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Amin Maalouf writes in French language; however, due to growing up in an environment of 

high cultural and linguistic diversity, he is widely acquainted with the components of the 

civilization of different ethnic groups, especially the Oriental ones. The purpose of this 

paper is to focus on four selected works by Maalouf , namely Crusades from the 

Perspective of Arabs, Leo Africanus, Samarkand, and Gardens of Light. While drawing 

upon intertextual approaches, this study pursues what sources have inspired the author’s 

writing; how these influences are manifested in the structure or content of his works; what 

changes the author made in the original forms, and, subsequently, what similarities and 

differences can be found between the mentioned texts; and finally, what motives and 

purposes does his method of writing accomplish. The research findings establish the 

relationship between Maalouf’s works and religious texts of the Qur'an, the Bible, and the 

Torah, as well as works such as the book Al-A'tbar and Al-Kamil Fi Al-Tarikh. 

 

Cite this article: Rezvantalab Zeinab. "A study of religious and historical references in four works by Amin Maalouf with an intertextual 

approach". Research in Contemporary World Literature, 27, 2, 2023, 1041-1063, -.DOI: http//doi.org doi: 10.22059/jor.2022.345128.2316. 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 
.                              DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2022.345128.2316 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 1042 1063 تا 1041از صفحه ، 1401، پایيز و زمستان 2شماره ، 27دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 

   7092-2588: (e-ISSN)شاپاي الکرتونیکی      4131-2588: (p-ISSN)شاپاي چاپي  
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الكترونيك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: 

 

 

 رويکرد با معلوف امين اثر چهار در تاريخي و ديني ارجاعات بررسي

 بينامتني

    1 رضوان طلب نبيز

 z.rezvantalab@ut.ac.ir .رانیا تهران،فرانسه، دانشگاه تهران، اتیگروه زبان و ادب . 1

 

  چکيده اطالعات مقاله
 مقالة پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 01/05/1400 تاريخ دريافت:

 10/07/1400يخ بازنگری: تار

 25/07/1398تاريخ پذيرش: 

 10/11/1401تاريخ انتشار: 

 

 

 

 

 

 

 ها: کليدواژه

امین معلوف، بینامتنیت، جنگ 

هاي صلیبی از دیدگاه اعراب، 

لئوي آفریقایی، سمرقند، باغ هاي 

 روشنایی

اما به دلیل رشد است؛  تار خویش برگزیدهشهیر لبنانی تبار، زبان فرانسه را به عنوان زبان نوش يامین معلوف نویسنده
یافتن در محیطی با تنوع فرهنگی و زبانی باال، آشنایی گسترده اي با مؤلفه هاي تمدنی اقوام مختلف، بویژه اقوام 

جنگ هاي صلیبی از مشرق زمین دارد. هدف از نوشتار حاضر این است که با تمرکز بر چهار اثر منتخب از معلوف )
(، ضمن تأسی از رویکردهاي بینامتنی، نشان دهد نویسنده لئوي آفریقایی، سمرقند، و باغ هاي روشنایی دیدگاه اعراب،

و این تأثیرپذیري چگونه و در قالب چه نوع ارجاعاتی در ساختار یا  مزبور در نگارش این آثار از چه منابعی الهام گرفته
در صورت هاي اولیه ایجاد کرده و بنابراین چه شباهت ها و  نویسنده چه تغییراتیاست؛  محتواي آثارش نمود پیدا کرده

یافته  .با چه انگیزه و هدفی این شیوه تألیفی اتخاذ شده است و احیاناً ؛توان بین متون مذکور یافتتفاوت هایی را می
ز جمله کتاب هاي پژوهش نشانگر مناسباتی میان آثار معلوف و متون دینی قرآن، انجیل و تورات، و همچنین آثاري ا

 است. االعتبار و الکامل فی التاریخ
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 مقدمه. 1

میالدي در بیروت زاده شد، و از  1949، در سال عرب فرانسوي زبان يدهامین معلوف، نویسن
لبنانی تبار، زبان فرانسوي را به عنوان زبان  يدر پاریس سکنی گزید. این نویسنده 1976سال 

اقدام به نشر آثار و افکار خویش نمود. امروزه امین معلوف  1983نوشتار انتخاب کرد و از سال 
مندان به ادبیات جهان به شمار می آید و به جایگاه قابل هشده براي عالق نامی آشنا و شناخته
هاي مایه رماندست یافته است. گنجاندن بُعد تاریخی در درون فرانسوي زبانتوجهی در ادبیات 

هاي بارز آثار معلوف به حساب می آید. در واقع در آثار وي، خواننده با یك تصویر ادبی از ویژگی
شود که با گفتمان مرسوم و متداول اغلب شرق رو میهبو تاریخ مشرق زمین رو جدید از شرق

هایی شکل می گیرد متفاوت است. این تصویر جدید بر پایه داده شناسان غربی و اروپایی کامالً
که برگرفته از کتب تاریخی شرقی و کتب مقدس، و ملهم از متون دینی و اسطوره اي فرهنگ 

یب، در نوشته هاي امین معلوف روابط بینامتنی فراوان با آثار مذکور دیده شرق هستند. بدین ترت

  شود.شود و این تأثیرپذیري در قالب ارجاعات و اشارات مستقیم و غیرمستقیم احساس میمی
مجموعه آثار امین معلوف مشتمل بر ژانرهاي مختلف از جمله رمان، رساله، خودزندگینامه، و 

 يد، اما جامعه آماري در نظر گرفته شده براي این پژوهش شامل یك رسالهباشنمایشنامه اپرا می
( ، و سه رمان تاریخی به نام هاي 1983) جنگ هاي صلیبی از دیدگاه اعرابنظري با عنوان 

 ( میباشد.1991) باغ هاي روشنایی(، و 1988) سمرقند(، 1986) لئوي آفریقایی
به قرن یازدهم و دوران ابتدایی جنگ هاي  جنگ هاي صلیبی از دیدگاه اعراب يرساله

 يگونه که از نامش پیداست سعی در ارائهپردازد، و همانمیالدي می 1098صلیبی یعنی سال 
چنان که اعراب بدان نگریسته و آن را تجربه کرده اند. ها دارد، آندیدگاه متفاوتی از این جنگ

  ورخین عرب نگارش یافته است.این اثر منحصراً بر مبناي مشاهدات و روایت هاي م
ماجراهاي مربوط به زندگی و سفرهاي متعدد یك جغرافی دان مسلمان به  لئوي آفریقاییدر 

شود، که پس از تغییر مذهب و گرویدن به مسیحیت و انجام غسل نام حسن الوزّان روایت می
مکانی این اثر  -ارچوب زمانیهگزیند. چتعمید، نام ژان لئو دومدیسیس را براي خویش برمی

هایی چون مراکش، آندلس، قاهره و قستنطنیه را در قرون پانزده و شانزده میالدي و سرزمین

   گیرد.برمی
بوده، و روایتگر زندگی  تروشنایی ملهم از حوادث پیرامون بینانگذار آیین مانویباغ هاي 

ش پیامبري در بین فردي به نام مانی از قوم پارت ها است، که در قرن سوم میالدي در نق
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کند. مانی، شود، و برداشت جدیدي از آموزه هاي مسیحی و زرتشتی را ارائه میالنهرین ظاهر می
هاي مختلف پردازد، جهت تبلیغ آئین جدید خویش به سرزمینکه به حرفه طبابت و نقاشی نیز می

شاپور ساسانی را مالقات از جمله ایران، هند، چین و ارمنستان سفر کرده، و افراد زیادي از جمله 
چنان که در آیین مسیحیت روایت کند، اما سرانجام به سرنوشتی شبیه سرنوشت مسیح، آنمی

 گردد.شده است، دچار می
داستانی از سرزمین پارس را در دو برهه زمانی متفاوت، یعنی قرن یازده، و  سمرقندرمان 

کند. در این اثر داستانی عالوه وایت میهمچنین اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میالدي ر
ذهن نویسنده هستند، با مشاهیرحقیقی از جمله  يساخته و پرداخته بر شخصیت هایی که کامالً

رو هستیم. موضوع اصلی این رمان تالش یك عمر خیام، حسن صباح و نظام الملك روبه
ن و انتقال آخرین نسخه خطی دست آوردپژوهشگر امریکایی، به نام بنژامن اْ لوساژ، براي به

موجود از رباعیات عمر خیام است، که با غرق شدن کشتی تایتانیك این کوشش نافرجام می 
 ماند.

