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چكيده
مطالعات میانرشتهای از قلمروهای نوین ادبیات تطبیقی است .این قلمرو ،فصل تازهای از پیوند ادبیّات باا دیگار
دانشهای بشری ،از جمله جامعهشناسی گشوده است .در این پژوهش ،ادبیّاات داساتانی باه عناوان یا

کالّ و

مکمل در نظر گرفته شده است که با دانش جامعهشناسی ،پیونادی ناگسساتنی و دو ساویه دارد .یافتاههاای ایان
پژوهش ،نشان میدهد که رمان هزار خورشید باشکوه اثر «خالد حسینی» ،تصویر و بازتابی از مسائل و مشکالت
زنان جامعة افغانستان و دربردارندة واقعیّتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیِ اتّفاق افتاده در یا

دورة زماانی از

تاریخ این کشور ،در قالب داستان است .در این پژوهش توصیفی – تحلیلی ،درمییابم که نویسنده باه صاورت
غیر مستقیم دغدغههای اجتماعی خویش را بیان میکند و مرکزیّت این امر ،حول محور وضعیّت نابسامان زن در
جامعه قرار دارد .او شنیدن صدای زن و تالش برای کمرنگ کردن تبعای
دانش و آگاهی و پرهیز از تعصّب کور و خش

جنسایّتی و همچناین دساتیابی باه

اندیشی و اهتمام به امور دینی را الزمة پیشرفتهای فرهنگای و

اجتماعی زنان در جامعه میداند.
كليدواژهها :زن ،افغانستان ،هزار خورشید باشکوه ،مطالعات میانرشتهای ،جامعهشناختی.
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 .4مقدّمه
پس از آنکه مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی با انتقادهاای نظریّاهپردازانای همچاون رناه ولا

1

و هناری

رماک 2همراه گردید ،مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی به تدریج گاام در مسایر تکامال و گساتردگی و
ارائة تعریفی جدید نهاد؛ به عنوان نمونه ،رماک ادبیّات تطبیقای را اینگوناه تعریا
تطبیقی مطالعة ادبیّات فراسوی سوی مرزهای ی

مایکناد« :ادبیّاات

کشور خاصّ و مطالعة روابط میان ادبیّات از ی

ساو

و سایر قلمروهای دانش و معرفت مانند هنرها (نقّاشی ،مجسّمهسازی ،معماری ،موسیقی) فلسفه ،تااریخ،
علوم اجتماعی (فیالمثل :سیاست ،اقتصاد ،جامعهشناسی و )...علاوم ،دیان و جاز اینهاا از ساوی دیگار
است .به طور خالصه ،ادبیّات تطبیقی مقایسة ی

ادبیّات با ی

یا چند ادبیّات دیگر و مقایسة ادبیّات باا

سایر قلمروهای بیان انسان است( ».رماک)11 :1931 ،
مطالعات میانرشتهای ،باب تازهای از قلمرو ادبیّاات تطبیقای اسات کاه ادبیّاات را در پرتاو پیوناد باا
دانشها و هنرهای بشری مورد بررسی قرار میدهد .این قلمرو جدید ،میتواند از انزوا و رکود در علوم
انسانی بکاهد و افقهای نوینی را فراروی آن بگشاید .ارزش این افق و گستره نیز تنها به ادبیّاات تطبیقای
ختم نخواهد شد ،بلکه این پیوندی دو سویه است که میتواند سبب رهایی از تکارار فقار موضاو هاای
پژوهشی ،فزونی روح لطافت در دانشهای بشری و افزایش غناای ادبیّاات شاود .مطالعاات بینارشاتهای،
رستاخیزی نوین در قلمرو مطالعات ادبیّات تطبیقی و پل پیوند ادبیّات باا هنرهاا و داناشهاای بشاری باه
شمار میآید .در این حوزه ،ادبیّات ی

«کلّ» و «ترکیب» است که در پیوند با دیگر دانشها و هنرهای

انسانی مفهوم مییابد .در حقیقت ،مطالعات میانرشتهای در ادبیّات تطبیقی باه معناای تحلیال کلّایتار و
دقیقتر ی

اثر ادبی و حاصل شبکة گفتماانی چناد رگاه اسات .ایان شابکة تودرتاوی گفتماانی ،دربار

گیرندة شاخصهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،دینی ،اقتصادی و ...است .این رویکرد ،به دلیال اینکاه
افقِ دیدِ گستردهتر و ژرفتری در اختیار پژوهشگر قرار میدهد ،توان تحلیل ،تخیّل ،ترکیب و نوآوری
وی را نیز افزایش میدهد .یافتههای پژوهشهای میانرشتهای در حوزة ادبیّات تطبیقی ،ادبی و غیر ادبی
است؛ زیرا این یافتهها حاصل گفتمان متخصّصان رشاتههاای غیار مارتبط درباارة یا
مجهول است که در جستجوی یا

پرساش یاا یا

هادف (تحلیال و تفسایر دقیاقتار و بهتار) هساتند .در حقیقات آن

متخصّصان از مرز دانشهای خود گذر کارده و باه تحلیال و نظریّاههاایی تاازهتار و کامالتاری دسات
1. René Welle
2. Henry Remak

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و13/ )...

یافتهاند .پژوهشگر مطالعات میانرشتهای در حوزة ادبیّات تطبیقی ،ابتدا به «طرح مسئله» و تعیین «اهاداف
پژوهش» میپردازد .سپس «یافتههایی» را که به «زبان تخصّصی» هار یا
«تلفیق» و «ترکیب» میکند و «پاساخی غیار ت

از رشاتههاسات در کناار هام

رشاتهای» و «جاام » باه آن «مسائله» مایدهاد .پاژوهش

تطبیقی در حوزة مطالعاات میانرشاتهای ،نیازمناد روشامندی و نظاامماداری اسات .مطالعاة نموناههاا و
الگوهای روشمندی که در این حوزه صورت گرفته است ،سابب هادایت پژوهشاگری مایشاود کاه باا
روشمندی درست به پژوهش در این حوزه میپردازد (ر.ک :زینیوند)21-21 :1932 ،
یکی از دانشهایی که با ادبیّات ارتباط دارد و در مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی مورد توجّاه قارار
گرفته ،دانش جامعهشناسی است .جامعهشناسی ادبیّات 1یکی از شاخههای تخصّصی جامعهشناسی اسات
که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم با اندیشههای فیلسوف مجارستانی به ناام جاور
لوکاچ 2به نقطة عط

خود رسید .عالوه بر لوکاچ ،متفکّرانی چون اریاش کاوهلر ،9لوساین گلادمن 1و

توساط
میخاییل باختین 1در شکلگیری و شکوفایی این رشته سهمی بسزا داشتهاند .این دانش در ایارانّ ،
کسانی چون جمشید مصباحیپور و محمّد جعفر پوینده به ایرانیان معرّفی شد.
جامعهشناسی ادبیّات به عنوان دانشی میانرشاتهای ،نقطاة او علاوم ادبای اسات؛ از یا

