها خدا بر بینان از آینده خبر ندارندکند که فالمیالدین بیان به جالل

پرسـتی دوري کننـد و حقیقـت    تا افراد تنها حقانیت حق را بپذیرند و از خرافـه  ؛است
  .هستی را باور داشته باشند و در تمامی امور به پروردگار جهانیان روي آورند

که جلنار و قطز مدتی به عنـوان بـرده در قصـرش    الدر  ةملکه شجر: دیگر مثالی در    
را به دست گرفـت و بسـیار    امور قلعهي اداره پس از فوت همسرشکردند؛ میزندگی 
ش زنـدگی  داد جلنار و قطز در کنار هم با آرامـ ملکه اجازه نمی. گیر بودسخت متکبر و

روزي . مرا به دسـت قطـز، بـه آن دو وعـده ازدواج داد    به شرط کشتن یکی از اُ وکنند 
صادق و بـا   ولی ت مجوس و بت پرست بود؛اگرچه همسر: گفت الدر ةشجرجلنار به 

کتابش بـراي   الهی نزدیک شوي؛ چرا که خداوند درتوانی به نورایمان بود و تو هم می
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ً « .آورده تا شاید خردمند شوندهایی مردم نمونه ِ  فضرب مثال ٍ ف شـکاة ُ يکَمِ اح َ ِصـب احٌ امل َ صـب ـا مِ َ ه
رِّیٌّ  ُ ٌ د ــب ـــا کوکَ َّ َأ ــةً الزُّجاجــة کَ َ اج َ ــی زُج ِ ُ ف َ ي ــةٍ ز بارکَ ُ ٍة م َ ر َ ــج ـــن شَ ــدُ مِ ِ يوقَ ــرق ـــةٍ الَّ شَ َ تُونَ ِ ي َ الَ غَرب ــةٍ و َ َ  ةٍ ي ُ ي ـــاد َک

 َ ُ تُها يز و ي َ َل ُ و یء ٌ ضِ ُ نَار سه َ س ل نور او؛ مانند چراغ دانی است که ثَم) 150ص ،تـا باکثیر، بی(» َمل متَ
 فته باشد کـه آن شیشـه، گـویی   اي قرارگرو آن چراغ در میان شیشه در آن چراغی باشد

اي درخشان است که از روغن درخت زیتون پر برکتی افروخته شـده اسـت و آن   ستاره
درخت نه به سمت شرق است نه به سمت غرب، نزدیک است روغن آن افروخته گردد 

  .اگرچه آتشی هم به آن نرسد
 زد پایبنـد سرورم تا زنده بود به حرفی که می: تا بگویدجلنار این مطلب را گفت   

در کارهایش ) الدر ةشجرهمسر (او . ها دادرا به آنقول ازدواج طی یچ شربود و بدون ه
ا قطز ر ،الدر ةشجرما ا. داشتاست ایمان به خداوند که قادر به تمامی امورصادق بود و 

بردگـان را بـه انجـام کـاري     اگر : فرمایدخداوند میلذا . مرا کردمجبور به قتل یکی از اُ
وبه ت ؛بردگان از انجام آن عمل نادرستی که مجبور شدنددر صورتی که این ؛ مجبورکنید

بردگان را مجبور بـه  اي مهربان است؛ پس و آمرزنده پذیردرا میشانخداوند توبه کنند؛
  . انجام کاري نکنید

ٍ « از این آیـه اسـت  آیه مندرج در متن، الهامی     شـکاة مِ ُ کَ ـل ثَ َ َ اَألرضِ م ِ و ـماوات ُ السَّ ـور ُ نُ اهللا
 ِ ا مِ يف َ رِّیٌّ ه ُ ٌ د ا کوکَب َّ َأ ةً الزُّجاجة کَ َ اج َ ُج ِی ز ُ ف اح َ ِصب احٌ امل َ ُ صب َ ي ـةٍ ز بارکَ ُ ٍة م َ ر َ ـج ـن شَ ـدُ مِ ِ يوقَ ـرق ـةٍ الَّ شَ َ تُونَ  ةٍ ي

 ِ َ الَ غَرب ـــو َ َ  ةٍ ي ـــادُ زَ ي ُ تُهـــا يَک ـــو ي َ َل ُ و ـــیء ٌ ضِ ٌ نُّـــور ــــار ُ نَ ســـه َ س َ َمل متَ ـــن ي َ ـــورِِه م نُ ِ ُ ل َ هـــدِی اهللا َ ي ُ و َ شـــاء ُ ي ُ اهللا ضــــِرب
َ اَألمث لنَّاس ِ لـ الَ ل ٍ عَ یء لِّ شَ ُ بُِک َ اهللا ٌ يو ها و زمـین اسـت مثـل    خداوند نور آسمان  )35نور  ( »م

اي قرار نور او؛ مانند چراغ دانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه
اي درخشان است که از روغن درخت زیتون پـر  گرفته باشد که آن شیشه، گویی ستاره

و  نه به سمت شرق است نـه بـه سـمت غـرب    شده است و آن درخت  برکتی افروخته
 ؛ددنزدیک اسـت روغـن آن افروختـه گـر    ] اي شفاف و زالل است کهروغنش به گونه[

یعنـی  (نوري بر روي نور اسـت  ] به صورت نور خدا . [ اگرچه آتشی هم به آن نرسد
وي نورِ خود هـدایت  خداوند هر کس را بخواهد به س ،)هایی انباشته از نور متراکمالیه

  براي ) در مورد وصف نور خود(خداوند این گونه مثَل ها را . می کند
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  .زند و به هر چیزي داناستمردم می
نور خدا به تمامی افـراد در شـرق و غـرب    گر آن است که این آیه و متن رمان بیان

خداوند آگاه بـه  که  باکثیر در نظر داشته مبانی اسالمی را به مردم القا نماید؛ لذا تابدمی
زور باشند و بر فرو دستانِ خود  همه باید مراقب اعمال و رفتار خویشهمه چیز است؛ 

  .نگویند که این اندرزي است براي پرهیزکاران
  

  و لزوم پذیرش حقانیت خداوند هاي شیطانیوسوسهر براب پناه بردن به خدا در -3-4
ش، تمایل پاک سرشتانسان با . و شرخیربین ي است در مناقشه داستانیانسان،  داستان