نشینی امین معلوف با ملیت هاي گوناگون موجب غناي بیشتر طور که اشاره شد، همهمان
میق، یادآوري هاي توان در شخصیت پردازي هاي عآثار وي گردیده، و بازتاب این مسئله را می

هاي وي به خوبی مشاهده کرد. در این پژوهش تاریخی متعدد، و اشارات دینی فراوان در نوشته
نقد و تحلیل  يبینامتنیت که از جمله رویکردهاي نوین در حوزه يسعی داریم با استناد به نظریه

ه تشریح مناسبات میان کند، بمتون بوده و روابط آشکار و پنهان میان متون مختلف را تبیین می
آثار معلوف و کتب مورخینی همچون اسامة ابن مرشد منقذ شیزري و حسن الوزّان، و همچنین 

هاي ادبی امین توان نوشتهکتب مقدس از جمله تورات، انجیل، و قرآن بپردازیم، و ببینیم آیا می
استناد به این منابع با  هایی بر این آثار دانست؟ ومعلوف را طبق این نظریه به عنوان بیش متن

؟ فرض ما بر این است که این کار با هدف بازنویسی است چه هدف و انگیزه اي صورت گرفته
هاي ادبی و اصالح یا تکمیل تصویر ارائه شده از تمدن و هویت شرقی تاریخ در قالب قصّه
 صورت پذیرفته است.

 پیشینه تحقیق:
وي، با اینکه مورد استقبال گسترده مخاطبین قرار با توجه به معاصر بودن امین معلوف، آثار 

مورد ،  فرانسوي زبانهاي متعدد دنیا ترجمه شده، هنوز کمتر از دیگر آثار ادبیات گرفته و به زبان
هاي عمیق و علمی قرار گرفته است. عالوه بر چهار اثر مورد بحث در این واکاوي و بررسی
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 صخره تانیوسزبان فارسی ترجمه شده اند، از جمله:  هاي وي بهتحقیق، بسیاري از دیگر نوشته
هویت )سید حمیدرضا مهاجرانی، انتشارات روزنه(،  سرگشتگان)شهرنوش پارسی پور، نشر ثالث(، 

)داوود دهقان، انتشارات روزنه(،  بندرهاي شرق)عبدالحسین نیك گهر، نشرنی(،  هاي مرگبار
. اما شاید هنوز ویژگی هاي ساختاري و محتوایی  )احمد آل احمد، نشر تداعی(، ... کرسی رود سن

چنان که شایسته و بایسته است براي مخاطبین منحصر به فرد نوشته هاي امین معلوف آن
و جاي خالی پژوهش هاي علمی در  است نقد و تحلیل قرار نگرفته يدر بوته،فارسی زبان 

ل، پژوهش هایی بویژه در محافل شود. در عین حاخصوص آثار این نویسنده در ایران احساس می
دانشگاهی خارجی در مورد برخی ابعاد آثار وي منتشر شده که به چند نمونه برجسته از آنها اشاره 

  شود:می
هویت، حافظه، و تعلق: رساله اي از امین "کریستیان شعله عاشور در مقاله اي با عنوان 

ن معلوف، تعلق خاطر این نویسنده امیهاي مرگبار  -هویت( ضمن تحلیل کتاب 2006) "معلوف
به زبان فرانسه به عنوان زبان نوشتار را بررسی کرده و آن را به عنوان انتخابی هوشمندانه و 
ابزاري مناسب براي شناساندن ابعاد پنهان هویت شرقی و حافظه تاریخی ملت هاي این منطقه 

تاریخ و داستان در "کند. می به مخاطبین فرانسوي زبان در اروپا و سایر مناطق جهان معرفی
عنوان پژوهشی از نجیب رضوان است که به تحلیل ارتباط و توازن  "امین معلوف لئوي آفریقایی

دهد معلوف میان واقعیت تاریخی و تخیل داستانی در رمان مذکور اختصاص دارد و نشان می
است. شرین کاشیش در چگونه این دو عنصر را در نگارش این اثر به موازات یکدیگر پیش برده 

دهد چگونه ، نشان می"ي امین معلوف: نوشتن براي از نو ساختن خویشهاریشه" يمقاله
فردي شخصیت هاي داستانی خود در حقیقت به بازخوانی  يمعلوف در خالل ترسیم قصه

اجتماعی گذشته که در -هاي خاورمیانه پرداخته و با نگاه به وقایع سیاسیسرنوشت جمعی ملت
جستجوي "دهد. زمینه روایت داستانی گنجانده است، نسبت به اتفاقات آینده هشدار می پس

عنوان پژوهشی  "فردي، حافظه جمعی و تخیل اجتماعی نزد امین معلوف و ژان ماري لوکلزیو
نحوه تجلی یافتن عناصر مذکور و تعامالت آنها با یکدیگر در آثار  يتطبیقی است که به مقایسه

نیز به  "مدیترانه شرقی یا ادغام دگرگونی ها و فرهنگ ها"نده اختصاص دارد. مقاله این دو نویس
فلطسطینی سیرین حسینی شهید اختصاص دارد، و  يبررسی تطبیقی آثار امین معلوف و نویسنده

ابعادي از آثار این دو نویسنده را که به توصیف مجموعه نامتجانس و متکثر عناصر فرهنگی و 
کند. با توجه به اهمیت آثار و اندیشه ه شرقی اختصاص یافته، تحلیل و بررسی میزبانی مدیتران
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هاي خود را به نقد و هاي معلوف، برخی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري نیز پایان نامه
توان به پایان نامه اند که از این میان میهاي وي اختصاص دادهبررسی ابعاد مختلف نوشته

 "هاي سیاسی اجتماعی انقالبی نزد امین معلوفنوستالژي و پیام"ل با عنوان دکتري فادي کایا
پردازد. همچنین پایان اشاره کرد که به تحلیل تفکر سیاسی معلوف در چهارچوب متون ادبی می

در قالب  "هویت ادبی: چطور نویسنده فرانسوي شویم يمسئله"نامه دکتري دیگري با عنوان 
چهار نویسنده که اصالت غیر فرانسوي  يارائه شده و به مقایسهیك پژوهش تطبیقی جامع 

داشته اما آثار ادبی خویش را به زبان فرانسه منتشر کرده اند یعنی آندره مکین، واسیلی الکساکی، 

     پردازد.میالن کوندرا و امین معلوف می
کدام به صورت الزم به ذکر است تمامی این مطالعات به زبان فرانسوي نگارش یافته وهیچ

هاي امین معلوف و دیگر آثار مشهور تخصصی و مستقل به تشریح روابط بینامتنی میان نوشته
پردازد، پس ضرورت انجام این تحقیق به زبان فارسی و با موضوع ادبی، تاریخی، یا مذهبی نمی

 .شودانتخاب شده کامال احساس می
ی پرتکرار بوده است که به عنوان نمونه به دو در تحقیقات ادب تینامتنیکاربست نظربه ب لبتها 

