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 های رئالیستی و ناتورالیستی در آثار خالد حسینی با تکیه بر دو رمان ویژگیبررسی 

 «هزار خورشید تابان»و « بازبادبادک»
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 ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی دکتری زبان و 

akram_arefi@yahoo.com    
  چکیده العات مقالهطا

 یایدن به بازبادبادک نگارش با 2003 سال در ،ییکایآمر -افغان ۀسندینو ،ینیحس خالد مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 چاپ به ،تابان دیخورش هزار اثرش، نیدوم 2007 سال در و شد وارد رمان موفق سندگانینو

 نیمضام با آن ختنیآم و افغانستان یِفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس تیوضع به توجه با او. دیرس

 جنگ ترس، و شجاعت انت،یخ و عشق ،یخانوادگ یاحساس روابط و یدوست چون یداستان

 یهادر کنار استفاده از مؤلفه ینیپرداخته است. خالد حس یسینوبه رمان مهاجرت، و تجاوز و

 فیتوص ،ینوع یسازتیشخص ،یخیتار و یاجتماع یهاتیواقع انیهمچون ب یستیرئال یقو

و  عیفجا حیمانند تشر یستیناتورال یهامؤلفه به ات،یجزئ حیتشر و طیمح و تیشخص قیدق

 یِستیناتورال یهاتیو استفاده از شخص یمسائل جنس ط،یجبر توارث و مح ها،یتمرکز بر زشت

در هر دو رمان خیانت و تجاوز جنسی نقطۀ آغازین و داشته است.  توجه زیو منفعل ن ستایا

از  یبخش ،یقوم اختالفات و یخارج و یداخل یهاجنگ چون یموضوعاتمحوری است. 

؛ اما تمرکز نویسنده بر دارد یستیرئال ۀجنب او یهارمان جهات نیا ازافغانستان است و  خیتار

حلی ی که هیچ راهمشکالت از فرار های دیگر زندگی و این موضوعات و نادیده گرفتن جنبه

 ریتأث رمان یستیناتورال ۀجنب تیتقو در غرب امنِ دامنِ به بردنپناه و برایشان متصور نیست

سامان سیاسی و های ناتورالیسم در این رمان وضعیت نابهترین دلیل حضور مؤلفهمهم. دارد

 ییهاروزنه جنگ، شدنتمام با دوم، رمان دراجتماعی افغانستان در بازۀ زمانی داستان است. 

 که کندیم تیتقو را باور نیا افغانستان یخیتار یهاتیواقع به توجه. دید توانیم را دیام از

 تیاولو در همچنان یستیرئال یِقو بُعد ،ینیحس خالد آثار در یستیناتورال یهاجنبه وجود با

 . دارد قرار
 

  :افتیدر خیتار

 :  رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 ،ینیحس خالد

  سم،یناتورال

 سم،یرئال

  ،بازبادبادک

 .تابان دیخورش هزار

 (2) 12ژوهشنامه ادبیات داستانی، : پ استناد
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 مقدمه .1

 موضوع فیتعر. 1-1

 یسیزبان انگل به را (2007) تابان دیخورش هزار و (2003) بازبادبادک یهارمان ،ییکایآمر -افغان ۀسندینو ینیحس خالد

 یبرا یجنوب یقایآفر ویانتشارات اکسکلوس ۀزیجا 2004ازجمله در سال  است؛کردهکسب  یادیز افتخاراتنوشته و 

کتاب  یامدال نقره ۀزیجا 2007 سال در، تابان دیهزار خورشرمان  یو برا (Exclusive, 2004) بازبادبادکرمان 

کتاب سال  ۀزیجا 2008 سال در ،(British, 2008) ایتانیکتاب بر ۀزیجا 2008در سال  ،(Silver, 2008) ایفرنیکال

 و (Golden Plate, 2008) کایآمر ییطال بشقاب ۀزیجا 2008سال  در ،(Sense, 2008) کایآمرانجمن ناشران 

 .استکرده افتیدر را(Choice, 2013)  کایکتاب منتخب خوانندگان در آمر نیبهتر ۀزیجا 2013 سال در

 یهازبان به ترجمه و زیانگشگفت فروش و گرید یکشورها و کایآمر در هارمان یماجرا از یینمایس لمیف ساخت

 یِفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس تیوضع هارمان نیا در (.Hasseini, 2021) هاسترمان نیافتخارات ا گرید از مختلف

 و نیوالد ۀرابط ،یدوست چون یداستان نیمضام با ،طالبان ۀحمل تا شاه ظاهر ۀدور از ،سالهپنجاه یادوره در افغانستان

 انجام در اتیادب .است ختهیآم غربت در یزندگ و مهاجرت تجاوز، جنگ، ،خشونت ،یبرادر شجاعت، عشق، ،فرزندان

 بر را نقش نیا اتیادب اگر .دارد یبزرگ نقش ،است هگذاشت آن ۀعهد بر کشور هر در نو یزندگ که یاتازه فیوظا

. شود دگرگون دیبا یآدم عواطف ۀهم بلکه کند، رییتغ سندگانینو یاسیس و یفلسف افکار است الزم تنهانه رد،یبگ عهده

 (.22 :1373 )لوکاچ،را دگرگون سازد  یدهد و افکارعموم آموزش مردم به یثمربخش نحو به تواندیم یستیرئال اتیادب

 تیواقع اما .است گرفته عهده بر را رسالت نیا یخوببه ،افغانستان ۀجامع از یستیرئال ییهارمان نشیآفر با ینیحس خالد

 .(99 :1398 سا،ی)شم «ابندییم یستیناتورال ۀجنب خودخودبه ،بدبخت و فقرزده جوامع در یستیرئال آثار»است که  نیا

 و خشونت ،یفرهنگ مشکالت گرید و ینژاد و یجنس ضاتیتبع با است، ینیحس یهارمان تیروا مکان که افغانستان

  .است سمیناتورال به ینیحس ۀانیگراواقع یهاداستان شیگرا سازنهیزم ،فقر و متعدد یهاجنگ

 هدف و تیاهم ضرورت،. 1-2

 یبررس. است حاضر قرن بزرگ یهاجنجال ۀدربردارند که کنندیم تیروا را ییهاداستان شیهارمان در ینیحس خالد

 ینیحس .کندیرا آشکار م سمیبه ناتورال یو شیگرا زانیم و سمیرئال به سندهینو یوفادار زانیم هاداستان نیا یِادب مکتبِ

 یکیکه  است را بر قلم رانده یاجامعه اهیتلخ و س تیواقع ،یاجتماع یهایو نابسامان یخیتار -یاسیس عیوقا ۀدر بحبوح

 اتیاو مرهون ادب یجهان تیو موفق تیاز جذاب ی. بخشکندیم یاش را سپرچندهزار ساله خیتار دوران نیتراز سخت

 یدینشده است و در د یبررس سندهینو نیا یهارمان یاست. تاکنون مکتب ادب یستیناتورال یهاهمراه با مؤلفه یستیرئال

 یهاجنبه به و شده شناخته یستیرئالاو  آثارو اثبات آن،  قیدق یبدون بررس یخیسبب طرح موضوعات تاربه ،یکل

 قاتیتحق یداستان اتیدر ادب ژهیوبه وافغانستان مغفول مانده  اتیادب یطور کلدقت نشده است. به هاآن یستیناتورال



 یادب مکتب شناخت و افغان توانمند ۀسندینو با شتریب ییآشنا پژوهش نیا هدفراستا  نیهم درانجام شده است.  یاندک

 .اوست

 پژوهش سؤاالت. 1-3

 یهاجنبه وجود با یلو ،است یستیرئال ینیحس خالد یهارمان که است استوار اساس نیا بر حاضرپژوهش  یۀفرض

 نیا به ییپاسخگو درصدد جستار نیا در .شودیم دهید وفوربه هاآن در یتسیناتورال یهامؤلفه ،یستیرئال ریانکارناپذ

 :میهست سؤاالت

 ست؟یچ تابان دیخورش هزار و بازبادبادک کتاب دو در آن یکارکردها و یستیرئال یهامؤلفه نیترمهم .1

 ست؟یچ ینیحس خالد آثار در رفته کاربه یستیناتورال یهایژگیو نیترمهم. 2

 ؟دارد وجود یبارز یهاتفاوت و هاشباهت چه تابان دیخورش هزار و بازبادبادک در .3

 سم؟یناتورال ایاست  ترکینزد سمیبه رئال ینیخالد حس یمکتب ادب -4

 پژوهش ةنیشیپ .1-4

 عنوان با( 1353) ترایم دکتر مستعار نام با پرهام کتاب به توانیم یدر مکاتب ادب یفارس یهاکتاب نیتریمیقد از

 کتاب ،است بوده خود ازپس آثار شتریب یاصل مأخذ نهیزم نیا در که یاثر اما ،کرد اشاره سمیضدرئال و سمیرئال