خواهـد در وجـودش   او مـی . رد و مدام در کشمکش بـا شـر اسـت   خیر دا شدیدي به
که مالزم  سرکشیهاي شیطانی را از ریشه برکند؛ همان روح هرگونه گرایش به وسوسه

شـده  دینی نیز بر این اصـل تأکیـد    در مبانی. ي زندگی استآدمی در عرصه پايو هم
بدین جهت . شودها دچار بحران میتوجه به این وسوسه انسان در هر لحظه با است که

بـه دنبـال هالکـت    زمان خروجش از بهشت بوده اسـت و   شیطان دشمن اول انسان از
هـاي  رد و با تمـرّد ی به خداوند پناه بدر برابر این روح شیطانبنابراین باید . ن استانسا

  . شیطانی به مبارزه پرداخت
 بـه بـین  طـالع  ؛باردار بودنـد  )الدینخواهرجالل(الدین و امیر ممدود جاللان همسر

. ددهو قوم تاتار را شکست می آیداش بدنیا میپسري در خانواده: بود گفتهالدین جالل
ممدود کـه  امیر . پروراندرا در دل می يپسر چنینآرزوي داشتن وي  از آن روز به بعد

 ؛شـود  يپسرچنین صاحب  او ین دارند و شاید همسرِبینان ادعاي دروغنست طالعدامی
کرد که اگر خداوند وسوسه انگیزي به ذهنش خطور میو افکار  ترسیداز عاقبت کار می

او را ، پسردار نشدنشپسر يینهالدین به خاطر کو فرزند پسري عطا کند حتماً جاللبه ا
َ  استعاذَ « لذا .خواهد کشت َ باهللا من نـ ِ ز هاي از شر وسوسه )11، صتاکثیر، بیاب( »طانِ يالش غات

  . بردمیبه خداوند پناه شیطان 
لت، بـه پیـامبرش   ي فصسوره 36ي اعراف و سوره 200خداوند در آیات  ،در قرآن

ِ « : ودفرم ّ إ َ ا م َ ني َ ز َ مِ  کَ نَّ غ َ  زغٌ نَ  طانِ يالشّ  ن ِ استَ ف ِ عذ ِ  اهللاِ ب  ُ نـَّإ ِ  ه ـعَ  عٌ يـمسَ ِ ٌ يل تو  یشیطاناي اگر وسوسه »م
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نـد  خداو .شنواي داناستزیرا او  ؛پناه ببر در آن صورت به خدا ؛کرد وسوسه اًیدرا شد
 یاد کنند پس فوراًخدا را  ،شیطان به فکرشان آسیب برساندفرماید اگر وسوسه اي از می

سوي  ازاین بشارتی بود . با یاد خدا قلبش آرام گرفتنیز دود امیر مم. یابندبصیرت می
به مانند کـاري کـه امیـر     ؛که به خداوند پناه ببردبه پیامبرش رابر سرکشان خداوند در ب

  .انجام داد ؛از شر شیطان رانده شدهممدود 
بینان در که فال  کرد روایت را الدین وقایع تاریخیجالل برايپس از آن امیر ممدود 

و او  الـدین تـأثیري نداشـت   در جاللها گفتهولی این  ؛ندشددروغ  واشتباه آن مرتکب 
که بـه زودي   بود پیروزیش بر قوم تاتار به دست پسريبینان و فکر بشارت فالا به تنه

الـدین آرزو  ممدود و همسرش از ترس جـالل  از این رو. آمدیا میاش به دندر خانواده
دیري نپایید تـا  . اش برسدخواسته هبالدین صاحب پسر شود تا کردند؛ همسر جاللمی

بـه دنیـا    يدختـر الدین ترسید تحقق یافت و همسر جاللمی اي که ممدود از آنمسأله
ُ ري تغ فقد« .آورد ُ يالد جالل ـ ظلَّ شَّرباألنثی، و ن ملا ب ُ ُ وجه ُ  ه ً م ا ٌ يکظهـو  و سـودّ   )12، صتاباکثیر، بی( » م

ت اش از شـد منقلـب شـد و چهـره   الدین رسید؛ به جاللزمانی که خبر دختردار شدن 
 یقین یافت که پادشاهی؛ پس کرداحتیش را کتمان اندوه و نار لیوناراحتی سیاه گردید؛ 

  .زداي شدید موج میو در وجودش کینه یابدخواهرش انتقال میبه پسرِ
ُ « ياز آیـه برگرفته این ماجرا     ـاال م بِ ُ ه ـدُ َ اَ اَح َ ـر ُشِّ َ و إذا ب اً و ـودّ َ س ُ ، م ُ ـه ُ جه َ ـلَّ و ظـ نثی َظ َ کَ ـو ُ ٌ يه  »م
بـراي خـود دو    :خداوند به آنان فرمود به کسانی است که خطابآن و است  )58، نحل(

خداوند افراد را تنها از او بترسید؛ چرا که نگیرید و جملگی خدا را سجده کنید؛ د معبو
ست که عالوه بـر خـدا بـه    این صفت زشت کسانی اکند و هایشان مؤاخذه میدروغ به

یکی از آنان به که زمانی :گویدکه خداوند میتا جاییگویان نیز توجه دارند؛ سخنان پیش
قدر گردد؛ چون آنشان سیاه مییاز شدت ناراحتی چهر ؛ددهن تولد فرزند دختر بشارت

خواهند به هـر  و تنها می باشندپایبند نمیان هستند که حتی بر قسمت الهی، سست ایم
فرقی میان فرزند دختـر و   ولیکني وجودیشان برسند نه رضاي الهی، به خواسته ،شکل
  .ر همه حال باید تسلیم خاص پروردگار بودو د یستپسر ن

  معین را در حیات  این است که حد و مرزباکثیري هاي برجستهویژگیبراین اساس از   
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هاي اسالمی بـود و  و کامالً پایبند به مبانی، اصول و ارزشپیش گرفت  ادبی خویش در
) تقدیرات الهی(و قدر اي از قضا باکثیر مفهوم ویژه. خواندن سو فرا میمردم را نیز بدی

کـرد کـه   این راستا مردم را آگاه می درو  .)23ص،  2004الزبیدي، ( کردرا در اسالم تفسیر 
بنیـان زندگیشـان را   و راضی نبودن به خواست الهی هاي شیطانی دامن زدن به وسوسه