تنه و  میمرد ن»عطار در  ریعشق منطق الط يهفت واد ینامتنیب یبررس"شود: مورد اشاره می
 يدر مجنون السا بر مبنا ینافرهنگیب يگفتگو ندیفرا يهمطالع"، و "دیاز آندره شد« مسافرش

  ."تینامتنیب کردیرو
 نظري چهارچوب

دیده  1969براي نخستین بار در مقاله اي به قلم ژولیا کریستوا در سال  "یتبینامتن"عبارت 
هاي میخائیل باختین شود. در عین حال، باید اذعان داشت که این مفهوم ریشه در پژوهشمی

به چاپ  "تِل کِل"دارد. در واقع، کریستوا ایده هاي باختین را طی چند مقاله که در مجله 
کریستوا در حقیقت ترجمانی از  "بینامتنیت"کند. بدین ترتیب، ئه میرسند، پردازش و ارامی
)دیالوگیسم( باختین است. کریستوا همچنین از فردینان دوسوسور این ایده را وام  "گفتگومندي"

هایی از متون دیگر را دارد. بر این اساس، متن گیرد که بر مبناي آن هر متن در بافت خود رگهمی
رنده یك معناي خاص و ثابت، بلکه به عنوان محل تعامل و کنشگري معانی نه به عنوان نگهدا

افقی: کلمه  -1جایگاه کلمه در دو سطح تعریف میشود: "شود: مختلف و متغیر در نظر گرفته می
عمودي: کلمه در متن با مجموعه  -2در متن به فاعل نوشتار و همچنین به مخاطب تعلق دارد، 

هم زمان با مرتبط است. ]...[ هر متن به مثابه جورچینی از نقل قول ها متون ادبی پیش از خود و 
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گیرد. هر متن نتیجه جذب و دگرگون سازي متن دیگر است. به جاي مفهوم بیناذهنیت شکل می

  (5-84 )کریستوا "گیرد.مفهوم بینامتنیت قرار می
پردازد. طبق توضیحات روالن بارت نیز به نوبه خود به توسعه و تحکیم مفهوم بینامتنیت می

توان در هر متن گونه اي از ، میة المعارف یونیورسالیسردایدر  "نظریه متن"بارت ذیل عنوان 
هاي پیشین و پیرامونی خویش باط ویژه و مداوم با گفتمانرتبازنشر نظام زبانی را یافت که در ا

میخائیل  "فرازبانی"مفهوم  این ایده نیز قرابت زیادي با(. 15. 5 ،1973  گیرد )بارتقرار می
طور نتیجه گیري هاي بارت این، ضمن تشریح دیدگاهبینامتنیتباختین دارد. سوفی رابو در کتاب 

متن یك ظاهر است، ]...[ که نه دقیقاً  "گردد:شود، بلکه منتج میکند که اساساً معنا داده نمیمی
یك ساختار است، بلکه از یك منطق عمومی فروید تطابق دارد، و نه دقیقاً  "ناخودآگاه"با مفهوم 

هر متن یك بینامتن است؛ "بارت خود نیز تصریح میکند: (. 58  )رابو "کندو مرکب تبعیت می
متون دیگري، در سطوح متغیر و به اشکال کمابیش قابل شناسایی در آن حضور دارند: متون 

 (.15. 5 ،1973  )بارت "فرهنگ پیشین، و متون فرهنگ پیرامونی
هاي پیشین و معاصر بر متن، این تأثیرپذیري را بارت همچنین ضمن تأکید بر تأثیر گفتمان

داند، بلکه آن را به عنوان خاصیت ذاتی و ناشی از یك تقلید خودخواسته و آگاهانه نمی الزاماً

  (.10 ،1970  کند )بارتطبیعی فرآیند تولید ادبی معرفی می
ن و نظریه پردازانی است که به مفهوم بینامتن توجه داشته و میکائیل ریفاتر از دیگر منتقدی

کند. بر اساس این تعریف می "بینامتنیت اجباري"و  "بینامتنیت تصادفی"تمایز جدیدي را میان 
شود، به مهارت و دانش ادبی و سواد فرهنگی تصادفی خوانده می دیدگاه، بینامتنیتی که اصطالحاً

حالت، این خواننده است که بر حسب توانش خود رد پا و اثري از  خواننده بستگی دارد. در این
تواند از دید خواننده پنهان دهد. اما بینامتنیت اجباري نمیمتن الف را در متن ب تشخیص می

بماند، چرا که این نوع رابطه در متن ب در قالب پیچیدگی هاي معنایی و اشکاالتی نمود پیدا 
ردپاي "متن الف قابل حل و فصل هستند. ریفاتر از عباراتی نظیر کند که تنها با رجوع به می

حضور یك متن بیگانه در سطوح معنایی، "براي اشاره به  "ناهنجاري بینامتنی"یا  "بینامتن

  (.5-4 کند )ریفاترمورد مطالعه استفاده می "صرفی و حتی نحوي متن
متون قبلی است و با آنها در  توان اذعان داشت که هر متن بازتولیدبر همین اساس، می 

شود: ادوار مختلف، گفتگو است. در واقع، متن با عوامل و عناصر مختلفی وارد ارتباط و گفتگو می
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شود و در وقایع تاریخی و سطوح متفاوت زبانی. بدین ترتیب هر متن به یك بینامتن تبدیل می
 گیرد.گفتمانی پویا با سایر متون قبلی قرار می

توان یك کلمه )متن( ن( تقاطعی از کلمات )متون( است، که در آن حداقل میکلمه )مت "
دیگر را خواند. ]...[ بدین ترتیب، کلمه به عنوان کوچك ترین واحد متن جایگاه واسطه اي را پیدا 

سازد و همچنین جهش از کند که الگوي ساختاري را به محیط فرهنگی )تاریخی( مرتبط میمی

  (.5-144 )کریستوا "کندم زمانی )ساختار ادبی( را تنظیم مینظام درزمانی به ه
 بحث و بررسي. 2

شود، و در آثار امین معلوف، تقاطعی از فرهنگ ها و روایت هاي تاریخی مختلف مشاهده می
اي وي در قالب ارتباطات محسوس با سایر متون و اسناد تاریخی معنا هبینامتنیت در متن نوشته

سازد. به منظور ترسیم این ر گفتمانی را میان زمان حال و گذشته فراهم میکند و بستیپیدا م
بایست متون پایه و اساسی تمدن شرق را از دوران باستان تا به امروز در نظر روابط بینامتنی می

داشته باشیم، یعنی: اسطوره هاي بابل، تورات، انجیل، قرآن، و یادداشت هاي مستند مورخین. در 
روابط بینامتنی در آثار امین معلوف، طبق نظریات ذکر شده، در دو سطح انجام واقع تحلیل 

در سطح عمودي یا در محور درزمانی: با ارجاع به متون پیشین فرهنگ شرقی، از  -1گیرد: می
در سطح افقی یا در  -2دوران باستان تا کنون، اعم از متون زرتشتی، یهودي، مسیحی و اسالمی؛ 

ي فرهنگ شرقی که به زبان هاي ا ارجاع به متون معاصر تشکیل دهندهمحور هم زمانی: ب
 مختلف اعم از عربی، فارسی و ترکی نگارش یافته اند.