( و 1385)ثروت،  های ادبیآشنایی با مکتبهمچنین از کتاب  .است یادب یهامکتب ( با عنوان1398) ینیدحسیس

طور خاص به این دو مکتب ادبی (، که به1389)پاینده،  های رئالیستی و ناتورالیستیداستان کوتاه در ایران؛ داستان

گرایی( در ناتورالیسم )طبیعت»ها در بررسی ناتورالیسم در آثار ادبی، نامهتوان نام برد. از اولین پایانپرداخته است، می

 سمیرئال تبمک یبررس ریاخ یهاسال درذکر است. ( قابل1354)میثاقی، « ایآثار چوبک، اونیل و لندن؛ تحقیقی مقایسه

 یریگشکل» ۀمقال در (1392) یصادق و یرودمعجن یفتوح :هجمل از ؛است بوده محققان توجه مورد رمان در سمیناتورال و

 قیتحق تیمشروط دوران از یفارس یستیرئال رمان یریگشکل یهانهیزم ۀدربار «یرانیا یسینوداستان در سمیرئال

 نمونه یبرا. است بوده محققان توجه مورد چوبک صادق همچون یبزرگ سندگانینو آثار زین سمیناتورال در .انددهکر

 «یانگاریستین» و سمیناتورال یدگیتندرهم» عنوان با یامقاله در( 1399) همکاران و سرانجام پژوهش به توانیم

 .کرد اشاره «چوبک صادق یداستان آثار در( سمیلی)نه

 در (1393) همکاران و یوروزن :اندشده یبررس یاسیس -یو اجتماع یشناختجامعه ۀفقط از جنب ینیخالد حس آثار

 هاتیشخص یریگشکل در را یشناختجامعه عوامل ریتأث ،«بازبادبادک رمان در تیشخص یشناختجامعه لیتحل» ۀمقال

 به «بازبادبادک» رمان یاسیس -یاجتماع نقد» عنوان با یامقاله در (1397) یمؤذن و یمعبود نیهمچن .اندهکرد یبررس
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 یکاف یهارساختیز و یآمادگ نبود چون یجینتا به یاسیس و یاجتماع مسائل یبررس با ،«گلدمن ییساختگرا روش

 طیبازتاب شرا» ۀمقال در( 1395) ییمرتضا و وندینیز و اندافتهی دست هاافغان جانب از یجمهور نظام رشیپذ یبرا

 دیهزار خورشبه مسائل و مشکالت زنان افغانستان در رمان « باشکوه دیزنان افغانستان در رمان هزار خورش یاجتماع

 نشد. دهید یمستقل پژوهش هاآن ۀسیمقا و ینیحس خالد آثار یادب مکتب یبررس دراما  ؛اندپرداخته تابان

 ینظر چوبرچا و پژوهش روش .1-5

 یادب مکاتب معتبر یهاکتاب و ینیحس خالد آثار نخست .است شده انجام یلیتحل -یفیتوص روش با روشِیپ پژوهش

 بر هیتک با و شده انیب وارخالصه سمیناتورال و سمیرئال مکاتب اصول سنده،ینو شیگرا افتنی با سپس ،است شده مطالعه

 نیجاکه در اازآن .است شده یبررس او رمان دو در مکتب دو نیا یهامؤلفه پژوهش، یۀفرض گرفتن درنظر و اتیکل

 ازشیپ شود،یم یبررس و نقد سمیناتورال و سمیرئال یادب مکاتب براساس تابان دیخورشهزار و  بازبادبادکجستار رمان 

 .است یضرور مکتب دو نیا با یاجمال ییآشنا ،یلیتحل هرگونه

 سمیرئال -1-5-1

«Realisme ۀواژ از مشتق reel شد فرانسه زبان وارد ششم قرن در که است. Reel ییوسطا قرون ینیالت ۀواژ از 

realis را واژه نیا یلغو ۀشیر (56 :1375) گرانت .(700 :1381 گران،ید و پوریی)کهنو «است شده گرفته res یمعنبه 

 اتیادب در یسبک (.14 )همان: «است کرده دایپ راه نقد ۀحوز به فلسفه از که است یاصطالح سمیرئال» .داندیم "زیچ"

 Oxford) دهدیم نشان یواقع یزندگ به هیشب اریبس و هستند یواقع یزندگ در که گونههمان را افراد و ایاش که

Dictionary, Headword: “Real” .)و افالطون یِفلسف یهاشهیاند و هاهینظر در سمیرئال یریگشکل زمان از 

 :1382 ،ی)علو است بوده یاساس تحوالت دستخوش رههموا آن مفهوم ات،یادب ۀعرص در نآ هنگامرید ظهور و ارسطو

 درک و افتیدر هدفش و آمد دیپد نوزدهم قرن در که شودیم اطالق یهنر یشیگرا به سمیرئال خاص، عرف در .(83

 نیا گذارانهیپا از یشانفلور .است فرانسه یادب مکتب نیا خاستگاه (.702 :1381 ،گرانید و پوریی)کهنو بود تیواقع

 وجود زمان آن تا که را یسندگینو انواع و اشکال ۀهم و آورد انیمبه را آن قواعد و نام خود یهانوشته نیاول در مکتب

 افتی دست خود عظمت اوج به یمادام بوار رمانِ و فلوبر با سمیرئال (.283 :1398 ،ینیدحسی)س کرد انکار داشت

 ،مثال یبرا کردند؛ ظهور مختلف یکشورها در یرگبز سندگانینو مکتب نیا در (.704 :1381 ،گرانید و پوریی)کهنو

 شدیم محسوب مدرن واقعاً سینورمان نیاول جهات یاریبس از یانسان یکمد معروف کتاب با بالزاک فرانسه در

 .(719 :1388 ملون، یهنر و شی)فردر

 لیتحل و جوجست یستیرئال اتیادب هدف .است بارز آن در گراجامعه اخالق و دارد توجه یاجتماع مسائل به سمیرئال

 همانند را یبشر صفات و حوادث سمیرئال ۀسندینو .است ریزنج یهاحلقه ۀمثاببه یاجتماع و یعیطب یهادهیپد تیواقع



 .(33-32 :1353 ،)پرهام است یاجتماع اتیح ۀسازند عوامل یهمبستگ و تضاد آن در که ردیگیم درنظر یتکامل ریس

 مستقل یزندگ اتیخصوص موهبت و دهدیم نشان یاپارچهکی یهست مانند را جامعه و انسان بزرگ و نیراست سمیرئال

 و ساخت و رمعاص ۀجامع را خود موضوع طبعاً یستیرئال اتیادب» (.8 :1373 )لوکاچ، داندیم کامل یانسان روابط با را

 «بپردازد آن لیتحل و انیب به که سازدیم مجبور را یادب اثر و دارد وجود یاجامعه نیچن یعنی ؛دهدیم قرار آن مسائل

 درواقع .است آن تیخصوص نیترمهم یاجتماع یموجود صورتبه انسان فیتوص رونیازا (؛290 :1398 ،ینیدحسی)س

 اتیخصوص و روزانه حوادث یاجتماع جینتا و اتیخصوص و دیجویم یاجتماع طیشرا در را یآدم رفتار ۀشیر سمیرئال

 لیدل نیهم به ؛(36-35 :1353 پرهام،) دهندیم قرار خود کار اساس شوند،یم روروبه حوادث نیا با که را ییهاآدم

 توجه خالصه طوربه .(298 :1398 ،ینیدحسی)س است یطیمح هر از و یعاد مردم انیم از آثار نیا در قهرمان که است

 یعاد افراد از داستان قهرمان خابانت ،یسازپیت ،هاآن حیتشر و اتیجزئ به توجه معاصر، اجتماع به توجه ت،یواقع به

  .(86-84 :1398 سا،ی)شم دانست سمیرئال مشخصات و اصول نیترمهم از توانیم را جامعه و خیارت به توجه و

 سمیناتورال .1-5-2

 نیا برطبقو  دهدیهستند نشان م عتیکه در طب گونهرا همان اتیو تجرب ایاش است که یادب ای یهنر مکتب سمیناتورال

 ,Oxford Dictionary) یمعنو و یعیفراطب نیقوان نه شود،یم بنا یعیطب نیقوان بر یزندگ و جهان در زیچهمه هینظر

Headword: “Natural” .)یمعن .گرفتیم دربر را یزیگرنید هرگونه و ییجولذت و ییگراماده م،یقد ۀفلسف در 

 صرفاً انسان بود، یفرانسو شمندیاند اولباک ۀپرداخت که هجدهم قرن سمیناتورال ۀفلسف در .بود نیهم هاقرن تا آن یاصل

 ن،یاسکر و )فورست شدیم گرفته درنظر یااله ای یعیطب یماورا و یمتعال یروهاین از یته و درکقابل یجهان ساکن

