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  گرایی سوسیالیستیگرایی اسالمی و واقعهاي واقع تقابل اندیشه

 اثر نجیب الکیالنی "عذراء جاکرتا"در رمان 
   1صدیقه زودرنجدکتر 
  2ییفرامرز میرزادکتر 

  3طیبه امیریان
  چکیده
به مثابه مکتبی ادبی در نیمۀ دوم قـرن بیسـتم در   » گرایی ادبیاسالم«ویا » گرایی اسالمیواقع«

هـم بـه آن روي    شکل گرفت و نویسـندگان وشـاعرانی برجسـته   ، ویژه مصر به، کشورهاي عربی
. ایش ادبی به شمار آوردنویسنده مصري را باید از پیشگامان مشهور این گر، نجیب کیالنی. آوردند

م را 1965اجتماعی کشور اندونزي در نیمۀ دوم سال   -حوادث سیاسی "عذراء جاکرتا"وي در رمان 
اي  نمونـه ، هـا وگوي شخصـیت ویژه عملکرد و گفت به، کشد و از طریق حوادث رمانتصویر میبه

ایـن رویکـرد را مشـابه    ، برخـی از ارزیابـان ادبـی   . دهددرخور از ادبیات اسالمی معاصر ارایه می
گرایـی   در نیمۀ اول قرن بیسـتم در مقابـل واقـع     اند کهگرایی سوسیالیستی یا خوشبینانه دانسته واقع

هـاي ظـاهري    رغم برخی شباهتعلی. در شوروي شکل گرفته بود، انتقادي یا بدبینانۀ اروپاي غربی
ایـن دو مکتـب در اندیشـه و    » یواقع گرایی سوسیالیسـت  «و  »گرایی اسالمی واقع«میان دو مکتب

در مقالۀ حاضر سعی شده اسـت بـا روش تحلیلـی    . هایی اساسی با یکدیگر دارند تفاوت، بینی جهان
تفسیر "،  "خوش بینی"،  "انسان"،  "خداوند"نگرش دو مکتب یادشده به مضامینی همچون ، پژوهشی

ارزش و  "و  "وة برخورد با مخالفانشی"،  "هاي معنوي تفسیر پدیده"،  "طبیعیو  هاي اجتماعی پدیده
استخراج و  تحلیـل و بررسـی   ، ها و تبیین حوادثالي گفت و گوي شخصیت از البه "جایگاه مردم

  .هاي این دو مکتب ادبی نمایان شود گردد تا تفاوت دیدگاه
  .نجیب الکیالنی، عذراء جاکرتا، اسالمی و سوسیالیستی گرایی  واقع: واژگان کلیدي

                                                             
 .zoodranj_s@yahoo.com: ایمیل ).نویسنده مسئول(استادیار دانشگاه بوعلی سینا . 1

 .mirzaeifaramarz@yahoo.com: ایمیل .استاد دانشگاه بوعلی سینا. 2

  .taebehamiriyan@yahoo.com: ایمیل .دانشجوي دکتري دانشگاه بوعلی سینا. 3
 28/12/1393: تاریخ پذیرش  8/9/1393: تاریخ دریافت
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  مقدمه
وي . اي مـذهبی متولـد شـد    م در خانواده1931یب الکیالنی نویسندة مسلمان مصري در سال نج

المسـلمین   دلیل عضویت و فعالیت در گروه اخوان تحصیالت خود را در رشتۀ پزشکی ادامه داد و به
او نگارش داستان را به طور جـدي  . در دورة حکومت جمال عبدالناصر دو بار دستگیر و زندانی شد

وي را باید از ) 231-230: 1985، الکیالنی.  (دان آغاز نمود و جوایز ادبی متعدد دریافت کرددر زن
اإلسـالمیۀ و المـذاهب    " :هاي نقدي مانند پییشگامان ادب اسالمی معاصر دانست که  با نوشتن کتاب

ـ  "، "رحلتی مع األدب اإلسالمی "، "مدخل إلی األدب االسالمی "، "األدبیۀ و  "المیۀحول القصـۀ اإلس
  . نقشی مؤثر در  تبیین نظریۀ ادب اسالمی در دوران معاصر داشته است"حول المسرح اإلسالمی

هـاي   و رمـان ...) و ، تـاریخ اسـالم  ( تاریخی، سیاسی -هاي وي شامل موضوعات اجتماعی رمان
برخی گردد و در  اوضاع مصر تبیین می، هاي اسالمی معاصر در تعدادي از رمان. اسالمی معاصر است

تاریخ معاصـر آن هـا بـه    ، و مبارزات ملت هاي مسلمان دیگر کشورها و به عبارتی مسایل، دیگر
 167کیالنـی در ایـن رمـان    .از همـین دسـته اسـت    "عذراء جاکرتا"رمان، تصویر کشیده می شود

را ترسیم م 1965 نیمۀ دوم سالکشور اندونزي در  اجتماعی -یحوادث و رویدادهاي سیاس اي صفحه
اعضاي  -1: عبارتند از، گیرند دو گروه مهم که در این رمان رو در روي یکدیگر قرار می. ندمی ک

  .اعضاي حزب سوسیالیستی -2حزب اسالمی 
خواهـد تفـاوت عمیـق نگـرش اسـالمی بـا نگـرش        رسد کیالنی در این داستان می به نظر می

تحقیق حاضر بر آن اسـت بـا   از این رو . اجتماعی نشان دهد مسایلسوسیالسیتی مارکسیستی را به 
از طریق بررسی عملکرد ، گرایی سوسیالیستی گرایی اسالمی و واقعهاي دو مکتب واقع تبیین ویژگی

ها و اختالف نظرهاي این دو مکتـب در تعـدادي از    به تفاوت، هاي رمان و گفت و گوي شخصیت
  . مفاهیم مهم و اساسی پی ببرد و دالیل آن را بیان نماید

  تحقیق پیشینۀ -1
توان به مـوارد زیـر    ها می تحقیقاتی صورت گرفته است که از جمله آن، دربارة نجیب الکیالنی

  :اشاره نمود
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، اثر حلمی محمـد القـاعود   "الواقعیۀ االسالمیۀ فی روایات نجیب الکیالنی؛ دراسۀ نقدیـۀ  "کتاب-
؛ ۀ البلعوطی لنجیب الکیالنیمملکقد کتب؛ ن"مقالۀ  - .1415، منشورات رابطۀ االدب االسالمی المعاصر

نجیـب  "مقالۀ -.1419جمادي اآلخر، مجلۀ المسلم المعاصر، اثر حلمی محمد القاعود، عرض و تحلیل
–. 1996، 23شمارة ، المشکاةمجلۀ ، اثر محمد حسن بریغش "الکیالنی رائد القصۀ االسالمیۀ المعاصرة

هاي اخیر  ویژه در سال در ایران نیز به. دین خلیلاثر عمادال "االسالمیۀ فی روایۀ عمالقۀ الشمال "مقالۀ 
  .کنیم هایی در رابطه با کیالنی به نگارش درآمده است  که  به چند مورد اشاره می پژوهش
بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب الکیالنی در داستان نویسی اسالمی  "- :هـا  نامه پایان -الف

– .اثر اشـرف بصـیري  " داستان هاي نجیب الکیالنی واقع گرایی در "- .معاصر اثر صدیقۀ زودرنج

، شخصیت پردازي زن در ادبیات داستانی نجیب الکیالنی؛ بررسی موردي سه رمان لیالی ترکسـتان "
اثر  "بررسی عناصر داستانی رمان الطریق الطویل"– .اثر شهال زمانی "عمالقۀ الشمال و عذراء جاکرتا

  .اثر زینب بیگی بروجنی "الطریق الطویلنقد اجتماعی رمان "– .مهري خیري زاده
هاي کوتاه نجیب الکیالنی بـا اسـتناد بـه مجموعـۀ داسـتانی       رئالیسم در داستان ": مقـاالت -ب

هـاي اسـالمی نجیـب     استعمارسـتیزي در رمـان  "–. اثر انسیۀ خزعلی و اشـرف بصـیري   "الکابوس
عنصر درونمایه در رمان الطریـق   بررسی وتحلیل "– .الدین عبدي و شهال زمانی اثر صالح "الکیالنی

  .نوشته زهرا افضلی و مهري خیري زاده "الطویل اثر نجیب الکیالنی
تقابـل  ، هـا  یـابیم در هـیچ یـک از آن    با دقت در عناوین پژوهش هاي ارزشمند یاد شده درمی

ـ  -هاي کیالنی هاي دو مکتب رئالیسم اسالمی و رئالیسم سوسیالیستی در  رمان اندیشه ان از جملـه رم
با توجه به این مسأله و نیز اهمیت شناخت . مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است -"عذراء جاکرتا"

  .رسد انجام تحقیق حاضر ضروري به نظر می، هاي ادبیات اسالمی با دیگر مکاتب ادبی تفاوت اندیشه

  واقع گرایی -2
در ، دیگر مکاتب ادبی جهانترین مکتب ادبی در مقایسه با  به عنوان قوي )Realism(رئالیسم 

ترین تعهد را نسبت به انسان در قبال به تصویر کشیدن چهرة واقعی و عینی  طول تاریخ همواره بیش
م به بعد با آثار نویسندگانی بزرگ همچـون  1830 این مکتب ادبی از حدود. زندگی  او داشته است

 1850هاي  از شد و در حد فاصل سالدر انگلستان آغ» دیکنز«در فرانسه و » استاندال«و » بالزاك«



 فصلنامه ادبیات دینی هفتمشماره 
 

10 

 

این مکتب ادبی عـالوه بـر تجسـم    . م به جریان غالب  و مسلط  ادبی در دنیا تبدیل گشت1890تا 
به کنه  و اعماق  واقعیت و کشـف ابعـاد مسـایل    ، واقعیت و شرایط زندگی و سرنوشت تلخ انسان