  .سازدتباه می
  
  و ظلم به دیگران به دنبال ناسپاسیهشدار عذاب الهی  - 5- 3
دارد تبـاهی  کند و بیـان مـی  را خاطر نشان میعذاب الهی ش، داستاندر فراوانیبه کثیربا

وي  .شـود گیرخود و خانوادشان مینگریبا هایشانبراي رسیدن به خواسته، اعمال افراد
هـر نـوع   شـکر افـزون نگـردد و    نعمت، جز با: داردزبانِ شیخ مسجد اذعان میبارها از 

  .ك داردناسپاسی به دنبالش عذابی دردنا
مردي  هرشب. گشتمیاش محمود زادهدنبال دخترش جهاد و خواهرن به الدیجالل

-کنارم نمی ايگفت لحظهو به او می دیدمیدر خواب حاجیان بیت اهللا حرام لباس بارا 

سـنی عـذاب مـن الـرمحن فـی ميإنـک رجـل أحبطـت عملـک، فأخـاف أن «: گفـت مرد می ؟مانی
را تبـاه   عملـت  هسـتی کـه  فـردي  تو  )55 ص ،تاباکثیر، بی( »هـا عنـدکياللحظة التی أقـف ف

الدین پدرش را شناخت که جاللناگهان  .ترسممی نزد توام از عذاب خدا ؛ وقتیکردي
بازگرد و بـا مسـلمانان همراهـی     رویگردان شدي؟با قوم تاتار  یدنتو از جنگ :گفتمی

 را آواره ساختی؟ا یاري نکردند ي پادشاهانی که مرخانواده ،انتقام خون منتو براي  .نک
انت به خاطر اسارت فرزندبدان  ؟دانواده تو انجام دهندوست داري چنین کاري را با خ

وقتت را هدر نده تو هرگـز  . است خالطنسبت به مردم پلیدت  رفتارهمین نافرمانی و 
ي تو گذشتهسودي برایشان ندارد؛  ،و حتی دستیابی تو به آنان یابیبه آن دو دست نمی

  .تباه است؛ اما آن دو کودك پاك و معصومند و خداوند محافظشان است
ـافُ َأن ي«: گویدبه پدرش می) ع(ت ابراهیم همین سخن را حضر َ ـی أخ نّ ِ ِإ ـت َ ََ َأب ـکَ مي سَّ

لشَّـ ِ ـونَ ل ُک تَ َ الرَّمحَِن فَـ ن ابٌ مِ َذ لِّ يعَ َ ً يـطانِ و خـداي رحمـان    جانبترسم از می! پدر )45 ،مریم( »ا
  .دوست و یاور شیطان شوي وجه تو شود ومتعذابی 
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ّمحنمي"عبارت  نیز داستان  در متنبنابراین     زم شـاه بـه   خطاب خوار "سنی عذاب من الـر
نسـبت بـه    ایتشـک  ابراز وپدر و پسر  بینو گو، هر دو گفت  است و در واقعپسرش 

  .باشدمیو در نتیجه تحقق عذاب الهی انجام عملی نادرست 
د و مسلمانان هم براي بذل جانشـان در راه خـدا آمـاده    شدنمصر ها وارد فرانسوي

منان بـه  هاي ارسالی دشـ آذوقه تصمیم گرفتندو کردندند و یکپارچه حمله میجهاد گشت
به  کمین کردند و با رسیدنشان هاشتیبنابراین برسرراه ک. قطع کنندمردم منافق دمیاط را 

  . را کشتندهزاران نفر از دشمنان و  نمودندها حمله آن
أذاقهـم اهللا لبـاس اجلـوع و «کـه  راه کمک دشمنان به دمیاط قطـع شـد تـا ایـن    در ادامه 

لبـاس  ) به جاي امن و آرامـش بـه مـردم دمیـاط    (خداوند  )134 ص ،تاباکثیر، بی( »اخلوف
و  درآتش خشم هاي آنانمانند جانهایشان به کشتی .چشاندها به آن گرسنگی و ناامنی

دشـمنان،  اما چون مـردمش بـا    ؛از آذوقه و نعمت بودا دمیاط شهري پرلذ. کینه سوخت
  .کردند؛ به عذابی سخت دچار گشتندبرضد مسلمانان همکاري می

ثَالً قَر «ي این ماجرا الهام گرفته از آیه َ ُ م َ اهللا َب ر َ ضَ نَّـةً ي ِ ئ َ طم ُ ـةً م نَ ـت آمِ انَ َ ةً کَ ِ ي َ أت ا ي ـدً غَ َ ـا ر َ زقـُه هـا ِر
ـانٍ فَکَ  َک َ ــلِّ م ـن کُ ـانُوا مِّ ــا کَ َ ِ ِ مب ـوف َ اخلَ ــوعِ و ُ َ اجل ـاس َ ب ِ ُ ل ــا اهللا َ ه اقَـ مِ فََأذَ ُ ـَأنع ت بِ َ ــر َ فَ ونَ ي ُ ع َ  )112 ،نحــل( »صــنـ

همه جا به طور فراوان خداوند شهري را مثل زده که در امن و آرامش بودند و از  .است
به جاي (خداوند  پس خدا ناسپاسی کردند؛ هايرسید؛ اما نسبت به نعمتمیروزیشان 

-چه که مرتکب مینبه خاطر آ ها چشاند؛لباس گرسنگی و ناامنی به آن) و آرامشامن 
دمیاط اسـت  عذاب  در واقع عذاب این شهري که قرآن مثل زده درست به مانند .شدند

ها را به عذابی سخت مبتال کرد آنکه به خاطر ناشکري و خیانت به مسلمانان، خداوند 
ـ«و م فضـاقت  زنــدگی برایشــان ) 134 تـا، ص بــاکثیر، بـی ( »احلنـاجرم أنفسـهم و بلغـت قلـو

-سوره 118ي در آیه "م أنفسهمفضاقت "عبارت  .سخت شد و جانشان به لبشان رسید

ـ... « .ي توبه کامالً مشهود اسـت  َل َ ـاقَت ع ـی إِذا ضَ تّ َ ـيح َل ـاقَت عَ َ ضَ ـت و َ ب ُ ح َ ـا ر َ ِ ُ اَألرضُ مب م يهِم هِ
أَ  َ لج َ نُّوا َأن الَّ م َ َظ هم و ُ ل أَنفُس هِ إِآلَّ إِ َ الَل ن آنـان تنـگ   زمین با آن همه گسـتردگیش بر  »...ه يمِ

