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Abstract 
One of the types of interdisciplinary studies in comparative literature is the study of the 

relationship between literature and sociology. In such an approach, a deeper and more 

extensive analysis of a literary work can be achieved by utilizing the literary findings 

with (emphasis on novel) and sociological (with emphasis on Afghan society). Khalid 

Hossein, Afghan Writer - An American in the novel The Mountains Echoed seeks to 

reflect the echo of the Afghan people and the voice of the Afghan community. This 

study seeks to analyze and reflects on the social and political events of Afghanistan in 

the novel and the Mountains Echoed to actually study and interpret the sociology of the 

novel. The findings of this study suggest that that the elements of each story such as 

this novel, in particular, the characters of this novel: Pari, Abdullah, Sabour, Babayub, 

Nabi, Nila and ... are symbols of socio-cultural and political suffering and challenges 

of Afghan society. The tensions and difficulties are: violence, ignorance, intolerance, 

war, Taliban presence and the plight of Afghan women, ethnic-religious conflicts, etc. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .18-47صص ، 8331 پاییز، 3دورة هشتم، شمارة 

  ها طنین انداختندو کوهرمان  هایشخصیت شناختی نقد جامعه

 (ایرشتهتطبیقی و مطالعات میان ادبیّات)براساس رویکرد 

 8*وندتورج زینی

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، عربی،  ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 53/6/6531 پذیرش:  65/6/6531 دریافت:

 چکیده
گیاری از   در چنای  رویکاردی باا ب اره     شناسای اسا    باا اامعاه   ادبیّاات تطبیقی، بررسی رابطة  ادبیّاتای در رشتههای مطالعاتی میانیکی از گونه

د لا خا آیاد  مای دسا  تر از یک اثر ادبای باه  تر و گستردهافغانستان، تحلیلی ژرف ةبا تأکید بر اامعشناختی و اامعه تأکید بر رمانادبی با های  یافته

ایا    واوی بازتاا  طنای  ماردم و یادای اامعاة افغاان اسا         در اس  انداختندها طنی  وکوهدر رمان آمریکایی تبار  -نویسندة افغانی حسینی

مورد بررسی و تحلیا  قراردهاد و درحقیقا      ها طنی  انداختندو کوهسیاسی افغانستان را در رمان  -پژوهش بر آن اس  تا بازتا  وقایع ااتماعی

 ویاژه باه  ؛عنایار داساتانی ایا  رماان    هر یاک از  بیانگر ای  اس  که  ،پژوهش ای  هاییافته شناسی رمان مذکور بپردازد به بررسی و تفسیر اامعه

اامعاة  و سیاسای  ااتمااعی   -هاای فرهنگای  هاا و چاالش  ادی از رنا  نما هر یاک  ، نبی، نیال و    بابا ایّو ن: پری، عبداهلل، یبور، آهای شخصی 

ان و اوضاا  نابساامان زناان افغاانی،     ا ا ، تعصّا ، اناح، ح اور طالبا     : خشاون ،  همچاون  هاها و دشواریرن ای  از املة ن هستند  افغانستا

 اند در ای  رمان بازتا  یافتهاس  که  مذهبی و    -های قومیدرگیری

  ها طنی  انداختندو کوهافغانستان، خالد حسینی، تطبیقی،  ادبیّات ای،رشتهی، مطالعات میانشناختنقد اامعه: هاواژهکلید
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 درآمد. 8

 تطبیقی که مبتنی بر رابطة تااریخی، تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری باود در     ادبیّاتکه دیدگاه فرانسوی بعد از ای 

هاای دیگار را   چنی  رشتهسایر مل  و هم ادبیّاترابطة  ،با نگاهی نو تطبیقی ادبیّات در آمریکا انزوا قرارگرف ،

تااریخی   -مکت  فرانسه که بر اختالف زباانی و پیوناد فرهنگای    های خاصّها و محدودیّ شرط»کرد  مطرح

تطبیقی در تعام  با دیگار   ادبیّاتو انزوای دانش  ادبیّاتدر تاریخ  ادبیّات ماندن تنگنادر نمود، سب  تأکید می

و رناه   6هناری رماا    ویاژه باه  گران آمریکایی؛سب  شدکه برخی از تطبیق ای  بحران  بودمعارف بشری شده

پاذیری، تکّررگرایای و آزادی در   انعطااف  یها و تنگناها بخروشند و خواهاان ناوع  علیه ای  محدودیّ  6ولک

 ( 66 :6536وند، )زینی« قلمروهای پژوهش بشوند

ملا  را از انازوا بیارون     ادبیّاات هاای بشاری شاده،    با دیگر داناش  ادبیّاتای باعث پیوند رشتهمطالعات بی  

ای شاام   مطالعاات بینارشاته   ،طاور کلرای  باه » اسا   های ناوینی را فاراروی پژوهشاگران گشاوده    آورده و افق

هاای مختلاع علاوم باه حا ر      های دو یا چند رشته با شااخه تحقیقاتی اس  که با درهم تنیدن اطرالعات و نظریه

ساان مطالعاات   آید  بدی نمیدس رشته یا یک علم به ف ای محدود یکشان در پردازد که پاسخمسائلی می

  (6 :6536)انوشیروانی، « گشایدتری بر پژوهشگر میتر و عمیقای افق دید وسیعبینارشته

شناسای اسا  کاه باا معیارهاای      داستانی باا اامعاه   ادبیّاتتطبیقی، بررسی رابطة  ادبیّات قلمروهاییکی از 

اسای  شنهاای تخصّصای اامعاه   یکی از شاخه 5ادبیّاتشناسی اامعه» پردازد میشناختی به نقد آثار ادبی اامعه

های فیلسوف مجارستانی باه ناام ااور     گرف  و در قرن بیستم با اندیشهشک اس  که در اواخر قرن نوزدهم 

و  1لوسای  گلادم   ، 3متفکررانای چاون اریاش کاوهلر     ،ی عطع خود رسید  عالوه بار لوکااچ  به نقطه 6لوکاچ