 کوب،نی)زر نهاد بنا را مکتب نیا یمباد یتجرب داستان کتاب در زوال لیمیا نوزدهم، قرن دوم ۀمین در (.11 :1375

 کمدست ای مترادف سمیرئال با را اصطالح نیا منتقدان و نداد دستبه سمیناتورال از یروشن فیتعر الوز (.457 :1389

 یهاروش کرد تالش او .(15 :1375 ن،یاسکر و )فورست بودند ناتوان دو نیا صیتشخ از و بردند کاربه هم کنار در

 جابیا روش نیا بردن کاربه .ببرد بهره علوم نیا ۀتاز اطالعات و دستاوردها از و کند وارد اتیادب به را یعیطب علوم

 موجودات بر که باشد یجبر همان تابع یبشر یایدن و شود ادراک ینیماش و یماد صورتبه یاخالق یایدن که کندیم

 (.420 :1398 ،ینیدحسی)س فرماستحکم

 احساسات کهآن بدون و کامل یطرفیب با دیبا ،است قیدق یاستدالل بر یمبتن که خود رمان در» ستیناتورال ۀسندینو

 شاتیآزما که یمسائل ازجمله .کند ستخراجا یقطع ۀجینت هاآن از و کند مشاهده را نیّمع یهادهیپد ،دهد دخالت را خود

 یارتباط وراثت و طیمح عامل دو با انسان سرنوشت قانون نیا طبقبر .است وراثت قانون بماند وفادار هابدان دیبا سندهینو

 شیکماب اشخاص یروح وضع در وراثت ریتأث بر اصرار و راسخ اعتقاد(. «سمیناتورال» ۀواژ لیذ :1385 )داد، «دارد ریناگز

 سبببه یتسیناتورال آثار (.421 :1398 ،ینیدحسیس ؛26 :1375 ن،یاسکر و )فورست است مشترک هاستیناتورال ۀهم در
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 (.104 :1398 سا،ی)شم بود انتقاد مورد جامعه یسطح اتیواقع و هایزشت دادننشان در افراط و یجنس مسائل طرح

 نیادیبن باور نیا هاستیناتورال و هاستیرئال مشترک وجه .ستین آن از مستقل یول دارد، تفاوت سمیناتورال با سمیرئال»

 لوکاچ (.16 :1375 ن،یاسکر و )فورست «یخارج تیواقع یِدیتقل و ینیع ییبازنما از است عبارت اساساً هنر که است

 فیتوص یجابه .-1 :از است عبارت کندیم زیمتما یستیرئال از را آن که یستیناتورال ۀسندینو یهایژگیو اهم (7 :1373)

 یبرا را تیواقع یتکامل ریس -2 ؛پردازدیم دوم ۀدرج اتیجزئ فیتوص به روزانه یزندگ یاجتماع و یانسان اتیخصوص

 و تحول از یخال یاجتماع یزندگ از محض یعکاس او هنر و کندینم لیتحل و هیتجز یاجتماع آشکار روابط افتنی

 یهمدرد دهیکشرنج و فاسد اجتماع با تواندینم و کندیم حیتشر را هایزشت زیآممبالغه و مشتاقانه -3 ؛است تحرک

 تیواقع از بهتر یایدن به تواندینم نیبنابرا ؛ندیبیم جامعه و عتیطب نیّمع طیشرا و توارث جبرِ ۀزاد را زیچهمه -4 ؛کند

 را یستیناتورال یهاداستان یهاهیمادرون نیتر( مهم307: 1389) ندهیپا (.153-151 :1385 )ثروت، کند دایپ راه موجود

 ارگساز مقابل در یفرد ۀاراد یناکارآمد ط،یمح و وارثت جبر ،یشناختستیز جبر انسان، طبع بودنیوانیحبقا،  یدشوار

 . داندیم جهان یعیطب

 موضوع یلیتحل پردازش .2

 بازبادبادک رمان موضوع. 2-1

 پسرِ حسن، با او .کندیم تیارو ،بود آرامش در افغانستان که اشیگسال12 از را خود یزندگ یماجرا ،ساله38 رِیام

 یجنس تجاوز شاهد بزدالنه و کندیم تجربه را انتیخ و ثاریا حسادت، رقابت، نچو یفراوان یماجراها ،شانکارخدمت

 ۀرابط از ریام یناتن برادر حسن. بردیمیپ پدرش نزد حسن تیمحبوب راز به هاسال ازپس ریام .ستا حسن به عاصف

 که ریام ،مهاجرت و کشتار ،تیجنا ،جنگ هاسال ازبعد داستان انیپا دراست.  نامشروع پدرش با زن خدمتکار

 ۀبرادرزاد نهورامته ییماجرا در و گرددیبازم افغانستان به ،حسن پسر سهراب، نجات یبرا ستاکیآمر ساکن یاسندهینو

 به اندکرده او با طالبان آنچه شرم از خردسال سهرابِ .دهدیم نجات طالبان یجنس آزار و اسارت محنت از را خود

 ،ینی)حس برندیم پناه غرب تیامن به افغانستان بر حاکم نکبت انیم از دو آن سرانجام .زندیم دست ینافرجام یخودکش

1396). 

 تابان دیخورش هزار رمان موضوع. 2-2

 به خانه کِیتاج ارباب .است افغانستان 2003 تا 1959 یهاسال حوادث بستر در الیل و میمر یزندگ یماجرا رمان نیا

 یسالگپانزده به انزوا و حقارت در غرق میمر .است تجاوز نیا نامشروع فرزند میمر و کندیم تجاوز خود ۀمستخدم

 ،افغانستان به سرخ ارتش ۀحمل روز .دهدیمپشتون  یمرد با ازدواج به تن اجباربه ،مادرش یِخودکش ازپس و رسدیم

 یتباه به یداخل یهاجنگ و افغانستان به یشورو ۀحمل ریتأثتحت او یزندگ .شودیم متولد ختهیفره یاخانواده در الیل

 ازدواج میمر شوهر با ناچار اشخانواده یاعضا ۀهم شدنکشته ازبعد و شودیم جدا معشوقش و دوست از .دیگرایم



 میمر ،همسرش دو با شوهر خشونت و یگریوحش .دارد شکم در نامشروع یفرزند خود معشوق از کهیدرحال ،کندیم

 پاکستان به و کندیم ازدواج شمعشوق با وهیب یالیل .شودیم اعدام و یزندان میمر .کندیم شوهر قتل به وادار را

 .(1397 ،ینی)حس دنگردیبازم وطن به یسازندگ یبرا طالبان ظلم از افغانستان یآزاد ازپس هاآن .ندزیگریم

 تابان دیهزارخورش و بازبادبادک در یستیرئال یهامؤلفه. 2-3

 یاجتماع یهاتیواقع .2-3-1

 یهارمان» .است ینیحس خالد یهارمان یهایژگیو نیبارزتر از ،جامعه و انسان ۀرابط و یاجتماع مسائل به توجه

 (.288 :1398 ،ینیدحسی)س «دارد دربر را خودشان نیسرزم یهامحله و شهرها لیتحل و شرح شتریب ستیرئال سندگانینو

 همچون و است گذرانده وطن در را خود یکودک دوران کرده، یزندگ افغانستان از خارج هاسال ینیحس خالد اگرچه

 دقتبه را یاجتماع یهانییآ و هاسنت او .است دهید کینزد از را افغانستان در یزندگ تیواقع ،شیهاداستان انقهرمان

 :1395 عابدوف،) «رودیم شماربه افغانستان مردم یمل یهایباز زا» که یشبزکِ مسابقات به ،مثال یبرا ؛کندیم حیتشر

 برگزار بهار روز نیاول در سال هر که یبزکِش ۀانیسال مسابقات» :دهدیم حیتوض را آن و 1(218 :ب) کندیم اشاره ،(185

 (131)ب:  هیتعز ،(55و  14)ب:  ازدواج مراسم وا .(24 :الف) «...است افغانستان ملت قیعال از یکی هم هنوز ...شودیم

 یهامجسمه مانند یباستان ینمادها و (79 و 77 :ب) فطر دیع و رمضان ماه ،(86 :الف) قربان دیع مانند یمذهب ادیاع و

  .داردینم دور ازنظر زین را (139 :ب) بودا

 ،دهدیم رخ یاسیس راتییتغ یپ در که گرید یاقتصاد و یاجتماع مسائل از ،یباستان و یمذهب یهانییآ جزبه ینیحس

 مردم» کهنیا و سدینویم یجمهور حکومت لیتشک ازپسکشور  دیشاد و پرام یفضا از ،مثال یبرا ؛است نوشته وفوربه

 در که ییهایآزاد ستیبایم هازن» طالبان حکومت در اما ؛(49 :الف) «زدندیم دم مدرن یتکنولوژ و زنان حقوق از