کند  تعریف می» در تمدن جدید، روزانسان ام«شانفلوري رئالیسم را . کند زندگی بشري نیز نفوذ می
کشـف و ارائـۀ   یعنی  رئالیسم :گوید و موپاسان نیز صورتی دیگر از این تعریف ارایه می دهد و می

  )278 /1  :1376، سیدحسینی( .آنچه انسان معاصر واقعاً است
: 1984 ،الطاهر(، رئالیسم که پس از رمانتیسم و در مخالفت با اصول و قواعد آن پا به عرصه نهاد

، بـه ایـن ترتیـب   . بیانگر عالقه و تمایلی بنیادین نسبت به شیء و موضوع خارج از ذهن است) 28
روابـط  ... م زندگی انسان در جامعـه مطالعه و تجس، تحلیل اجتماعی« رئالیسم عبارت است از ةجوهر

د بـه  تأکیـد دار ایـن مکتـب    )9: 1362، سـاچکوف ( .»و ساختمان خود جامعه، میان فرد و جامعه
 »ها بپردازد بی عدالتی و ستمگري، توصیف واقعیات تلخ و مناظر زشت زندگی اجتماعی همچون فقر

شـر و بـدي    ، بر اساس این مکتـب .و با عینک بدبینی  به زندگی بنگرد  )2/61 :1389، زرشناس(
، ندورم( .از  خوش بینی و آرمان گرایی است اساس زندگی است و بیم و بدبینی براي بشر سزاوارتر

رئالیسم اروپایی واقعیت مبتنی بر منفی نگري و تمرکز بیش ، با توجه به مطالب یاد شده) 86: 1957
عاملی در سوق دادن جامعه به ، از حد  بر نکات غیر مثبت  را مورد توجه قرار می دهد که این مسأله

  .سمت نومیدي ها و سبب سرخوردگی افراد خواهد بود

  یگرایی سوسیالیست واقع -3
در قرن بیستم و در قلمرو هنـر و ادبیـات در اتحـاد     )Social Realism( یرئالیسم سوسیالیست

به دنبال انقالب اکتبر ، جماهیر شوروي و نیز در همۀ کشورهایی که اقمار شوروي شمرده می شدند
 ي ایـدئولوژیک شالوده«رئالیسم سوسیالیستی . اي رسمی پدید آمدبه عنوان مکتب و آموزهم 1917

 »نو در تکامل روش رئالیسم به شمار مـی رود  ۀ کیفیمرحل ةادبیات جدید عصر ما است که نمایند
اجتمـاعی   مسـایل بـا تجسـم   ، در ادبیـات جهـان  ، رئالیسم سوسیالیستی« ).284: همان، ساچکوف(

، لیسـتی ناپذیر روابط جدید سوسیا کنندة تکامل تاریخی و نشان دادن پیدایش و تکامل اجتناب تعیین
اي اي عادالنه بـر شـالوده  تواند بر موانع ترقی اجتماعی چیره شود و جامعه ثابت کرده که انسان می

نـام محتمـل    »رمانتیسم انقالبـی «بنا به اعتقاد ماکسیم گورکی ).  350، همان( »منطقی پدید آورد
تنها ترسیم نقادانه توان آن را بر رئالیسم سوسیالیستی اطالق نمود که هدفش نه  دیگري است که می
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پیشبرد کار تحکـیم دسـتاوردهاي انقـالب در حـال حاضـر و ایجـاد تصـور        ، تر گذشته بلکه بیش
  )94: 1375، گرانت( .تري از اهداف شکوهمند آیندة سوسیالیستی است روشن

رئالیسـم   :معتقـد اسـت  ، هـاي مارکسیسـتی دارد   منتقد ادبی که خـود گـرایش  ، تري ایگلتون
بـر  . ایجـاد شـد  ... گورکی و، استالین توسط )م1934(گرة نویسندگان شوروي در کن یسوسیالیست

فراهم آوردن تصویري حقیقـی و مشخصـاً تـاریخی از    ؛ وظیفۀ نویسنده، هاي این افراد اساس آموزه
لۀ دگرگونی ایدئولوژیکی و پرورش و أمسنویسنده باید و  استدر حالت تحول انقالبی آن ، واقعیت

  )66-65 :1383، ایگلتون(  .رتو روحیۀ سوسیالیستی را در نظر بگیردتعلیم کارگران در پ
یکی از فیلسوفان اجتماعی و منتقدان ادبی نئومارکسیست در توصـیف رئالیسـم   ، لوکاچ جورج

رئالیسـم سوسیالیسـتی را مبتنـی بـر ارایـۀ دورنمـایی از جامعـۀ        ، سوسیالیستی با بینشی خوشـبینانه 
او مـدعی  . هسـتند  هکه از درون مشغول ساختن این جامع داند می سوسیالیستی و توصیف نیروهایی

بایـد  ، نویس رئالیست براي ارایۀ تصویر درست تـاریخی و ارزیـابی درسـت آینـده     است که رمان
رئالیسـم  ، از سـوي دیگـر   )127: 1349، لوکـاچ . (را مورد توجه قـرار دهـد   دورنماي سوسیالیسم

هاي امید را در رهایی و  انگیزه، حتی در ترسیم شر و سیاهی ؛سازد  نویسنده را وادار می یسوسیالیست
، ها باز بگذارد بینی را در شدیدترین موقعیت هاي خوش ها زنده نگه دارد و روزنه گسستن آن تیرگی

  )225: 1378، رجایی( .ت منتهی گرددتی به سستی و ضعف اثر در آن وضعیگرچه چنین حال
تر را به ذهن متبادر  مفاهیمی عمیق، ئالیسم سوسیالیستیدقت در مجموعۀ تعاریف ذکر شده از ر

طـور   دهند و به هاي معنایی و مبنایی این مکتب ادبی را تشکیل می کند؛ مفاهیمی که همان مؤلفه می
هاي مبارزاتی و حماسی زندگی مردم البته بر مبناي ارایۀ تفسیري  ترسیم جلوه- 1:خالصه عبارتند از

بینانه در اثر  ارایۀ تصویري خوش -2ها؛  سیستی و ماتریالیسم تاریخی از آنمنطبق با ایدئولوژي مارک
هـاي   ارایۀ تصویري تحریف شده و خرافی از حقایق معنوي و وجوه متعالی هستی و انسان -3ادبی؛ 

تـالش   -4مذهبی که جوهر ماتریالیستی و اومانیستی رئالیسم سوسیالیستی قادر به درك آن نیست؛ 
ها  بشري که همۀ انسان جامعۀ» متکامل«امعۀ سوسیالیستی به عنوان صورت نهایی و در جهت ارایۀ ج
در نگـاه  ...»کار«ستایش مفهوم مدرن -5اي جبري در مسیر تحقق آن قرار دارند؛ و جوامع به گونه

تنها در مفهوم مکانیکی آن و بـه عنـوان   » کار«، رئالیسم سوسیالیستی به تبع تفکر اومانیستی مدرن
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ی در تقابل استیال جویانه بر طبیعت بوده و از این جهت با صبغه و ماهیتی تکنیکـی تعبیـر و   نیروی
  )71: همان، زرشناس( .شود تفسیر می

گرایـی   مـردم ": انـد مکتب رئالیسم سوسیالیستی را غالباً واجد چهار رکن عمده دانسته، منتقدان
کنـد   ئالیسم نیز هست؛ زیرا ایجاب مـی مایۀ ر گرچه ترجمان جان. عمدتاً ناظر بر جنبۀ تکنیک است

گرایـی و   مسـلک  ...اي سـنتی واضـح باشـد   ساده و به شـیوه ، که آثار ادبی به نحوي عامه پسندانه
چـون و چـراي    ناظر بر محتواي ایـدئولوژیک رئالیسـم سوسیالیسـتی و تـرویج بـی     ، گرایی حزب

آفرینـی مسـتقیم واقعیـت     زگرایی رئالیسم را در حکم بـا  سنخ ...هاي حزب کمونیست است سیاست
منـد و نظـام یافتـه تبـدیل      به نحوي که رئالیسم به گزینش قاعـده ، کند دستخوش تغییر می، مشهود

  )  87-86: 1386، ویلیامز( ."شود  می
نتایج شویم که  متوجه می آن در طول حیات تیبا نگاهی به حرکت و عملکرد رئالیسم سوسیالیس

توان بـه شـرح    ها را می اي از آناست که پاره ییب و نقاط ضعفداراي معا حاصل از این عملکردها
نظریـۀ فلسـفه در زمینـۀ    » ماتریالیسم دیالکتیک«ها مبتنی بر  تفکر سوسیالیست-:الف. زیر برشمرد

هاي هستی بن و منشأ  و همه صورت است» ماده«باشد که بر اساس آن بنیاد هستی  الطبیعه می مابعد
دیدگاه سوسیالیسم حقیقت عبارت است  در: »گرایی حسی«-ب )327  :1363، مطهري( .مادي دارند

تنها چیزي مطابق با واقع است که ، شود و به عبارتی حس با خارج پیدا می ۀاز هر آنچه که از مواجه
-ج )61 :تـا  بـی ، مطهـري . (آن چیز خطا اسـت ، از طریق حس شناخته شود و در غیر این صورت

و » واقعیـت «یالیستی موجب شده کـه درکـی محـدود و سـطحی از     بندي آن به اومانیسم ماتر پاي
تفسیر غلـط و تحریـف    -ددر این رویکرد به عنوان اصل و محور مطرح شود؛ » واقعیت اجتماعی«