کتاب االعتبار هاي صلیبی از دیدگاه اعراب نوعی اقتباس و بازنویسی از در حقیقت، جنگ
است. همچنین،  ، مورخ و دیپلمات سوري (1095-1188نوشته اسامة ابن مرشد منقذ شیزري )

به قلم حسن بن محمد الوزّان  وصف إفریقیا عنوان با اثري  بر مبنايلئوي آفریقایی 

باغ  منوال، همین به. است یافته نگارش  دان و جهانگرد مسلمان، جغرافی( 1554-1494الزیاتی)
ه تحریر هاي فراوان از انجیل مانی، کتاب اکابر، و کتاب انوق ببر پایه نقل قول هاي روشنایی

درآمده است. همچنین، باید یادآوري کرد که در سه رمان تاریخی مورد بحث در این پژوهش 

  شود.همواره یك ارتباط بیناگفتمانی میان تخیل داستانی و واقعیت تاریخی دیده می
بدین ترتیب، خواننده آگاه و متخصص، با توجه به مطالعات پیشین خود، قادر خواهد بود 

هاي امین معلوف با منابع مذکور تشخیص را، طبق تعریف ریفاتر، در نوشته "صادفیبینامتنیت ت"
توانیم متن تألیفی امین معلوف را به دهد. همچنین، اگر به تعریف بارت از متن، وفادار باشیم، می
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عنوان بینامتنی در نظر داشته باشیم که در امتداد و در عرض فرهنگ هاي پیشین و پیرامونی 
گیرد. حضور این فرهنگ ها و متون در آثار معلوف، در سطوح و اشکال مختلف، به سه قرار می

با تغییر دادن  -3با استفاده از گیومه،  -2با استفاده از فونت ایتالیك،  -1شیوه نمودار میگردد: 

  سبك گفتمان.
 :سمرقند 

داستان سه مرد را شرح ، امین معلوف با الهام از تاریخ ایران، سمرقندزیر از رمان  يدر گزیده

  دهد، که هر کدام قصد داشته اند با شیوه و تفکر خاص خود جهان را تغییر دهند:می
افسانه اي مشهور در مورد سه دوست در کتب روایت شده است، سه دوست ایرانی که هر "

و کدام به نوبه خود نقش مهمی در حوادث ابتداي هزاره معاصر داشته اند: عمر خیام که شاهد 
طور ناظر بود، نظام الملك که حکمرانی میکرد، و حسن صباح که نفر قبلی را به قتل رساند. این

 ( .95 ،1988  )معلوف "کردندنقل شده که این سه نفر با هم در نیشابور تحصیل می
خود را در امتداد ادبیات شفاهی و نوشته هاي پیشین  ينوشته يابتدا همانامین معلوف در 

دارد و به تأثیرپذیري از منابع دیگر اذعان و روابط بینامتنی را به صراحت اعالم می قرار داده
دهد که نشان می "اینطور نقل شده"دیگر و استفاده از عباراتی نظیر  "کتب"کند. اشاره به می

هاي گفتمان ادبی معلوف کامالً در ارتباط با گفتمان هاي پیشین و حتی ملهم از شایعات و شنیده 
ي است. همچنین استفاده از حالت مجهول براي نقل قول در اینجا به معنی آنست که این و

مطلب شاید منبع دقیق و مشخصی نداشته باشد، اما کمابیش به همین کیفیت در منابع مختلف 
، به نام سمرقندذکر شده است. همچنین یکی از شخصیت هاي اصلی و راوي بخشی از رمان 

خواند و از این شاعر مرتبه در گفتگوهاي خود رباعیاتی از عمرخیام را می بنژامن اُلوساژ چندین
کند. الزم به ذکر است، هرچند این اشعار کامال در خالل روایت داستانی ایرانی به نیکی یاد می

مشخص و متمایز شده است، در عین حال در متن رمان با فونت ایتالیك نوشته شده است. به 
به بخشی از رمان اشاره کرده که روایتگر مرگ آلپ ارسالن، سلطان توان عنوان مثال می

 سلجوقی است:
آلپ ارسالن بعد از چهار شبانه روز که در حالت احتضار بود، مُرد. و البته احتضاري کُند و  "

]...[ سلطان جهان  "هاي وي را چنین نقل کرده اند:گذاري تلخ. مورخین آن دوره آخرین گفته
ترین بشر را سی در حد و اندازه من است؟ در برابر قدرت و شوکتم، خدا ضعیفمن هستم! چه ک

کرد؛ به سویم روانه کرد. یك فرد مغلوب، یك زندانی، یك محکوم را که باید به من التماس می
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اما او قوي تر از من ظاهر شد، ضربتی به من زد، مرا از تاج و تختم پایین کشید، و جانم را 

  (67 ،1988  )معلوف "گرفت.
در اینجا سخنان آلپ ارسالن توسط مورخین نقل شده، که این خود یك منبع براي روایت 

شود. سپس نویسنده این گفته ها را از متون مستند مورخین گرفته و در گفتمان محسوب می
گنجاند. استفاده از گیومه براي این نقل قول نشان از مستقیم بودن آن دارد، داستانی خویش می

چند منبع دقیق آن در رمان ذکر نشده است. در ادامه حکایت مرگ آلپ ارسالن، نویسنده به هر
 کند:یك رباعی از خیام اشاره می

 شاید فرداي این اتفاق بوده که عمر خیام این شعر را سروده:"

  هر یك چندي یکی برآید که منم

  با نعمت و با سیم و زر آید که منم

  زيچون کارک او نظام گیرد رو

  (67 ،1988  )معلوف "ناگه اجل از کمین برآید که منم
در اینجا تمایز و فاصله میان نوشته امین معلوف و سروده عمرخیام به روشنی و با وضوح 

تواند به خاطر استفاده نویسنده از نشان داده شده است. کاربرد فونت ایتالیك در این قسمت می
در واقع، خواننده در اینجا شاهد در هم تنیده شدن سه ترجمه فرانسوي اشعار عمر خیام باشد. 

متن هست: متن اول سروده خیام، متن دوم ترجمه شعر خیام توسط مترجم فرانسوي، و متن 

  سوم رمان امین معلوف.
شود. نظام الملك دیده می سیاست نامههاي دیگري از این رمان روابط بینامتنی با در قسمت

نظام "اشاره کرده و سعی در تشریح و تأویل موضوعات آن دارد:  معلوف بارها به این کتاب
الملك از امور حکومتی روي گردانده بود، و قصد داشت تمام وقت خود را صرف اتمام نگارش 

 شهریارکند. در آن زمان، این اثر ارزشمند براي شرق مسلمان معادل کتاب  سیاست نامهکتاب 
بود. البته میان این دو یك تفاوت اساسی وجود داشت:  ماکیاول براي غرب، در چهار قرن بعد،

حاصل تجربه  سیاست نامهاثر یك فرد ناامید از سیاست و فاقد هرگونه قدرت بود، اما  شهریار
 (.139 ،1988 )معلوف "تکرارناشدنی فردي بود که یك امپراطوري را برپا کرده بود

دیگر اشاره دارد، بلکه میان این دو اثر  در مثال فوق، نه تنها معلوف در کتاب خود به دو اثر
، به برتري اثر شهریارو  سیاست نامهنیز ارتباط معناداري برقرار کرده است. معلوف ضمن مقایسه 

  کند.نظام الملك نسبت به کتاب ماکیاول اشاره دارد و همچنین قدمت پیشین آن را گوشزد می
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الف بنا شده و حتی بدون آن امکان وجود در نوعی از روابط بینامتنی، متن ب بر پایه متن 
در رابطه با اسناد و کتب  سمرقندرد. این حالت در رمان بندارد، اما هیچ کجا از آن نامی نمی
پردازند، وجود دارد. در واقع، با قطعیت اسماعیلیه می يهتاریخی که به تشریح و تبیین فرق

از این منابع استفاده کرده است، اما در  توان اذعان داشت که معلوف براي نگارش این رمانمی
هیچ بخشی از رمان خود نامی از عناوین یا نویسندگان این کتب ذکر نکرده است. یکی از این 