اناد  ایا  داناش در ایاران، توسّا       گیری و شکوفایی ای  رشاته سا می بسازا داشاته    در شک  6میخایی  باختی 

 ( 6536وند، )زینی« پور و محمّداعفر پوینده به ایرانیان معررفی شدکسانی چون امشید مصباحی

 3ه خالاد حساینی  ای کوچاک از اوضاا  اامعاة افغانساتان اسا  کا      نموناه  1ها طنی  انداختناد و کوهرمان 

یورت غیرمستقیم مساائ  و وقاایع ااتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و فرهنگای        به ،رّخ و راویویک م چون هم
                                                                                                                                                          
1. Henry Remak 

2. Rene Welle 

3. Sociology of literature 

4. Georges lokacs 

5. Erich Kohler 

6. Lucien goldman 

7. Mikhail bakhtine 

8. And the Mountains Echoed 

9. Khaled Hoseini 
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لذا ای  رمان بساتری مناسا     ؛داندمیش ابیتری  رمان کارنامة اداس  و آن را سیاسیکشیدهتصویربهافغان را 

رمان دیگر باه ااای آن کاه اثاری     »در چنی  رویکردی،  اس  یک مت  ادبی شناسی قد اامعهبرای تحلی  و ن

زیرا اوهر و کیفی  ضاروری آن در رابطاة میاان واقعیّا  و     ؛ انعکاسی اس  از واقعیّ  ،تخیّلی محسو  شود

 ( 6 :6511)زرافا، « تخیّ  ن فته اس 

 پیشینة پژوهش

در  امّاا  ،فراوانای نوشاته شاده اسا     هاای  نامهمقاله، کتا  و پایان، ادبیّات ، مباحث نظریشناسیدر با  اامعه

نگرفتاه، هرچناد کاه برخای از آثاار      یاورت  نون پژوهشای شناختی آثار خالد حساینی، تااک  تحلی  اامعهبا  

 ای باا عناوان  ( در مقالاه 6535انی )وند و کیا نمونه: زینی عنوانبهاس   شدهمؤلرع از سوی پژوهشگران بررسی

اثار   6پاران بادبااد  که در آن رماان  « پرانبادباد مطالعة مورد پژوهش: رمان و فیلم »تطبیقی و سینما  ادبیّات

هاای رماان و فایلم نیاز     ه هاا و شابا  حسینی و فیلم برگرفته از آن مورد پژوهش و مقایسه قرارگرفته و تفااوت 

بازتا  شارای  ااتمااعی زناان    »( در مقالة دیگری با عنوان 6533مرت ایی) وند وچنی  زینیاس   همشدهبیان

به بررسای وضاعیّ     ،ایرشتهتطبیقی و مطالعات میان ادبیّاتدر پرتو « هزار خورشید باشکوهافغانستان در رمان 

 اند زنان افغانستان پرداخته

و باه تحلیا  رماان     ،ادبای  شناسای تحلیلی و براساس معیارهاای اامعاه   -پژوهش حاضر با روشی توییفی 
بازتاا  اوضاا     یابی به پاسخی برای ای  پرساش اسا :  دست و هدف از آن اس پرداخته ها طنی  انداختندکوه

 چگونه اس ؟ ها طنی  انداختندو کوهسیاسی در رمان  -ااتماعی

 معرّفی نویسنده

مادرش در دبیرساتان، فارسای و تااریخ      م( در کاب  متولرد شد  پدر او دیپلمات و 6313خالد حسینی در سال )

ها به افغانستان ابتادا باه فرانساه و ساپس باه      پس از حملة روس ( م6363)کرد  خانوادة وی در سال میتدریس

 ( م 6335)حصای  شاد و تاا ساال     التردر رشتة پزشکی فارغ ( م 6335)کردند  حسینی در سال آمریکا م اارت

اوّلای  اثار    آورد یاورت اادّی باه نوشات  روی    اش بود و پس از آن بهمشغول به کار در زمینة رشته تحصیلی

 6336)منتشر شاد؛ و در ساال    ( م 6335)اس  که در سال  بازبادباد رمان  ،ای  نویسندة افغان آمریکایی تبار

 شد فیلمی به همی  نام به اقتباس از ای  داستان ساخته ( م

منتشر شد  و ساوّمی  اثار وی کاه در ساال      ( م 6336)دوّمی  رمان اوس  که در سال  ،هزار خورشید تابان

حساینی   گیارد  مای اس  که در ای  مقاله مورد بررسی قرار ها طنی  انداختندکوهو یاف  رمان انتشار  م( 6365)

                                                                                                                                                          
1. The kite runner 
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عناوان  » پاردازد  میاز اامعة افغانستان تلخ و واقعی دو اثر گذشتة خود به ارائة تصاویری  ونمچهدر ای  رمان 

هاا آن  کنایه از آن دارد که درد و رن  مردم افغانستان چنان عظیم اس  کاه کاوه   ،ها طنی  انداختندو کوهکتا  

نویسانده   ؛بادی  ترتیا    ( 3 :6536)حساینی،  « ها پیچیده اس اند و طنی  فریادهایشان در کوهکردهرا منعکس

پاردازد  از ایا    مای  هاا آنوارده بار   مصائ دردی و احساس دی  نسب  به مردم اس  که به توییع برای هم

تراماة ماورد اساتفاده در ایا  مقالاه، تراماة ماریم مفتااحی          امّا ؛اس گرفتههای فراوانی یورترمان ترامه

ارائاة  ضام   کاه  دم در ترامة اثار ن ایا  تالشام را کار    »د: ویسناس   وی دربارة نحوة ترامة خود چنی  می

حاس و هیجاان نویسانده     نویسنده وفاادار بماانم  کوشایدم باا     ادبیّات یک مت  فارسی روان و شیوا به سبک و

کنم و هماان احساساات را در خوانناده برانگیازم      کنم تا بتوانم به درستی آن را در ترامه منعکسرابطه برقرار

 ( 1 :)همان« خوانندگان اس ام، داوری با اینکه چقدر در آن موفرق بوده

 خالصة رمان  

کناد  وی  مای هاایش بیاان  ااتمااعی افغانساتان را در روناد داساتان     -مسائ  سیاسی ،خالد حسینی در ای  رمان