در چارچوبی اومانیستی و ماتریالیستی و لذا نـاتوانی از درك و فهـم و تبیـین    » انسان«شده آن از 
خدمتگزاري آن براي بوروکراسی حاکم بر حزب و دولـت   -:؛ روجوه معنوي و قدسی عالم و آدم

هـاي عینـی در    هاي اجتماعی و واقعیت گر آن در تفسیر پدیده شوروي و به تبع آن نگرش تحریف
پایۀ مارکسیستی از بشر و نیز جریان حرکت و فلسفه و حکمت تاریخ  غلبۀ تصویر بی -: ز اثر ادبی؛

بشر که در نهایت  بهیک سویه و مغرضانه ، واقعی غیرموجب شده است که نگرشی ، در این رویکرد
بـر ایـن   ، در خدمت آمال فرهنگی غرب مدرن قرار داشته و به تبع آن منحط و تبـاهی آور اسـت  

توان به این نکتۀ اساسی پی برد که  می، بنا برموارد فوق )72 :همان، زرشناس. (رویکرد حاکم شود
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بـا  ، مکتب رئالیسم سوسیالیستی مشـاهده مـی شـود    آنچه در نگاه نخست دراصول و  دیدگاه هاي
عملکرد واقعی صاحبان این مکتب متفاوت بوده و گویی برخی از اصول اولیه همچـون توجـه بـه    

  .ها قرار گرفته است در خدمت منافع سردمداران آن، طبقات پایین جامعه

  گرایی اسالمی واقع -4
صر از نیمۀ دوم قرن بیستم در ادبیات عربـی   هاي  ادبی معا ادب اسالمی به عنوان یکی از جریان

ویژگی بارز ادبیات اسـالمی  ، ها گرایی و تبیین واقعیت در حقیقت واقع. رو به رشد و گسترش نهاد
، هایی دارد اگرچه شباهت است؛ اما مسلم است که رئالیسم اسالمی با رئالیسم اروپایی و سوسیالیستی

ها نیز درآن است که  مضـامین موجـود در    منشأ این تفاوت. هایی اساسی می باشد اما داراي تفاوت
  .ادبیات اسالمی برگرفته از جهان بینی اسالمی است

التعبیرُ الجمیل عن الکونِ و الحیـاةِ و   هو": در تعاریف ارایه شده از ادب اسالمی چنین آمده است
، تعبیري زیبا از هستی«) 6  :1987، قطب. ("االنسان من خالل تصورِ االسالم للکونِ و الحیاةِ و االنسانِ

 ۀِتعبیرٌ جمالی مؤثرٌ بالکلم"و  ».زندگی و انسان است، زندگی و انسان  از خالل نگرش اسالم به  هستی
از ، واسطۀ کالم تعبیري زیباشناسانه و اثرگذار به« )64: 2007، خلیل. ("عن التصورِ اإلسالمی للوجود
التی ینفعل بها المسلم و  ۀو التعبیرُ الموحی عن قیم االسالمِ الحیه"و نیز » بینش اسالمی نسبت به هستی
و بین ، و اإلرتباطات فیها بین االنسانِ و اهللا تعالی و بین االنسانِ و الکون ةتنبثقُ عن تصور االسالمِ للحیا

می اسـال  ةتعبیري الهام بخش از ارزش هاي زند«) 5: 1986، الحسناوي. (»بعضِ بنی االنسان و بعضٍ
ها بـا   و رابطۀ انسان، انسان با هستی، است که از نگرش اسالم به زندگی و روابط میان انسان با خدا

از تعاریف فوق چنین  ».پذیرد ها اثر می و شخص مسلمان نیز  از این ارزش، گیرد یکدیگر سرچشمه می
  .رود یپایه و اساس رئالیسم اسالمی به شمار م، بینی توحیدي آید که جهان دست می به

بینی خداوند متعال وجود نامحدود و واقعیت مطلق است؛ بر همۀ اشیا احاطـه دارد؛   در این جهان
تدبیر و حکمت او در همۀ ، آثار عنایت. هیچ زمان و مکانی از او خالی نیست و مثل و مانندي ندارد

رسد کـه از   یبه نظر م  اي که سراسر هستی نظامی یکپارچه ساري و جاري است به گونه، موجودات
اي از جانب  قضا و قدر پدیده، در چنین نظامی )83: تا بی، مطهري. (کند اراده و مشیت او تبعیت می

بلکه در ، رود اي که نه تنها عامل محدودیت انسان به شمار نمی پدیده؛ خداوند و تحت ارادة او است
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. ري با این پدیدة الهی نـدارد گونه درگی شود و انسان مؤمن هیچ نهایت به سعادت واقعی او منجر می
. نگرشـی خوشـبینانه و سـازنده اسـت    ، از همین روست که نگرش اسالم به زنـدگی ) 271 :همان(

سازنده است؛ چون اصالح را بر نابودي و . داند خوشبینانه است؛ زیرا شر و بدي را اصل و اساس نمی
  )53: 1963، الکیالنی. (ویرانی مقدم می دارد
منصفانه و ، ها در نقد این واقعیت، و مشکالت جوامع بشري مسایلپرداختن به  رئالیسم اسالمی با
درگیري بین . دهد هاي حزبی مورد حمله قرار نمی دلیل گرایش افراد را به. کند بدون اغراق عمل می

در حقیقت ایمان به یاري خداوند ،  امید و آرزو در این مکتب. شمارد طبقات گوناگون را مجاز نمی
، در این دیدگاه. شود در آن نفی می، دور از واقعیت بدبینی و نیز خوش بینی به. شرایطی استدر هر 

اي نیست؛ زیـرا در   شود و خاص طبقه خیر و شر در میان تمام طبقات و عموم مردم جامعه یافت می
از  و غلبۀ هر یـک  )17: 1994، القاعود( خیر و شر وجود دارد، نفس تمام افراد بشر از هر طبقه اي

 أَفْلَح وتَقْواها قَد فُجورها سواها فَأَلْهمها وما ونَفْسٍ ":این دو بر دیگري به  صاحب نفس بستگی دارد
و سوگند بـه روح آدمـی و آن کـس کـه آن را     «) 10-7/شمس("دساها  منْ خَاب زکَّاها وقَد منْ

که هر کس ، را به او الهام کرده است] شر و خیرش[سپس فجور و تقوایش، آفریده و موزون ساخته
رستگار شده و آن که نفس خویش را با معصیت و گناه آلـوده  ، نفس خود را پاك و تزکیه کرده

  ».نومید و محروم گشته است، ساخته
نمایی  کشد؛ اما به بزرگ ادبیات اسالمی نیز هر دو واقعیت فوق را در وجود انسان به تصویر می

، شـود  هاي نفس که از حس حیوانی وي ناشی می و لحظات ضعف بشر در برابر وسوسه موارد منفی
، قطـب (ها را تنها به عنوان یک واقعیت جهت عبرت پذیري بیان مـی کنـد    نمی پردازد؛ بلکه آن

ها  منظور درك صحیح و رهایی یافتن از آن به، و چنانچه بر روي این موارد تمرکز کند) 54: 1987
  )34: 1407، الکیالنی. (ها به آن پرداختن تراشی جهت  وجیه و بهانهاست نه براي ت

و همین رسالت اخالقی سـبب  . رئالیسم اسالمی حتماً داراي رسالت اخالقی است، از سوي دیگر
پیروز و عادل در آثار ، هاي قوي همراه طبقات و گروه شود تا طبقات مستضعف و مظلوم جامعه به می

با توجه به موارد فـوق درمـی    )19: همان، القاعود. (ررنگ داشته باشندحضوري پ، ادبی این مکتب
هاي  نقطۀ مخالف دیدگاه رئالیسم غربی و سوسیالیستی است و افراط و تفریط، یابیم که دیدگاه اسالم

  .در نگرش اسالمی  جایی ندارد، ها موجود در این دو مکتب در رابطه باچگونگی تبیین واقعیت
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    عذراء جاکرتاخالصۀ داستان  -5

دختر حاجی محمد ، فاطمه. است» فاطمه«قهرمان این داستان یک دختر دانشجوي مسلمان به نام 
او در کنفرانس ها و سخنرانی هـاي رهبـران و   . نمونۀ کامل یک دختر آگاه مسلمان است، ادریس

ـ حامیان حزب کمونیست در اندونزي شرکت می کند و با  دقت در سخنان و اندیشه بـا  ، انهاي آن
. دارد ها بر می هاي غلط و به ظاهر اسالمی آن شجاعت تمام زبان به انتقاد می گشاید و پرده از اندیشه

است که از نفـوذ اجرایـی بـاال    » عیدید«اي نظامی به نام فرمانده، یکی از رهبران حزب کمونیست
اري آزادي و اعطاي حقوق هاي اسالمی و خواهان برقر عیدید ظاهراً داراي اندیشه. باشد برخوردار می

وي این گونه نیست و به هیچ کدام از اصـول اسـالم   ، و مزایاي طبقۀ کارگر است؛ اما در واقع امر
یک روز فاطمه در جلسـۀ سـخنرانی   . رابطۀ نامشروع دارد، اعتقادي ندارد و با زنان و دختران حزب

عیدیـد را در مـورد   ، رهطـی یـک منـاظ   ) سازمان کمونیسـتی زنـان  (» قیروانی«عیدید در سازمان 
کشاند و به همین جهت  اسالم و حتی طبقۀ کارگر در جامعه به چالش می مسایلهایش دربارة  اندیشه

  . پروراند عیدید فکر انتقام او را در سر می
ابوالحسن . گذارد هاي خود به نام ابوالحسن قرار ازدواج می فاطمه در دانشگاه با یکی از همکالسی

بـوده ومخـالف   ) بزرگتـرین حـزب انـدونزي   (» ماشـومی « عضو حزب اسالمی همچون پدر فاطمه
حـاجی  (پدر فاطمه . ها در این سرزمین است هاي سیاسی کمونیست کارانه و فعالیت هاي فریب اندیشه