خداوند جـز بـه   ) قدرت(پناهگاهی از  زندگیشان دچار سختی گشت و دریافتندآمد و 
اي در جنگ تبوك است انحراف عده نافرمانی مردم دمیاط به مانندپس  .او نیست سوي
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کنـد و  گونـه بیـان مـی   زشـان را ایـن  ي توبه حال و روسوره 118ي خداوند در آیه که
  .سرانجام پی بردند از عذاب الهی در امان نیستند و توبه نمودند

  
  انفاق دعوت به جهاد و - 6- 3
ترین هدف باکثیر در این رمان نیز، بیان آیاتی مهممالك تقوا جهاد در راه حق است و  

ردم بـراي  ي مـ هوشـیار  بـه در راستاي دعوت به سوي جهاد است و به نـوعی دعـوت   
  .هاي حکومت غاصبِ آن روز مصر استظلم برضد انقالب

، رهبـري  الـدین صـالح عمـاد  مصـر بـود و عمـویش     حـاکم  الدینملک صالح نجم 
ـ . حکومت دمشق را برعهده داشت بـا   الـدین بـود و صـالح عمـاد   ن دو دشـمنی  بین ای
و فـروش   دشمنان در داخـل دمشـق بـه خریـد    داد میبیگانگان ارتباط داشت و اجازه 

و  اي نوشـت أیوب نامهبه صالحو د ش طرعبدالسالم متوجه خشیخ ابن. اسلحه بپردازند
بـه ذکـر   و  دنمـو مسجد قرائت اي دراز این رو شیخ، خطبه. داد در جهاددستور شتاب 

ـم و بیان داشـت  اشاره کرد و  )ص(جنگیدن پیامبرو چگونگی  فضایلش، جهاد ُ وا َهل ِ ـا َأعُّـد مَّ
َطعتُم مِّن َ  استَ ٍ و ن رِّباطِ اخلَ قـُوَّة َ يمِ ا اهللاِ و وَّ ـدُ ـهِ عَ ونَ بِ ُ ب ِ َ لِ تُره م و وَّکُ ـدُ ـرِ  عَ َ ُ يآخ م ُ ـونـَه ُ م ـم ال تَعَل ِِ و ـن دُ َ مِ ن

ــرِ  َ َ آخ م و وَّکُ ــدُ َ عَ ُ اهللاُ ياهللاِ و م ُ ــونـَه ُ م ــم ال تَعَل ِِ و ــن دُ ِ َ م َ ن ِ ي ــب َ ــی س ِ ٍ ف ــیء ــن شَ ِ ــوا م قُ ِ نف ــا تُ َ َ م ــم و ُ ه ُ م لِ اهللاِ يعَل
 ُ فَّ يـ َ لَ و ـونيِإ ُ م َ َأنتُم ال تُظَل م و براي مقابلـه بـا دشـمن    ] اي مسلمانان[ )99، صتابی باکثیر،( »ُک

خودتان و دشمن دشمن خدا، ه کنید تا آماد هاي زین بسته دارید؛نیرو و اسب ازهرچه 
هرچیـزي  کـه   دیبترسان ،راشناسد میخدا  ولی؛ شناسیدها را نمیآندشمنان دیگري که 
مـورد سـتم   شود و می پاداشِ آن به طور کامل به شما بازگرانده کنید؛در راه خدا هزینه 

   .شویدواقع نمی
رزمینشـان در برابـر   ترغیـب مسـلمانان بـراي حفـظ س    هدف شیخ از بیان این آیه،      

؛ داشـت به مانند پیامبر و امامان رسـالتی  و  ولی خدا بروي زمین بودنیز  او؛ دشمنان بود
 :ه مسلمانان در جهاد فرمـود خطاب ب )60، انفال( دررا ین آیه هم) ص(امبرچنان که پیهم

و  جنگ در راه خدا انفاق کننـد  يهتوان دارند به ویژه در هنگامدرچه مسلمانان باید آن
: فرمـود  شیخ در ادامـه . ي داده است کوتاهی نکنندها روزچه خداوند به آناز انفاق آن
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خداونـد   ؛فـراهم کننـد   سـایر نیروهـا را  مهمات و  ،واجب است که اسلحهمسلمانان بر
ن«: فرمود ـؤمِ ُ لم ِ َ ل هِ و ِ ـول ُ س َ ر ِ َ ل ـزَُّة و هللاِ العِ َ ِو ِ عـزت تنهـا بـراي خـدا و      )100تـا، ص بـاکثیر، بـی  ( »ني

-خود را برتر میمنافقانی است که این عبارت خطاب به  .پیامبرش و براي مؤمنان است

-این منافقان چه در زمان شـیخ عبـد   و پردازنددانند و در راه خدا به جهاد و انفاق نمی

-مـی و  مسلمانان بودصفوف هدفشان پراکنده کردنِ  ،)ص(السالم و چه در زمان پیامبر

َ  هللاِ وِ «: فرمایـد داونـد مـی  خ کهحالیدراست؛ عزت از آنِ منافقان : گفتند هِ و ِ ـول ُ س َ ر ِ َ ل ـزَّةُ و العِ
ن ؤمِ ُ لم ِ َ ل ِ ِ ني ق ِ نـاف ُ َ لکنَّ امل َ  الَ نيَ  و َ ي ـون ُ م و مؤمنـان  پیـامبرش  عـزت بـراي خـدا،     ) 8 ،منافقون( »عَل
  .دانندولیکن منافقان نمی است؛

، مردم ازبه مانند دعوت پیامبر شود؛زبان شیخ جاري می باکثیر از این آیه که برهدف    
  .استعنوان شده انفاق در راه خدا و جهاد در راه حق براي 

  
  پرهیز از دوستی با دشمنان -3-7

 انو منافقـ  مردانهاي دولتکه خیانترا تجربه کرد مصر  از حیات سیاسی ياباکثیر دوره
وي به عنوان مصلح اجتماعی به فکر اصـالح  . دیدبه عینه  را  به دین و مردم سرزمینش