 ،عناوان کتاا    بارد  میکاار ای داستان در داستان را باه هضم  نگاهِ انتقادی به وضعیّ  حاکم بر افغانستان، شیو

  م( اس     6136-6166، شاعر و نقراش بریتانیایی )6اثر ویلیام بلیک« 6پرستار»ة انبرگرفته از تر

چنای  باه شاعر مو ناا اشااراتی      نویسنده به شعر فروغ فررخزاد که محور و اسااس رماان در آن ن فتاه و هام     

 فارسی اس   ادبیّاتو  فرهنح ای  اشعار گویای عشق او به ؛اس نموده

دیوی پسار کوچاک    کند:میبرای عبداهلل و پری تعریع (پدرشود که یبور )آغاز میای با قصّهای  رمان 

گیارد و  مای گیاری او راهای طاو نی درپایش    ربایاد و پادر خاانواده بارای باازپس     ای روستایی را مای خانواده

ای مدیناه  ،هاا ای اس  که برای بچّهپیماید  درحقیق  ای  دیو، فرشتهخوان رستم را میخوانی چون هف  هف 

 کند اس ؛ بر همی  اساس روند داستان تغییرمیفاضله فراهم کرده

چرا که خود او نیز قصدی مشاابه آن را دارد و   کند؛ها ایجادمیادگی را در بچّهیبور با ای  قصّه نوعی آم

 ،فروشاد  پاری بعاد از مادّتی زنادگی در کابا       دختر کوچکش، پری را به یک خانوادة ثروتمند کاابلی مای  

 3-6ة ختربچّا شادن د ختاه فروکند  با اینکه پری در زمان میهمراه با نیال وحدتی )مادرش( به پاریس م اارت

امّا همواره نقاط مب می را در ضامیر ناخودآگااهش    ،آوردخاطرنمیاس  و از گذشتة خود چیزی بهساله بوده

مااارای ایا  خاواهر و بارادر افغاانی      کناد   میخود و مادرش را در های ظاهری آورد و تفاوتخاطرمیبه

هاای ساال   ناه فصا  کاه باا فصا       شاود کاه حساینی طایّ    هایی از افراد مختلع مای خوردن روای سب  گره
                                                                                                                                                          
1. Nurse’s song 

2. William Blake 
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 کند میاشاره هاآنبه  ،اس گذاری شده نام

عباداهلل    دهاد مای رخ ،برناد سارمی سالی که هر دو در بستر بیماری بهپری و عبداهلل در میان دیدار ؛سرانجام

های    ،اسا  اش کاه تماام دوران زنادگی باا خااطرة او زنادگی کارده       همی  دردها از خواهر گمشاده  دلی به

هاای باباا را   شود، دسا  میسپس در حالی که لبخند بر ل  دارد، چشمانش پر از اشک »ندارد  یادتصویری به

حاا     زناد فشرد  بابا لبخند میاش میرا به گونه هاآنبوسد وکع پش  هرکدام را می  گیردمیان دستانش می

امّا باه زودی خواهاد    بیند؛درش اکنون او را به وضوح میکند که براچشمان او هم پر از اشک اس     فکرمی

اسا   رفتاار او چیازی بیشاتر از     اده و متقابالً ابراز محبّ  کردهدآمیز او پاسخف مید که بابا فق  به رفتار محبّ 

 ( 661 :)همان« ف مموضوح آن را میو م  با رن  زیادی به نیس یک غریزة طبیعی 

 . بحث و بررسی6

بیاانی شایوا و دردناا  از وقاایع      افغانساتان اسا ؛  مردم ااتماعی  بیان غم و اندوه ها طنی  انداختندوکوهرمان 

 اس  کردهداستانش مطرح درضم را  هاآنمواود در افغانستان که حسینی 

اقتصااد افغانساتان را    ،هاا های داخلی و به دنبال آن افزایش قیما  مختلع، تجاوز، انححملة کشورهای 

به فقر، ای  بحران عظیم و هولناا  در اامعاة    خود هایی از رمانبود  خالد حسینی در گوشهکردهمشک دچار

انی واقاع در  خوردن ادریاس و تیماور در رساتور   ها را در یحنة غاذا هاس   وی گرسنگی بچّکردهافغان اشاره

پشا  شیشاه   های کوچک و کّیفی از بردن از غذا در حالی که یورتلذرت»کند: میگونه توییعب  ای کا

 ( 615 )همان:« کنند، غیرممک  و طاق  فرساس خوردن تو را تماشامیاند و غذازدهبه تو زل

خااطر  درآماد افغاان را باه   کمهای سرمای سنگی  و نبود امکانات کافی، بسیاری از خانواده ؛از سوی دیگر

ر دانس  که پدر، خاودش را در مارگ عمار مقصّا    عبداهلل می»کرد  کودکان داغدارمی ویژهبه ؛مرگ عزیزان

تاری بارای   های زمستانی ب تر و پتوهای کلف توانس  لباسمی ،بوددانس   اگر دنبال کار بیشتر یا ب تر رفتهمی

 ( 63: )همان« کردن خانهسابی برای گرمشاید هم یک بخاری درس  و ح ؛بچّه بخرد

  در ابتادای رماان چنای     هداشات دنباال مارگ کودکاان را باه   کاه  ه درپای باود  های پیخشکسالی ؛مشک  دیگر

  بیشاتری افتااد  چنادی  طفا  از     باه فقار و فالکا   « میدان سبز» داش  وچنان ادامهخشکسالی هم: »اس  آمده

 ( 63: )همان «ها خشکیدندتر رف  و رودخانهیی ها پاشدند  آ  چاهگ واره تلعآبی در  بی

ی  دمااا در ارتفاعااات مرکاازی و هااا میااانگای اساا  کااه زمسااتانموقعیّاا  اغرافیااایی افغانسااتان بااه گونااه

دماا   تاری   غربی گرمانو رسد و در تابستان مناطق کم ارتفا  گراد میتری  دراة سانتیشرقی به پایی  شمال