پرده از افکار شوم و اندیشه هاي آنان ، ها در اندونزي است که نگران سلطۀ کمونیست) محمد ادریس
ها حاجی محمد ادریس را در  کمونیست. سازد قعی آن ها را براي مردم هویدا میبرمی دارد و چهرة وا

برند و بسیار مورد شکنجه و آزار قـرار   کنند و به یک زندان مخفی می یکی از سفرهایش دستگیر می
یکی از اعضاي حزب کمونیست در سازمان  قیروانی و » جمیله«فاطمه براي آزادي پدر به . دهند می

ه عیدید نیز  متوسل می شود؛ اما عیدید با وجود پافشاري همسرش تانتی باز هم اهمیتی به پس از آن ب
فاطمـه بـا   . شـود  ها دستگیر می در همین هنگام ابو الحسن نیز توسط کمونیست. دهد این مسأله  نمی

 مشغول بـه ، شناخت اي که از طریق پدرش آن را می تحمل فشارهاي  روحی فراوان در دفتر  روزنامه
هـاي   ها  آشفته است و درگیري اجتماعی کشور به دلیل نفوذ کمونیست -اوضاع سیاسی. شود کار می
هاي زیادي از جمله محل کار فاطمه توسط  مکان، در آستانۀ کودتا. روز رو به افزایش روز بهخیابانی 

، سـوکارنو ها که از حمایـت   کمونیست م1965سرانجام در سی ام ایلول . شود ها ویران می کمونیست
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آنان در ابتـدا بـا تأییـد    . کنند عملیات کودتا را شروع می، برخور دار هستند، رئیس جمهور اندونزي
کشند تـا کودتـا    می، سوکارنو  عدة زیادي از فرماندهان نظامی ارتش را که مخالف کمونیسم هستند

رند و در صـبحگاه  گی هاي دولتی را به دست می سپس بسیاري از اماکن و سازمان. دچار مشکل نشود
که بسیاري از –اسالمگرایان . از طریق رادیو خبر پیروزي کودتا را اعالم می کنند م1965اول اکتبر 

در . بینند همه چیز را پایان یافته می -برند سر می ها به آنان کشته شده اند و شماري فراوان نیز در زندان
شـهر  ، یون که از ترور جان سالم بدر برده بـود این میان یکی از فرماندهان ارتش به نام ژنرال ناسوت

باندونگ را به عنوان مقر خود قرار می دهد و با حمایت مردم ازجمله حزب اسالمی ماشومی کودتاي 
زنـدانیان مسـلمان  از   . نقش فاطمه نیز ستودنی است، دهد که در این بین ها را شکست می کمونیست

بسیاري از فرماندهان . شوند ها آزاد می هاي کمونیست نجمله حاجی محمد ادریس و ابوالحسن از زندا
-فاطمه به همراه عده. گریزند گذارند و هر کدام به گوشه و کناري می و طراحان کودتا پا به فرار می

خبـر  . کننـد  که او را در یک روستاي دور افتاده پیـدا مـی   اي به جستجوي عیدید می پردازند تا این
یکی از افـراد حـزب کمونیسـت کـه فاطمـه را      . شود همه جا پخش میدستگیري و اعدام عیدید در 

نقشۀ قتل او را  طرح ریـزي مـی کنـد ودر    ، شناسد و از نقش او در کشته شدن عیدید آگاه است می
أندونیسـیا ورود    و فـی ":رسـد  نهایت فاطمه توسـط طرفـداران حـزب کمونیسـت بـه شـهادت مـی       

وعاد ابوالحسن و عاد حـاجی محمـد   .. لشوك و الورود األزلیۀقصۀ ا.....لکن مع الورود أشواك.....جمیلۀ
سقطت عذراء جاکرتـا شـهیدة و فـی یـدها وردة     .......لکن فاطمۀ لم تعد إال فی صندوق خشبی..إدریس

، هایی زیبا هست؛ اما به همـراه گـل   گل، در اندونزي «) 16: 1984، الکیالنی( ."...حمراء ذات أشواك
ابوالحسن و حاجی محمد ادریس هر دو بازگشـتند؛ امـا   ...ازلی گل و خار خار هم وجود دارد؛ داستان

دوشیزة جاکارتا شهید شد در حالی که گل سرخ خـارداري در  . فاطمه برنگشت مگر در درون تابوت
  ».دستش نمایان بود

  "عذراء جاکرتا"هاي اسالمی و سوسیالیستی در رمان  تقابل اندیشه -6
موجود در رمان که بیانگر دیدگاه هـاي دو مکتـب رئالیسـم    در این بخش مهم ترین مضامین 

  .مورد بررسی قرار می گیرد، اسالمی و رئالیسم سوسیالیستی است
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  خداوند: 6-1
در نگرش اسالمی به عنوان آفریدگار و پروردگار هستی و منشأ تمام تحوالت است؛  "خداوند"

ار تنزل می یابد و حتی نادیـده انگاشـته   نقش خداوند در زندگی بشربسی، اما در دیدگاه سوسیالیستی
  .این مسأله در اعمال و گفت و گوهاي شخصیت هاي داستان به خوبی قابل مشاهده است. می شود

کنندة وي در برابر  رهبر حزب کمونیست اندونزي پس ازاعتراض فاطمه به سخنان گمراه، عیدید
إنی أطالب بتحقیـق  ..ی السموات و األرضهللا ما ف": گوید جهت فریب افکار  مخاطبان می، دانشجویان

من خواهان ..از آن خداوند است، ها و زمین است هر آنچه در آسمان«) 15:همان( ؛"...عدالۀ االسالم
رئیس جمهـور  ، خصوصی با سوکارنو ۀاما همین شخص در جلس» تحقق یافتن عدالت اسالمی هستم

ایمان به مادیات و بی اعتقادي بـه خداونـد   عقیدة واقعی خود را که همان ، پیش از کودتا، اندونزي
گرایـی   به وضوح بیان می کند و دستورهاي مارکس را که اصول آن مبتنی بر ماده و مـادي ، است
  :شمارد مقدسات حقیقی می، است

من تنها به نیروي مادي که در اختیار « "..أنا ال أومنُ اال بالقوة المادیۀ التی أمتلکها":عیدید
  »یمان دارما، من قرار دارد
  »اماآن ها به خداوند ایمان دارند! عیدید« "و هم یؤمنون باهللا یا عیدید":سوکارنو

ماده . خدا که ماده نیست« "والمادة الحقیقیۀ الوحیدة التی تتشکل و تؤثر.. اهللا لیس مادة"-
  .»گذارد یابد و تأثیر می واقعی فقط چیزي است که تجسم می

 "..اقرأ کتاب رأس المال لمـارکس و کـأننی فـی خلـوة صـوفیۀ      إنی..لَشد ما أحب الفلسفۀ"-
گـویی در  ، کنم مارکس را مطالعه می "سرمایۀ"من وقتی کتاب..دارم چقدر فلسفه را دوست می«

  »خلوتی عرفانی به سر می برم
  ».کتاب مقدس واقعی است، این کتاب«) 108: همان( !!! "..إنه الکتاب المقدس الحقیقی"-

گر ایمان عمیق  ن حاجی محمد ادریس و رییس زندان هنگام بازجویی نیز بیانگفت و گوي میا
نگري تـا   نگري و درك محدود رییس زندان است که این سطحی نگري وي در برابر سطحی وژرف

  :رسد حد تمسخر نیز می
هرچه تو را از سخن « "..کلما أبعدتُک عن الحدیث عن اهللا عدت الیه ثانیۀ ":رییس زندان

  ».گردي دوباره بدان برمی، دارم ر مورد خداوند باز میگفتن د
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  ».او محبوب من است« "إنه حبیبی ":حاجی محمد ادریس
  ».پس باید تو را از این مکان خارج کند« "فلیخرِجک من هذا المکانِ إذن "-
  »مطمئناً« "بالتاکید "-
  »کی؟« "متی؟؟"
کند؛ اما  او بازخواست می. بخواهد هر وقت که« "سبحانه..یسأل وال یسأل..عندما یشاء "

  ».پاك و منزه است چنین خدایی. شود مورد بازخواست واقع نمی
  :گوید می، دهد در ادامه رییس زندان در حالی که دهانش بوي شراب می

او را به همراه ، اگر خدا به این جا بیاید«!! "..إذا جاء اهللا هنا حبستُه معک فی الزنزانۀ"-
  ».تو زندانی خواهم کرد

  :دهد و حاجی محمد ادریس با عصبانیت پاسخ می
   »!چنین مباد!الل شو«) 80-79: همان. ("حاشا هللا..إخرس"-

گر فلسفۀ  دهندة بینش توحیدي اسالم و از سوي دیگر بیان گفت و گوهاي فوق از یک سو نشان
ه همچون تعالیمی در میان تمام هـواداران ایـن   نادرست مارکسیسم در مورد ذات خداوندي است ک

  .اي منتشر شده است مکتب در هر مقام و مرتبه

  انسان: 6-2
. اسـت ) مـادي و معنـوي  (انسان موجودي داراي دو بعد جسمی وروحی، بینی توحیدي در جهان

یات سعادت می یابد و چنانچه معنو، درصدد تربیت بعد معنوي هم برآید، چنانچه در کنار جسم، حال
از سعادت حقیقی باز می ماند؛ امـا  ، را به کناري نهد و جسم و ماده را در وجود خویش تقویت کند

نمونه هایی از دید گاه . رئالیسم سوسیالیستی نقطۀ مخالف این نگرش را به پیروان خود القا می کند
  :هاي یاد شده در داستان عذراء جاکرتا از این قرار است