  . دشمنان بود جهت اجتناب ازهمکاري باآنان  اقناععموم جامعه و 
 انفروش سالح به دشمني تحریم بارهدر ،جهادعبدالسالم پس از دعوت به شیخ ابن

الهـی را بـه بهـاي    یات آکردند و مردم فتنه بر پا می بین ه درکسانی را کي و. تذکر داد
کـه  در حالی .محکوم کردد؛ ترسیدني حق میاز آشکار کردن کلمه و فروختنداندك می

َ  ...«: ه استسوره مائده فرمود 44ي ند در آیهخداو ـونِ و اخشَ َ َ و ا النَّـاس ُ ـو شَ وا  فـال ختَ ُ ر َ الَ تَشـتـ
َناً قليبِآ    .ترسید از من و آیات مرا به بهاي اندك نفروشیدید از مردم، بنترس »...الً ياتی َمث

فـروش سـالح بـه دشـمنان یـاري       خریـد و که در در ادامه شیخ بیان داشت کسانی
َ «.انـد خیانت کرده مسلمانان يهمه رسول وبه خدا،  کردند؛ ـن و َ َ م َ يـ ـو َ ِ تـ م فَإ ـنُک ُم مِ مهلَّ ُ ـنه ُ مِ  »نـَّه

هـا  عـاً او نیـز از آن  بگیـرد؛ قط ود ها را دوست خهرکس از شما آن )100تا، صکثیر، بیبا(
  .خواهد بود
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هدف شیخ این بود که مسلمانان با دشـمنان همکـاري نکننـد و بـا آنـان دوسـتی         
ُ ا أَ يـ«خداوند به پیـامبرش وحـی کـرد     ،را یتعبارچنین . باشندنداشته  ِ يـ ـذ ـا الَّ َ َ يه َ آم ـوا ال ن نُ

وا ال ــُذ ِ تَّخ َ تـَ ی يـ َ َ النَّصــار ــودَ و ُ م يــأَؤله ُ ــه عضُ َ َ ب ــن يــأَؤلآء َ َ م عــضٍ و َ ُ ب َ آء َ الَ يـ نَّ اهللا م ِإ ُ ــنه ِ ُ م نَّــه م فَِإ ــنُک ِ ُم م هلَّ َ ــو َ تـ
 َ ِمي ال َ الّظ وم ی القَ َ هدِ ِ ود و نصاري را دوستان اید، یهاي کسانی که ایمان آورده )51 مائده،( »ني

هـا را دوسـت   شـما آن یاوران برخی دیگرند و هـرکس از  ها خود مگیرید؛ برخی از آن
-اوند گروه ستمکاران را هدایت نمیها خواهد بود و خدنیز از آن قطعاً اوخود بگیرد؛ 

  .کند
بیـان    هادي امت بود) ص(نند پیامبر به ماشیخ که  زباناز  ،با الهام از این آیهباکثیر 

دشـمنان   و فـروش اسـلحه بـا    خریـد و  از همکـاري، دوسـتی  مسـلمانان بایـد   : داشت
ینش دیده و از همکاري برخی در سرزمباکثیر درست همان چیزي که  .زندخودداري ور

ذکـر آیـات،    ، مرتباً از زبان شیخ بان با دشمنان رنج برده و نکات هدایت کننده رامنافقا
  .کندتأکید می

  
  مسلمانان دشمنان خطرناك اسالم و، منافقان -3-8

اسـالم و   پـیش روي  چالشـی خطرنـاك   ،در اسالم تا زمـان حاضـر  وجود منافقان از ص
مسلمانان د که به دنبال تباهی مسلمانانند و آنان فتنه جویانی هستن ؛.ن بوده استمسلمانا

اسـت   ار را که جایگاهشان در اسفل السافلینآگاه باشند و این شیادهاي بدتر از کفّباید
نیز از طریق قهرمانان داستانش خواستار این باکثیر  .)236، ص1361، کلینی( خوب بشناسند

-را از حضور منافقان بر حذر دارد؛ منافقانی که سـبب آشـوب و فتنـه    است که همگان

      .اندانگیزي در اجتماعش شده
برخالف انتظار، . و منتظر حمله تاتار در ماه رمضان بود قطز نیروهایش را آماده کرد

مـردم عـامی   . ع به جنـگ و غـارت نمودنـد   روو شسررسیدند ش از ماه مبارك، پیآنان 
سـر بـاز   از اُمرا از رفتن بـه جهـاد   گروهی لیو آماده جهاد شدند و قطز رفته همگی نزد

بـیم   و ترسـید تاتـار مـی  لشکر به خدا قسم شما از جنگ با : گفتبه آنان قطز که زدند 
موال بیت المال ازمانی . قطع کنند اال دیگران روبا ام شما هاي فربه شدهدارید که گردن
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د باشیمی به مانند منافقان عهد رسول اهللا ماش دارید؛از مبارزه کراهت را خوردید و حال 
ـ« َ وْا م ــدُ ُ ع َ اقـْ يـل ِ ق َ ْ و م ُ ــبََّطه ثَ ْ فَـ م ُ ـاثـَه َ ع ُ انِب ـه َ اللَّ ــرِه ـن كَ كِ َل َ ــدًَّة و ُ عُ ـه ــدُّوْا َل َ َألعَ وج ُ ـر ُ وْا اخلْ ادُ َ ْ أَر ـو َل َ َ و ين ِ ــد اعِ َ اْلقَ ْ ،ع و َل

ــواْ  ُ ج َ ر َ ـــ خ اللَّ َ ْ و ـــم ُ ونَ َهل َّـــاعُ ْ مسَ م ـــيُك ِ ف َ ـــةَ و نَ ْ تـ ِ ف ُ اْل م ـــونَُك غُ ْ بـ َ ْ يـ ــم ُك الَل وْا خِ ُ ضَـــع ْ ـــاالً وَألو َ ب َ الَّ خ ْ ِإ ـــم وكُ ادُ َ ـــا ز م مَّ ـــيُك ِ ُ ف ه
نيَ  ِمِ ٌ بِالظَّال ـيم ِ ل َ ،عَ ــر َ ه َظ َ ـقُّ و َ َ احلْ ــاء َ ـىتَّ ج َ َ ح ــور ُ ــكَ اُألم ـوْا َل ُ لَّب قَـ َ ُ و ــل ْ ب ـن قَـ ــةَ مِ نَ ْ تـ ِ ف ْا اْل ُ ـو غَ َ ـت ْ ِ ابـ ــد قَ ْ  أَ َل ــم ُ ه َ ــهِ و ُ اللَّ ـر ْ م