دگی را برای ماردم افغاان   زن ،نیاز چنی  درآمد پایی  مردم برای ت یّة وسای  موردرا دارند  چنی  شرایطی و هم
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 بود سخ  کرده

هاای  شخصای   بیشاتر لة اعتیاد مردم افغانستان اس   نویسنده تقریبااً  مسأ ،نکتة قاب  تأمّ  دیگر در ای  رمان 

باه ایا  موضاو     کارده و در گوشاه و کناار رماان     فای الکا  معرر  وسایگار   کننادة مواود در رمان را مصارف 

که یابور، نایال، نبای و    چنان ؛ها اعتیاد به سیگار اس شخصی اس   درحقیق  ویژگی مشتر  همة پرداخته

غاالم پکای   » کنندة سیگار هساتند: ی ایلی و مصرفهاشخصی ساله اس  از  66-65م که نواوانی غال حتری

تادری  محاو   های دود کاه شاناور در هاوا ب   حلقهکرد  هر دو به های دود را به هوا فوتو حلقه به سیگارش زد

 ( 536 :)همان« کردندشدند، نگاهمی

آمده، اناح و پیامادهای مرباوط باه آن اسا  کاه        ها طنی  انداختندو کوهدر  فراوانیای که به لهامّا مسأ

شادن  ها منجر به خار سالة مجاهدی  و روسهای دهانح اس  بیشتری  خسارت را به مردم افغان واردکرده

اوضاا    نابساامانی باعاث   ،مده بای  قبایا  و احازا    آواودهای بهامّا درگیری ها از خا  افغانستان شد؛روس

نظمای  گذاشته و بر بای اایهزاران کشته و زخمی بر ،نبرد شاه مسعود و گلبدی  حکمتیار ؛شد  از طرف دیگر

هاا کشاته   که میلیاون  های خونی  میان اقوام و قبای های داخلی، انححسینی دربارة انح بود اوضا  افزوده

 اس  هایش آوردهشخصی گذاشته در  بالی موضوعات مربوط به اایو زخمی بر و آواره

نیاز   هاا طنای  انداختناد   و کاوه گیارد  مای را دربر وقاایع ااتمااعی   ،که رمان به منزلة یک هنر ادبای ااآناز 

 اسا : پرداختاه  نیاز  های داخلی و دیگر موضوعات اامعة افغاان به توییع انح گراواقعیک رمان  عنوان به

هاا  بود  گلولاه باه خاناه   خیابان مح ر زندگی ماکه روزگاری آرام و تمیز بود، حا  به منطقة انگی تبدی  شده»

بر ابتدا و انت اای خیاباان    ااآن اا وای  ای بود کهکشید  آرپیمیکرد  موشک با ی سرمان یفیرمیایاب 

هاای سارخ و   هاا تاا ساحر گلولاه    گذاش   شا  میهایی روی آسفال  برااآمد و انفجار آن شکافمیفرود

خوابیاد  آمدند  بع ی روزها سرویداها چند ساعتی میدرمیپروازبا سرع  زیاد در همه ا   بهسفید رسام 

ااا را  شکسا  و هماه  یناگ اانی گلولاه باود کاه ساکوت آن را ما       سپس رگبارهاای  شد؛میو آرامش برقرار

 ( 661: )همان «کشیدندها فریادمیمردم هم در خیابان کرد میسوراخ

امنیّ  رنح و بویی نداشا  و ماردم بارای     کرد؛ی بیدادمیبندوباری، غارت و دزدبی ،ایدر چنی  اامعه 

حساینی آثاار اناح را کاه      کردناد  مای قصد هجرت رهاا ها و امال  خود را به رهایی از وضع مواود خانه

بادبختی  ها، ینایع، واحدهای تجااری و خادماتی، فقار و    خونریزی، کشتار، تخری  تمامی زیرساخ  ؛شام 

گویی هدف او تن اا بیاان همای  مشاکالت      ؛اس آوردهخود  وکاس  در رماناس  را به وضوح و بدون کم

بعد هم غارت و چپاول، آقاای ماارکوس   »چنی  آمده:  ،نویسدمارکوس میای که نبی برای اس   در نامهبوده
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بیشاتر اسابا      بردندداشتند و با خود میآمد، برمیمی شانآمدند و هر چیزی که خوشها آزادانه میشورشی

ی هاا هاای نقاره و گلادان   انهاا، شامعد  های تارکم ، مجسّامه  تابلوهای نقراشی، فرش ؛و اثاثیة خانه را دزدیدند

 ( 663 :)همان« های  اوردی را هم از پیشخوان روشویی کندندکاشی حتری کریستال؛

اسا   طالباان در شارایطی کاه     بسایار آماده  ساخ   طالباان  گروه ااه  و انح طل  در ای  رمان دربارة 

ظ اور   ،اساتند میبیزاریو از انح و خونریزی بوده  ف ایی از رنجوری و نومیدی غوطه وردر روحیّة مردم 

گروهای   سفیدان قبایا  باود؛  های میان ریشیدرگیرهای بیگانگان و دخال حای   ،کرد  ایجاد گروه طالبان

 حمایا  و  بر ای  اساس از ای  گاروه آن بزرگان داد  که نوید برقراری یلح را به مردم ستمدیدة افغانستان می

کارد  یش طالباان باه اناو  ایا  کشاور رخناه      ها پساکنان انو  افغانستان، هنگامی که سال»استقبال کردند  

هاای گونااگون   اناد باه نبردهاای خاونی  انااح     اندکاه آماده  اند و مردمانیکه آنان سفیران آرامشبردندگمان

 ( 56 :6566)شکرخواه، « شدند هاآندهند، به همی  دلی  بدون هی  مقاومتی پذیرای افغانستان خاتمه

اسا :  چنای  آماده   خصویایّات ایا  گاروه    ةباار  در رماان ایا   های ایلی شخصی از زبان نبی، یکی از 

کشایده و  هاای سایاه، چشامانی سارمه    وانی، ریشهایی استخآمدن طالبان، مردان اوانی با یورت سرانجام با»