 بر یآزاد یناف و زن ضد سخت ینیقوان دوره نیا در (.246 )ب: «کردندیم فراموش ،داشتند 1992 تا 1978 یهاسال

 .دارد انیجر داستان یهاتیشخص یگووگفت در یاجتماع مسائل بازگوکردن .بود حاکم اجتماع

 یخیتار یهاتیواقع .2-3-2

 ینیحس خالد آثار بارز یهایژگیو از یکی (.288 :1398 ،ینیدحسی)س است یمتعدد یستیرئال آثار بخشالهام ،خیتار

و سپردن دولت  ینظام یکودتا 1978. سال کندیم یبرابر یخیتار یهاباکت با ثیح نیا از و است یخیتار عیوقا انیب

ارتش افغانستان و  شدنیمتالش 1989تا  1980 ،یو ورود سربازان شورو یجنگ داخل 1979به حزب دموکرات، 

 یشورو ارتش فیتضع یبرا کایآمر دخالت 1989قرارداد ژنو،  رشیپذ و( 234-233: 1364 من،ی)ه مرزها نشدمتشنج

به کابل و  نیورود مجاهد 1992 ن،یبر مجاهد اهللبینج یروزیپ و یداخل یهاجنگ 1992 تا 1989 ،هاآنخروج  و

                                                      
« هزار خورشید تابان»و برای رمان « الف»از حرف  «بازبادبادک»، برای رمان هارمان هایِدهی به شاهد مثالدر ارجاع. در این مقاله برای اختصار 1

 است.استفاده شده« ب»حرف از 
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 طالبان ظهور و یربان هیعل اریحکمت یموشک ۀحمل 1994(، 93-92: 1381 ،یموسوزادهی)عل یداخل یهاجنگ تداوم

 شکست و کایآمر دخالت 2001 طالبان، ییگراافراط ۀادام و گرفتنقدرت 2001تا  1995(، 57-54: 1383)کورنال، 

 (.66-57)همان:  افغانستان در تیقعمو تیتثب یبرا یجهان تیحما و یائتالف دولت جادیا 2002 طالبان،

 شروع و 1978 در هاستیکمون یکودتا از .زدیآمیم داستان با را یخیتار عیوقا نیا شاثر دو هر در ینیحس خالد

 در نوژ قرارداد رشیپذ و (106 :ب) بود الیل تولد با مصادف که (94 :ب ؛41-40 :الف) کابل یهاابانیخ در جنگ

 ؛269 و 204 :الف) 1992 افغانستان در اهللبینج حکومت سقوط و یشورو یفروپاش تا (145 :ب ؛202 :الف) 1988

 شد افغانستان یاسالم دولت لیتشک به منجر که سال همان لیآور در نیمجاهد حکومت لیتشک و (151-150 :ب

 تصرف را افغانستان یشهرها و ندگرفت قدرت طالبان که 1996 تا 1994 یهاسال ۀفاصل در و (246 :ب ؛220 :الف)

 سال همان سپتامبر در الیل کودک تولد و 1997 طالبان ۀسلط ۀادام و (271 -260 :ب ؛269 و 235-234 :الف) کردند

 2003 در یخشکسال انیپا و الیل بازگشت و 2002 سال هیژوئ در بزرگ یشهرها ۀهم از طالبان راندنرونیب و (272 :ب)

 از یحت .است یداستان عیوقا دنکرمستند یبرا ینیحس تالش ۀنشان گرید قیدق یهاخیتار از یاریبس و (389 و 370 :ب)

 ا،یفرنیکال فرمونت،» تریت و (121 :الف) «1981 مارس» تریت ،مثال یبرا است؛برده بهره هاقسمت یبرخ تریت یبرا خیتار

 تقوّ را هارمان نیا یستیرئال وجه (389 :ب) «2003 لیآور» و (101 :ب) «1987 بهار کابل،» ای (138 :الف) «1980 ۀده

  .بخشدیم

 یسازصحنه و طیمح .3 -3 -2

 چیه او .کندیم کینزد سمیرئال به و مستند را شیهاداستان ،یواقع و یعیطب یهامکان و هاصحنه فیتوص با ینیحس

 از یانمونه ؛بخشدیم واقع صورت میمفاه و افکار به صحنه فیتوص با بلکه ،کندینم فیتوص یتصادف را یاصحنه

 در که یریمس از م،یبود حرکت در سهکرته ۀمحل سمتبه و غرب سمتبه» :بازبادبادک در طیمح فراوان یهافیتوص

 سمت تپه یرو .بود کابل ۀدیخشک ۀرودخان ما ریمس شمال در .وندیم ۀجاد :بود یاصل یهاشاهراه جزو هفتاد ۀده

 در جنگ، فرمانده دوستوم، که یمیقد یاقلعه .بود بالحسره ۀقلع آن شرق در .شدیم دهید شهر ۀمخروب وارید جنوب

 :تابان دیخورش هزار از یانمونه و (269 :الف) «بود ردوازدهیش یهاکوهرشته یروبر قلعه نیا بود؛کرده اشغال 1992 سال

 دانشگاه .آبادیعل کوه هم یچپ سمت است، یااسم اسمش ینیبیم که روهروب کوه نیا .است شمال سمت به پنجره نیا»

 چون ییشهرها .(61 )ب: «...آنجاست ردروازهیش کوه و مشرقه سرمان پشت .شده واقع کوه نیهم ۀدامن یتو درست

 طالبان زمان در مجازات یاجرا و اعدام محل که یقاض ومیاستاد مانند هامکان یبرخ و نو شهر مانند یمحالت ای کابل

  .(352؛ ب: 293)الف:  استشده فیتوص و تکرار رمان دو هر در بوده

 یستیرئال رمان در تیشخص .4 -3 -2



 یپردازتیشخص یهایژگیو از هاتیشخص قیدق فیتوص و ستایا و ایپو یهاتیشخص از استفاده ،یسازپیت

 .شودیم مشاهده رمان دو نیا در که است یستیرئال یهاداستان

 :1377 )اسکولز، «است حرفه ای نژاد کی ،یاجتماع ۀطبق کی ۀندینما» کیپیت ای ینوع تیشخص :یسازپیت (الف

 یتیشخص سمیرئال .دندار فردبهمنحصر یصفات و عادات حال،نیدرع و اندینوع اغلب یستیرئال رمان یهاتیشخص (.21

 یکل قیحقا مظهر و کند مجسم بهتر را یجهان و یفرد تیواقع تا باشد داشته یندگینما ۀجنب نیشتریب که ندیگزیبرم را

 اصل نیا ینیحس .(53-50 :1353 )پرهام، سازد نمودار یخیتار نیّمع ۀمرحل کی رد را انسان تیموقع که باشد یشئون و

 و حسن و ستا نپشتو مقو از ریام بازبادبادک در .است برده کاربه شرمان دو هر یپردازتیشخص در یخوببه را

 و دو نیا ۀرابط در آنچه (.11 )الف: «داراست را قوم نیا اتیخصوص تمام شانچهره» که هزاره قوم از شخانواده

 یروهاین از پدرم» :دیگویم پدرش ۀدربار ریام .هاستههزار بر هانپشتو یالیاست تکرار است، شده بازگو پدرانشان

 سرکش پدرم خود مانند که نافرمان یاقهوه یفرفر یمو دسته کی پرپشت، شیر با ،یاافسانه نپشتو کی بود. یخلق

 خان ،میرح قول به که یاکنندهرهیخ و نافذ نگاه و اوردیدرب شهیر از را دیب درخت کی توانستیم که ییهادست ،بود

 چه که گرفتیم میتصم خودش و دیدیم دیسف و اهیس را ایدن که یمرد» .(15 :الف) «زدیم زانو شمقابل در طانیش

 یهادندان گرفته،خون و مرطوب چشمان» با ریام پدر همچون دیرش (.18 :الف) «دیسف یزیچ چه و باشد اهیس دیبا یزیچ

 تابان دیخورش هزار در نپشتو مردان ۀندینما(، 56 )ب: «یخاکستر و زبر ییموها و کوتاه اریبس یشانیپ ...فشرده هم به

 که یزمان تا (59 )ب: شد شروع میمر با مشترکش یزندگ که یزمان از او یرفتار و یاخالق ،یظاهر یهایژگیو .است

 میمر نظر به مرد نیا اقتدار و سلطه» .است شده فیتوص هاصحنه و گوهاگفت در ،(337 )ب: دیرس قتل به میمر دست به

 و کردهلیتحص زنان ۀندینما بازبادبادک در ریام مادر .(71 :ب) «بود دامنگل بر مشرف دپوشیسف یهاکوه مثل

 یشباهت الیل تیشخص تابان دیخورش هزار در .(18 :الف) است یسلطنت ۀخانواد نوادگان از و دانشگاه مدرس ،ختهیفره