، اثر مصطفی غالب است. مصطفی غالب در جهان عرب و حرکات باطنی در اسالممنابع کتاب 
شود که به یلیه شناخته میجهان اسالم به عنوان یکی از مشهورترین متخصصین جریان اسماع

هاي منابع سرّي فرقه که به مدت ده قرن از دسترس عموم خارج بود، دسترسی داشته و نسخه
دستنویس آثار بزرگان این فرقه همچون حمید الدین کرمانی و المؤید را بازخوانی و ویراستاري 

حسن صباح، داعی به روایت زندگی و مبارزات  سمرقندهاي قابل توجهی از کرده است. بخش
الموت قیام کرد و با سالطین  يشیعی اسماعیلیه اختصاص دارد، که در منطقه يهبزرگ فرق

سنی مذهب سلجوقی به مخالفت و جنگ پرداخت. مسلماً چنین امري بدون ارجاع به متون 
مستند متعدد امکان پذیر نیست. در متن رمان، به تربیت گروهی از نیروهاي مبارز توسط حسن 

شوند شود. این گروه در تاریخ با عناوینی از جمله فدائیان یا حشاشین شناخته میباح اشاره میص
گردد. که علت این نامگذاري به تعصب، جان بر کفی و بی محابا بودن این نیروها در مبارزه برمی

شود ته میکنند و حتی گف. البته برخی منابع غربی نیز از آنها با عنوان نهضت آدم کش ها یاد می
ها در برابر حرکات محیرالعقول خیلی"ریشه در همین عنوان دارد:  "assassin"که کلمه التین 

توان توجیه دیگري کرده اند. چگونه مینیروهاي حسن صباح گفته اند که آنها مخدر مصرف می
ار آنها طور برداشت شده که رفتبراي کسانی که با لبخند به سوي مرگ می شتابند ذکر کرد؟ این

تحت تأثیر حشیش بوده است. در واقع، این مارکوپولو بود که چنین تفکري را در غرب رواج داد. 
مصرف کنندگان "به معنی  "حشیشیون"برخی دشمنان آنها در جهان اسالم نیز به آنها لقب 

را  "assassin"داده اند تا آنها را بی اعتبار جلوه دهند. برخی شرق شناسان نیزعبارت  "حشیش
دانند. ]...[ اما حقیقت چیز دیگري است. طبق متونی که از تاریخ وام گرفته از همین اصطالح می

وفاداران "به معنی  "اساسیون"الموت به ما رسیده اند، حسن صباح تمایل داشت پیروان خود را 
ند و بنامد، اما مسافران خارجی در مورد این اصطالح دچار کج فهمی شد "به اصل و اساس ایمان

  (.150 ،1988  )معلوف "به غلط فکر کردند که این عنوان ارتباطی با حشیش دارد
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الموت، نظام داخلی  يهاي دیگر رمان نیز راوي توضیحات مفصلی در مورد قلعهدر بخش
کند، و همچنین به توصیف آن، نام اعضاء و وظایف هرگروه از نیروهاي اسماعیلیان ارائه می

ت نفوذ یا تأثیر حسن صباح درآمده بودند می پردازد. در این بخش ها نام مناطق مختلفی که تح
هاي عربی یا فارسی با فونت ایتالیك نوشته شده اند، که این نشان دهنده ردپاي یك متن منبع 

مؤلف رمان از متون  يهاولیه در متن ثانویه معلوف است. در واقع، این اسامی گواهی بر استفاد
هبی است و ارجاع به آنها جهت ارائه اطالعات دقیق و صحیح در مورد فرقه مستند تاریخی و مذ

اسماعیلیه است. معلوف حتی القاب و عناوینی که براي طبقه بندي اسماعیلیان در الموت مرسوم 
. غیر مجیب، سالك، رفیق، داعی، شیخ "کند: و مورد استفاده بود را در رمانش به ترتیب ذکر می

 فدایییاران مخفی قرار دارد که مستقیما وابسته به شیخ هستند و اصطالحاً  از این حلقه، دسته

  (.151 ،1988  )معلوف "شوندنامیده می

تمامی این عناوین در متن رمان با فونت ایتالیك نوشته شده اند، چراکه از زبان هاي عربی و 
. در واقع، نویسنده این ند، در فرانسه معادل دقیق و درستی نداشته اندافارسی وام گرفته شده

دغدغه را داشته که در عین نگارش یك اثر داستانی اطالعات کامل و صحیحی را در خصوص 
اسماعیلیه به مخاطب خود منتقل کند و او را با اصطالحات تخصصی این حوزه آشنا کند.  يهفرق

طبق تعریف  وجود این کلمات عربی یا فارسی در رمانی که به زبان فرانسه نوشته شده است،
ردپاي  سمرقنداست، به عبارت دیگر در رمان فرانسوي زبان  "ردپاي بینامتن"ریفاتر نمونه اي از 

  هاي دیگر کامال مشهود است.منابعی به زبان
 توراتهاي امین معلوف با آن روابط بینامتنی دارد، کتاب مقدس از دیگر آثاري که نوشته

هویتی به حساب آید، چرا  يتواند به عنوان یك مؤلفهاست. ارجاع به تورات در آثار معلوف می
که، با تکیه بر داستان ابراهیم )ع(، جد مشترک ملت هاي مسلمان، مسیحی، و یهودي، یادآور 

 لئوي آفریقاییي تاریخی براي مردمان مشرق زمین است. امین معلوف در رمان هاي یك حافظه
کند. به نظر یك ارتباط بینامتنی با زندگی و سرگذشت ابراهیم )ع( برقرار می غ هاي روشناییباو 

و  انجیل، به روایت هاي توراترسد، معلوف عالوه بر مطالعه سرگذشت ابراهیم )ع( در متن می
 نیز در این خصوص توجه داشته است. قرآن
 :لئوي آفریقایی     

حاظ فصل بندي یادآوري کتاب تورات است. همچنان که به ل لئوي آفریقاییساختار رمان 
تورات مشتمل بر پنج کتاب بوده که اصطالحاً اسفار پنج گانه )پیدایش، خروج، الویان، اعداد، 
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نیز از چهار  لئوي آفریقاییباشد، شوند، و هر سفر داراي فصل هاي مختلفی میتثنیه( نامیده می
ه فصول مختلفی است. نامگذاري فصول این رمان کتاب تشکیل شده که هر کتاب دربرگیرند

نشان از تبعیت امین معلوف از سنت سالنامه نگاري اعراب در دوره قبل از ظهور اسالم دارد. بدین 
گونه که در آن برهه از تاریخ اعراب براي نامگذاري ادوار مختلف به رخداد مهم معنی که همان

شاره به سال حمله ابرهه ، پادشاه یمن، با لشکري معروف هر دوره اشاره داشتند )مثالً عام الفیل ا
به اصحاب فیل به سمت مکه براي تخریب کعبه دارد(، معلوف نیز براي هر فصل از این کتاب 
نامی را برگزیده که اشاره به واقعه اي سرنوشت ساز در زندگی یکی از شخصیت هاي داستانی یا 

معلوف فصل چهارم از کتاب اول )کتاب غرناطه( را کل افراد یك قبیله دارد. به عنوان مثال 
سقوط شهر غرناطه  ينام داده است. در حقیقت این فصل مربوط به توصیف واقعه« سال سقوط»

 دست مسیحیان است. بخشی از این رخداد بدین صورت در کتاب روایت شده است:هو فتح آن ب
طه، قاصدین حاکم، طبل و تمبور در جمادي الثانی همان سال، سه ماه پس از سقوط غرنا» 

به دست، به مرکز شهر آمدند، و بیانیه اي را، به هر دو زبان عربی و کاستیلی، از سوي فردینان و 
قطع کلیه روابط میان یهودیان و مسیحیان و به تبع آن اخراج »ایزابل قرائت کردند. این بیانیه بر 