نام انانج به بهانۀ فراري دادن حاجی محمد  که زندان بان کمونیست بههنگامی ، در مورد نخست
با این که حاجی محمد از اصل ماجرا ، سعی دارد او را به مکانی دیگر ببرد و به قتل برساند، ادریس

از این مسأله ، خاطر این که مبادا با فرار او دیگر زندانیان مورد آزار قرار بگیرند تنها به، بی خبر است
سینصب العقاب علی التعساء الذین یسجنونَ ، ماذا لو هربت ":ماند ورزد و در زندان باقی می تناع میام

، اگر فرار کنم«) 125 :همان( ."أنا لن أترك هذا المکان الی أن یشاءاهللا..وقد یحصدونهم بالرّصاص.. هنا
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هارا با گلوله درو خواهند  و آن.. چه خواهد شد؟ زندانیان بیچاره هدف شکنجه قرار خواهند گرفت
  ».این جا را ترك نخواهم کرد، من تا زمانی که خداوند نخواهد..کرد

چنـین  ، رشد معنویات در وجود او را آشکار می سـازد کـه نتیجـۀ آن   ، این عمل حاجی محمد
در جریـان  ، یکی از اعضاي حـزب کمونیسـت  ، جمیله: این شرح است  نمونۀ دیگر به. ایثاري است

گردد و با شادمانی تمام براي یکی از اعضاي خانه  به خانۀ خود بر می"حلیم"پایگاه هوایی کودتا از 
گوید که با فرماندهان و دیگر مخالفان دستگیر شده و نیز با  از اعمالی بسیار زشت و شنیع سخن می

یـوم العمـر    إنه... ":برند دهند و لذتی فراوان هم از این اعمال حیوانی خویش می اجساد آنان انجام می
بعضـها أخجـلُ   ، کان زعیم فصیلَتنا ینهال علیه ضربا ثم بدأ فی تقطیع أجزاء خاصۀٍ منه.... الذي ال ینسی

.... و أخیرا أُطلقَ النار علی الضحیۀ ثالثَ مرات فسقط أرضا ولم یمـت .. کان شیئا مثیرا رائعا....من ذکره
روز بی نظیـر بـود   «) 139 :همان. ("ی تتحقّقوا من موتهقفوا فوق جثته ک: فقام أحد االشخاص و قال

رهبر باند ما او را به باد کتک گرفت سپس شروع به تکه تکـه   ....که آن را فراموش نخواهم کرد
چیز جالب .... کردن اعضاي خاصی از بدن او نمود که خجالت می کشم تعدادي از آن ها را نام ببرم

به زمین افتاد اما .سه بار قربانی را با گلوله مورد هدف قرار دادند در نهایت هم .و هیجان انگیزي بود
افرادي » .روي جسمش بایستید تا از مرگش مطمئن شوید: یکی از افرادمان برخاست و گفت. نمرد

همان کسانی هستند که از تزکیۀ بعد معنوي وجود خـود  ، زنند که به راحتی دست به این اعمال می
آن «) 179/أعراف( "اولئک کاألنعام بل هم أضل "مصداق، به فرمودة قرآن کریماند و بنا  غافل مانده

  ». باشند ها همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر می
نقـش خداونـد در تعیـین    ، در تفکر رئالیسم سوسیالیستی با انکار مبـدأ و معـاد  ، از سوي دیگر

 م امـور خـود  نهایی براي انجام تمـا شود و این انسان است که  به ت سرنوشت انسان کامالً منتفی می
گیرد و تمام مسیر زندگی را تعیین و تعریف می کند و خداوند هیچ نقشی در سرنوشـت   تصمیم می
ی و موافـق تفکـر   اسـالم  تفکـر  بر خالف، نگرش اومانیستی به انسان این واضح است. انسان ندارد

آثــار  مشــترك تمــام نقطــۀ، اگزیستانسیالیســم الحــادي اســت کــه بــه گفتــۀ یکــی از ناقــدان 
اختیار همه جانبه در رد موانع ، آزادي کامل انسان و محل تالقی همۀ قهرمانان آن، اگزیستانسیالیستی
وي . نمونۀ بارز این تفکر در افکار عیدید قابل مشاهده اسـت ) 37  :1971، خلیل. (این آزادي است

عیدیـد الـذي أمامـک اآلن    ... ":کند خود را خداي غالب بر همه چیز معرفی می، خطاب به همسرش
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سـأکون  . ما معنی کلمۀ إله یا تانتی؟ إنه القوة الخالقـۀ المسـیطرة الجبـارة   . سیکون إله اندونیسیا الجدید
خداي جدید انـدونزي خواهـد   ، عیدید که اکنون در برابر تو است« ) 9: 1984،نیالکیال. ( "کذلک

  » .چیره و توانا؛ من چنین خواهم بود، چیست اي تانتی؟قدرت آفریننده "خدا"مفهوم کلمۀ . بود
کنـد و ارادة   حاجی محمد ادریس را به فـرار مجبـور مـی   ،  در سوي دیگر در حالی که زندانبان

اي  دهـد و خـود را بنـده    او اهمیتی به سخنان وي نمی، شمارد رییس زندان را باالتر از هر قانونی می
أنا رجل طاعنٌ فی السن ":داند ها می ارادهرتر از تمام کند و ارادة خداوند را  ب تسلیم خداوند معرفی می

من مردي سال خورده «) 124 :همان( "ولن أفرَّ حتی یقضی اهللا أمرا کان مفعوال. وقد أسلمت أمري هللا
  » .فرار نخواهم کرد، ر نکندو تا زمانی که خداوند مقد، هستم و امورم را به خدا واگذار کرده ام

  خوش بینی:6-3
برخالف مکتب رئالیسم غربی که معموالً با بدبینی آمیختـه  ، پیش از این نیز اشاره شد چنان که

هم در رئالیسم اسالمی و هم دررئالیسم سوسیالیستی وجود دارد؛ اما تفاوت ، تفأل و خوش بینی، است
شود که با دقت  مواردي از هر دو نوع خوش بینی یافت می، در رمان حاضر.میان این دو بسیار است

  .ها پی برد در این موارد می توان به اندیشه  صاحبان آن
شود که از پـس   هاي داستان شنیده می سخنانی از زبان عیدید و دیگر شخصیت، در موارد متعدد

اند که هنوز پدید نیامده است و در  اي دوخته چشم به آینده، فراوان بینی و خوش خیالی عینک خوش
بلکـه  » منارئالیس« بهاین پدیده از قدانان. اند ایجاد کردهر واقعی اذهان مخاطبان تصویري خیالی و غی

  )68: 1362، پرهام. (کنند تعبیر می» مایده آلیس«
خود را پیامبري ، گوید عیدید در حالی که از آمال و آرزوهاي آیندة خود براي همسرش سخن می

تزاز پرچم هاي قرمز و درخشش با اه، خواند که پس از پیروزي کمونیست و همپایۀ استالین و لنین می
تصاویر وي هزاران جزیره اندونزي را خواهد پوشاند و زادگاهش قبله گاه ، عالمت داس و چکش 

و تتألق المطرقۀ والمنجل فی شوارع جاکرتا و . ستخفقُ الرایات الحمراء ":ران و جهانگردان خواهد شدیزا
و ستتحدث صحف العالمِ عن ....ور لزوجک عیدیدفی آالف الجزر  األندونیسیۀ و ستجدین مالیینَ الص

سأکونُ أحد أنبیاء الشیوعیین الکبار و . الرفیق عیدید کما یتحدثون عن ماوتسی تونج و ستالین و لینین
 )9- 8: 1984 :الکیالنی( ."..قبلۀَ الزوار والسواح)بلیتونغ(سأجعلُ من الجزیرة الصغیرة التی ولدت فیها
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چکش و داس در خیابان هاي جاکارتا و ] عالمت هاي[به اهتزاز درخواهدآمد و  هاي قرمز پرچم«
مشاهده خواهی ، عیدید، هزاران جزیرة دیگر اندونزي خواهد درخشید و میلیون ها عکس از همسرت

، روزنامه هاي جهان نیز از رفیق عیدید سخن خواهند گفت چنان که در مورد  مائو تسه تونگ....کرد
من یکی از پیامبران بزرگ کمونیست خواهم بود و  جزیرة کوچکی . ین  سخن می گوینداستالین و لن

  ».ران و جهان گردان تبدیل خواهم کردیبه قبله گاه زا) جزیرة بلیتونگ(، ام را که در آن متولد شده
. إننی أري کـلّ شـیء أمـامی   .. أُنظري یا تانتی... و أدرك معنی التاریخ ":گوید و درجاي دیگر می

الفقراء یغنون أغنیـۀ قوقازیـۀ   .. و تحیل الورود الصفراء إلی حمراء.. الدماء تصبغ الجزر.. الرایات الحمراء
من مفهوم تاریخ «) 10:همان( ."الکتب المقدسۀ القدیمۀ کلها تتحول إلی أکوام من الرماد..أنظري.. حلوة

جزیره ، خون..پرچم هاي قرمز. ممن همه چیز را در پیش رویم می بین! تانتی نگاه کن...را می فهمم
آوازهـاي زیبـاي   ، فقیـران  ..شود ها را رنگین می کند و گل هاي قرمز به گل هاي زرد تبدیل می

منظـور  » .شود هاي مقدس پیشین به تلی از خاکستر تبدیل می تمام کتاب! ببین. قفقازي سرمی دهند
چـون و چـرا    ند و عقایـد آن را بـی  افرادي هستندکه زیر پرچم مارکسیسم قرار دار، عیدید از فقرا

بـدیهی  . زیرا در نظر وي تمام کتا ب هاي آسمانی به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شـد ، پذیرند می
  .است که در چنین صورتی پیروان این کتب نیز چنین سرنوشتی پیدا خواهند کرد