طارف باه

زبانشناسی و فلسفه مرتبط است و از طرف دیگر با علوم اجتماعی و تاریخ ارتباطی تنگاتنگ دارد و باه
فرامتن (هر آنچه خار از خود متن است) میپردازد.
ماتریالیستها در شمار کسانی هستند که بر نقش جامعه در ادبیّاات تأکیاد فاراوان نماودهاناد؛ آنهاا
ادبیّات را بازتاب مسائل اجتماعی و اقتصادی میدانند .نگاه آنان به ادبیّات تا

بعادی اسات و اساتقالل

زیباییشناسی ادبیّات و پدیدههای ادبی را نادیده میگیرند؛ امّا ایده آلیستها ،مدّعی استقالل مطلاق اثار
ادبی و هنری هستند و ارتباط آفرینش هنری با واقعیّت اجتمااعی را نادیاده مایگیرناد و باه کلّای منکار
پیوند ادبیّات با سایر پدیدهها و دانشها میشوند .بدیهی است که نمیتوان هیچکدام از ایان نظریّاات را
در مورد ادبیّات به طور مطلق تأیید کرد .نظریّاة «جامعهشناسای تکاوینی» 6گلادمن باه جادال میاان ایان
پدیدهها پایان میدهد .از نظر گلدمن ،آفرینش هنری ی

فرد به تنهایی مدّنظر نیست ،بلکه هر اثر ،بیاان
1. Sociology of literature
2. Georges lokacs
3. Erich kohler
4. Lucien goldman
5. mikhail bakhtine
6. Developmental sociology
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نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با شدّتی بیشتر از ساایر افاراد در تادوین آن شارکت مایورزد .او
معتقد است هر فردی عضو چندین گروه است؛ به طوری که آگاهی او آمیزهای خااص از آگااهیهاای
جمعی گوناگون و اغلب متضاد است؛ به عالوه از گروههایی نیز تأثیر میپذیرد کاه باه گاروه اجتمااعی
خاصّ او تعلّق ندارند .او معتقد است مهمترین فاعلهای جمعی ،مردم هستند و ساختارهای ذهنیای کاه
باعث شکلگیری آثار ادبی میشوند ،برخاسته از اقشار جامعه است.
در جامعهشناسی مسائلی مورد بررسی قرار میگیرناد کاه باه صاورت غیرمساتقیم بار نویسانده تاأثیر
میگذارند و در نگاه اوّل از دید منتقدان دور میمانند .بنابراین؛ «جامعهشناس از طریق تحلیل متون ادبی
در صدد یافتن نشانهها و فرانمودهای آگاهی جمعی هر مکان  -زمان و شناخت تحاوّالت آن در ارتبااط
با تحوّالت اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی است» (لوونتال.)1 :1916 ،
نظریهپردازان دربارة پیوند جامعه و ادبیات بر این باورند که؛ «ادبیّات ،زندگی را به نمایش میگذارد
و زندگی تا حدود زیادی ی

واقعیّت اجتماعی اسات( ».ولا

و وارن )33 :1939 ،بررسای جریاناات

اجتماعی برجسته و تأثیرگذار در زندگی نویسنده ،ما را در شناخت اثر یاری میدهد و باه هماین منظاور
در ساختگرایی تکوینی عالوه بر در نظر گرفتن پیوند تاریخ و جامعهشناسی ،رفتار و زندگی اجتمااعی
نویسنده نیز مدّنظر قرار میگیرد؛ زیرا آفرینشگر اثر ادبی به گروه یاا گاروههاای اجتمااعی معیّنای تعلّاق
دارد؛ بنابراین «همیشه از دیدگاه روششناختی ،بررسی آگاهی جمعای آساانتار از بیارون کشایدن ایان
ساختار از عناصار متفااوت و متضاادّی اسات کاه باه معناهاای گونااگون ساازندة یا

آگااهی فاردی

مربوطاند» (گلدمن و دیگران.)33 :1936 ،
مسئلة دیگری که گلدمن به آن میپردازد؛ «جهاننگری» 1است کاه مایتاوان آن را واساطهای میاان
جریانات اجتماعی و آفرینش ادبی به حساب آورد« .جهااننگری مجموعاهای از اندیشاههاسات کاه در
اوضاعی معیّن بر گروهی از انسانها که در موقعیّت اقتصادی و اجتماعی همانندی به سر میبرناد ،یعنای
طبقات اجتماعی ،تحمیل میشود» (غالم)112 :1919 ،؛ با این حال ،نویسندة موفّاق کسای اسات کاه در
کنار توجّه به مسائل اجتماعی و تاریخی احساسات و نگارش خاود را باه خاوبی بیاان کناد و جنباههاای
زیباییشناختی اثر را با قوّت بیشتری بپروراند؛ چراکه غلبة بیان مقاصاد باه شاکلی صاری و آگاهاناه باه
مصنو جلوه دادن اثر میانجامد و مان از تبدیل شدن آن به شاهکار ادبی میشود.
یکی از مهمترین انوا ادبی ،رمان است که در ادبیّات معاصر جایگاه ویاژهای یافتاه اسات و بساتری
مناسااب باارای نقااد جامعهشناساای اساات؛ چراکااه نشاااندهندة زناادگی افااراد جامعااه و زمانااه اساات؛ از
1. Worldview

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و21/ )...

ویژگیهای انسان معاصر ،فردیّت اوست که در رمان ،برخالف سایر انوا ادبی ،باه شاکلی برجساته باه
تصویر کشیده میشود« .ژانر غالب معاصر رمان است؛ به طوری که میتاوان ادبیّاات اماروز را "ادبیّاات
رمانمحور" نامید .رمان ،بهتر از هر اثر ادبی دیگری میتواند ساختار اجتماعی را در خود بازتاب دهاد».
(غالم)112 :1919 ،
این داستان در نگاه اوّل زندگی فالکتبار دو زن را به نماایش مایگاذارد کاه سرنوشات ،آنهاا را
همراه کرده است؛ امّا پس از تحلیل جامعهشناختی درمییابیم کاه نویسانده در طاول داساتان نیمقارن از
تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان را به تصویر کشیده است تا معضالت اصلی جامعه را در قالاب داساتانی
برای مخاطب بازگو کند و در مواردی به ارائة راهحل نیز پرداخته است .اندیشه و دغدغة خالاد حساینی
در آثارش ،همان بیان انتقادی تاریخ مردم و به طور ویژه زنان ستمدیدة افغانساتان ،اسات .او هماواره باه
مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش اشاره میکند .آثاارش نماودار (شناساة) خاوبی از جامعاه و بساتری
مناسب برای نقد جامعهشناختی است.
 .4-4پيشينة پژوهش