 به را الیل یزندگ جنگ اما کرد؛یم آرزو درخشان یاندهیآ شیبرا و بود مدرس و ختهیفره یمرد الیل پدر .دارد او با

 کیپیت یهاتیشخص (.394 )ب: داختپر سیتدر به و پوشاند عمل ۀجام پدر یایرؤ به او جنگ اتمام با .کشاند یتباه

 .شودیم اکتفا موارد نیهم ذکر به که است اریبس رمان دو هر در

 و ایپو ،زندیم تازه یعمل به دست سرانجام که را یتیشخص (143 :1371) اخوت :ستایا و ایپو یهاتیشخص (ب

 .نامدیم ستایا یتیشخص ،استشده عادت شیبرا یحدود تا کار نیا و دهدیم انجام بار چند را یعمل که یتیشخص

 ستایا تیشخص .ابدییم تکامل یآرامبه تیشخص آن در که است بلند یهاداستان مناسب شتریب ایپو یسازتیشخص

 :1382 وارن، و )ولک است مختلف ابعاد یدارا و جانبههمه ایپو تیشخص و مشخص صفت کی یدارا و یسطحکی

 نیب ۀزند و کیارگان ۀرابط شهیهم و کندیم خارج یایدن با بستههم را خود قهرمانان اتیذهن یستیرئال ۀسندینو (.251
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 حرکت و عمل درحال را خود یهاقهرمان رونیازا ؛شماردیم مقدم را یماد جهان یتضادها و باطن یایدن تشنجات

 است رونیب یایدن ۀجینت و ستین یتصادف هاتیشخص تکامل و تحول سمیرئال در (.41 :1375 )گرانت، دهدیم نشان

 .دهدیم لیتشک را سمیرئال یفلسف یهاهیپا ،است یاجتماع و یخیتار تحوالت موجب که ییرفتارها (.55 :1353 )پرهام،

 نخست رمان قهرمان ر،یام (.4 )الف: «هست جبران یبرا یراه شهیهم» او نزد و استیپو ینیحس یهارمان در قهرمان

 تنها عاصف زوتجا مقابل در را او و کندیم خود منافع یفدا را اشیمیصم دوست که است بزدل یکودک ،یو

 ،شیهاضعف جبران یبرا تیدرنها و دوشیم متحول یرونیب یتلنگر با هاسال گذشت ازپس اما ؛(87 :الف) گذاردیم

 )الف: دهدیم نجات طالبان اسارت از را حسن فرزند ،سهراب اریبس رنج با و افکندیم خطر دل در را خود جسورانه

 آغاز همان در و شده ریتحق ،یکودک از که است ینامشروع فرزند داستان، قهرمان میمر ،دوم رمان در .(318 -298

 دست از مادرش یخودکش ازپس را خود نفساعتمادبه او (.7 )ب: شودیم یمعرف مادرش کِیرک الفاظ با داستان

 یعنی ،یرونیب یعامل کهآن تا .ندیبینم چیه نیتوه و هیتنب ،ریتحق جزبه دیرش با یاجبار ازدواج ازبعد و (41)ب: دهدیم

 ریز از الیل نجات یبرا مادروار و کندیم متحول را او ،است نامشروع یفرزند میمر همچون که دخترش و الیل محبت

 نیا سر بر و (345-337 )ب. رساندیم قتل به را دیرش شد،یم الیل مرگ به منجر قطعاً که شوهرشان امانیب یهاشکنجه

 یفرهنگ یااست که در خانواده کیتاج یبایاو دختر ز دارد. ایپو یتیشخص زین الیرمان ل نیدر ا .دهدیم جان یفداکار

از دهد و سرانجام پس رییتغ ،نهاده مقابلش در جنگ که یشوم سرنوشت تا کندیمتالش  او .(106)ب:  استشدهمتولد 

 (. 395)ب:  شودیمشغول م سیپدرش به تدر همانند و رسدیم خود خواست به میمر یتحمل مرارت فراوان و با فداکار

 شتریب بازبادبادک در یتیشخص یهاپیت یفرهنگ و یظاهر یهایژگیو انیب: هاتیشخص قیدق فیتوص (ج

 .اندشده فیتوص اتیجزئ با و دقتبه داستان یاصل یهاتیشخص .است شخص اول یروا زبان به و میمستق صورتبه

 دارد یاژهیو گاهیجا ،فیتوص در رونیزهما ؛دارد یدیکل نقش و است داستان شیدایپ در تیشخص نیترمهم ریام پدر

 آصف .شد ذکر آن از ییهامثال ینوع یهاتیشخص یبررس در .است شده فیوصت اتیجزئ با مختلف یهامناسبت به و

 سندهینو و است ضدقهرمان تیشخص او .دارد حضور داستان انیپا تا یکودک از که است مؤثر یهاشخصت گرید از

 .(108 :الف) استکرده شفیتوص مشروح و میمستق صورتبه و کراتبه

 مو دختر ایثر ،بازبادبادک در نمونه یبرا ؛اندشده فیتوص قیدق و میمستق صورتبه زین گرید یِاصل یهاتیشخص

 یاجزا .(156 :الف) کندیم ازدواج او با کایآمر در ریام و باستیز یرانیا میقد یهاشاهزاده مانند که افغان یمشک

 فیتوص رمان نیهم در (.102 )ب: استشده فیتوص دقتبه ایثر همانند تابان دیخورش هزار در الیل یبایز صورت

 با ،دارند حضور داستان در بار کی تنها که یفرع یهاتیشخص یحت .(55 )ب: کندیم یتداع را یزشت زن ،میمر قیدق

 یحضور و ندکیم ینگهدار را سهراب که کابل در یاخانهمیتی ریمد بازبادبادک در .اندشده فیتوص قیدق ینگاه



 نیعرقچ کاله با ...یخاکستر شیر با الغر و قد کوتاه مو،یب یمرد» :استشده فیتوص نیچن ،دارد داستان در مختصر

 )الف: «بود آمدورفت در دیفر و من نیب نخودش چون زیر چشمان ها،آن پشتو  بود اشینیب نوک یرو که ینکیع و

 :شودیم فیتوص گونهنیهم سپردند او به را الیل دختر که یاخانهمیتی ریمد ،دوم رمان در که است نیا جالب ۀنکت .(276

 گذاشتیم سرش نیچعرق .بود نخود ۀاندازبه شچشمان .داشت یادهیژول و پشمالو شیر ...بود یالغر و دهیخم مرد»

 رمان دو هر در که خانهمیتی مکان با را تیشخص قیدق فیتوص یوقت .(301 )ب: «بود دهیپرلب نکشیع چپ ۀشیش و

 .ابدییم شیافزا یفرد نیچن با یمکان نیچن وجود احتمال م،یکن سهیمقا است« سهکرته»

 اتیجزئ حیتشر .5 -3 -2

 اتیجزئ فیتوص به خاطر نیا به تنها بالزاک» .کند دایپ داستان به یانانهیبواقع دید مخاطب شودیم باعث اتیجزئ حیتشر

 و مجسم است، مؤثر حوادث و افراد یزندگ ریس در که را یاقتصاد و یاجتماع نامجسم یروهاین بتواند که پردازدیم

 انیب اتیجزئ ذکر با صراحتبه یواقع یهامکان و قیدق یهاخیتار بازبادبادک در .(36 :1353 پرهام،) «سازد انینما

 اتیجزئ به توجه .میکرد مشاهده یخیتار و یاجتماع یهاتیواقع و طیمح یبررس در را آن از ییهانمونه که استشده

 ،نمونه یبرا ؛رساندیم یاجتماع مسائل از یشتریب درک به را خواننده هاصحنه و حوادث ها،تیشخص فیتوص در

 :دهدیم ارائه یاقتصاد و یاجتماع تیوضع از روشن یریتصو ،طالبان اشغال انزم در افغانستان فیتوص در ریز جمالت

 هر به پول گرفتن یبرا که اهیس دستان و کهنه و پاره یهالباس با شدند؛یم دهید دستهدسته ابانیخ و چهارراه هر سر»

 .نداشتند شتریب سال شش ای پنج شانیبرخ .زدهغم یهاچهره با الغر بودند، بچه گداها اکثر حاال و شدیم دراز یسمت

 یگرید زیچ و «بخشش بخشش» :گفتندیم همپشتِ و نشستندیم شلوغ یهاابانیخ درکنار پوششانعبرق مادران دامان در

 افغانستان در ابینا ییکاال به را پدرها جنگ نبودند؛ مرد کی همراه هاآن از کدامچیه :شدم متوجه ریتأخ با یکم من که

 با خواننده شتریب ییآشنا یبرا صرفاً یتسیرئال آثار در که یسازصحنه» از ینیحس (.269-268 :الف) «بود کرده لیتبد