  (.68 ،1986  )معلوف« ورزیدتأکید می« یهودیان از این سرزمین
توان به فصل دهم از کتاب دوم )کتاب فاس( اشاره کرد. این فصل به عنوان مثالی دیگر، می

نام دارد. در انتهاي دومین صفحه از این فصل، راوي علت گزینش « سال ساقه گره زده شده»
 سازد:چنین عنوانی را آشکار می

رفت یك ساقه علف گره زده ق میما با هم قرار گذاشته بودیم که هر بار پدرش به ییال» 
شده را در شکاف بیرونی دیوار قرار دهد. یك روز، اواخر ماه صفر، دومین ماه سال، از آنجا عبور 

  (.151« )کردم، دیدم ساقه گره زده شده را آنجا گذاشته، فورا در خانه را زدم.می
ود به نشانه اي براي شکه در عنوان این فصل دیده می« سال ساقه گره زده شده»در واقع 

 دیدار دو شخصیت عاشق داستان، مریم و هارون، اشاره دارد.
از لحاظ نامگذاري « سال عبور»و« سال مهرگان»با عناوین  لئوي آفریقاییدو فصل دیگر از 

نیستند. در واقع فصل « خروج»و « پیدایش»یعنی  تورات اول کتاب دو  و محتوا بی شباهت با
صیف آداب و رسوم محلی براي برگزاري یك مراسم جشن ساالنه به تو« سال میهرجان»

پردازد، که حتی یادآور سنتی مشابه به نام جشن مهرگان نزد ایرانیان باستان است. و فصل می
وقایع مربوط به خروج مسلمانان و یهودیان از آندلس و حرکت آنها به سمت مغرب « سال عبور»
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مان معلوف از محل دریاي مدیترانه و از طریق تنگه جبل را روایت میکند. این مهاجرت که در ر

       از مهاجرت یهودیان از طریق دریاي سرخ است. توراتگیرد، یادآور روایت الطارق صورت می
ساره، همسر "در خصوص داستان ابراهیم )ع( و همسرش ساره چنین آمده است:  توراتدر 

متکاري مصري به نام هاجر داشت. پس ساره به ابراهیم، براي او فرزندي نیاورده بود. او خد
ابراهیم گفت: حال که هاشم مرا از وضع حمل بازداشته، خدمتکار مرا به همسري بگیر، شاید من 

 (2-1  پیدایش) "از طریق او به مطلوبم برسم. و ابراهیم پیشنهاد ساره را پذیرفت
شود. جریانی مشابه یز باردار میپس از اینکه هاجر اسماعیل )ع( را به دنیا می آورد، ساره ن

در خصوص تولد شخصیت اصلی داستان حسن الوزان نیز اتفاق  لئوي آفریقاییاین در رمان 
مادر و پدرم، دخترعمو و پسرعمو بودند "گوید: باره چنین میدر این لئوي آفریقاییافتد. راوي می

دواجشان مادرم باردار نشد، در و از کودکی نشان کرده یکدیگر بودند. تا چهار سال بعد از از
ي شایعات بدشگونی را در این خصوص که از همان دومین سال بعد از عقدشان زمزمهحالی

احساس می کردند. باالخره یك روز محمد یك زن مسیحی زیبا با موهاي مشکی بافته را به 
سی به اسارت گرفته خانه می آورد. پدر او را از سربازي خریده بود که او را در جنگی اطراف مور

  (.16، 1986  )معلوف "بود
در داستان معلوف، وارد شدن وَردا به خانه سلیمه موجب ناراحتی و کدورت میان این دو زن 

گفت: من آزاد بودم و او برده، مبارزه بین ما نابرابر بود. ]...[ البته وَردا خود مرا مادرم می"شود: می
رمتی را که یك خدمتکار باید نسبت به صاحبش بگذارد، به من حُرّه یا عربیه میخواند و تمام ح

  (.16 ) "شد داشت، اما شب ها او بود که ارباب میروا می
ساره با لفظ خدمتکار  "گونه توضیح می دهد:خاخام شرمن در تفسیر رابطه هاجر و ساره این

شود، و ا خود یادآور میدهد و بدین وسیله جایگاه و نسبت او را بهاجر را مورد خطاب قرار می
 توراتدر (. 71  تورات) "داندالبته هاجر نیز به این جایگاه واقف است و ساره را صاحب خود می

نیز، به  لئوي آفریقاییگونه نقل شده که ساره یهودي، و هاجر مسلمان و زاده مصر است. در این
سلیمه زنی مسلمان و عرب است، شود. تفاوت جایگاه و میزان آزادي و اختیارات دو زن اشاره می

 امین قصه در اما  در حالیکه خدمتکارش وردا مسیحی و داراي اصل و نسب غیر عربی است. 
. میکنند زایمان روز یك در حتی و شده، باردار همزمان زن دو هر تورات، روایت خالف بر معلوف
تا حد زیادي با  ریقاییلئوي آف مجموع، در. آورد می دنیا به دختر یك وردا و پسر یك سلیمه
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که رسد که امین معلوف سعی داشته تا جاییطور به نظر میپیش متن دینی خود قرابت دارد و این

    وفادار باقی بماند. توراتداده، به چهارچوب روایی اقتضائات داستانی اجازه می
 :باغ هاي روشنایی 

یکی از شخصیت هاي داستان  ، قرابت قابل توجهی میان زندگیباغ هاي روشناییدر رمان 
نقل شده است،  قرآن کریمچنان که در به نام ساتاي، و افکار و اقدامات حضرت ابراهیم )ع(، آن

شود که با بت شود. ساتاي در رمان معلوف، مردي موحد و زاده بین النهرین معرفی میبر قرار می
 کند.پرستی به مبارزه برخواسته و بت ها را تحقیر می

تی از این رمان، سیتاي در غیاب دیگران، وارد معبدي شده و با عصایش همه در قسم
رود. اندازد و میشکند و سپس عصا را به زمین میهاي کوچك غیر از نابو، بت اعظم، را میبت

  در ادامه، شاهد گفتگوي سیتاي و یکی از سران بت پرست به دنبال این اتفاق هستیم:
 ! چرا چنین کردي؟نفرین بر تو باد اي مرد -"

شود. او قصد فرار کردن ندارد. کمترین نشانه اي از ترس یا تعجب در چهره اش دیده نمی
 زند:آرام و مطمئن حرف می

 دانید، پس البد او نیز موجب لغزش و اگر واقعا نابو را هدایتگر بقیه ي خدایان می
ه که من عصایم را اینجا گذاشته رغم علم مطلقش، نمی دانستافتادن آنها شده. شاید هم او، علی

  (17 ،1991  )معلوف "بودم.
که توان یافت. مثال در سوره انبیاء نقل شده زمانینیز می قرآنمشابه چنین موقعیتی را در 

ها رفت، و تمام قوم بت پرست نمرود براي مراسمی از شهر خارج شدند، ابراهیم )ع( به سراغ بت
ست و تبر را به گردن او نهاد. پس از بازگشت مردم به شهر، وقتی آنها غیر از بزرگترینشان را شک

او را احضار کردند، ابراهیم )ع( به منظور بیدار کردن ذهن آنان سعی کرد توجهشان را به سمت 
 ها جلب کند:عجز و ناتوانی مطلق بت

 " تجاج( به او گفتند: اي ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردي؟ ابراهیم )در مقام اح
 "گویندگفت: بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است، شما از این بتان سؤال کنید اگر سخن می