نقد و بررسی آثار ادبی از دیدگاه جامعهشناختی در ایران کمتر مورد ارزیابی قارار گرفتاه اسات و جاز
دانشهای نوپا محسوب میشود .در این زمینه میتوان به مقاالتی چون :رنجبر ( ،)1913به تأویل سیاسی
و اجتماعی داستانوارة سرگذشت کندوها پرداخته است .تسلیمی ( ،)1911سه قطره خون را با رویکارد
جامعهشناسی ساختگرا تحلیل کرده است .عبدی ( ،)1931آثار طاهر وطار را با رویکرد جامعهشناختی
تحلیاال کاارده اساات .نااوین ( ،)1911یکاای از داسااتانهااای مجموعااة شااهری چااون بهشاات را از منظاار
جامعهشناسای ،نقاد و تحلیال کارده اسات .مایتاوان از پاژوهشهاای دیگاری در ماورد نقاد و تحلیال
جامعهشناسی ادبیّات نیز نام برد :غالم ( ،)1919جامعهشناسی رمان معاصر فارسی را بررسی کارده اسات.
عسگری حسنکلو ( ،)1916به بررسی نظریّههای نقد جامعهشناختی ادبیّات پرداختاه اسات؛ امّاا راجا باه
موضو حاضر تاکنون پژوهش مستقلّی صورت نگرفته است و ایان پاژوهش بارای اوّلاین باار باه نقاد و
بررسی کتاب هزار خورشید باشکوه 1اثر خالد حسینی 2از دیدگاه جامعهشناختی میپردازد.
 .6-4روش پژوهش

مبنای این تحلیل ،روش نقد ادبی با تکیه بر نقد جامعهشناختی است .این پژوهش توصایفی  -تحلیلای باه
روش مطالعة کتابخانهای و بر اساس چارچوب نظری مکتب آمریکایی ادبیّاات تطبیقای صاورت گرفتاه
1. A thousand splendid suns
2. Khaled Hoseini
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است و طی آن مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی موجاود در محتاوای ماتن بررسای قارار مایگیرناد؛
همچنین نگرش نویسنده در معرّفی جامعه و سب

نویسندگی او نیز به صورت اجمالی بررسی میشاود.

بررسی سیر تحوّالت تاریخی جامعه ،شرایط سیاسای و اقتصاادی ،مساائل ماثثّر در فرهناگ و همچناین
دستیابی به شناختی متفاوت از ابزارها و روشهای داستاننویسی خالاد حساینی باا اساتفاده از دیادگاه
جامعهشناختی ،اهمّیّت این پژوهش را آشکار میکند .این رویکرد تالش میکند باه پاساخی بارای ایان
سه پرسش دست یابد:
* نویسنده چگونه تصویری از زنان جامعة افغانستان ارائه میدهد؟
* راهکارهای وی برای بهبود اوضا جامعة زنان چیست؟
* نویسنده از ارائة اوضا اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان به مخاطبان ،چه اهدافی دارد؟
 .6بحث و بررسی
 .4-6معرّفی نویسنده و اثر

خالد حسینی ،نویسندة افغان آمریکاییتبار در سال ( . 1361م ) از پدر و مادری هراتای در کابال متولّاد
شد .پدر او دیپلمات و مادرش دبیار باود .آناان در ساال ( . 1336م ) از طریاق وزارت اماور خارجاه باه
فرانسه رفتند و پس از کودتای کمونیستی سال (  . 1312م ) از آمریکا تقاضای پناهنادگی نمودناد و در
ایالت کالیفرنیا ساکن شادند .حساینی در ساال  1311م .از دانشاگاه ساانتاکالرا در رشاتة زیستشناسای
مدرک لیسانس گرفت و در سال  1339م .در رشتة پزشکی فارغالتّحصیل شد و تا سال  2229م .مشغول
به کار در زمینة رشتة تحصیلیاش بود و پس از آن به صورت جدّی به نوشتن روی آورد.
حسینی با انتشار رمان بادبادکباز 1در سال  2229م .به شهرت رساید؛ ایان اثار چناان ماورد اساتقبال
واق شد که در زمان کوتاهی به زبانهای بسیاری ترجمه شد و از پرفروشترین آثار شد؛ به طاوری کاه
در سال  2223م .فیلم آن نیز ساخته شد .این اثر دربارة زندگی دو مهاجر در آمریکا ،یعنی امیر و پدرش
و نیز تنشهای قومی میان پشتونها و هزارههاست .اثر بعدی حسینی ،رمان هزار خورشید باشاکوه اسات
که در سال  2223م .منتشر شد و در ایان مقالاه ماورد بررسای قارار مایگیارد .در ایان کتااب ،زنادگی
مشقّتبار زنان افغانی به تصویر کشیده شده است .حسینی در مصاحبهای که انجام داده گفته است بارای
نوشتن رمان ،در بهار  2229م .به افغانستان رفته و طی این سفر با زنان افغان به گفتگاو نشساته اسات و از
خالل همین صحبتها و نقل خاطرات بود که توانسته طرح و شالودة اوّلیّة داستان را در ذهن ایجاد کناد
1. The kite runner

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و29/ )...

و سپس با مهارت روی کاغذ بیاورد .در آثار حسینی ،اوضا نابسامان افغانساتان و رناجهاایی کاه ماردم
جنگزدة افغانستان بهویژه زنان ،کشیدهاند ،با مهارت هرچه تمامتر به تصویر کشیده شده است .حساینی
کتاب را به همة زنان افغانستان تقدیم کرده است (حسینی :1913 ،مقدّمه) وضعیّت زنان افغانستان ،ورود
روسیه به آنجا و نبرد مجاهدین با روسها ،درگیریهای قومی ،عملکرد طالبان و ...محورهای اصلی این
تعصاب و جادال
رمان به شمار میآیند .در این مضمونها ،عشاق و امیاد ،نومیادی و شکسات ،جهال و ّ
سنّت و مدرنیته در کنار هم ذکر شده است .نویسنده ،رمان را باه فرزنادانش« ،هاریس و فارح» و «تماام
زنان افغانستان» تقدیم نموده است .این رماان پاس از انتشاار ،باه مادّت ساه هفتاه ،پرفاروشتارین رماان
آمریکای شمالی نیز بوده است.
عنوان این رمان (هزار خورشید باشاکوه) برگرفتاه از شاعری از صاائب تبریازی ( 1212هاا ق) شااعر
مشهور و پارسیسرای قرن یازدهم هجری در وص

کابل با مطل زیر است:

خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهساارش

که ناخن بر دلِ گُل میزند مژگان هر خارش

صائب در همین قصیده ،از زنان شهر کابل با تعبیر «دوصد خورشیدرو» یاد نموده است:
حساااب مااهجبینااانِ لااب بااامش کااه ماایدانااد

دوصد خورشیدرو افتاده در هر پای دیاوارش

حسینی در این رمان ،تنها به شعر صائب نظر نداشته است ،بلکه به شاعر حااف و جاامی نیاز اشااراتی
نموده است .این رمان در ایران ،همزمان توسّط مترجمانی همچون :بیتا کاظمی ،نفیساه معتکا  ،مهادی
غبرایی ،پریسا سلیمانزاده و زیبا گنجی ،ایر مثال آذر و منیژه شیخ جوادی به فارسی ترجماه شاده کاه
در نو خود قابل تأمّل است .ترجمة مورد استفاده در این مقاله ،ترجمة ایر مثال آذر است.
 .6-6خالصة داستان

محور کلّی داستان ،دربارة روابط دو زن به نامهای «مریم» و «لیال» است که سرنوشت ،آنها را هامخاناه
میکند .مریم ،دختر نامشرو ی

تاجر هراتی است و ی

زن خدمتکار است که تاا پاانزده ساالگی باا

مادرش در کلبهای زندگی میکند و پس از مرگ مادر ،پدرش او را به عقد ی

کفّااش کاابلی باه ناام

«رشید» درمیآورد .او تا پایان عمر با تندخوییهای رشید کنار میآیاد و پیوساته اهال تسالیم و ساازش
است .امّا لیال دختری از ی