 با نمونه یبرا است؛کرده استفاده منظور نیهم به ،(186 :1385 ،ییکوتنا ی)نور «شودیم دهیبرگز قهرمان یروح وضع

 ای (43 )الف: استکرده فراهم را یو و متفاوت مغرور تیشخص شناخت ۀنیزم آصف یزندگ طیمح اتیجزئ فیتوص

 به یبهتر درک او عیمط و ردستیز ،یمیصم ،ساده تیشخص از آن، ۀرانیحق اسباب و حسن ۀرانیفق ۀکلب اتیجزئ انیب

)ب:  لیجل مجلل و عیوس منزل فیتوص با: شودیم دهید یژگیو نیا زیدر رمان دوم ن (.8 )الف: کندیم القا مخاطب

 طیمح فیتوص با ای دیافزایم میمر قبال در او یتیمسئولیب گناه بر و کندیم یمعرف را ثروتمند یتیشخص ،(44-43و 39

  (.62-59 )ب: دهدیم نشان را او خشن و کسیب تِیشخص از یبخش دیرش یزندگ

 یفرع یهاتیشخص تمام از .شودیم زین مهم چنداننه عیوقا و هاطیمح ،اشخاص شاملداستان  در اتیجزئ حیتشر

اندروز،  مونیردفتر کار  طیمح ،نمونه یبرا ؛استشده یقیدق یظاهر فیتوص ،دارند داستان در ینقش و اسم اندک که

 .(358: الف) استشده حیتشر اتیجزئ ۀهم با ،کایآمر سفارت در یمسئول
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 تابان دیهزارخورش و بازبادبادک در یتسیناتورال یهامؤلفه .4 -2

 اما ،در آن بارز است سمیرئال یهاطور که مشاهده شد مؤلفهو همان استشده شناخته یستیرئال ،ینیحس آثار هرچند

 رمان نیا تا داشت آن بر را ما هاصحنه و حوادث یبرخ انیب و هاتیشخص یبعض انتخاب در یتسیناتورال یهاشیگرا

 هیپایب التیتخ از و پردازندیم موجود تیواقع به دو هر سمیناتورال و سمیرئال» .میکن یبررس زین یستیناتورال بُعد از را

 یامر را جامعه فساد سمیناتورال کهآن حال داند؛یم انسان وجود از منبعث را یزشت و فساد سمیرئال یول زند،یگریم

ها پررنگ رمان نیجبر و توارث در ا ،ینقش مسائل جنس .(286 :1349 ب،ی)دستغ «شناسدیم محتوم یدادیرو و یستیز

 یهایبدبخت ای جانمهین یاپرآشوب جامعه ۀو فرار از معرک رشیپذ تیو درنها یو فقر فرهنگ کشتاروجنگاست و 

 یکار یاجامعه نیچن یبراکه  گذاردیم یمسئله را در ذهن مخاطب برجا نیا ،اعدام ای یخودکشفراوان و سرانجام 

 .شودیم یبررس رمان دو نیا در یستیناتورال یهایژگیو نیترمهمادامه  در. داد انجام توانینم

 هایزشت و عیفجا حیتشر .2-4-1

 یهایریدرگ با و شودیم آغازارتش سرخ  ۀحمل و خان داوود یکودتا با که افغانستان یهایناآرام به داستان پرداختن

 گاه ینیحس خالد .است یجنگ عیفجا کردنبازگو مستلزم ابد،ییم ادامه کابل بر طالبان شدنرهیچ تا یخارج و یداخل

 و اعدام دلخراش یهاصحنه ،بازبادبادک در .دهدیم شرح را هاآن جزءجزءبه و شودیم متمرکز عیفجا نیا بر فقط

 یاصل تیزمان بازگشت شخص در داستان یهاصحنه تنها شود،یم دهید طالبان حضور و جنگ از که ییهاینابسامان

 و کبود و بادکرده صورت باکه  یانیاعداماز  ینیحس خالد ،مثال یبرا ؛استبه کابل  دیمد یهااز سالداستان پس

)الف:  اندشده یعاد مردم یبرا ایگو و مانده زانیآو روز نیچند یبرا شهر یدر معابر عموم نیپاره و خون یهالباس

 از یگرید فراوان یهاصحنه و (296-295 :الف) یباز وسط و فوتبال نیزم در سنگسار دلخراش یهاصحنه از ای (283

 یکی که آصف با یعل ۀانیوحش تنبهتن جنگ نیهمچن .سدینویم دقت و اتیجزئ با یباورنکردن کشتارِ و رنج و درد

 را صحنه نیا .استشده نوشته هاکنش و تیشخص و فضا حیتشر با موبهمو ،(317-313 :الف) است طالبان فرماندهان از

 ؛است ریچشمگ زین گرید یهایزشت فیتوص ،یجنگ عیفجا حیتشر جزبه .دانست داستان ۀحادث نیتردلخراش توانیم

 و زیانگرقت اریبس که است همراه طیمح یزشت از یفیتوص با حسن به آصف تجاوز ۀصحن دادننشان ،نمونه یبرا

 آشفته اریبس یتیوضع در ،استگرفته گزاف یمتیق با که را یهتل اتاق سندهینو گر،ید ییجا در (.85)الف:  است بارنفرت

  (.291 )الف: کندیم فیتوص اشمشمئزکننده اتیجزئ تمام با فیکث و فرسوده و

 یکودتا از یجنگ عیفجا نیا. استدادهرا به خود اختصاص  تابان دیهزار خورشاز رمان  یبخش یجنگ عیفجا حیتشر

تلفات فراوان که برادران  وده سال جنگ  ازپس(. 96)ب:  شودیم آغاز یستیکمون حکومت لیتشک و 1978 لیآور

افغانستان )ب:  یدولت اسالم لیبا تشک (.150)ب:  شوندیم روزیپ نیمجاهد(، 128آن بودند )ب:  یاز شهدا زین الیل

 آوردیوجود مرا در شهر به یدردناک اریبس یهاصحنه ،یاپیپ یانفجارها و شودیم آغاز یقوم نی( جنگ سهمگ156



و  دیدویم نییباال و پا ،بودشدهکه او کشته  یادر کوچه یتیمادر گ»: شودیاز آن اکتفا م مختصر ییهانمونهکه به ذکر 

 و سوخته ،یتیگ راست یپا. دیکشیم غیج یعصب یلتو با حا کردیدامنش جمع م یبدن دخترش را تو یهاتکه

 :)ب« شد دایپ یکیدر آن نزد یابام خانه یدو هفته بعد رو ،یکوتاه و کفش کتانساق یِلونینا جوراب با آلود،خون

: استشده ریشهر تصو از یزشت و دهشتناک ۀچهر ،یاپیپ یهابارانموشک و مسعود و اریحکمت جنگ در(. 169

 گاهنه. آن گرید یبعض ،شدیم را هاآن از یبعض البته. کرد یآورجمع را هاآن یهاتکه دیبا صبح کههست  یاجساد»

 تا عیفجا نیا (.177)ب: «کردندیبرپا م یافتیض ،بودشدهشان با گوشت انسان آشنا کابل که ذائقه یهاسگ

مربوط  ییهاصحنه» ؛(266-160و  242-239: ب) ابدییم ادامه هاآن یددمنش و یگرشکنجه و طالبان آمدنکاریرو

 است. یستیناتورال ییهاصحنه یهمگ رمان نیدر ا (268)ب:  «زدنگردن و ختنیوآبه دار  زدن،شالق دن،یبردستبه 

 همسران با دیرشدور از باور  وبار خشونت یو رفتارها ستیجنگ ن یهابه صحنه منحصر هایزشت و عیفجا حیتشر

 خواستندیم که را میو مر الیل سیاست که پل یآن زمان نِیترانهیوحش .زندیها را رقم مصحنه نیاز ا یادیبخش ز ،خود

 کندیم هشکنجحد مرگ  تاهمراه دختر خردسالش  بهدو را  آنچند روز  دیو رش گرداندیباز م به خانه زند،یبگر خانه از

 و نیترزشت از آورد،یم ایدنبه آن در را خود دوم فرزند الیل که یمارستانیب حیتشر نیهمچن. (259-250)ب: 

ازدواج  لیدر اوا میو مر دیکه رش یچون رستوران یطیمح یحت .(278-272)ب:  است رمان یهاصحنه نیزتریانگرقت

 (.72)ب:  استشده فیدهنده توصزشت و آزار اریبس ،رفتند به آنجا حیتفر یبرا

 طیمح و توارث جبرِ .2 -4 -2

 کنندهوسیمأ تصورِ نیا .کندیم نییتع لحظه و طیمح ،وراثت را او سرنوشت که است یوانیح هاستیناتورال نظراز انسان»