 َ ون ُ ـارِه ي رهسـو  48و 47و 46هـاي عیناً در آیه ،این آیات در قرآن )186، صتاباکثیر، بی( »كَ
براي این کار ساز و بـرگ  داشتند؛ را ] ه جهادب[  ها قصد رفتناگر آن : توبه آمده است

ـ  را ها براي جهادبرخاستن آن وند،دیدند ولی خداتدارك می سـلب   اخوش نداشت و ب
 ]جنـگ از [همراه نشستگانِ  :ها گفته شدرا منصرف گردانید و از غیب به آنتوفیق آنان 

جز فساد چیز دیگـري بـر    د؛رفتنهمراه شما براي جهاد بیرون می] منافقان[اگر  .بنشینید
 .خواستنددادند و اختالف شما را میرار میق خود را میان شماافزودند و ظاهراً شما نمی

و ] که به نفع منافقان شـایعه نماینـد   [ها بود سخت گوش دهندگانی براي آنان شما می
ها پیش از این نیز درصدد فتنه جویی در حقیقت آن. ل ستم کاران داناستخداوند به حا

؛ در که حق آمد و فرمان خدا آشکار شدنزد تو وارونه نشان دادند تا آن بودند و کارها را
بـا او   گروهـی  ز تمام نشده بود کـه سخنان قطسرانجام  .ها ناخشنود بودندحالی که آن

  . و گروهی از اطرافش گریختندبیعت 
زمـان  و منافقان زمانِ پیامبر به مانند منافقان عهد قطز دارد که باکثیر صراحتاً بیان می

ن از جویی و طفـره رفـت  مشغول فتنه ،به هنگام جهاد در راه خدا همکه باشند حاضر می
 نـاراحتی  و پیروزي مسلمانان دلیل فقط به ضرر مسلمانان استآنان ر حضوکه  جنگند

بایـد  ، حتـی بـا کمبـود نیـرو    ها هم با دیدن این نفاق و توطئهمؤمنان باشد؛ مشرکان می
به خداوند باشد که دوري از منافقان بهتر از نزدیکی و شکست ابدي با آنـان   توکلشان

  .است
  

  یخي تارزندگان جاودانه یدان،شه -3-9
هـایی بـراي ملـت    باکثیر نگاهی واقع بینانه به پیرامونش دارد و با وجود داشـتن آرمـان  

یروزي قهرمانان داستانش با امید پ. کندگاه از حقایق زندگی فرار نمیاش، هیچستمدیده
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مصلح و  مرگ براي هر فردي، چهکه بر این باور است  شوند و اودر راه حق شهید می
  . است چه فاسد، امري حتمی

جالوت براي مبارزه با دشمنان حضور یافـت و در  جلنار به همراه قطز در معرکه عین   
 "واإسـالماه   "وي به هنگام شهادتش، نـداي  . راه اسالم جان به جان آفرین تسلیم کرد

برخیـزد و اسـالمش را    جـانش، پیکر بـی سر داد و از قطز خواست که به جاي گریه بر 
  .این ندا، پیروز میدان گردید بانیز قطز و نجات دهد 

ِ يالحتسـنب الَّـذو « :هخداوند فرمـود که  ادامه داد با اشاره به شهادت جلنار قطز     ـوا يف ُل ِ ت َ قُ  ن
 ِ ـب َ ـليس َ ــا ب ــَأحلِ اهللاِ َأمواتَ َ ــم ي ِ ِّ َ نـدَ ر ٌ عِ ُ آء َ ي ـون ُق َ ِ . رز ــرِح َ نيَ فَ هِ و ِ ـن فَضــل ُ مِ ُ اهللا م ُ َ آتــاه ـآء َ ِ َ  مب ِ ي ــذ ونَ بِالَّ ُ ـر ِ بش َ يستَ  ن
َ َمل  ــي َل ـوفٌ عَ ــم ًأالَّ خَ هِ ِ لف ـن خَ ــم مِّ ِِ ـوا  قُ َ ـم يلح ُ َ الَ ه َ حيَ هم و َ ز ــون ــاکثیر، بــی( »نُ ر مپنــدا )200، صتــاب

بلکـه زنـدگانی هسـتند کـه در نـزد      . مردگاننـد  شـدند؛ کـه در راه خـدا کشـته    کسانی
شادمانند و پیش خود بـه خـاطر    آنان به فضل خدا دگارشان روزي داده می شوند؛پرور
بدان سبب که . کنندشادي میاند؛ ها نپیوستهآن ز بهی که در پی آنان بوده ولی هنوکسان

   .اندوهگین خواهند شد هاست و نهنه ترسی بر آن
که از شرکت در خطاب به کسانی  )170و169آل عمران، ( دراین آیات را  عین خداوند

ها اگر آن: گفتندشرکان م که حد بیان نمودشدگان جنگ اُکشتهچنین همو  با کردها جنگ
، هدف قطز این بود کـه بـه همـه    قعدر وا .دادند کشته نمی شدندحرف ما را گوش می

ش، زنـده اسـت و بـه فضـلِ جهـاد      جلنار که در راه حق شهید شده؛همسرش : گویدب
  .رساندخداوند او را به بهشت برین می

مرور  را اشو پیروزي کنونی درطول زندگی  هایشمصیبتدر خلوت خویش قطز  
ُ يـنه، و ضاقت عليعا فیيأظلمت الدن«کرد و می َ  ه األرض ُ مبـا ر ـح َ  ) 204 تـا، ص باکثیر، بـی (  »تب

  .دنیا در پیش چشمانش تیره و تار بود و زمین با آن همه وسعت بر او تنگ گردید
قطـز و جلنـار، ارتبـاط    ، به همـراه سرنوشـت   "ه األرض مبـا رحبـتيـضاقت علو "عبارت

َ « داردتوبه سوره  25 يخاصی با آیه َ ک ن اطِ َ و َ ی م ِ ُ ف ُ اهللا َکُم ر َ د نَص قَ َ ثِ َل َ ري ٍ و َ ة نَ ي ُ َ ح ذ ِ نيِ وم م   ِإ تُک َ ب َ عج
ــ م شَ ــنُک ــم تُغــِن عَ َل م فـَ تُُک َ ثــر ــيکَ َل ــاقَت عَ َ ضَ لَّ يئَا و َ ــت مثَُّ و َ ب ُ ح َ ــا ر َ ِ ُ اَألرضُ مب م بِر يــُک ِ ــد ُ مُّ َ يتم ــه( »ن  )25 ،توب