خانوادة تحصایلکارده و روشانفکر اسات کاه در فضاایی کاامالً متفااوت

بزرگ شده است؛ میان او و دوست دوران کودکیاش (طارق) روابط عاشقانهای شاکل مایگیارد و باه
سالها جدایی میانجاماد .او دو بارادرش را در جناگ از دسات داده اسات و باا از دسات دادن پادر و
مادرش مجبور به ازدوا با رشید میشود .لیال صاحب دو فرزند میشود و مانند مریم سختیهای زیادی
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را تحمّل میکند .میان این دو ،پس از مدّتی دشمنی و قرار گرفتن در مقابل یکدیگر روابط صامیمانهای
شکل میگیرد .در پایان ،مریم با کشتن رشید ،مانند مادری ،خاود را بارای لایال قرباانی مایکناد و لایال
زندگی متفاوتی را در کنار طارق و فرزندانش آغاز میکند.
در این اثر به جنگ و تأثیرات منفی آن بر جامعه بسایار پرداختاه شاده اسات و داساتان در حقیقات،
قسمتی از تاریخ پر درد و رنج افغانستان را روایت میکند .یکی دیگار از ماوارد قابال تأمّال در داساتان،
نگاه عمیقی است که نویسنده به مساائل و مشاکالت زناان دارد و اینکاه در خاالل ایان تجربیّاات تلاخ،

بیشترین آسیب متوجّه این قشر از جامعة افغانستان شده است« :نانا گفت" :ایان درس رو هماین اآلن یااد
بگیر ،خوبم یاد بگیر دخترم؛ انگشت متّهمکنندة یه مرد مثل یه عقربة قطبنما که همیشه شمال رو نشاون
میده ،همیشه یه زنو پیدا میکنه .همیشه ،اینو به خاطر بسپار مریم"( ».حسینی)1 :1913 ،
 .9-6بازتاب اوضاع سياسی و فرهنگی جامعه در رمان

حسینی در طول داستان ،نیمقرن از تاریخ افغانساتان را روایات مایکناد؛ ایان دوره از کودتاای  1339م.
علیه ظاهر شاه آغاز میشود و تا حادثة  11سپتامبر اداماه ماییاباد .ابتادا روسهاا وارد خااک افغانساتان
شاادند و تااا سااال  1311م .جنااگهااای مجاهاادین و روسهااا ادامااه یافاات و در سااال  1332م .دولاات
کمونیستی که قدرت را در دست گرفته بود ،شکست خورد .درگیریهای قومی و دستهبنادیهاا باعاث
ایجاد هر و مر و آشفتهتر شدن اوضا شد .به ظاهر دولت اسالمی افغانستان تا زمانی که زمیناه بارای
انتخابات آزاد و مردمی فراهم شود ،توسّط گاروههاا و قباایلی اداره مایشاد؛ امّاا در پای درگیاریهاا و
دشمنیهای احزاب و مجاهدین ،نبرد سنگینی آغاز شد و به جناگ میاان احماد شااه مساعود و گلبادین
حکمتیار و سرانجام به قدرت رسیدن کامل طالبان در سال  1336م .انجامید که تاری
تاریخ اجتماعی  -سیاسی افغانستان محسوب میشود .در این دوران تاری

تارین دوره در

 ،بیشترین فشاار متوجّاه زناان

است؛ در رمان به نمونههای فراوانی اشاره شده است که چند مورد آن ذکر میگردد:
اعالمیهای که مریم پس از به قدرت رسیدن طالبان در حیاط خاناه پیادا مایکناد ،گویااترین تصاویر در
وص

حال زنان افغانی و اوضا اجتماعی آن روزهاست« :مریم یکی از اعالمیهها را در حیاط خانه پیدا

کرد؛ روی آن نوشته بود...:قابل توجّه زنان :شما باید همیشه در خانههایتان بمانیاد .در شاأن زناان نیسات
که بیهدف در خیابانها پرسه بزنند .اگر از خانه خار شوید ،باید کسی که محرم شماست همراهیتان
کند؛ ی

خویشاوند مذکّر .اگر در خیابان تنها دساتگیر شاوید ،تنبیاه خواهیاد شاد و بعاد باه خاناهتاان

فرستاده خواهید شد .تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان را به کسی نشان دهید .وقتی کاه بیارون از خاناه

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و21/ )...

هستید ،باید لباس روبنددار بپوشید؛ اگر از این کار سرپیچی کنید به شدّت تنبیه خواهید شد ...تاا زماانی
که کسی با شما حرف نزده ،حق ندارید صحبت کنید ...در اماکن عماومی نبایاد بخندیاد ،در غیار ایان
صورت تنبیه خواهید شد ...حضور دخترها در مدرسه ممناو اسات .هماة مادارس دختراناه بایدرناگ
تعطیل خواهد شد .زنها حقّ شاغل بودن را ندارند( »...ر.ک :حسینی.)911-923 :1913 ،

و نیز روایت لیال از هنگام روی کارآمدن طالبان« :لیال خوشحال بود کاه پادرش زناده نماناده تاا باه
قدرت رسیدن طالبان را ببیند؛ وگرنه از پا درمیآمد .طالبان با تبر به موزة کابل یورش بردند و باقیمانادة
آثار دوران پیش از اسالم را که مجاهدین غاارت نکارده بودناد ،ناابود نمودناد .دانشاگاهها بساته شاد و
دانشجویان به خانههایشان فرستاده شدند .تابلوهای نقاشی را از روی دیوارها برداشتند و باا تیا تکّهتکّاه
کردند .تلویزیونها را زیر لگدهایشان خرد کردند .همة کتابهاا ،باه اساتثنای قارآن مجیاد را روی هام
تلنبار کردند و آتش زدند .مغازههای کتابفروشی را تعطیل کردند .کتابهای اشعار خلیلای و پاژواک
و انصاری و حاجی دهقان ،اشرافی ،بیتاب ،حاف  ،جامی ،نظامی ،رومای ،خیّاام ،بیادل و شااعران دیگار
دود شدند و به هوا رفتند» (همان.)919 :
به عنوان نمونة دیگر ،نویسنده از زبان لیال در باب خدمات احمد شاه مسعود در زمان جناگ و پاس

از آن چنین مینویسد« :لیال تصویر بزرگ احمد شاه مسعود را که مامان به دیوار اتاق خوابش زده باود،
به یاد میآورد ...حتّی بعد از آغاز جنگ و درگیری بین جناح او و جنااحهاای دیگار ،ماماان هیچوقات
پشت سر او چیزی نمیگفت و نظرش این بود" :اون مرد خوبیه ،اون خواهان صل هست .دنبال اینه کاه

افغانستان را بسازه؛ امّا نمیذارن این کار رو بکنه؛ نمیذارن" حتّی در آخرین لحظهها که اوضا به طاور
مصیبتباری به هم ریخت و کابل به ویرانهای تبدیل شد ،مسعود هنوز همان شیر درّة پنجشایر باود .لایال
به اندازة مامان گذشت ندارد ...چه بدنهایی که از زیر خاک بیرون کشیده میشدند چه کودکاانی کاه
به خاک سپرده میشدند و بعدها دستها و پاهایشان روی پشتبامها یا شاخههای بلناد درخاتهاا پیادا
میشد( ».همان)126 :