 ۀجینت صرفاً او اعمال چراکه ؛شودیم اعمالش قبال در یتیمسئول نوع هر و یاریاخت هرگونه از انسان تیمحروم باعث

 (.27 :1375 ن،یاسکر و )فورست «شودیم شمرده او ۀاراد از خارج کامالً یِماد طیشرا و روهاین عمل ریناپذاجتناب

 (.«سمیناتورال» ۀواژ لیذ :1385 )داد، دانندیم طبقه بر حاکم یاقتصاد و یاجتماع یروین تابع را انسان هاستیناتورال

اتحاد  یبرا ربازیاز د سندگانیو شاعران و نو استبودهساز همواره بحران یاقوام مختلف و نابرابر ۀافغانستان تفرق در

 نیا /کیبه هم مقرون// شود آن ازبک و دگر تاج شانیکه دست قرون/ کرده اجزا یاز ملت یوا»اند: اقوام قلم فرسوده

 بردیآن هزاره که م //میاز چه در اصل و فرع شک دار /میمشترک دار خیما که تار //کیدور و آن دگر نزد یکی

 یروشنبه طیمح و وراثت جبر زین ینیحس خالد آثار در(. 183: 1372 ،یلی)خل« خواررشوت ریبار/ بهتر از صد وز کی

 ازپس و امن و آرام و آزاد یافغانستان داستان ،ابتدا در :کرد میتقس بخش دو به را هارمان نیا توانیم .است افتهی نمود

و سلطه و  هاکیتاج ای هاهزاره بر هانپشتو ۀسلط و ینژادضیتبع ،دوره دو هر در اما ؛جنگ و یرانیو ،یناامن داستان آن

 .است رهیچ هاداستان بر جبر نیسنگ یۀسا رمان یابتدا از و است ریانکارناپذظلم مرد بر زن 
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 را حسن هرگز تیمیصم وجود با که کندیم اعتراف ،حسن با اشیکودک خاطرات انیب ازپس ریام بازبادبادک در

 کی او و بودم نپشتو کی من تینها در» :کرد انکار توانینم را مذهب و خیتار چون است،نکرده خطاب دوست

 زین گرید دوستان و جامعه (.29 :الف) «زیچچیه داد،ینم رییتغ را تیواقع نیا زیچچیه و عهیش او و بودم یسن من هزاره،

حسن  یبرا یسوادیب یو حت بودند ردستیز شهیهم پدرش و حسن .(46)الف:  تابندیبرنم را هزاره با پشتون یدوست

همان لحظه که در رحم صنوبر  دیها درست از زمان تولد و شاو اکثر هزاره یحسن هم مانند عل»بود:  ریرناپذییتغ یجبر

 هاهزاره» افغانستان در یکل طوربه (.32)الف: « بماند سوادیرقم خورد که ب شیسرنوشت برا نیا ،شکل گرفته بود

 عنوانبه هاآن با افغانستان خیتار در و دارند قرار ضیتبع مورد هاپشتون مقابلدر ژهیوبه ؛اندقهیمض در بودنعهیش ۀواسطبه

 یمدن نیقوان یاجرا در یحت رمان نیا در(. 24: 1395)عابدوف،  «استشدهیمخدمتکار و تابع رفتار  ت،یرع ،برده

 یکشنسل به ،آرام افغانستانِ در ینژادضیتبع نیهم بعد هاسال(. 28)الف:  دارند یبرتر هاپشتون و است حاکم یعدالتیب

 :الف) کردند عامقتل فیشر مزار در بودنعهیش جرم به را هاهزاره طالبان که یاگونهبه ؛دیانجام زدهجنگ افغانستانِ در

236.) 

 ،هاپشتون یازسو هاکیتاج ریتحق و هزاره قوم بر ستم. استافکندههیساسراسر داستان  بر جبر تابان دیخورش هزار در

 حدیب خشونت و رمان نیا بر حاکم یجنگ تیوضع. (168-162و  122)ب:  زندیمرا رقم  یفراوان ینژاد یهایریدرگ

 بهش و دزدنشیم» را پناهیب زن کهیاگونهبه ؛ساخته است پناهیزنان ب یبرا را ییزابیآس اریبس طیمح زنان، به نسبت

 (.203)ب:  «جاده کنار اندازنشیم و برندیم را شیگلو و کنندیم تجاوز

 نییپا یهاچهیماه در مادرزادنوع فلج  کی یاست. عل یستیاتورالن یهاداستان در جبر وجوه گریاز د ،یماریب

 بودکرده لیتبد رفتهلیو تحل خوردهچیتکه پوست و استخوان پ کیراست او را به  یپا ،اطفال فلج و داشت صورتش

 بردیاز صرع رنج م میمادر مر .بود آنان تمسخر یۀما وبیع نیا و( 29)الف:  داشت شدهشکافته یو حسن لب (10)الف: 

 . (14)ب:  بوددادهقرار  ریتأثاو را تحت یتمام زندگ یماریب نیو ا استشده ریتعب «یزدگجن»که در رمان به 

 یجنس مسائل .2-4-3

 مسائل طرح سبببه است وارد آن به که ییانتقادها از یکی و است مطرح شهیهم یجنس مسائل یستیناتورال آثار در

 انتیخ بر حوادث اساس و شروع ۀنقط تابان دیخورش هزار و بازبادبادک رمان دو در (.103 :1398 سا،یشم) است یجنس

 که یاهزاره ،یعل همسر صنوبر با او. کندیم انتیخ به وادار را ریام پدر ،یجنس ۀزیغررمان اول  در .است استوار یجنس

. چرخدیموضوع م نیو کل داستان حول هم شودیم حسن نامبه یفرزند تولد آن ۀجینت و زدیآمیمدر ،است مستخدمش

 به را مردان صنوبر موزون یهاقدم و زیبرانگوسوسه اندام»: است نهفته اشخاص یگفتگو در یهاتیتوج انتیخ نیا یبرا

 رفتنشراهو  افتادیصورتش چال م زدیبود. لبخند که م ییواقعاً تماشا یدر جوان» .(10)الف:  «دیکشیم گناه و انتیخ



 یحت .استنشده نوشته انتیخ نیا شهنکو در یاجمله رمان یجاچیه در(. 232)الف:  «دیکشیم جنون به را مردها

 تازه و است سالم وهشتیس من» :اندگفته دروغ او به چرا که است معترض فقط ریام افتد،یم راز نیا از پرده یوقت

 انتیخ کانینزد گرید و او نظراز ایگو (.246 :الف) «!استبوده شرمانهیب و فیکث دروغ کی امیزندگ تمام دمیفهم

 .دوشینم محسوب یگناه چیه اشهزاره کارخدمت به نپشتو ارباب

 در حسن به نوجوان آصفِ تجاوزِ مانند ؛شودیم دهید یآزارکودک صورتبه یجنسرمان گاه مسائل  نیا در

 (.306 :الف) حسن فرزند سهراب، به استکه عضو طالبان  یهنگام یسالبزرگدر  آصف تجاوزِ و( 86 :الف) یکودک

 ادامه زین طالبان اسارت از سهراب یِآزاد ازپس هامدت تا که رددا سهراب بر یمدتیطوالن راتیتأث آصف یرفتارها

 ...کردندیم ییکارها هاآن... گناه از پر فم،یکث یلیخ من» :است یجار کلماتش در یخوببه سهراب احساس .ابدییم

 او یخودکش به منجر ندیناخوشا احساس نیهم که (348 :الف) «...کردندیم ییکارها ...گرید نفر دو آن و بد مرد آن

  (.376 :الف) شودیم

 و کندیتجاوز م خدمتکارش به مشروع، فرزند هنُ و زن سهبا داشتن  ،خانه ارباب زین تابان دیخورش هزار کتاب در

 کندیم زیآوحلق را خود فراوان یهاتحمل رنج ازپس میمر مادر. (11-7)ب: شودیم متولد میمر نامشروع ۀرابط نیا از

 ازپس وامشروع است.  یتجاوز واقعدر ازدواج نیا. دهدیم تن دیبا رش ازدواج به ،یناچارسر  از می( و مر41)ب: 

همسر دوم  الیل(. 355)ب:  کنندیم اعدام را او طالبانو  کشدیشوهرش را م ،حقارت و نیتوهها شکنجه و تحمل سال

 یبرا دینامشروع از معشوقش را پنهان کرده و رش یکه باردار شودیم دیرش با ازدواج به مجبور یدرحال زین دیرش

 .(204-192)ب: است  دهیچ یطانیش یاسهیتصاحب او دس

 یستیناتورال یهاتیشخص .2-4-4

 اریاخت آن بر نه که ندیآیم گرفتار یوضع در هاداستان گونهنیا در اشخاص نیبنابرا ،است جبر به معتقد سمیناتورال»