 ( 6536:636)حسینی، « انح به پایان یاف  ،شلراق به دس 

زناان در هنگاام ح اور طالباان      و ااتمااعی مارتب  باا    فرهنگیهای ها و ممنوعیّ نویسنده از محدودیّ 

زناانی کاه قبا  از آمادن ایا  گاروه از آزادی        کشاد؛ میتصاویر ماو هماه را باه   باه موکناد و  نمای پوشای چشم

شاده  هاای فراوانای اشااره   باه نموناه   در رماان  آزادی زناان  ویژه به مسائ  مرتب  با زناندربارة  برخورداربودند 

سابز زیباایی کاه منجاوق و      شادة زنای ااوان باا پیاراه  گلادوزی     » گاردد: ذکار مای  س  که چند مورد آن ا 

رناح  بلنادی، هام  های ریزی به خود داش ، پش  ویتاری  فروشاگاه ایساتاده باود  یاک روساری       کاری آینه

 ( 661 :)همان« بوده و گردنبند نقره به گردن آویختهشلوار قرمز تندی پوشید سرداش  لباسش به

در همی  لحظاه در ایالی عماارت بازشاد و زنای      »اس : نمونة دیگر در ویع نیال وحدتی آمده عنوانبه

باود کاه   زده و پیراه  آستی  کوتاه نارنجی پوشیدهچشمعینک آفتابی به ؛شداوان با موهای سیاه از آن خار 

 ( 633 :)همان« رسید  اورا  به پا نداش قدّش به زانو هم نمی

در محی  ااتماعی اایگاهی نداشاتند و باا ح اور     نشی  شدند خانه ،آمدن گروه طالبانامّا همی  زنان با  

عنصاری   عناوان باه  از نظار طالباان   گرفتناد  ایا  زناان   هاای شادید قرارمای   در اماک  عمومی تحا  مجاازات  

 هاا آن ؛بادی  ترتیا     شدندمییتلقر ،شود و باید در خانه بماندفسادانگیزکه باعث آلودگی دیگران به گناه می

 بود شدهشان تباهکه آرزوها شدندتبدی نانی افسرده و درمانده به ز
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خواساتم دختارم   نمی»کند: میگونه بیانهایش دلی  م اارت خود را به فرانسه ای نیال وحدتی در یحب 

عمار تسالیم    شاود کاه تماام   ای تبادی  کشایده خورده و رنا  به یکی از آن زنان سر شابرخالف می  و طبیع 

« دهناد  خاود نشاان  نند و رفتاار یاا کااری ناشایسا  از     بز ترسند که مبادا حرفی غل بردگی هستند و تا ابد می

 ( 663 و 661 :)همان

کناد و اینکاه ایشاان آزادی را باه مناع پوشایدن برقاع،        مای خالد حسینی به پادشاهی شاه امان اهلل نیز اشااره 

پایاد کاه ماورد    کند  امّا ای  پادشاه دیری نمای میت تعبیرمقابله با تعدّد زوااضرورت فعّالیّ  زنان در اامعه، 

 ،سااخته بودناد  محاروم  های قبایا  سانرتی موااود در افغانساتان کاه زن را از هرگوناه امتیاازی       هجوم مخالف 

 گذارد و پا به فرار می گیردقرارمی

 عی و فرهنگای اامعاة افغانساتان،   باا طارح و نقاد چاالش هاای سیاسای، ااتماا       خالد حسینی  در حقیق ،

 نویسد میاش را ادبیتری  رمان کارنامة سیاسی

 زمان و مکان در رمان

هار یاک از ااازای زماان      شاود  مای عنصر زمان یکی از عنایر داستان اس  که اساس داستان در آن روایا  

تاریخ افغانساتان   طنی  انداختندها و کوهدر رمان   شمارآیدهگیری داستان بتواند کاربردی نمادی  در شک  می

 6363)شود و تاا زمساتان   شرو  می ( م 6336)شود که از پاییز میساله روای  13ة زمانی حدوداً در یک دور

هاای فرعای و   شخصای  بارای تویایع    ( م 6336)هاای قبا  از   کند  در روند داستان به ساال میپیداادامه ( م

اسا  کاه نویسانده     ( م 6336)ایلی و آغاز داستان از پااییز   امّا محور ؛اس شدهایاشاره برخی دیگر از وقایع

از رادیاویی کاه روی پنجاره باود گزارشای پخاش       » اس :کردهپیش روای  زمستان آن سال را سردتر از سال

 ( 666 :)همان« تر از سال پیش خواهدبود، سخ 6336گف  زمستان آینده، سال شد که میمی

هاا و حاوادر را در خاود ااای     شخصی دهندة رمان، عنصر مکان اس  که ی یکی دیگر از عنایر تشک

باه ناام   روساتای تخیّلای در افغانساتان    یاک  از رمان موردنظر  شود گیری روند رمان میدهد و باعث شک می

ایا  عنصار   کناد   میپیادا شود و درکاب ، پااریس، کالیفرنیاا و قسامتی نیاز در یوناان اداماه      شرو  می« شادباغ»

تاوان  شادباغ را مای کند  شمارآید و مخاط  را در ف م پیام ایلی رمان یاریای معنادار بهتواند نماد و نشانه می

ای به کشورهای همساایه، ماورد اشاغال    نمادی کوچک از افغانستان دانس  که با آغاز انح و م اارت عدّه

کارد   به بااغ اشااره  »برای عادل آمده:  های غالمطور که در یحب گیرد  همانافراد سوداو و متجاوز قرارمی

کارد  درسا    باا خاا  یکساان    کرد؛ شانو با بولدوزر خرا امّا پدر ت ؛ها؟ روزی خانة مردم بودندهمة ای  -

پدرت زمای  ماا   »کند: می( و در ادامه غالم اضافه561 :)همان« ای که پدرم در آن متولرد و بزرگ شدمّ  خانه



 13 (ات تطبیقی و...)براساس رویکرد ادبیّ ها طنین انداختندو کوهرمان های شناختی شخصیت نقد جامعه
 