دیگر را می  خانوادة وي و مسلمانان، حاجی محمد ادریس، در مواردي متعدد، در جهت مقابل
 ":همان امیدواري به الطاف خداوندي و فضل و رحمت او است، بینیم که خوش بینی آنان به آینده 

 )37 :همان( "..سوف نحیا بإذن اهللا حیاة جمیلۀ"و  "ألنها الصدق األزلی..کلمات اهللا أقوي الکلمات
در ، به اذن خداوند«و  »تصدق جاودانه اس، کالم خداوند نیرومندترین کلمات است؛ زیرا این کالم«

  ».آینده زندگی زیبایی خواهیم داشت
عضو حزب اسالمی ونامزد فاطمه در حالی که از اتهامات وارده به فاطمه ، از جانب دیگرابوالحسن

آینده را از آنِ درست کاران و ، در سالن سخنرانی دانشکده، توسط افراد عیدید خشمگین است
را باز پس گیرنده و حافظ میراث گذشتگان و از بین برندة جریان داند و ملت اندونزي  صادقان می

وإنّ الجزر األندونیسیۀَ سوف ، إن الخداع و اإلرهاب لن یدوما إلی األبد ":کند میفریب و ترور معرفی 
فریب و ترور تا ابد دوام نخواهد «) 37:مانه( ".أصالتها و میراثها تُحطِّم التیارات الغریبۀ وتُحافظ علی

هاي وارداتی را از بین خواهد برد و اصالت خویشتن و میراث  جریان، و جزایر اندونزي، ردآو
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بینی غیرواقعی سوسیالیستی و امیدواري  تفاوت میان خوش» .گذشتگان خود را محافظت خواهد نمود
حایز اهمیت این است؛ رهبران سوسیالیسم  ۀواضح است و نکت، منطقی اسالمی در نمونه هاي ذکر شده

در خلوت براي ، اي که دور از چشم مردم در آینده، زدند که پیوسته از حفظ منافع  طبقۀ کارگر دم می
بینند و یا افرادي خاص  کنند و تنها منافع خود را می یا جایی براي ملت باز نمی، کنند خود ترسیم می

ه مصالح تمام ملت توجه ب، دهند در حالی که جوانان مسلمان در امیدواري به آینده را مدنظر قرار می
و چنین امیدي در . اي خاص پندارند نه سردمداران و نه طبقه کنند وآینده را ازآن ملت اندونزي می می

ونرید أن نمنَّ علی الذین استُضعفوا فی  ":امیدواري به تحقق وعدة الهی است که می فرماید، حقیقت
ایم تا بر مستضعفان زمین نعمت  اراده کرده ما« )5/لقصصا( "األرض ونجعلهم أئمۀً ونجعلُهم الوارثین

  ».بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روي زمین قرار دهیم

  هاي اجتماعی و طبیعی تفسیر پدیده: 6-4
هایی بستگی دارد کـه   هاي طبیعی و اجتماعی به اصول و اندیشه هاي گوناگون از پدیده برداشت

تفسیر  "عذراء جاکرتا"هاي رمان  وگفت وگوهاي شخصیتدر عملکردها . بند است فرد به آن پاي
  .هاي اجتماعی و طبیعی نشان دهندة همین مطلب است آنان از پدیده

، مهارگسیختگی و آزاد گذاشـتن آن  ، اي طبیعی است که در اندیشۀ اسالمی پدیده، مسألۀ جنسی
سـاخت؛ امـا دیـدگاه    مواجـه خواهـد     جامعۀ بشري را با پیامدهاي ناخوشایند و مشـکالتی عدیـده  

عیدید در گفت و گو با همسرش این پدیده را یک . نقطۀ مقابل دیدگاه اسالمی است، ها مارکسیست
مسألۀ فیزیولوژیک صرف همچون گرسنگی می داند که در هر کجا و به هر وسیله اي باید برطرف 

یا  ۀسألۀ فسیولوجیۀ بحتإنها م ":جنسی این گونه بیان می کند مسایلوي اندیشه خود را در مورد . شود
ـ  یسد أن البدو  .مکان فی أيکلَ نسان ال بد أن یأفعندما یجوع اإل.. تانتی المعـدة  …ه بـأي طعـام  جوع
مالترح ..این یک مسأله فیزیولوژیک ! تانتی« )84  :1984، الکیالنی(. "..أیضاً  مثل ذلک تماماً والجنس

وسیلۀ هر نوع  باید بخورد و به، ر کجا که باشددر ه، شود هنگامی که انسان گرسنه می. صرف است
مسألۀ جنسی نیز کامالً  . کند معده رحم نمی... باید گرسنگی خود را برطرف کند، خوراکی که باشد

ترسیم شده است که ) بدون روح(انسان تنها یک موجود ارگانیک ، در سخنان فوق» .همین طور است
  .یک نگرش مادي صرف است،  ی به انسانچنین نگرش .هیچ تفاوتی با حیوانات ندارد
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ـ هاي  فطري میان زن ومرد را نادیده گرفته و کسانی را که قا وي از سوي دیگر تفاوت ل بـه  ی
با حالت حق به جانب ، افرادي کهنه اندیش می شمارد و در برابر دانشجویان دانشگاه، تفاوت هستند

لیسـت  ....»فـۀ عحزام ال«و مباديء ، »لسلطانحریم ا«قد سقطت مبادئُ عصر ":کند و فریبنده تکرار می
فلم یصنع للرجل حزاماً للعفـۀ کمـا   ، قطاع کان ظالماًإلا الرجل و عصرُ ن نوع آخر غیر عفۀِالمرأة م عفۀُ

قوانین «  )12 :همان( ."..بین الرجل و المرأة ها أن ال تفرقۀَنا الجدیدة شعاریجب أن تکون حیاتُ، للمرأة
. منسـوخ شـده اسـت    "]بر کمر زنـان [کمربند پاکدامنی] بستن["و  "دشاهیحرامسراي پا "دوران 

دوران فئودالیسم سرشـار از سـتم   . از نوعی دیگر و متفاوت با پاکدامنی مردان نیست، پاکدامنی زن
. براي مردان کمربند عفت ساخته نمی شد بلکه این وسیله فقط براي زنان بود، بوده است که در آن
امـا فاطمـه کـه     "هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجـود نـدارد   ":باید این باشد شعار زندگی جدید ما
درسـت  ، نظر علم را در مورد تفاوت هاي زن ومرد، سخنان او را اشتباه دانسته، مسلمانی آگاه  است

إننا نغالطُ أنفسنا حینمـا نظـنُ أن المـرأة     ":می داند و آن را براي دانشجویان این گونه تبیین می کند
قوةُ عضالتها غیر قوة . هرمونات الرجل غیر هرمونات المرأة. فالعلم یؤکد أنّ لکلٍ طبیعته.. رجل تماماکال

أیمکن أن تکون هذه الحقائقُ کلُها غیرَ ذات موضوع؟؟ أیصح ..وظائفُها الفسیولوجیۀ غیر وظائفه..عضالته
هـذا مـا أریـد أن    .. حماسیۀ غیر العلمإن ّالخطب ال.. أن یکون ذلک الترکیب العضوي والنفسی دون تأثیرٍ

خودمـان را فریـب   ، درواقـع ، پنداریم هنگامی که زن را کامالً مانند مرد می) (13:همان( ."..أؤکـده 
هاي مـرد   هورمون. هاي خاص خود را دارند ویژگی، کند که هریک ایم؛ چرا که علم تأکید می داده

با ، هاي فیزیولوژیک هر یک رد و مسئولیتقدرت عضالنی زن و م. هاي زن تفاوت دارد با هورمون
ها موضوعیت نداشته باشـد؟؟ آیـا درسـت     آیا ممکن است همۀ این واقعیت. دیگري متفاوت است

جـز علـم    هاي شورانگیز چیـزي بـه   است این ترکیب ارگانیک و روانی بدون تأثیر باشد؟ سخنرانی
الیسم سوسیالیستی با نادیده گرفتن رئ» .خواهم بر آن تأکید کنم این همان چیزي است که می. است

در صدد ایجاد برابري بین زن و مرد است؛ اما غافل از این که تساوي در ، هاي یاد شده تمام تفاوت
  .تواند به مفهوم توازن و ایجاد عدالت واقعی در مورد حقوق هر یک از طرفین باشد نمی، عین تفاوت
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  هاي معنوي  تفسیر دین و پدیده: 6-5
تـابعی  ، هاي دینی و اخالقی گیري ها و جهت هاي معنوي و روحی انسان فعالیت، ارکسنظر م در

همگـی تـابع و مطیـع    ، به این ترتیب دین و تمام اصول اخالقی. ها است از شرایط ماتریالیستی آن
پدیده هاي معنوي از جانـب ایـن   ، بدیهی است که در چنین شرایطی. شوند ها می هاي انسان خواهش

  )30:1356، پیتیر. (با دیدگاه مادي و حسی تفسیر خواهد شد افراد تنها
از جانـب  ، ادیان آسمانی که در دوران هاي مختلف  در نجات بشریت نقشی حیـاتی داشـته انـد   

کمونیست ها  به عنوان مانع  پیشرفت و حتی عامل تمام مشکالت و امراض روحی انسان ها معرفـی  
بـان اإلسـتعمار   إ قال لی مهندس هولندي شیوعی":گوید عیدید خطاب به همسرش چنین می. می شوند

یـک مهنـدس   «) 10:همـان . (»مکمتقد الوحیدة فی طریقِ الدین هو العقبۀُ... أي عیدید«الهولندي لبالدنا
تنها مانع در ، دین! اي عیدید: کمونیست هلندي در آغاز دورة استعمار هلند برکشورمان به من گفت