) جنـگ (در روز ) خصـوص بـه (یاري کـرد و  تحقیقاً خداوند شما را در جاهاي زیادي 
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این تعداد (وجه شگفت آورده بود ولی به هیچگاه که تعداد زیادتان شما را به نین، آنح
از شما دفع خطر نکرد و زمین با آن همه وسعت بر شما تنگ گردیـد؛ سـپس در   ) زیاد

  .که به دشمن پشت کرده بودید؛ برگشتیدحالی
-میمهم اقاتی که براي قطز و همسرش افتاده پی به این و اتفه محتواي آیه با دقت ب

بـه ایمـان آورنـدگان     جالوتم در جنگ حنین و هم در معرکه عینبریم که خداوند، ه
ر داشـتند امـا سـپاهی کـه از     چون در هر دو جنگ سـپاه عظیمـی حضـو   یاري رساند؛ 

شرکت داشتند  اي منافق در جمع کثیريعبارتی عدهکردند و به رهبرشان دفع خطر نمی
جنگیدند تاب این نفاق را نداشتند و حتی همسـرش  و افرادي مثل قطز که خالصانه می

ـ دهد و دل از جنگ میرا از دست می چنـین شـرایط بحـران زده بـا فریـاد      در  اکَند ام
)بود و شود که گویی این نوید از سوي خدا امیدي در دلش زنده می ،جلنار) واإسالماه

-چون او را حمایـت مـی  لذا خداوند جهادگران مؤمنی هم. گرددباز میدوباره به جنگ 

خداونـد آرامـش را بـر مؤمنـان فـرو       :داردبیان می ادامهتعالی درطورکه باريانهم ؛کند
دیـد و کسـانی را کـه کفـر     هـا را نمـی  فرستاد و سپاهیانی به یاریتان فرا خواند کـه آن 

  .تین کیفر کافران اسورزیدند عذاب نمود و ا
شوند؛ جلنـار  سرانجام قطز و جلنار که مجاهدانی برحق بودند در راه خدا شهید می

یدان جنگ و قطز پس از پیروزي و به هنگام بازگشت از نبرد به دست دشمنانی که در م
هـدف بـاکثیر از ایـن آیـه نشـان دادن      و  ر میدان نبرد را نداشـتند تحمل پیروزي قطز د

تحت هـر شـرایطی حتـی در     ،که افراد با ایماناست این مطلب  گرحکمت الهی و بیان
برعکس منافقان و شوند و هی امداد میهاي جنگ از سوي نیروهاي المعرکه ترینسخت

خدا برابر با زنـدگی جاویـدان    شهادت در راه یابند وابدي دست می کافران به هالکت
   .هدانه بجنگندبر همگان است که در راه حق از هیچ کوششی دریغ نکنند و مجاو است 

  
  نتیجه

، حضـرت  )ع(نـوح  ماجراي : هاي دینی چوناز آیات و داستان ،باکثیر در سراسر رمان 
جالوت بهره برده ي عین، به همراه پیروزي مسلمانان در معرکه)ع(موسی و یوسف نبی 
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آیات الهـی بـه دنبـال معـادل     و با تکیه بر ینویسنده با استفاده از مضامین تاریخ. است
و حـوادث  گردد تا عالوه بر تفهیم مبانی اسالمی، خطـرات عصـر کنـونی    عی میموضو

به همگان گوشزد کنـد؛ تـا از وراي   کند خطیري که ملتش را در عصر حاضر تهدید می
بـا   این رو در پی انطباق گذشته و حـال  از . اش باشدآن به دنبال حل مشکالت جامعه

که ملت مسلمان و باشد خواهان آن می ؛استتکیه بر آیات قرآن که شاهدي بر این مدع
ام پرشـور علیـه   براي قیضمن آشنایی مجدد با اصول و مبانی دینی متعهد سرزمینش را 
 :که از جمله این اصول و مبانی می توان به این موارد اشـاره نمـود  . کاخ کفر فرا خواند

میثـاق بـا    در و پایـداري  دعوت به صـبر  ،مسلمانان دشمنان خطرناك اسالم و، منافقان
شـدار عـذاب الهـی بـه     وانفاق، ه دعوت به جهاد، پرهیز از دوستی با دشمنان خداوند،

هاي شیطانی و لـزوم  پناه بردن به خدا در برابر وسوسه و ظلم به دیگران،دنبال ناسپاسی
بشـارت   و تنهـا قـدرت مطلـق،   خداوند تنها عالم بـه غیـب    ،پذیرش حقانیت خداوند

  .برتري و اولویت جهاد در راه خدا برامور فرديها، گشایش بعد از سختی
که دعوت کننده به  ي توبهسوره 24ي سرفصل رمان با آیه اینکه از نتایج قابل توجه    

و در حقیقت فضاي آغازین رمان نیز برگرفته از محتواي همین شود آغاز می جهاد است
ـ  رمان از سوي دیگر فصل پایانی .آیه و تشویق به جهاد است همـین   25ي بـا آیـه   زنی

در واقع . رسدبه اتمام میاست  که بیانگر هالکت منافقان در صورت فرار از جهاد سوره
ي رمانش است؛ تمام اهتمـامش  نویسنده با وجود آوردن آیات فراوانی که تکمیل کننده

یعنی دعوت به جهاد و بیان تباهی و هالکت منافقـان   ي توبهسوره 25و  24 به آیات را
از این رو باکثیر ارتباط تنگاتنگی میان دو آیه در سراسر داستان و . ف داشته استمعطو

دسـت زده کـه    ايو با الهام از آیات و طراحی دقیق آن به کار خلّاقانهایجاد کرده است 
نشان از تدبیر عمیقش داشته و رمان از چارچوب بسیار منطقی، آغاز و حسـن ختـامی   

  .هدفمند برخوردار است
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  نوشتپی 
. ي سـوروبایاي انـدونزي دیـده بـه جهـان گشـود      م ، در جزیـره 1910دسامبر  21 در"رباکثی" 
، 1، ج1996کامبـلّ،  (اواز نویسندگان اسالمی و بزرگ یمن بود ).20و 19ص ،2009الخطیب، (