 ( 561 :)همان «را یاح  شد و آن را ساخ 

ها به د یا  سیاسای،   شخصی افتد و با م اارت هر یک از میبخش ایلی حوادر داستان درکاب  اترفاق

 اس      اشاراتی نیز به پاریس، کالیفرنیا و یونان شدهااتماعی و

 داستان پیرنگ

  و به توالی منظرم اعمال و حوادر داستان که مبتنی بر رابطاة علرا  »اس    6پیرنح ،سازتری  عنصر داستانم م

ساده و باه دلیا  مساائ      ها طنی  انداختندو کوه پیرنح ( 661 :6535)شمیسا، « گویندپالت می ،معلولی باشند

یاک دوره  ای اسا  از  قطعهبینیم که میاامالی به ای  رمان،  یباورپذیر اس   در نگاه ،واود در آنسیاسی م

 اس  ااتماعی که حسینی به نمایش گذاشته -سیاسی

نیاز   گذشاته یاا بازگشا  باه    « فاالش باک  »نقطة آغاز داستان اس   در داساتان از تکنیاک    ،پری خت فرو

اسا    هاای رماان آورده  شخصای  ای از یورت خااطره ی حوادر قب  از نقطة آغاز را بهشده و حسیناستفاده

 های ای  رمان هستند فالش بک ماارای پروانه و مارکوس از

  و روای  داستان مرباوط  های متنوّشخصی هایی اس  که به دلی  وارد شدن ای  رمان از آن نو  داستان

  گیردمیپسند قرارههای عامّو در شمار داستانهای متعدّدی شده یرنحپ، دارای هاآنبه 

بارای پیادا کاردن نشاانه یاا ردّی از       ،اسا  فرزندخواناده باوده   ؛کندمیدر ای  داستان، پری وقتی احساس 

هماان روزهاایی کاه اریاک سارگرم      در »دهد  نمیامّا ای  سفر رخ ؛کنداش قصد سفر به افغانستان میخانواده

گویاد: هناوز هام    ر اسا   اریاک مای   ف ماد کاه بااردا   کردن بلی  هواپیما و مح ر اقام  اس   پاری مای  پیدا

تاا اینکاه    ( 616 :6536)حساینی،  « کناد مای هنوز هم باید برویم و ای  پری اس  که مخالف  ؛توانیم برویم می

سایر نزولای را در    ،خواناد  از ایا  پاس   نامة نبی را برای پری می ،مارکوس در یک تماس تلفنی هابعد از سال

 دید تواناریان داستان می

داساتان باه    6گشاایی گاره  ایا   کنند  بدی  ترتیا  باا  میدر انت ای رمان، پری و عبداهلل همدیگر را مالقات

آمد وضعیّ  و موقعیّ  پیچیده یا نتیجاة ن اایی رشاتة حاوادر اسا  و نتیجاة       پی ،گشاییگره» ؛رسدپایان می

های داساتان تعیای    شخصی گشایی، سرنوش  شدن سوء تفاهمات  در گرهاها و برطرفگشودن رازها و معمّ

« باشاد یاا باه ضررشاان     هاا آنخواه ای  موقعیّا  باه نفاع     ؛کنندبه موقعیّ  خودآگاهی پیدامی هاآنشود و می

 ( 66 :6511)میریادقی، 

                                                                                                                                                          
1. Plot 

2. Denouement = Resolution 
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 8زاویة دید

زاویة دید، نظرگااه، دیادگاه   » دهد میروشی اس  که نویسنده با استفاده از آن داستان خود را ارائه ،زاویة دید

و ای اس  که نویسنده به یاری آن، حال و هاوا )حاال و هواهاا( وضاعیّ      دهندة شیوهیا کانون روای ، نمایش

آورد، باه خوانناده   میوااود نایر دیگاری کاه داساتان را باه    ها و عحادثه ها، گفتگوها،شخصی های موقعیّ 

 ( 63 :6536 )میریادقی،« گذاردمینمایشن بهواقع رابطة نویسنده را با داستا دهد و درمیارائه

ااز   رماان  هاای  هماة فصا  طور کاه حساینی در   همان ؛کندگاه در هر فصلی زاویة دید تغییرمی ،در رمان

در  اسا   کارده شاخص اساتفاده  از زاویة دید ساوّم  ،ل شخص اس فص  چ ارم، هشتم و ن م که زاویة دید اوّ

 ؛بادی  ترتیا     خاود، ق رماان ایالی و راوی مااراسا      نویسنده ،ل شخص اس اوّ یددهایی که زاویة فص 

او از  ،شاخص در راوی ساوّم  دهاد  مای کند و داستان را باورپذیر نشاان یتری با خواننده برقرارمرابطة یمیمانه

کناد   مای هاا بیاان  شخصای  امّا ااایی بیارون از قصّاه دارد و وقاایع را از زباان       ؛همة ماارا و وقایع مطلرع اس 

 کند ک  عم  میگذاری و درس  به مانند یک عق حسینی گاه افکار و احساسات ق رمانان را ارزش

ایاا  اعمااال و گفتااار  نایاار م اام در آفاارینش داسااتان اساا     یکاای دیگاار از ع « 6پااردازیشخصاای »

هاای خاود را در   شخصی شود اگر نویسنده معمو ً گفته می»آورد  واودمیهاس  که داستان را به شخصی 

ای کاامالً  آناان آیناده  نکناد و یاا بارای    وضا  ااتماعی تعریاع ندهد و آنان را با تواّه به امحیطی خاص قرار

  (66: 6511 )زرافا،« شودنمینکند اثر او رمان نامیدهروش  ترسیم

کارده و باه   یا از طبقة مرفره و سطح باا ی اامعاه انتخاا     آمدردها را از طبقة پایی  و کمشخصی حسینی  

هاایی  و از انساان ااسا    هاای مختلاع پرداختاه   در موااه با یحنه هاآنبیان دقیق ازئیّات، احساسات و افکار 

رساد   چیز به پایاان مای  همه هاآنو با مرگ یا فراموشی  خواهندمیدانند از زندگی چه گوید که نمیمیسخ 