  (.63-62  انبیاء)
 طور ادامه می یابد:گفتگوي میان سیتاي و مرد بت پرست این

چرا اینقدر از خداي نابو دلخور هستی؟ آیا او تو را تنبیه کرده؟ یا فرزند مریضی داشتی که  -"
 ش نداده؟شفای
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 دست بشر؟! او نه توان تنبیه کردن دارد، نه قدرت  يدلخوري از یك مجسمه ساخته
تواند هیچ کاري بکند، براي من و تو چه کاري از شفا بخشیدن. وقتی نابو حتی براي خودش نمی

 دستش ساخته است؟
 دیگر داري به مقدسات توهین میکنی. نباید حرمت خدایان را حفظ کنی؟ 
 لغزد، نه از عصاي من هراسی دارد، نه از افتد و نه میپرستم نه مین میخدایی که م

  (.18-17 ،1991  )معلوف "چنین حرمتی است يهایم پروایی. تنها اوست که شایستهطعنه
این قسمت از رمان معلوف نیز یادآور مکالمات ابراهیم )ع( با عمو یا پدرخوانده اش آزر و یا 

 رافش است، که در آیاتی مختلفی از قرآن نقل شده:بعضاً دیگر بت پرستان اط
شنوند؟ یا به حال هاي جماد را بخوانید سخن شما را میابراهیم گفت: آیا هر گاه این بت"

 (73-72  شعراء) "شما هیچ سود و زیانی توانند داشت؟
م و که با پدر خود )یعنی عموي خویش آزر( گفت: اي پدر، چرا بتی جماد را که چشهنگامی "

 (42 مریم) "کنی؟ گوش )و حس و هوشی( ندارد و هیچ رفع حاجتی از تو نتواند کرد پرستش می
ابراهیم گفت: من چیزهاي غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم )به خدایی نخواهم "

  (76 انعام) "گرفت(.
ت ارائه شده از رسد جمالت آخر ساتاي در این گزیده از رمان نیز ملهم از توصیفابه نظر می

، ایشان در برابر بت هاي عاجز، خدایی قرآن آیات طبق  خداوند توسط حضرت ابراهیم )ع( باشد.
 کند که قادر مطلق است:را معرفی می

فرماید. و همان خدایی که مرا غذا همان خدایی که مرا بیافرید و به راه راستم هدایت می"
  (80-78 شعراء) "دهد.وم مرا شفا میگرداند. و چون بیمار شدهد و سیراب میمی

توان غنی ترین اثر امین معلوف از لحاظ ارجاعات بینامتنی به را می باغ هاي روشناییرمان 
حساب آورد. عالوه بر تشابهاتی که با روایت قرآنی از زندگی حضرت ابراهیم )ع( دارد و بدان 

ق متن انجیل، اشاراتی دارد. در واقع، پرداخته شد، این اثر به داستان حضرت عیسی )ع( نیز مطاب
مانی، شخصیت اول داستان این کتاب، از سویی یادآور شخصیت تاریخی بنیانگذار آیین مانوي 

هایی از است، و از سویی دیگر تشابه زیادي با حضرت عیسی مسیح )ع( دارد. در ادامه، نمونه
 کنیم.ند مرتبط با مانی را ذکر میو متون مست انجیلروشنایی و  باغ هاي روابط بینامتنی میان

میالدي  216شود که در سال در رمان معلوف، مانی به عنوان پسر فاتك و مریم معرفی می
در تیسفون، در دوره ساسانیان، متولد شده است. ولبورن نیز در رساله اي مستند در باب معرفی 
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را از پیروان فرقه مغتسله  متون آیین مانوي، مانی را متولد سده سوم میالدي، و پدرش فاتك
سالگی آیین دینی  24روشنایی، مانی در سن  باغ هايدر (. 45 شمارد )ولبورنالخسایی بر می

کند و به منظور دیدار و گفتگو با شاه شاپور اول به دربار ساسانی خود را به مردم عرضه می
میز و مغایر با دین زرتشت، که رود. اما بعد از مرگ شاپور، پسرش بهرام آیین مانی را ارتداد آمی

کند. بدین ترتیب، کند و مانی را در زندان حبس میدین رسمی دستگاه حکومت بوده، اعالم می
سپارد. اما میالدي جان می 276شود، در سال مانی بر اثر شکنجه هایی که در زندان متحمل می

بوداي "یك بودایی، با لقب به استناد متون تاریخی، مانی در چین و آسیاي میانه به عنوان 
در ابتدا باید متذکر شویم که والدت مانی طبیعی و اتفاقی نبوده. ]...[ "شود: شناخته می "روشنایی

سال  500شرایط والدت یافتنش ]...[ او را به الئوتسوي بزرگ، مراد و مرشد تائوئیست ها، که 
یات فعلی اش تا جایی پیش رفته که کند. او در حقبل از میالد مسیح ظهور کرده بود، نزدیك می

  (.69  )ولبورن "ملقب گردیده است "بوداي روشنایی"به 
مربوط به ماجراي محاکمه  انجیلروشنایی و  باغ هايهاي روابط بینامتنی میان یکی از نمونه

عیسی در برابر "، بابی با عنوان انجیل مرقسدر محضر بزرگان کلیساست. در فصل چهاردهم 
 وجود دارد، که در آن آمده: "سنهدرین

آنها عیسی را نزد اسقف اعظم بردند. تمام کشیشان و کاتبان جمع شده بودند. ]...[ همگی "
به دنبال بهانه اي براي محکوم کردن عیسی به اعدام بودند، اما چیزي نمی یافتند. ]...[ اسقف 

هایی که علیهت ابر شهادتاعظم از میان جمع بلند شد و رو به عیسی گفت: تو هیچ پاسخی در بر
شود نداري؟ ]...[ آیا تو مسیح، پسر خداوند هستی؟ عیسی پاسخ داد: بلی، هستم. و شما داده می

پسر را خواهید دید که از سمت راست خداي قادر و در میان ابرها از آسمان فرود خواهد آمد. 
ی آب دهان بر صورت او اسقف اعظم جامه درید. ]...[ همگی او را به مرگ محکوم کردند. برخ

 "زدند.انداختند و برخی دیگر مشت و لگد روانه اش کردند. حتی خادمین به صورت او سیلی می
 (.53 ،14 انجیل مرقس)

شود تا در خصوص روشنایی، مانی به مجمع کشیشان احضار می باغ هايدر قسمتی از رمان 
 یده است، توضیح دهد:اینکه چرا به جاي لباس سفید، در نخلستان جامه رنگی پوش

بزرگان و پیشوایان دینی همگی در تاالر اصلی کلیسا جمع شده بودند. سیتاي در صدر "
جایگاه ایستاده بود و می بایست به عنوان اولین نفر سخن میگفت. ]...[ مانی به نقطه مبهمی 

  روي سقف چشم دوخته بود. ]...[
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ه سخنانت گوش دهیم. اما تو چرا سعی داري ما تو را فراخوانده ایم تا با مسامحه و سازش ب
گستاخ و بی پروا ظاهر شوي؟ ]...[ باید بفهمیم تو فرستاده ي خدایی یا شیطان؟ آیا تا به حال از 
خودت پرسیده اي چرا خداوند باید تو را برگزیند؟ آیا تو واقعا مقدس ترین، پرهیزگارترین، و با 

  تقواترین فرد هستی؟
 دانم مرا به دیگران ارجحیت داده.اطالع ندارم، اما می من از قصد و نیت او

که برادرزاده  کرد همچنان صبور و شکیبا به نظر برسد، در حالیسیتاي به سختی تالش می
زد: مرتد! لحظاتی بعد، درب دوید و فریاد میاش گارا عنان از کف داده بود و به سمت مانی می