 اغلب و باشند ایپو توانندینم یاشخاص نیچن (.29 :1383 ،یرعلیم زادهحسن و )رادفر «هستند آن رییتغ به قادر نه و دارند

 یهاتیشخص تنها تابان دیهزار خورش و بازبادبادکرمان  در .مانندیم یباق ستایا جبر به دادنتن و تیوضع رشیپذ با

 رمان دو نیا در هاتیشخص شتریب .شدداده شرح نیا ازشیپ کههستند  میمر و ریام بیترتبه ت،یروا در مؤثر یایپو

-14)الف:  رسدیم نظربه رگذاریتأث و فعال آغاز در ریام پدر .اندیستیناتورال یهاتیشخص به کینزد و ستایا و منفعل

 یفرد کهآن بامردان مستبد پشتون در او بارز است.  یهایژگیو .است طیمح و وراثت ،جبر تحت زین او اما ،(16

: الف) زدیگریم کایآمر به و( 121)الف:  کندیم ترک را افغانستان ،بحران زمان در اما ،استشده یمعرف پرستوطن

 و یطبقات اختالف و جبر رفتنیپذ با او .است یستیناتورال یهاتیشخص نیتریقو از ،یاهزاره خدمتکارِ ،یعل .(138

 زین حسن .کندیم بزرگ راحسن،  زنش،نامشروع  فرزند و ردیگیم دهیناد راهمسرش  به خود ارباب تجاوز ،ینژاد
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 (.117 :الف) خردیجان مرا هم به یتهمت دزد یو حت است عیمط و ساکت همواره و ردیپذیم را ریام یهاییزورگو

 او (.43 :الف)است  معروف یگریوحش و تجاوز ،ینژادپرست به یکودک ازرمان  نیضدقهرمان ا تیشخص آصف

و  دارد ریناپذاصالح و فیکث یذات ،(86و  46 :الف) کندیم ریتحق را هاهزاره و داندیم هانپشتو نیسرزم را افغانستان

  .(307)الف  است طالبان دلسنگ اندهفرمان از یکی یدر بزرگسال

انزوا را تحمل  نکرده مجازاتِ گناهِ به که است شدهردطو  دهیکشرنج یزن میمر مادر تابان دیهزار خورشرمان  در

 رونیو سرانجام ب کندیم سر ییو دورافتاده با فقر و تنها ریحق یادر کلبه پانزده سال ،دختر نامشروعش با او. کندیم

 خدمتکار به یجنس تجاوز با م،یمر پدر ل،یجل تابان دیهزارخورشرمان  در (.41-7: ب) زدیآویمهمان کلبه خود را به دار 

 .ستاستیا و منفعل ،یمنف یتیشخص دخترش سرنوشت درمقابل یتفاوتیب و خود

 است طیخشن و مناسب و همسو با مح یهارفتار با یپشتون او. استرمان  نیا یستیناتورال تیشخص نیتریقو دیرش

مکرر  یهااز سقطپس ،(83)ب:  دارد لیتماپسر  فرزندِ داشتن به داًیشد که دیرش. شودیم همرنگ طالبان با سرعتو به

 ۀشکنج یبرا یادنبال بهانههمواره به و کندیم آشکار را خود یخشن و وحش اریسرخورده و بس ۀچهر( 93)ب:  شهمسر

 هاسنگ دنییو او را به جو زدیریسنگ در دهان زنش م یمشت ،غذا از یتینارضا دادننشان یبرا مثالً ؛همسرش است

همسرانش  نکردنفرار یبرا(؛ 98)ب:  کندیم یراض را او همسرش یهادندان شدنشکستهبار رقت ۀو صحن داردیوام

( و 259-255)ب:  داردینگه م غذاوآبیبرا  هاآنو روزها  زندیکتک م یسختبه کند،یم یرا زندان هاآناز خانه 

 دومش زن کردنخفهو قصد  ردیگیانتقام م انهیوحش ییهابا شکنجه ،شودیم آگاه خانهدر  یکه از حضور مرد یزمان

 یخوب و بایز لحظات میمر اگرچه»(. 338-331)ب:  کشدیم را شوهر و شودیم عمل وارد اولش، زن م،یمر که دارد را

 ۀجینت او. (354)ب:  «بودکرده یسپر یروزرهیو ت یاکثر عمرش را در بدبخت یول ،کردهو تجربه  دهید یدر زندگ را

 ادی میمر. داشت یشانیپ بر یحرامزادگ مُهر ،و حقارت خفت با عمر تمام در و بود مادرش به ناجوانمردانه یتجاوز

سرنوشت  نیا رییتغ یبرا یراه چیه رایز ؛(228: ب) کند مقاومت دیرش سرزنش و نیتوه ،ریتحق مقابل در بود گرفته

 .داشتشوم ن

 یریگجهینت

 جامعه و انسان ۀرابط و یاجتماع مسائل به توجه تابان دیهزار خورش و بازبادبادک رمان دو در هایژگیو نیبارزتر از یکی

 از یاسیس راتییتغ یپ در یاقتصاد و یاجتماع تحوالت و هانییآ و هاسنت ،مهاجرت و جنگ چون یعیوقا انیب .است

 تا افغانستان، با یشورو جنگ آغاز و 1973 سال از افغانستان یهایناآرام .است رماندو  نیا یستیرئال یقو یهاجنبه

 فیتوص در دقت .است ختهیآم هاداستان تیروا با آن، ازپس یهایخراب و 1996 سال در کابل بر طالبان شدنرهیچ

 وجهو  دهدیم ارائه مستندگونه یتیروا ،قیدق یمیتقو زمان با همراه ،یعیطب یهاطیمح و هاصحنه ،یواقع یهامکان



اقوام و مذاهب و  هدیکشزنان ستم ،از مردان مستبد یگانندینما داستان یهاتیشخص .بخشدیم تقوّ را داستان یستیلرئا

 یقیدق فیتوص هاآن با مرتبط حوادث و طیمح ،ی پویا و ایستاهاتیشخص اتیجزئ ازدو رمان  نیا درند. اجامعه مختلف

 .استشده ارائه

 حوادث شروع ۀنقطهر دو رمان  در. تاس بارز اریبس هاصحنه و حوادث ،هاتیشخص انتخاب در یتسیالناتور یهاشیگرا

در  .نداوراثت و طیمح جبر گرفتار هارمان نیا اشخاص .ردیگیم شکل آن براساس داستان ۀادام و است یجنس انتیخ

جامعه  او است.رمان ترین وجه ناتورالیستی قوی ،سامانوضعیت نابه در قهرمان کنش های ناتورالیستی،کنار همۀ مؤلفه

 یخوش انیپا کایآمر تیامن یۀسا در وکشد کنند و فقط برادرزادۀ خود را از میان بحران بیرون میال رها میرا در ابتذ

 .حلی برای انبوه مشکالت کشورش متصور نیستندهیچ راهرسد که قهرمان داستان نظر میچنین بهزند؛ می رقم او یبرا را

 ۀکتاب از همان صفح نی. اشودیم یبردارد، اما خود قربان یمثبت قدم قتل به ارتکاب با تابان دیهزارخورش در قهرمان

 بازبادبادکبا آنچه در  رمان انیاپ اما است، کشتاروجنگو  خشونت ،یناامن ،یدیآکنده از ناام یانینخست تا چند سطر پا

 اریبس یهامؤلفه یکل طوربه .تابدیم افغانستان جانیب کریبر پ دیاز ام ییمتفاوت است. در سطور آخر کورسو ،آمده

 با اما دهد؛یم قرار یستیرئال اتیادب جزو را آن قطعاً که شودیم مشاهده هارمان نیا ظاهر در سمیرئال از یبارز و یقو

وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی  .دید حاکم را یستیناتورال یهاشهیاند هاآن نیریز یهاهیال در توانیم ژرف ینگاه

های مؤلفه از عمده دالیل حضوراست، اقتصادی و امنیتی را رقم زده یِساماننابه های خونین وکه جنگافغانستان 

سکونت در غربت و ها رسد مهاجرت نویسنده و سالنظر میبههمچنین . شودمحسوب میناتورالیستی در این دو رمان 

و  دعای دریا ،بررسی مکتب ادبی دو اثر دیگر خالد حسینیتأثیر نبوده است. نین گرایشی بیوجود آمدن چغرب در به

ترین ادبیات داستانی معاصر که از برجستهو اجتماعی این آثار بررسی روانشناختی همچنین  ،وکوهستان به طنین آمد

 شود. پیشنهاد می مندعالقهافغانستان است به پژوهشگران 
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 .سخن :تهران ،ینیپرو نینسر

 .مرکز نشر :تهران افشار، حسن ۀترجم سم،یناتورال .(1375) تریپ ن،یاسکر و انیلیل فورست، .22

 .ققنوس: تهران شاداب، فاطمه ۀترجم ،افغانستان .(1383) لورل کونال، .23
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