إنمـا  ، المبهم من الجحیم و االلهۀ الخوف نّا ":کند ر جاي دیگر تأکید میو د» برابر پیشرفت شما است
األول عـن السـلبیۀ    و هو المسئولُ، والتردد و الوهن و الجمود، هو مصدر العقد النفسیۀ و األمراض العصبیۀ

چبـزي جـز منبـع    ، ترس مبهم از جهـنم و خـدایان  « )12:همان(. "ی الجزر األندونیسیۀالضاربۀ فی شتّ
مسـئول  ، و همین تـرس .  سستی و رکود نیست، شک و تردید، هاي عصبی ناراحتی، هاي روانی  عقده

؛ اما فاطمـه بـا اشـاره بـه     »هاي گوناگون اندونزي است گرایی در جزیره گري و منفی نخست انفعال
 ولـم یکـن الـدین مخـدراً     ":دهـد  به وي پاسخ مـی ، ها پیروزي مردم مسلمان اندونزي در برابر هلندي

المؤمنون وحدهم هم ....کان مجیئه ثورةً علی الفساد و الظلم و التبعیۀ و العبودیۀ، للشعوب فی بالد االسالم
) 14 :همان، الکیالنی. ("1948فی عام ... الذین تصدوا لجبروت هولندا و صارعوا یابان و حقّقوا الحریۀَ و

وابسـتگی و  ، سـتم ، ه انقالبی بر ضد فسادهاي اسالمی نبوده است بلک ها در سرزمین افیون ملت، دین«
با ژاپن جنگیدند و ، مؤمنان هم تنها کسانی بودند که  بر عظمت  هلند غالب آمدند. بردگی بوده است

  » .آ زادي را  محقق ساختند 1948در سال 
کند که در بخشی از آن  ها را  قرائت می منشور کمونیست، بازپرسی در زندان، اي دیگر در نمونه

 :اند شکست خورده و منحرف معرفی شده، افرادي ناقص، فانی و نابود شدنی و دینداران، انادی
و الذین یقدسون ، و العقائد و التقالید القدیمۀ فی طریقها إلی اإلضمحالل، الدیانات مصیرها الزوال"

. "من البشر أو الفاشلین فی حیاتهم و المنحرفین األدیان ویتشبسون بأذیالها لیسوا إال ذوي العاهات
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زوال و نابودي است و اعتقادات و سنت هاي قدیمی رو به نابودي می ، سرنوشت ادیان«) 46 :همان(
تنها مردمانی بیمار و یا شکست ، شمارد و به آن چنگ می زنند و کسانی که  دین را مقدس می. روند

  ».خورده در زندگی و منحرف هستند
هـا دو   جهاد مردم اندونزي با هلندي، یس زنداندر گفت وگوي میان حاجی محمد ادریس و ری

  :شود گونه تعبیر می
  »جنگیدي؟ به خاطر چه چیزي می« "من أجل أي شیء کنت تُحارب؟ ":رییس زندان

  »براي جهاد در راه خدا« "جهاداً فی سبیل اهللا":حاجی محمد ادریس
نیازي به ، ه خدا قدرتمند باشدمادامی ک« "..إلی جهادکم فهو لیس فی حاجۀٍ، قویاً مادام اهللاُ"-

  ».جهاد شما ندارد
-" ما را به جهاد دستور داده است، اما او خود« "نا بهرَلکنه أم.«  
 "أراضیهم أنفسهم و تحریرِ الحقیقیون هم الذین  یحاربون من أجل تحریرِ األبطالُ "-

  ».ندقهرمانان واقعی کسانی هستند که براي آزادسازي خود و سرزمینشان می جنگ«
-"هو من حرّ، الحق المجاهدر نفسإلی میدانِ ن الوهم و الخوف و الشرك قبل أن ینزلَه م 
ترس و ، خودش را از  شبهه، مجاهد واقعی کسی است که پیش از رفتن به میدان جنگ« "القتال

  ».شرك رها نماید
  ».سفسطه اي بیهوده است، این«) 78 :همان. ("فارغۀ سفسطۀٌ "-

نام جهاد به ، جنگ« )78 :همان( ."اهللا کلمۀِ ها اعالءال تکون جهاداً  إال إذا کان  هدفُوالحرب  " -
رییس زندان ، در این گفت و گو» .باشد کلمۀ اهللاباال بردن ، خود نخواهد گرفت مگر این که هدفش

الم به جهاد در راه خدا را که امري معنوي است و در اس، با برداشت مادي و سطحی نگرانه  از امور
اي توخـالی   پندارد و سخنان حاجی محمد را سفسـطه  اي صرفاً مادي می مسأله، آن تأکید فراوان شده

لـذا در  ، گرایی جزو اصول اولیه است در اندیشۀ کمونیستی مادي: توان گفت خواند؛ بنابراین می می
  .شود دین و تمام امور معنوي سد راه رسیدن به منافع مادي شمرده می، این مکتب
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  شیوة برخورد با مخالفان: 6-6
کلیۀ مسایل زندگی باید از دیدگاه کمونیسـتی بـه   توان گفت  می یدر مورد رئالیسم سوسیالیست

: اي رئالیسم سوسیالیستی به قرار زیـر اسـت  اصول ایدئولوژیک و جمال شناسی پایه. تصویر درآید
همبستگی ، خلق و روح حزب گذاشتن فعالیت خود در خدمت، سرسپردگی به ایدئولوژي کمونیستی

، خوشـبینی تـاریخی  ، اومانیسم سوسیالیستی و انترناسیونالیسم، هاي زحمتکش استوار با مبارزات توده
 ییسـت لرئالیسم سوسیا به این ترتیب و.و نیز بدوي گري ناتورالیسم، طرد فورمالیسم و درون گرایی

تر مشـتمل   بود و بعدها نیز تعریفی تازهلنینیستی از جهان بنا شده  -برداشت مارکسیست که بر پایۀ
به صورت ابزار پر قدرت آمـوزش ملـت بـا روحیـۀ     ، یافت» محتواي پرولتاریایی در قالب ملی«بر

با دقت در مطالب فوق و درمواردي متعدد از داسـتان   )303 :همان، سیدحسینی. (کمونیستی در آمد
دي هستند که سـراپا گـوش بـه فرمـان     افرا، هاي زحمتکش بینیم که مقصود از خلق و توده هم می

صاحبان دیگر ادیان و هر کس کوچک ترین مخالفتی با آنـان  ، باشند و در این میان سردمداران می
ها اهانت  به آن، دانند داشته باشد و حتی افراد معتدل و یا بی طرف را نسبت به حریم خود بیگانه می

حالی که در جهان بینی اسالمی در هر شرایطی  نمایند و به شدت مورد مجازات قرار می دهند در می
تواننـد در کنـار    باید حرمت اشخاص حفظ شود و صاحبان ادیان و اندیشه هاي گوناگون نیـز مـی  

. مسلمانان زندگی اي مسالمت آمیز داشته باشند و حتی در قصاص هم عدالت بایـد رعایـت گـردد   
  :هایی از مصادیق یاد شده است نمونه، موارد زیر
دستور کار خود قرار می  ها که باز پرس در زندان آن را قرائت می کند و شور کمونیستدر من

نا و ال یساعد، د حرکتنان ال یؤیإنَّ کل م ":گناهکار و محکوم به قتل شناخته شده اند، ؛تمام مخالفاندهد
هر کس جنبش ما را « )45: 1984 :الکیالنی( ."بادتهمإالوحید ألمثال هؤالء هو  هو رجعی أثیم و الحلُ

و تنها راه حل براي ، گرا و گناهکار است فردي واپس، تأیید ننماید و ما را حمایت و همراهی نکند
در جایی دیگر عیدید در ترسیم آینده با اهانت به عالمان دین می  ».کشتار آنان است، چنین افرادي

مائۀ  سأحکم.. هذه الحیوانات المنقرضۀ..نامالدین اإلسالمی کَما تُساقُ األغ علماء سأسوقُ...": گوید
این حیوانات .. علماي دین اسالم را همچون گوسفند به پیش خواهم راند«) 9 :همان( ."رملیون من البش

  » .و بر یکصد میلیون نفر حکومت خواهم کرد..منقرض را
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طور کامل  بهوي در آغاز کودتا در مورد برخورد با فرماندهان غیر کمونیست و یا آنان که 
الرحمۀ عند الثورة ... انّ الموت هو الحل النهائی ألي خالف سیاسی«: گوید می، موافق آراي وي نیستند

 ۀرحم کردن در هنگام... راه حل نهایی براي هر اختالف سیاسی است، مرگ« ) 24 :همان( ».حماقۀٌ
ي که همکاري اي صمیمانه با رییس جمهور اندونز، وي همچنین به سوکارنو» .حماقت است، انقالب

برجنوب آسیا حکومت خواهد ، ها دهد در صورت پیروزي کمونیست در ظاهر وعده می، آن ها دارد
» احمق« داند و از آنان با عنوان سوکارنو نیز با خوشحالی کشتن میلیونی مردم را امري ساده  می. کرد

انّ التضحیۀ بمیلیون أو  ":خواند می »ملت بزرگ«طرفداران کمونیسم را ، یاد می کند و در مقابل
) 106: همان( ."میلیونین من الحمقی شیء بسیطٌ و هو فی نفس الوقت یعنی حیاةً جدیدة لشعبِنا العظیم

یعنی زندگی جدید براي ، امري ساده است و در عین حال، احمق قربانی کردن یک یا دو میلیون«
  ».ملت بزرگمان

مان را می بینیم که پس از شکست کودتا تعـدادي از نظامیـان   یکی از فرماندهان مسل، درمقابل
دستگیر کـرده   -که هر یک زشت ترین شکنجه ها را در حق مخالفان روا داشته اند-کمونیست را