از . اي پایبند به اصول اسالمی رشـد یافـت  خانوادهکودکی در اندونزي در و از همان )288ص
وي معتقـد  . گرفتاسالمی باکثیر از منابع اصیل یعنی قرآن و سنت سرچشمه می این رو افکار

بود؛ اسالم همان دینِ علم و اخالق، عزت و شرافت و مساوات است که انسان بـراي هـدایت   
گرایش به قرآن اولین عاملی بود کـه  «). 52، ص1389سرباز، (ئمی به نور اسالم نیازمند است دا

باکثیر تحولی عمیق ایجاد کرد؛ وي در آثار ادبیش بر این تحول تأکید  در معارف، فرهنگ و تمدن
  .) 323ص  ،2010الحصینی، (» تمام عقل و خرد باکثیر مستولی شداي که قرآن بر کند به گونهمی

باشـد  مد باکثیر صاحب آثار فراوانی در زمینه رمان ، نمایش نامه، و شعر و نثر مـی اح علی
الثائر األحمر، سـالمۀ القـس، سـیرة شـجاع، واإسـالماه، الفـارس       «هایش که از جمله رمان

و 146 ، ص1432غـزاي عمـران،   ( »تـوان نـام بـرد   را میالجمیل، لیلۀ النهر و عودة المشتاق 
ادبی و سرانجام باکثیر، پس از گذشت یک دوره زندگی پرفراز و نشیب ) .)7تا، صالبابکري، بی

خالد (» م 1969نوامبر  10ق  برابر با . ـه1389ان سال در  اول رمض«دینی و خلق آثاري متنوع 
   .ي قلبی در مصردار فانی را وداع گفتبراثر حمله)  17ص  م،2008جوده، 

  
  منابع و مآخذ 

 .کریم قرآن -

 .، روایات علی احمد باکثیر التاریخیه، موقع األدیب علی احمد باکثیر)تا بی(البابکري، ابوبکر  -

 .مصر همکتب ،قاهره، واإسالماه، ) تابی(باکثیر، علی احمد  -

  .مصر همکتب ،قاهره، همن خالل تجاربی الشخصی ه، فن المسرحی) تابی(  ــــــــــــــ -

 .، األنواع النثریه فی األدب العربی المعاصر أجیال و مالمح)تا بی( البحراوي، سید  -

 .قسم اللغه العربیه ،تکوی ه، علی احمد باکثیر شاعراً غنائیاً، جامع)1981(وي، عبده بد -

 .هالشارق ،امارات، مسرح باکثیر االجتماعی، ) 2000(بهی، عصام   -

، الهیئه و الفن، یمن، شعر علی احمد باکثیر الرؤیه ) 2010(الحصینی، عبدالقوي محمد أحمد  -
 .العامه
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  .مصر همکتب ،قاهرهعصره،  ه، علی احمد باکثیر فی مرآ) تابی(حمید، محمد ابوبکر  -

 ،، قـاهره هفی أدب علی أحمد باکثیر األدیب و القضـی  هالصهیونی، ) 2008( ، أحمدهجودخالد  -
 .هالمصری هالهیئ

فی الرؤیه و التشکیل، موقع األدیب  ه، روایات علی احمد باکثیر قراء) 2009(الخطیب، عبداهللا  -
 .علی احمد باکثیر

حقــوق النشــر ر، ، الیهــود فــی مســرحیات علـی احمــد بــاکثی )2004(عبــدالحکیم  الزبیـدي،  -
  .یناشری ،االلکترونی

  .احسان ،تهران ، هاالسالمی ه، علی احمد باکثیر و القص) 2011(  سرباز، حسن -

، حیـاتهم  من أعـالم النثـر العربـی المعاصـر،    (، کتّاب معاصرون )1432(غزاي عمران، سعدي  -
 .دارالکاتب العربی ،بیروت ،)أسالیبهم، و نماذج من آثارهم

ـ (أعالم األدب العربی المعاصر  ،)1996(ب  کامبل، روبرت  -  ،بیـروت  ،1ج )  هسیرٌ و سیرٌ ذاتی
 .القدیس یوسف همرکز الدراسات للعالم العربی المعاصر، جامع

علـی اصـغر خسـروي    : ، متـرجم اي از اصول کـافی ، خالصه)1361(یعقوب بنکلینی، محمد -
 .امیري ،تهرانچاپ سوم، شبستري، 

 ،صـنعاء  رائد التجدید فی الشعر العربی المعاصـر، ، علی احمد باکثیر)تابی(ز المقالح، عبدالعزی -
 .دارالکلمه

 
 
 
 
 
 
 



  

  
  
  
  لعلی أحمد باکثير" وا اسالماه"دراسة الشواهد القرآنية فی رواية

  
  

  1سید اسماعیل حسینی اجداد   
  2سیده اکرم رخشنده نیا

  3یاهبانکسهیال 
  
  

  :الملخص
مــن الکتــاب املشــهورين الــذی تــأثر . ســالمية هــو تــاثري القــرآن و مضـامينه القيمــة فيهــاممـا يالحــظ فــی الروايــات اال

إنه يبدأ رواياته . إن آثاره مليئة باملضامني القرآنية. باملضامني القرآنية هو علی امحد باکثري الکاتب الشهري املعاصر
  .دور أحداث الرواية حول تلک اآليةبآية من آيات القرآن التی تتناسب و فکرته املسيطره  علی الرواية حيث ت

هذا املقال يتناول الشواهد القرآنية . إنه استفاد فی رواياته من اآليات و املضامني القرآنية تفسرياً الفکاره االسالمية
ـــة   ـــدرس العالقـــة بـــني االيـــات و اجلـــو الســـائد فـــی الروايـــة علـــی اســـاس املـــنهج » وااســـالماه«املوجـــودة فـــی رواي و ي

اة . حليلیالت -الوصفی و من خالل الدراسة يتبني أن األديب يهدف تبيني املفاهيم االسالمية و توظيفها فی احليـ
  .االجتماعية مستفيداً من القرآن الکرمي

  
  
  

  .، علی أمحد باکثري"القرآن، القصص اإلسالمية، وا اسالماه :الکلمات الرئيسية
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