در گفتوگوی طارق و لیال دربارة گروه طالبان نیز اینگونه آمده است« :طارق میپرساید :شانیدی
گروه طالبان دربارة بنالدن چی گفته؟  ...لیال جواب طارق را میدهد :آره شنیدم .گاروه طالباان اعاالم
کرده است که بنالدن را تحویل نخواهد داد( ».همان)123 :
 .1-6عناصر داستان
رمان هزار خورشید باشکوه زنجیرهای از حوادث اتّفااق افتااده در جامعاهای اسات کاه در آن نوساانات

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بسامد بسیار باالیی دارد .این رمان ،حاوادث اساتثنایی و بااورنکردنی را باه
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شیوهای که برای مخاطب جذّاب است با رویکردی اعتراضآمیز به نماایش مایگاذارد« .ادویان میاور»
( )1 :1939میگوید« :تنها چیزی که میتواند دربارة رمان مطلبی به ما بگوید هماناا خاود رماان اسات»؛
زیرا رمان بستری مناسب برای انعکاس واقعیّتهاای اجتمااعی اسات و نویساندة تواناا کسای اسات کاه
واقعیّتهای جامعه را با ذهن و تخیّل خود به گونهای درآمیزد که نهتنها به زیباییشناسی اثر آسایب وارد
نکند ،بلکه به باورپذیری و استقبال مخاطب نیز کم

کند؛ همانطور که «زرافا» ( )11 :1916میگوید:

«هر چقدر که در قرن بیستم جلوتر میرویم ،کششی که رماننویس هنرمند میان ضروریّات هنار خاود و
تمایل به بیان حقیقت احساس میکناد قاویتار اسات؛ یعنای انتخااب معنایدار از واقعیّتای کاه مشااهده
میکند».؟
طرح این داستان ،ساده ،ی
ی

دست و روان است و نویسنده با روایت قسامتی از تااریخ افغانساتان در

زمان و مکان خاص ،داستان را باورپذیر مینمایاند و باه توصای

و تحلیال مساائل مهامّ سیاسای -

اجتماعی آن دوره میپردازد .وی در حقیقت ،با به تصویر کشیدن الیههای پنهان زندگی زنان ستمدیدة
افغانستان« ،درون آسیبدیده» و «زخمهای فروخفتة» آنان را به نمایش مایگاذارد؛ مسائلهای کاه در آن
جامعه ،بسیار سطحی اسات و باه هیچوجاه ماورد توجّاه قارار نمایگیارد .نباود امنیّات ،نفاوذ و دخالات
بیگانگان ،پایمال کردن حرمتها و شخصیّتها و نداشتن حدّاقل قدرت تصمیمگیری برای انساانهاا از
جمله مسائلی است که نویسنده در ضمن داستان به صورت انتقادی و اعتراضآمیز بیان میکند .با وجود
اینکه نویسنده ایدئولوژی و عقاید خود را درونمایاة اصالی داساتان قارار داده اسات ،امّاا مهاارت او در
صحنهپردازی ،تحلیل شخصیّتها و توصی

مکانها ،زمانها و لباسها باعاث شاده زیباایی و آفارینش

هنری اثر بیشتر دیده شود.
«طرح در اصطالحشناسی داستان به نظمی گفته میشود که نویسنده به رویدادهای داستان میدهد تا
به نتیجهای که دلخواه اوست برسد( ».ایرانی )122 :1912 ،طرح و الگاوی داساتان ،چرایای و چگاونگی
حوادث داستان را نشان میدهد و حوادث داستان را باه گوناهای منطقای و قابال قباول در نظار خوانناده
جلوه میدهد .در این داستان ،مریم زمانی که احساس میکند مشکالتش پایاان یافتاه اسات ،مجباور باه
ازدوا با رشید میشود (گرهافکنی) و پس از کشمکشها و مشکالت فراوان و فارار از خاناه باه هماراه
لیال ،داستان به مرحلهای میرسد که خواننده نیز احساس میکناد مشاکالت او پایاان یافتاه ،امّاا حضاور
دوبارة رشید در داستان ،مشکالت را بیشتر میکناد (او ) و در پایاان باا قرباانی شادن ماریم اسات کاه
مشکالت تمام میشود (گرهگشایی) .نویسنده مرگ را تنها نتیجة ممکن برای قهرمان میداناد؛ زیارا در
چنان شرایطی هر راهحلّ دیگری داستان را غیر واقعی مینمایاند.

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و23/ )...

پیرنگ ،موجب ارتباط بین حوادث میگردد؛ «پیرنگ برای نویسنده ضاابطهای اساسای اسات بارای
انتخاب و مرتّب کردن وقای و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت و علّت حوادث را فراهم مایآورد.
از این نظر ،پیرنگ فقط ترتیاب و تاوالی وقاای نیسات ،بلکاه مجموعاة ساازمانیافتة وقاای اسات؛ ایان
مجموعه حوادث و وقای با رابطة علّت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشهای مرتّب و مستدل
شده است( ».میرصادقی )131 :1932 ،در این داستان زیرساخت ،تاوالی حاوادث و وحادت موضاو از
پیوند بسیار خوبی برخوردارند.
تأثیر زمان و مکان در شکلگیری اندیشه و عمل شخصایّتهاای رماان بسایار مهام اسات؛ همچناین
شخصیّتها در شکلگیری و دگرگونی محیط و روزگار خویش نقش دارند« .شخصایّت رماانی هام از
این حیث درست مثل شخصیّت واقعی است :زمان و مکان نقش سازنده و دگرگونکنندة بس مهمّی در
خاصای
ّ
زندگی او دارد چندان مهم که میتوان او را فرزند زمان و مکان خواند این است که رمان توجّه
به زمان و مکان شخصیّتهایش مبذول میدارد تا بتواند تأثیر متقابل آنها را در یکادیگر کشا

کناد».

(همان)116 :
در این رمان ،تاریخ افغانستان در ی

دورة زمانی  11ساله از سلطة روسها تا سیطرة طالباان روایات

میشود .این دوران پر فراز و نشیب ،تأثیرات متعدّد و ناخوشایندی بر مردم جامعه دارد؛ بهویژه مساائل و
مشکالتی که قشر آسیبپذیرتر جامعه (زنان) با آن روبهرو هستند ،باا مهاارت باه تصاویر کشایده شاده
است .داستان در شهر هرات آغاز میشود و در کابل ادامه مییابد .قسمتهاای اصالی داساتان در کابال
که پایتخت افغانستان است اتّفاق میافتد و نویسانده در الباهالی داساتان باه توصای

زیبااییهاای شاهر

میپردازد؛ این در حالی است که مسائل جنگ باعاث شاده اسات نویسانده بارخالف مایلش ،چهارهای