کنـد تـا روز     ها را به سمت زنـدان هـدایت مـی    دهد بلکه آن است؛ اما هیچ عمل شنیعی انجام نمی
چنـد روزي طعـم سـختی را    «. "حتی یأ تی یوم المحاکمۀ العادلۀ ذوقوا أیاما قلیلۀً ":محاکمه فرا رسد

  )              157:همان(» .بچشید تا این که زمان محاکمۀ عادالنه فرا رسد
کـه مغرضـانه و    -فاطمه دختر حاجی محمد ادریس در پاسخ به مأمور اطالعات، از سوي دیگر

دشمنی » ماشومی«با کسی در حزب اسالمی کند آیا حاجی محمد  سئوال می، منظور رد گم کردن به
، مسلمانی شجاع و با شهامت و در عین حال، پدر را که از اعضاي مهم حزب اسالمی  است-داشته ؟

توجیه النقد و التعبیر . کان أبی رجالً صالحا متسامحاً ال یعادي أحدا ":کند نرم خو و بخشنده معرفی می
ألحد عنیان العداءاو با کسی دشـمنی  . پدرم مرد صالح و با گذشتی بود« ) 74:همان( ."عن الرأي الی

با توجه به ایـن مطلـب در   » .به مفهوم دشمنی با کسی نیست، انتقاد کردن و اظهار نظر. ورزید نمی
  .اختالف نظر و انتقاد از دیگران به مفهوم دشمنی با آنان نیست، هاي اسالمی یابیم؛ طبق آموزه می
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  اه تودة مردمارزش و جایگ: 6-7
، مقصود از تـودة مـردم   -1:دو نکتۀ مهم در نگاه رئالیسم سوسیالیستی به تودة مردم وجود دارد

در میـان همـین    -2کنند؛  کارگران و کسانی که نیروي کار خود را عرضه می، قشر خاصی است 
پـاي بنـد    اي دیگر هاي این مکتب سرپیچی کند و به عقیده قشر نیز اگر کسی از دستورها و آموزه

مورد حمایت قرار نخواهد گرفت؛ اما دیدگاه رئالیسم اسالمی بسیار فراتر اسـت و مقصـود از   ، باشد
دو دیدگاه یاد شده در گفت و گوي عیدیـد و  . همه افراد یک ملت می باشد، مردم در این دیدگاه

  :وضوح قابل مشاهده است فاطمه به
ما همگی به  وحدت طبقـۀ  کـارگر ایمـان    « "ملۀاننا جمیعاً نؤمنُ بوحدة الطبقۀ العا ":عیدید

 ».داریم

أنا أومنُ بوحدة الشعبِ  ":] در حالی که دستش را به عالمت اعتراض بلند کرده است[ فاطمه
  ».من به وحدت تمام ملت ایمان دارم« "کُلّه

لمثقفون و الطبقۀُ العاملۀ هی العمالُ والفالحون وا... الشعب هو الطبقۀُ العاملۀ فی الحقیقۀ" -
همان ، و طبقۀ کارگر، همان طبقۀ کارگر است، ملت درواقع« "األحرار و الجنود التقدمیون

  ».روشنفکران آزاده و سربازان ترقی خواه هستند، کشاورزان، تولیدکنندگان
طبقه کارگر کسانی هستند ، تو ةبه عقید« "الطبقۀ العاملۀ فی نظرك من یؤمنونَ بفلسفتک"-

  » .ایمان دارند که به فلسفه ات
  ».چیزي مانند همین«  "شیء کهذا"-
  ».بنابراین ما هرگز به هم نخواهیم پیوست«  "لن نلتقی إذن"-
  ».همیشه ممکن است، به هم پیوستن« "اللقاء ممکن دائما-
  ».راه حل هاي میانه وجود ندارد، در اصول و مبادي«  "لیس فی المبادئ أنصاف حلول"-
ما آن را سیاست مرحله اي یا « "مرحلیۀ أو فترةَ انتقال أو أي شیء نحن نسمیها سیاسۀً"-

  ».دوران انتقال یا هر چیز دیگري می نامیم
شما هم خودتان را فریب می «) 19 :همان(. "أنتم تخدعونَ أنفسکم و شعب أندونیسیا "-

  ».دهید هم ملت اندونزي را
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) رییس جمهور( تا را به اطالع سوکارنوآمیز کود در جاي دیگر هنگامی که عیدید آغاز موفقیت
شود و عیدید بـه او   العمل مردم مسلمان را در رابطه با کودتا جویا می وي با نگرانی عکس، رساند می

. العملی داشته باشـد  ارزش تر از آن است که بخواهد عکس تر و بی دهد که ملت گرسنه اطمینان می
  :داند ز تظاهر به اسالم میعیدید راه آرام نگه داشتن ملت مسلمان را نی

گمان می کنی عکس العمل ملت در رابطـه  «؟ "وماذا تظنّ الصدي الشعبی للثورة ":سوکارنو
  ؟»با انقالب چه باشد

. القوةُ وحدها تحسم الموقف. الشعب جائع ال وزنَ له فی الحقیقۀ إزاء هذه األحداث ":عیدید
ملت گرسنه است و « . "ورات الشعوب کشعوبلقد انتهی عصرُ ث.والشعب أخیراً مع المنتصر

قدرت به تنهایی . ارزش و اعتباري ندارد، در برابر این حوادث] براي اظهار نظر[درحقیقت 
ها به  دورة انقالب ملت. همراه می شود، کند و ملت در نهایت با گروه پیروز تعیین موضع می

  ».معنی واقعی کلمه به پایان رسیده است
  !»اما این ها ملت مسلمان هستند! اي عیدید«! "لم یا عیدیدلکنه شعب مس"-
ونحنُ نتظاهرُ باالسالم و فی اإلمکانِ أن تؤمنا فی الصالة عقب نجاحنا فی المسجد . أعرف "-
توانی پیش نماز ما در  می، مانپس از موفقیت. کنیم الم تظاهر میما هم به اس. دانم می« "الکبیر

  !»مسجد  اعظم باشی
   !!»شیطانی هستی عجب«  !!"ا لک من شیطانی "-

گزینشی عمـل نمـوده و تنهـا طبقـۀ     ، رهبر حزب کمونیست اندونزي، هاي ذکر شده در نمونه
که خیل عظیمی را شامل -وي براي سایر افراد ملت . داند کارگر هم عقیدة خود را داراي اعتبار می

  .ها را دارد فریب آنپیوسته قصد ، هیچ ارزشی قائل نیست و با تظاهر -می شود
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  يریگ جهینت
هایی  با یکدیگر  شباهت، گرایی سوسیالیستی اگرچه در ظاهر گرایی اسالمی و واقع دو مکتب واقع

بسیار متفاوت بوده و در مواردي داراي اختالف اساسـی  ، مختلف مسایلاما نگرش این دو به ، دارند
یالیستی و رئالیسم اسالمی که در گفت و گوي هاي موجود میان رئالیسم سوس ترین تفاوت از مهم. است

  :توان به موارد زیر اشاره نمود می، خورد به چشم می "عذراء جاکرتا"هاي داستان  میان شخصیت
و خواست و ارادة او بـر  ، آفریننده و پروردگار هستی است "خداوند"، در رئالیسم اسالمی: الف

، دلیل مادي نبودن ذات او به "خداوند"نقش ، لیستیهر چیز دیگر برتري دارد؛ اما در رئالیسم سوسیا
  شود؛ انکار می

تحـت ارادة خداونـد و در   ، انسان مخلوقی داراي دو بعد مادي و معنوي، در رئالیسم اسالمی: ب
انسان موجودي کامالً آزاد و داراي اختیار تام در ، عین حال مختار است؛ اما در رئالیسم سوسیالیستی

  اي باالتر از خودش وجود ندارد؛ اي که هیچ عامل بازدارنده به گونهها است  تمام زمینه
منطقی بوده و در واقع امیدواري به الطاف خداوندي و تحقق ، ها در رئالیسم اسالمی بینی خوش: ج
ها در رئالیسم سوسیالیستی دور از واقعیت و در واقـع نـوعی    بینی هاي او است؛ اما غالب خوش وعده
  .پردازي است خیال
رود؛ بنـابراین پدیـدة    اصل و اساس به شمار می، گرایی در رئالیسم سوسیالیستی ماده و مادي: د
هاي میان زن و  آید و تفاوت اجتماعی همچون مسألۀ جنسی امري صرفاً مادي به حساب می -طبیعی

شود و امور معنوي همچون دین و احکام دینی عامـل عـدم پیشـرفت جامعـۀ      مرد نادیده گرفته می
  -از نظـر علمـی   -تفاوت میان زن ومرد امري، شود؛ در  حالی که در ادب اسالمی سانی شمرده میان

  اثبات شده است و دین و امور معنوي عامل سعادت و پیشرفت جامعۀ بشري است؛
هـاي الزم   در اندیشۀ سوسیالیستی منظور از تودة مردم همان طبقۀ کارگر است که با آموزش: ر

مخالفـان و بـی    -وژي کمونیستی و در خدمت حزب باشد؛ اما دیگر افـراد ملـت  کامالً مطیع ایدئول
در حالی که در اندیشۀ اسالمی تمام . ارزش و اعتباري ندارند بلکه باید از میان برداشته شوند -طرفان

اي  خاطر گرایش بـه عقیـده   در این اندیشه نه تنها کسی به. اي ارزشمند هستند افراد ملت از هر طبقه
  شود؛ بلکه با دشمنان نیز از روي عدالت برخورد می، گردد حکوم نمیخاص م

هاي یاد شده در دو مکتـب رئالیسـم اسـالمی و سوسیالیسـتی را      نجیب الکیالنی تقابل اندیشه: ز
  .هاي رمان به تصویر کشیده است ویژه گفت و گوي شخصیت خوبی در خالل عملکرد و به به
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