زنادگی و  آغااز   ،اناد و انتخاا  یکای از ایا  دو راه    گرفتاه سر یک دوراهی قرارهای ای  رمان همة شخصی 

از  داردوااه نماادی  قارارداده و ساعی    هاا  شخصای  اساامی  بارای   حتریوقایع ادید برای آنان اس   نویسنده 

اسا  کاه   کارده مردم انتخاا   ومرا از بی  عم هاشخصی و هر یک از ا  نمایداستفاده هاآنهای مّب  برای  نام

ی اناداز عاامّ  ، چشام ادبیّاات »نمایندة قشر و ینفی از مردم اامعة افغان هساتند    ،خصوییّات فردی ةضم  ارائ

هاا هام باه    موفرق در داساتان  شخصی  ،بنابرای  سرگشاده اس  و هم محرمانه؛ هم های خاص اس  بر موضو 

کناد و هام   مای منزلة فرد اس  و هم باه منزلاة ناو ؛ یعنای هام خصویایّات گاروه و طبقاة خاود را مانعکس          

 ( 666 :6511)میریادقی، « راهای مخصوص شخص خودش  خصل 
                                                                                                                                                          
1. Point of view 

2. Characterization 
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 های رمانشخصیت

قصّاة خاود را هماراه باا وقاایع       ،محور اس  و ق رمانان در هر فصا  شخصی داستانی  ها طنی  انداختندو کوه

 اس  کنند و بدی  ترتی  سبک رئالیستی در سراسر رمان نمودیافتهمیسیاسی بیان -ااتماعی

 وحدتی، ماارکوس وارواریاوس   ، پری، عبداهلل، نیالبابا ایّو : عبارتند از در ای  رمانهای ایلی شخصی 

: ملراشکی ، یابور، معصاومه، پرواناه،    ر پیشبرد داستان س م بزرگی دارندهای فرعی که دشخصی امّا  و نبی؛

)دختار عباداهلل(،    پاری ، غالم، عاادل، اقباال، تالیاا،    قیس، آقای وحدتی، ادریس، تیمور، روشی، مادالی ، اودلیا

چنای  خاانوادة   )کارگر خانة آقای وحادتی(، زاهیه)دوسا  پاری(، اریاک و آمارا  هام       خانواده یبور، زاهد

  هستند ()همسایه عبداهلل و منرار )فرزندان پری(، اکتور ادریس، ایزاب  و آل  و تیئری

خااود را خوشاابخ   بابااا ایّااو »    کااوش اساا   ی م ربااان، پویااا و سااخ شخصاایتدارای  ،بابااا ایّااو  

شاق زناش   داش ، عامیای یمیمی داش  که آن را بیش از هر چیزی در دنیا دوس زیرا خانواده دانس ؛ می

زمساتان چاون   در امّا ؛ (63: 6536)حسینی، « نشدچه برسد به ز کرد؛و بلند نمیابود و هرگز یدایش را روی 

 ،خاود  ایا  یعقاو  روزگاار در انتظاار یوساع     کناد   کام خاود گرفتاارمی  را در قیس فرزند دلربای او ،دیوی

از چشامانش  کاه  اوی اشک بود   گریس کرد و میای کزمیفق  در گوشه» دهد:اشک ماتم و فراق سرمی

 ( 63 :)همان« پایان بدهد« میدان سبز»سالی هایش به خشکخواس  با سی  اشکشد، گویی میسرازیر می

اس  و برای یافت  فرزنادش سار باه    شدهآمده خستهشرای  پیشی پویاس  که از شخصیتدارای  بابا ایّو 

کناد و باه روساتا    میاو را در همان حال رها ،گذارد  وی با مشاهدة رفاه و سرزندگی فرزندشکوه و بیابان می

 کند میاش را از نو آغازو زندگی طبیعی شوددر پایان به فراموشی دچار می بابا ایّو گردد  باز می

داهلل خاودش  ی ایستا دارد  فداکار، دلسوز و برادری م ربان برای پری اسا   در ایا  عبا   شخصیت ،عبداهلل

ة شیرخواری باود، ایا  عباداهلل    با واودی که ده سال بیشتر نداش   وقتی پری بچّ کرد؛دختر  را بزرگ می

افتااد،  مای راهباه  او که در تااریکی شا    کرد های خود بیدارش میو نق زدن هاها دختر  با ایغبود که ش 

 ( 65 :)همان« کردمیاش را عوضداد  لباس کّیعتکان میرا تکان بچّه

گیار  شدن پری، افسارده و گوشاه  هامّا با فروخت ؛ش انتخا  شده اس شخصیتناس  با واقع نام وی نیز متدر

ناام فرزنادش را پاری     ،هاا که بعاد از گذشا  ساال   کند؛ چنانمیشود و تن ا با خاطرات خواهرش زندگیمی

دهاد و  رفااه پاری را مادّنظر قرارمای     ،بابا ایّاو   چونهمبیند  او نیز خواهرش را در او می شخصی گذاشته و 

 گیرد پایانی برای او درنظرنمی ،کند و حسینی از فراموشیمیسکوت پیشه

آزادی ی اسا  کاه در اساتجوی    ای از زناان نایال وحادتی اسا   او نموناه     ،های ایلیشخصی از دیگر 
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د و یا آمای ستوههای ناشی از آن بهگیریسخ های داخلی، ح ور نیروهای طالبان و با شرو  انحاو   اس 

یاک شا ، هنگاام یارف چاای، زاهاد باه ساایری          »گوید: کند  در ای  باره زاهد میمیبه پاریس م اارت

عروس، مخالع ای  ویل  هستند  گف  کاه هماه   ی شخصیتگف  که خانوادة آقای وحدتی به دلی  ضعع 

اش وازهآ؛و با ای  که فقا  بیسا  ساال داشا      آبرو و حیّیّتی ندارد نام نیس  ودانندکه او خوشدر کاب  می

 یتن اا های  تالشا   که او نهدرس  مانند اتومبی  آقای وحدتی  گف  بدتر از همه، ای  در تمام ش ر پیچیده بود؛