ا که همگی رداي سفید بلند بر تن داشتند به سمت مانی بزرگی باز شد و گروهی از اربابان کلیس
هاي رنگین را از تنش جدا کردند و جامهحمله ور شدند، آنها سنگ و کلوخ به سمت او پرتاب می

   (.101-98 ،1991 کردند )معلوفو پاره می
، و انجیل مرقسشود، عیسی، طبق روایت طور در دو گزیده باال مشاهده میبنابراین همان

روشنایی، در موقعیت هاي مشابهی قرار گرفته و مأمور به دفاع از  باغ هايمانی، طبق داستان 

  شوند.مواضع خود می

  :جنگ هاي صلیبی از دیدگاه اعراب 
توان کلیت آن را ، نخستین رمان امین معلوف است، که میهاي صلیبی از دیدگاه اعرابجنگ

ري به حساب آورد. در واقع، این کتاب بدون آثار مورخین اي بارز از مفهوم بینامتنیت اجبانمونه
امین معلوف، پیش از نگارش رمان  کرد. برخی از این آثار که ظاهراًعرب امکان ظهور پیدا نمی

تألیف اسامة ابن  االعتبار کتاب  اثر ابن قالنسی،  تاریخ دمشقآنها را مطالعه کرده، عبارتند از: 
به قلم  مرآت الزمان فی تاریخ االعیاننوشته ابن اثیر، و التاریخ  الکامل فیمرشد منقذ شیزري، 

دهد، و از سبط ابن جوزي. امین معلوف در رمان خود بارها به این مورخین و آثارشان ارجاع می
هاي مختلفی براي نقل قول کردن یا ایجاد تمایز بین نوشته خویش و متن وام گرفته از آنها شیوه

حوي که تشخیص این مسئله براي خواننده آسان و واضح است. به عنوان استفاده میکند، به ن
شود به وام گیري هاي بروز بینامتنیت اجباري در رمان معلوف، مربوط میمثال، یکی از نمونه

میالدي نگاشته شده و  13و  12توضیحاتی از کتاب ابن اثیر. این اثر تاریخی بین سده هاي 
امین معلوف ذکر شده است. در این قسمت راوي  20ده به قرن قسمتی از آن در رمان منتشر ش

رمان جنگ هاي صلیبی جریان سقوط شهر آنتیوک و تصرف آن به دست اروپاییان را حکایت 

  کند:می
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که فرماندار شهر را  روز مقاومت، سرانجام آنتیوک سقوط کرد. ابن اثیر، در حالی 200بعد از "
داند، با لحنی آغشته به احساس عاقبت او را تعریف زنش میبه خاطر بی کفایتی اش سزاوار سر

 کند:می

 شدت از کرد، گریستن به شروع اش دینی برادران و پسران، خانواده، گفتن، ترک خاطر به او 
 روي را او دوباره تا کردند تالش همراهانش. رفت هوش از و افتاد پایین به اسب از اندوه و درد
رار گرفته بود. بنابراین، ق احتضار حالت در او. نبود ایستادن یاراي دیگر ار او اما دهند، قرار زین

کرد، همراهان او را تنها رها کرده و از آنجا دور شدند. یك هیزم شکن ارمنی که از آنجا عبورر می
 او را شناخت. پس سر او را برید و نزد سربازان اروپایی در آنتیوک برد.

ه ها بیراه از تا کردندمی تالش کودکان و زنان، مردان، .شد کشیده خون و خاک به شهر 
  )معلوف "بریدند.فرار کنند، اما شوالیه هاي به راحتی آنها را گیر می انداختند و در جا سر می

1983، 48.)  

 در دیگري متن دادن نشان براي  در این مثال، معلوف، ضمن اشاره صریح به نام ابن اثیر،
اثیر را در پاراگرافی  ابن متن اوالً که صورت بدین کرده، استفاده گرافیکی هايجلوه از خود، متن

، فونت ریزتري را براي ذکر این نقل به جدا و با فاصله از پاراگراف هاي قبلی و بعدي آورده؛ دوماً
شود که با همین ها در این رمان دیده میگونه نقل قولهاي دیگري از اینکار برده است. نمونه

یا با استفاده از گیومه مشخص شده اند. این اشارات موجب گردیده که رمان معلوف، عالوه شیوه 
بر ارزش ادبی و داستانی، قابلیت استناد تاریخی هم داشته باشد و از غناي علمی قابل قبولی 

 برخوردار باشد.

 نتيجه گيری. 3

شود و هنر اصلی میهرچند امین معلوف بیش از هرچیز به عنوان یك داستان نویس شناخته 
عنصر تخیل بنا شده اند، اما وي همواره کوشیده  يبر پایه هاي ادبی است که اساساًاو خلق رمان

خود را بر مبناي مشاهدات و مستندات تاریخی و دینی قرار دهد.  ياست ساختار و محتواي قصه
خواننده آشنا با منابع در واقع، روایت داستانی معلوف غنی و مملو از نشانه هاي عینی است، و 
طور که با ذکر مثال مستند قادر است ردپاي آنها را در آثار معلوف شناسایی و دنبال کند. همان

جنگ  يهاي مستخرج از متن نشان داده شد، در چهار اثر منتخب براي این تحقیق، یعنی رساله
، روابط باغ هاي روشنایی ، وسمرقند، لئوي آفریقایی، و رمان هاي  هاي صلیبی از دیدگاه اعراب

، و همچنین کتب قرآنو  انجیل، توراتبینامتنی با مضمون و ساختار کتب مقدس دینی شامل 
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 الکامل فی التاریختألیف اسامة ابن مرشد منقذ شیزري، و  االعتبارتاریخی متعدد از جمله کتاب 
صلی و مؤلف انجام شده است، شود. برخی از این اشارات با ذکر نام اثر انوشته ابن اثیر، دیده می

با به کار بردن عالیم سجاوندي مثل گیومه و یا استفاده از  و در برخی مواقع امین معلوف صرفاً
فونت ایتالیك تمایز را بین نوشته خود و پاراگراف یا اصطالح وام گرفته شده از دیگري برقرار 

کند. و گاهی اوقات صرفا خواننده منبع یا مرجع مشخصی را ذکر  کرده است، بدون آنکه مستقیماً
تواند در ذهن خود و با مراجعه به مطالعات قبلی قرابت معنایی یا ساختاري با آثار متخصص می

توان نوشته هاي ادبی امین معلوف را طبق نظریه بینامتنیت به دیگر را حدس بزند. بنابراین می
 .هایی بر آثار مستند و مشهور مذکور دانستعنوان بیش متن

 هر از دور به اما بوده، عرب تبار از خود معلوف امین هرچند که است آن اهمیت حائز ينکته 
 بدین. است داشته توجه پازل این قطعات تمام به شرقی، تمدن تصویر بازسازي در تعصب، گونه

خی شخصیت هاي ایرانی همچون عمر خیام، نظام بر به نیز اشاراتی بحث مورد آثار در ترتیب،
شود. در واقع، بازنویسی تاریخ شرق در آثار ك، ارسالن سلجوقی و شاپور ساسانی دیده میالمل

گیرد که گویی نویسنده در پی آنست تا بار دیگر اقوام و سرزمین معلوف به گونه اي صورت می
هایی را که پس از فروپاشی امپراطوري عثمانی از هم گسسته و جداشده اند، گرد هم آورد و آن 

شکوه را از نو احیا کند. در حقیقت، امین معلوف به خوبی دریافته است که غناي حافظه  عظمت و
تاریخی شرق وابسته به تکثر زبانی و تنوع فرهنگی ملت هاي دخیل در آن است و به همین 
خاطر، سعی کرده این چندصدایی و چند هویتی را با مراجعه به سنت هاي مکتوب در نوشتار خود 

 .بازآفرینی کند
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