متفاوت از شهر کابل به نمایش بگذارد« :تمام روز شعر صائب تبریزی که در قرن هفادهم درباارة کابال
گفته توی ذهنم میچرخه .یه موق همش رو حفا باودم ،امّاا حااال فقاط دو بیات رو باه خااطر میاارم:
ماههایی که بر بام خانههایش میدرخشند ،به شماره درنمیآیند یا هازار خورشاید باشاکوهی کاه پشات
دیوارهایش نهانند( ».حسینی)211 :1913 ،
در واق زمان و مکانی که رخدادهای این رمان در آن اتّفااق مایافتاد ،در شاکلگیاری و عملکارد
شخصیّتهای آن ،نقش اساسی ایفا نموده است؛ جامعهای باا وجاود تااریخ فرهنگای و تمادّنی کهان و
غنی ،اکنون گرفتار دردها ،رنجها و نزا های بیشمار داخلی و بینالمللی اسات .ماریم و لایال باه عناوان
شخصیّتهای اصلی قصّه ،در ی

رویکرد رئالیساتی و انتقاادی ،باه زنادگی در چناین «کشاوری زخام
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خورده» خو کردهاناد؛ امّاا در حقیقات ،شخصایّت انساانی و تااریخی ایشاان ،محصاول و قرباانی «زماان
ویرانگر و دیرپای» و «مکان پُر از جهل و جنگ و تعصّب» است.
روایت این رمان از زاویة دید یا دیدگاه «دانای کل» است« .در داستانهایی کاه از دیادگاه نویسانده
دانای کل روایات مایشاوند ،نویسانده همچاون فایلمساازی اسات کاه زنادگیهاای درونای و بیرونای
شخصیّتهایش را با چندین دوربین ضبط و ثبت میکند که هر ی

خاصای باه درّة
ّ
از آنهاا از موضا

وسی داستان مینگرند ».حسینی با وجود اینکه تالش میکند ،دانای کلّ بیطرف باشد و قضااوت را باه
عهاادة خواننااده بگااذارد ،در برخاای عبارتهااای مااتن بااه اظهااارنظر ،دفااا یااا انتقاااد از گفتااار و رفتااار

شخصیّتهایش نیز میپردازد« :مریم در عجب بود که چگونه زنان زیادی دچار این سیاهبختی مشاترک
شده بودند؛ یعنی با چنین مردان هراسانگیزی ازدوا کرده بودند؟!» (حسینی)11 :1913 ،

«بلندی موی مردها نشانة لجبازی و دهنکجی به گاروه طالباان اسات کاه دیگار قادرت را از کا
دادهاند( ».همان)913 :

«لیال در حیرت است که چگونه سرگذشت هر افغاانی باا مارگ ،ناابودی و انادوه غیار قابال تصاوّر
آمیخته است( ».همان)193 :
یکی از عناصر مهمّ داستان ،گفتگوست« .گفتگو را روح داستان میدانند که شخصیّتهای داساتانی
را معرّفی میکناد و مااجرا را پایش مایبارد( ».احمادی )62 :1933 ،زماانی کاه از گفاتوگاو اساتفاده
میشود ،اثر زیباتر است؛ زیرا حضور نویسنده کمتر احساس میشود و تخیّل خواننده درگیر مایشاود و
فرصت مناسبی برای شناخت شخصیّتهای داستان پیش میآید؛ امّاا زیاادهروی در ایان ماورد ،موجاب
میشود اثر تصنّعی به نظر برسد و فضا را برای توصی

محدود میکند .نویسنده به زیبایی و در جایگااه

مناسب از گفتوگو استفاده کرده است و قسمت مهمّی از داستان را از طریق گفتوگو بازگو میکند؛
گفتوگویی که خواننده را به دنبال کردن آن عالقهمند میکند.
توصی  ،جریانی است که خواننده را با شخصایّتهاا و حاوادث داساتانی آشانا مایکناد .نویسانده
میتواند به صورت مستقیم ،از طریق گفتوگو و یا از طریاق اعماال و رفتاار شخصایّتهاا باه توصای
بپردازد؛ در این رمان ،ترکیبی از هر سه مورد وجود دارد .حسینی با قلمی روان و ساده به توصای

جاز

به جز حااالت ،حرکاات ،رویادادها و اشاخاص در داساتان پرداختاه اسات؛ باه گوناهای کاه خوانناده
فراموش میکند که در حال خواندن داستان است و کامالً وارد فضای توصی شده میشاود و باا روناد
داستان همراهی میکند.

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و23/ )...

لحن عنصری است که طریقة بیان نویسنده را نشان میدهد و میتواند احساسات و حاالت درونی او
را آشکار کند .کلمات ،انتقالدهندة لحن هستند و متناسب باا جریاان داساتان باه انتقاال شاادی ،نفارت،
ناراحتی و سایر احساسات و هیجانات میپردازند؛ سپس مضمون یا پیام داستان است که اندیشه و هدف
اصلی نویسنده را بیان میکند؛ نویسنده از این طریق آنچه را که در ذهن خود دارد ،به صاورت پوشایده
به خواننده القا میکند .حسینی با قوّت هرچه تمامتر به انتقال لحن و مضمون داستان پرداخته است .او باا
وجود آنکه اندیشة خود را صراحتاً در داستان بازگو کرده ،اجازه نداده است که این امر تبدیل باه شاعار
شود و باز هم جنبة عاطفی و احساسی داستان است که بار تماام جواناب دیگار غلباه دارد و آن را بارای
خواننده تبدیل به داستانی ماندگار میکند.
عنصر مهمّ دیگر در آفرینش داستان« ،شخصایّتپردازی» اسات ،شخصایّتهاای رماان ،انساانهاایی
معمولی از طبقة متوسّط جامعه هستند و درگیر مسائلی میشوند که انسان معاصر باا آنهاا مواجاه اسات.
«عامل شخصیّت ،محوری است که قصّه بر محور آن میچرخد و کلّیّاة عوامال دیگار از جملاه عینیّات،
کمال وجودی خود را از عامل شخصیّت کسب میکنند .دگرگونی حوادث ،جدالهاا ،طارح ،توطئاه و
سایر عوامل همه در اثر دگرگونی شخصیّت شکل میپذیرد .عامال شخصایّت ،عامال عینیّاتدهناده باه
زندگی اجتماعی قصّه است( ».براهنی)212 :1962 ،
رمان هزار خورشید باشکوه داساتان «پُار شخصایّتی» اسات؛ نویسانده توانساته اسات شخصایّتهاای
گوناگون را به خوبی باهم پیوند دهد .با وجود اینکه رویدادها و شخصیّتها در این داستان به شادّت باا
اوضا اجتماعی و سیاسی گره خوردهاند ،نویسنده روابط شخصی را بسیار برجستهتر به نمایش گذاشاته
است :تنهایی ،ترس ،احساس خطر ،از دست دادن عزیزان و مرور خااطرات گذشاته از ماواردی هساتند
که در سرتاسر داستان ،ذهن خواننده را درگیر میکنند و او را تحت تأثیر قرار میدهند.
شخصیّتهای اصلی این رمان :ماریم ،لایال و رشاید هساتند و شخصایّتهاای فرعای آن نیاز کساانی
همچون :طارق (دوست لیال) جلیل و نانا (پدر و مادر مریم) مالّ فی