 ( 636 :)همان« لکه شعرهایی هم در ای  مورد سرودب تکذی  کند؛نکرد ای  ات امات را 

 امار،  ت و ناازایی اسا  کاه همای     ااستعمال دخانیا  ،هایشدارای طبعی شاعرانه اس   از دیگر ویژگی نیال

شااعر   ،خازاد فاروغ فرر شخصای   تاا حادودی یاادآور    شخصی  نایال هام   انگیزد  شاید م خواننده را برمیترحّ

بودناد و از های    عارف را زیار پاا گذاشاته     ،شعرهای نایال  امّا»دربارة شعرهای او چنی  آمده:   زبان باشدیفارس

زدناد  نایال   نمای فهای ب اری حار کردند  از چیزهای معمولی مّ  درخ ، بلب  وگ نمیقافیه یا وزنی پیروی

بلکاه عشاق    ؛فتناد گمنظورم از عشق، نو  عرفانی آن نیس  کاه مو ناا و حاافز از آن مای     نوش  از عشق می

 ( 666 :)همان« زمینی

با تغییار شارای     حتریهایی گاه کنندة ای  اس  که چنی  انسانانجامد، بیانخودکشی نیال که به مرگش می

از وضاعیّ    دهد که ای  زنان با هماة آزادی مینشان ،حسینی کنند در باط  احساس خشنودی نمینیز و مکان 

 متصوّر نیس   انراهی از مرگ برای آنآینده و شوند که میچنان خستهخود آن

اس  و بارای      را در آت  رهاکرده  وی ایّارگر اس   او خانه، مطشخصیتدارای  ،مارکوس دارواریوس

 کناد  مای ، برای مدّتی کوتاه به کاب  م ااارت اس  ایاب  گلوله و ترکش نتیجةه ک ترمیم اراحات یورت

داشا  و  افغان به خصوص کودکان، بدون چشام  مرسانی به مردبرای کمکای از افرادی اس  که نمونه وی

ی ساازمان غیرانتفااعی در کابا     به ما  گفا  کاه بارا    »     :ماندتن ا برای رضای  درونی خود در ای  ش ر می

شاکری،  لا   –بارای تارمیم اراحاات کودکاان هساتند      اح پالساتیک ها در استجوی اارر کند  و آنیکارم

اقاما    کردم  قصادم و از ای  قبی  چیزها  م  هم دراا قبول لی  ایاب  گلوله و ترکشیورت به داراحات 

توان تاا حادودی   مارکوس را می ( 535 :)همان« رفتم و هرگز بازنگشتم ( م6336)سه ماهه بود  در اواخر ب ار 

ایا    دیاده باه  پزشکی که برای کماک باه کودکاان آسای      دانس ؛نویسنده، خالد حسینی، یکی  شخصی با 

 اس  کردهکشور م اارت

 سا  ی متکبّار و ایستا شخصیتو دارای ااس    ها طنی  انداختندو کوههای فرعی شخصی آقای وحدتی از  

حترای همسارش    کند  احساس درونی او نسب  باه اطرافیاان  میبدون شغ  و پیشه زندگی ،هنگفتش ةکه با ارثیّ
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نبای در  کناد   مای هاایش پن اان  سااتش را در نقراشای  تمام احسا امّا او نقراشی اس  کهنیال، سرد و سنگی  اس ؛ 

گفاتم کاه از نظار ما  سالیمان      مای  هاا آننشناسی بودم، باه  اگر خدمتکار نمک»گوید: گونه میای ویع او 

مردی که ظاهراً به خاطر ارثیة هنگفتش بااقی عمارش را باا آساودگی ساپری       ؛وحدتی مواودی مرموز اس 

 ( 33 :)همان« عاری از هرگونه شوق و هیجان شغ  و پیشه؛خواهدکرد  مردی بدون 

 گیرینتیجه .3

اسا  و  پرداختاه افغانساتان  سیاسای   -به بیان تحاوّ ت ااتمااعی   ها طنی  انداختندو کوهخالد حسینی در رمان 

امار  همای     اامعة افعانستان، عاما  آفارینش ایا  اثار ادبای اسا        وضعی  واقعی و تلخ ،توان گف می حتری

شناسای ادبای   اامعاه  ایرشاته تطبیقای و مطالعاات میاان    ادبیّاات پژوهش در  برایاس  که ای  رمان شدهباعث

اامعاة افغانساتان   انح، ا  ، فقر، خشکسالی، گروه طالباان و    را بار    تأثیر حسینی مورد استقبال قراربگیرد 

دو قشار مظلاوم تااریخ افغانساتان پرداختاه و آن را در       ؛و به مسائ  مربوط به زنان و کودکان کشدتصویرمیبه

امّاا راوی رخادادهای    ؛پارداز ااتمااعی نیسا    نویسنده یک نظریاه  هرچندکند  میقال  یک اثر ادبی روای 

صاول، خوانناده را باا خاود هماراه      حساینی در هماة ف   ااتماعی اس  که در افغانستان به وقاو  پیوساته اسا     

ه با ایا    بکشد و ای  خواننده اس  که در موااتصویرمسائ  و مشکالت اامعه را بهسازد و بر آن اس  تا  می

 پردازد تصاویر به در  اوضا  ااتماعی می

هاای  ها و چالشهر یک از شخصی  های ای  داستان، نمونه و نماینده و شاید فریادی از رن  افزون بر ای ؛

پیادایش طالباان و    ویاژه باه ای که در پی تحوّ ت سیاسای و ااتمااعی،   اامعه آیند؛میشماراامعة افغانستان به

خشاون ، ا ا ، تعصّا ،     ؛از ساوی دیگار  هاای فراوانای روبروسا ؛    باا دشاواری   ح ور نظامیان امریکایی

لی حاکم بار عنایار   های ایگفتمان ،های نژادی و مذهبیااتماعی، درگیری -های فرهنگیت ادها و چالش

های داستان، نماینده و تصاویری از اوضاا  واقعای و      در حقیق  هریک از شخصی ندستشخصیتی داستان ه

 تلخ اامعة افغانستان اس  
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