اله (معلّام ماریم) عزیازه و زالماای

(فرزندان لیال) هستند .شخصیّتهای حاشیهای نیز در رمان دیده مایشاوند :حکایم ،فریباا ،احماد و ناور
(خانوادة لیال) افسون ،خدیجه و نرگس (همسران جلیال) گیتای و حساینه (دوساتان لایال) خاانم شاانزای
(معلّم لیال) و فرزندان جلیل.
شخصیّتهای این داستان ،نماد «ارزش» یا «ضدّ ارزشهاا»ی خااص هساتند و در ماواردی ،ناامهاای
آنان نشاندهندة «جایگاه اخالقی یا اجتماعی» آنهاسات :ماریم یا

«شخصایّت مساطّ » اسات کاه در
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سرتاسر داستان فکر و اندیشهای واحد دارد« :مطی بودن»« :مریم حاال دیگر خوب میدانسات کاه یا
زن ممکن است به خاطر تارس از شاوهرش صابر و تحمّال زیاادی پیادا کناد و ماریم هام مایترساید».
(حسینی )111 :1913 ،او اینگونه آموخته است که توانایی تغییار سرنوشات خاود را نادارد و باه هماین
سبب شخصیّتی تقدیرزده و به شدّت منفعل دارد .مریم ،نماد شامار زیاادی از زناان افغانساتان اسات؛ او
زنی تنها و فاقد اعتماد به نفس است که کوچ

ترین حقّ انتخاابی در هیچکادام از مراحال زنادگیاش

نداشته است .وی همواره خود را گناهکار مایداناد و هایچگوناه حاقّ اعتراضای بارای خاویش متصاوّر

نمیشود و تنها وظیفهاش تحمّل تمام نامالیمتیهاست« :تاوی زنادگی ،سرنوشات ماا همیناه؛ سرنوشات
زنهایی مثل ما یکیه؛ ما تحمّل میکنیم؛ میفهمی؟» (همان)29 :
مریم ،نمادی از زنان مظلوم افغانستان است که تعداد آنها کم نیست .او به طور مطلق ،تسلیم انسانهاا
و شرایط اطرافش است؛ امّا در پایان داستان ،مانند ی

قهرمان عمل مایکناد و بارای اوّلاین باار ،مسایر

زندگیاش را با میل و ارادة خود انتخاب میکند« :مریم با خود اندیشید :نه زیاد هم بد نشده باود ،اینکاه
او باید اینگونه میمرد( ».همان« )111 :مریم ساکت روی مبل نشست ...رشید را در حالی دید که پشت
گردن مریم را توی چنگش گرفته بود و او را دور تا دور حیاط روی زمین میکشید .مریم کفاش باه پاا
نداشت و نمیتوانست تعادلش را حف کند .دستهای رشید ،صورت و مو و پشت گردن و پشت مریم
همه خونآلود بودند و جلوی پیراهن مریم تا پایین پاره شده بود( ».همان)921 :
مرگ او در شرایط ناعادالنة اجتما  ،تغییری پدید نمیآورد؛ امّا برخالف جریاان همیشاگی جامعاه
است و نشاندهندة نارضایتی نویسنده از قوانین و هنجارهای رایج است .حسینی با چنین پایانی در تاالش
است که زنان جامعهاش را به مقابلة با این ستمها و بیعادالتیهاا تشاویق نمایاد و آنهاا را باه ایان بااور

برساند که توانایی «تغییر سرنوشت» را دارند« .بیل را در دستش گرداند تا لبة تیزش در وضعیّت عماودی
قرار گیرد .در همان حال بود که متوجّه شد برای اوّلین بار مسایر زنادگیاش را باا میال و ارادة خاودش
تعیین کرده است( ».همان)931 :
لیال شخصیّتی «پویا» دارد .او پیوسته در تالش است و برای بهتر کردن شرایط و اوضا نامطلوبی کاه
از آن به ستوه آمده میجنگد .وی از خانوادهای تحصیلکرده است و آزادیهایی دارد که تعداد اندکی
از دختران افغان از آن بهرهمند هستند .شاید شرایطی به مراتب سختتر از آنکه ماریم باا آنهاا روباهرو
شده برای لیال تکرار میشود؛ امّا او خود را تسلیم سرنوشت نمیکند و با وجود ناکامیهای پیدرپی بااز

هم به دنبال راه چاره و تغییر است .او به مریم گفت« :نمیتونستم بذارم این کارو بکنه .من توی خونهای

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و91/ )...

بازرگ شادم کاه از ایان چیازا تاوش خبااری نباود( ».هماان )231 :او پاس از فارار نااموفّقش باا وجااود
خشونتها و سختگیریهای بیاندازة رشید ،باازهم ناامیاد نمایشاود و ساعی در تغییار شارایط دارد و
هرگز تسلیم و فرمانبر مطلق نیست .او بر آن است تا از حدّاقل تواناییهایش اساتفاده کناد و در نهایات

نیز به هدفش میرسد« :لیال اینجا در موری شادمان است؛ امّاا شاادی او آساان باه دسات نیاماده اسات و
بدون پرداخت بهایش حاصل نشده است( ».همان ...« )129 :آن روز لیال چند بار مشتهایش را به دیوار
کوفت ،همة قوای باقیماندهاش را متمرکز کرد و با فریاد درخواست کم

کرد؛ به این امید کاه شااید

بتواند صدایش را به گوش یکی از همسایهها برساند( ».همان)922 :
رشید ،شخصیّت اصلی دیگر قصّه ،مردی زمخت ،تندخو و مساتبد اسات .او نمااد قادرت و اساتبداد
مطلق مردساالری است .با تمام آزادیهایی که قسامت بزرگای از آنهاا ناعادالناه باه او داده شادهاناد،
رفتارهااای غیاار انسااانی او حاادّ و ماارزی ندارنااد .آزادیهااای فااراوان اجتماااعی او ،وی را شخصاایّتی
افسارگسیخته تعری

مینماید« :دلم میخواد بیان تو خونة من ،له و لوردشون میکنم! سرشونو مایبُارم!

خوش به حال شما که مردتون از خود شیطانم نمیترسه( ».همان )219 :او ماردی قاوی ،درشاتهیکل و
مسن بوده که نامش نیز متناسب با شخصیّتش انتخاب شده است .نویسنده از قدرت مطلقی که باه ماردان
افغانستان داده شده و اینکه هیچ قانونی برای کنترل آنان وجود ندارد ،انتقاد میکند و رشید را در مقابال
کوچ

ترین نافرمانی همسرانش از او ،اینگونه توصی

میکند« :مریم جلو رفت تا ماان رشاید شاود،

امّا رشید او را به گوشهای از اتاق پرت کرد و بایهایچ حرفای ،کمربنادش را باه طارف لایال تااب داد».
(همان ...« .)913 :رشید ،بازوی لیال را در مچش گرفت و او را روی پلّهها به طرف باال هُل داد( ».همان:

 ...« )233لیال رشید را دید که مریم را داخل انباری هل داد؛ بعد خودش هم وارد انباری شاد و باا یا
چکش و چند تکّه چوب بلند برگشت .هر دو در انباری را بست ...رشید تختهها را با میخ باه دور پنجاره
کوبید و آن را پوشاند( ».همان...« )921 :رشید به آنها غذا نداده بود و بادتر اینکاه آنهاا را از خاوردن
آب هم محروم کرده بود ...لیال زبان خشکیدهاش را روی لبهایش کشاید( ».هماان] ...« )922 :رشاید[
قبل از رفتن ،چنان لگدی به پهلوی لیال زد که تا چند روز پس از آن به جای ... ،...دف میکرد( ».همان:
)921
مالّ فی

اله ،از شخصیّتهای فرعی ،امّا تأثیرگذار در روند قصّه است .او پیرمردی است که مریم از

وی قرآن میآموزد و نگرشهای دینیاش که در ناامیدیها و سختیها او را یاری میدهناد ،باه واساطة
مالّ فی

اله شکل میگیرند .هیچکدام از شخصیّتهای این داستان ،نماد خیر یا شر مطلق نیساتند و هماة

 /92فصلنامة روایتپژوهی ،سال چهارم ،شمارة  ،11بهار 1931

آنها درگیر دلگرمیها ،تردیدها ،رؤیاها و واقعیّتهاایی هساتند کاه در زنادگی معماول جامعاه وجاود

دارند؛ امّا میتوان گفت که مالّ فی اله نماد مذهب مطلق است« :دخترم ،قرآن حقیقت رو بیان میکناه.
پشت هر آزمون و هر اندوهی که خداوند بار اون رو روی دوش ما مایذاره ،حکمتای هسات( ».هماان:
 )13مالّ فی

اله ،چهرهای کامالً مثبت است کاه هیچوجاه منفایای از او در رماان مشااهده نمایشاود و

همواره برای مریم ،نقش پناهگاه و امیددهنده را دارد .ایان شخصایّت و شخصایّتهاای دیگاری چاون:
حکیم ،عزیزه ،افسون ،نور و ...نامهایشان به صورت نشاانهدار و باا باار معناایی متناساب باا شخصایّتهاا
انتخاب شدهاند.
به نظر میرسد که طب نویسنده در طرح شخصیّت مالّ فی

اله ،بیانگر ایان اسات کاه وی باه دیان و

آموزههای دینی اهتمام دارد؛ از این رو ،توصیفاتش از دین ،اخالق یا کیفیّت احساساات دینای را بیشاتر

از زبان مریم و مالّ فی اله به نمایش مایگاذارد« :پااک و منازّه اسات خادایی کاه ملکاوت در دساتان
اوست ،خدایی که دامنة قدرتش بر همهچیز گسترده است ،خدایی که مرگ و زندگی را آفرید و شااید
شما را مورد آزمایش قرار دهد( ».هماان )13 :ایان احساساات دینای باا مهاارت در شخصایّت ماریم باه
نمایش گذاشته شده است؛ او بارها از خدا فاصله میگیرد؛ باا او مایجنگاد؛ ساپس دوبااره باه ساوی او
بازمیگردد و با وی تسلّی خاطر مییابد .در حقیقت ،از دیدگاه نویسنده ،باوجود سختیهایی که جامعاة
افغانستان با آن روبهروست ،روزنههای امید و اصالح اجتماعی ،بیشتر با بهرهگیری از دین و آماوزههاای
دینی ممکن است.
 .9نتيجه
 .1این رمان ،یکی از نمونههای برجستة رمان معاصر ،جهت پژوهش در زمیناة پیوناد ادبیّاات تطبیقای باا
مطالعات میانرشتهای به شمار میآید .حساینی ،نویساندهای تواناسات کاه تاالش مایکناد بحارانهاای
اجتماعی زنان را که در طول نیمقرن از تاریخ افغانستان روی داده است ،به تصویر بکشد؛ اینجاسات کاه
ادبیّات تطبیقی وارد عرصه میشاود .نویسانده اسااس کاار خاود را مباارزه باا بیمااریهاای اجتمااعی و
فرهنگی جامعة زنان قرار داده است .او فقر فرهنگی ،بایعادالتیهاای اجتمااعی و ناآگااهی انساانهاا از
حقوق خود را بدتر از جنگ میداناد .در ایان رماان ،چیانش تماام رویادادها هدفمناد اسات؛ نویسانده
دغدغههای اجتماعی خویش را در باب زنان به صورت غیر مستقیم بیاان مایکناد و تاالش مایکناد در
جامعهای که به شدّت تبعی

جنسیّتی وجود دارد ،صدای شخصیّت زن نیز شنیده شود.

 .2محتوا و ساختار رمان به خوبی پرورش یافته اسات .نویسانده باا لحنای قاوی و جاذّاب توانساته اسات
مضمون داساتان را باه خاوبی انتقاال دهاد .فضاای آفریادهشاده ،چیانش حاوادث و زباان شخصایّتهاا

بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و99/ )...

نشاندهندة مهارت نویسنده در نقد اوضا اجتماعی زنان است .وی اگرچه نظریّهپرداز اجتماعی نیسات،
امّا اهتمام در پرداختن به ی

اثر ادبی ،او را از تحلیل و نقد اجتما و به تصویر کشایدن وضاعیّت زناان

غافل نکرده است.
 .9نویسنده همواره تالش میکند «نشان دادن» و «به تصویر کشایدن» را جاایگزین «بیاان کاردن» کناد و
قضاوت را به عهدة خواننده بگذارد؛ امّا در مواردی نیز میتوان صدای نویسنده را شنید که باا اظهاارنظر
در مورد شخصیّتها و حوادث اجتماعی زنان در ارتباط است.
نااممکن

 .1تحلیل کامل این اثر ،بدون آگاهی از اوضا اجتماعی جامعاة افغانساتان در روزگاار مثلّا

است؛ چراکه عامل اصلی خلق این اثر ادبی ،جامعة رنجور افغانستان و مسائل مربوط به اماور زناان باوده
است.
 .1رمان هزار خورشید باشکوه رمانی جامعهگرا در نقد اوضا زنان افغانی است؛ اندیشة اصالی نویسانده
در این رمان ،به تصویر کشیدن وضعیّت زن به عنوان قشری از جامعاة رنجاور و ساتمدیدة افغانساتان در
قالب اثر ادبی است .او تنها راه رهایی از این رنج را در دستیابی باه آزادیهاای فرهنگای و اجتمااعی،
کسب آگاهی و دانش و توجّه به آموزههای دینی برای تمام افراد جامعه ،بهویژه زنان ،میداند.
پینوشتها
این رمان ،مورد تعری

1

و تمجید برخی نشریّات معتبر نیز قرار گرفته است :نشریة گالمور « :پاس از خوانادن ایان داساتان،

فقط سختترین قلبها از جا کنده نخواهد شد /».مجلّة نقد ادبی« :2این ی
ایونینگ استاندارد« :9ی

کتاب پرانرژی و تأمّل برانگیاز اسات» /مجلّاة

قصّة نبوغآمیز ...او قصّهگویی است با قدرت خیرهکننده» /روزنامة دیلی تلگراف« :1حسینی چیاز

نایابی را داراست؛ مهارت دیکنز مانند برای قصّهگویی» /مجلّاة اساپکتیتور« :1حساینی ،زیباا ماینویساد و یا
مادرزاد است» /مجلّة ایمیج« :6ی

قصاهگاوی
ّ
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