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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Image studies is one of the new fields of comparative literature in 

which the researcher examines the culture and literature of a land in 

the works of a writer of a period or school. Khaled Hosseini is one of 

the famous contemporary writers of Afghanestan, who has more or 

less displayed the cultural elements of Iran in his works. The present 

research is carried out in the field of comparative literature under the 

theory of imagery with the help of library study and descriptive-

analytical method. How these influences appeared in Iranian 

characters and cities in the two novels Kite Runner and Thousand 

Shining Suns are the issues investigated in this essay. The findings of 

the research show that the source and foundation of many of the 

author's thoughts are rooted in Iranian culture and literature. In his 

works, he has been influenced by Iranian culture and literature, and 

he has illustrated his ideas with the help of these elements. Hosseini 

has benefited from the art and literary approaches of poets such as 

Hafez, Movlana, Jami, Nezami, Foroogh Farrokhzad and Khajeh  

Abdollah Ansari, and among the cities of Iran, he also mentions 

Tehran, Mashhad and Isfahan frequently. The issue of immigration 

to Iran, Iranian cinema, the Iranian car Peykan, the Shiite structure of 

the social fabric of the Iranian people, Iranian proverbs, and the 

customs of the Iranian people are among the other issues that are 

mentioned in the text of the two novels Kite Runner and Thousand 

Shining Suns. 
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 . پیشگفتار1

 شیب رسازیتصو انسان ،هایهنظر یبر اساس برخ بشر است. ی مهّمفرهنگ یهاتیالفعّ ازی رسازیتصو

 اند،پرداخته و ساخته گرانیکه خود و د یریدر جهان تصو ،کند یزندگ یرونیدر جگهان ب آنکهاز 

بر اساس  همواره گر،ید یهافرهنگ فرهنگ با کی و گریفرد با افراد د کی ۀ. رابطکندیم یزندگ

 اتیو ح شهیدر اند ینقش مهم ریتصو ،یرو نیهم از؛ شودیمگ نهاده بنا ها دارد،که از آن یریتصاو

 تیاهم همین لیدل به .کندیم فایها اآن انیروابط م میتنظ و گریکدینگرش به  یها، چگونگفرهنگ

 یطورکلبه و یفلسف یو حت یهنر ،یادب قاتیم تگحقعنصر مگهّ  کی عنوانبه ربازیاز د ریاست که تصو

پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس  (.۱۲۰: ۱۳۸۸، )نامور مطلقشده است  مطرح یفرهنگ

فرهنگ و ادب ایرانی  دربارههای خالد حسینی ی دیدگاهرشناسیتصوهای ادبیات تطبیقی به چارچوب

نماد عشق و برادری و  بازبادبادکرمان  ازجملهبپردازد. در این پژوهش دو اثر مشهور خالد حسینی 

 است.پردازد، بررسی شده و سیمای زنان می احوال و اوضاعکه به  تابان خورشید هاارو صلح 

 پژوهش اهداف و ضرورت. 1-1

 یبرا یگام مهم ،ینظران درباره فرهنگ و ادب فارسو صاحب سندگانینو هایدگاهیبا د ییآشنا

 اهمیت و رورتضاست،  فارسی ادب مندانبه عالقه شانیا هایو قضاوت هادگاهیبهتر د شناخت هرچه

 زیادی اهمیت از دیگر هایفرهنگ نمیا در ملی فرهنگ ینبیت وت شناخ هکبدان دلیل است جستار  این

 ،ایرانیدر مورد فرهنگ و ادب  ینیخالد حس هایدگاهیبا د ییمطالعه و آشنا نیهمچن؛ است برخوردار

، بر این و ناقدان بارگ است سندگانینو هایدگاهیدر شناخت د هاییپژوهش یبرا گرید اینهیخود زم

ی از فارس اتیزبان و ادب یو ادب یفرهنگ هایاز مؤّلفه ینیحس خالد یریاثرپذ تیفیک نییتباساس 

 اهداف این پژوهش است.

 نظری چارچوب و پژوهش روش. 1-2

روش  به ایکتابخانههای تطبیقی است که به کمک مطالعۀ رو در ذیل پژوهشجستار پیش

ها و به انجام رسیده است. ادبیات تطبیقی زمینه یرشناسیتصوی و برمبنای نظریۀ لیتحل -یفیتوص

یۀ نظرهای مربوط به ادبیات تطبیقی، گیرد. یکی از نظریههای مطالعاتی گوناگونی را دربر میساحت

به بررسی تصویر فرهنگ خودی در ادبیات دیگری یا فرهنگ دیگری تصویرشناسی است. این نظریه 

در آثار یک  های بیگانهپردازد. در تصویرشناسی، تصویر کشورها و شخصیتدر ادبیات خودی می
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ی در تصویرشناسی همواره رو نیهم ازشود؛  و مکتب مطالعه و بررسی می دورهیا یک  نویسنده

تحقیقاتی را  هیفرضست. مفهوم تصویر در معنای تطبیقی، یک ی مدنظر افرهنگنایبتصویرپردازی 

چنین طرح شود: هر تصویری موجب یک آگاهی هرچند مختصری از  تواندیمکه  کندیمیادآوری 

ادبیات، تصویرشناسی بیش از هر بخشی، به ادبیات تطبیقی  حوزه. در است« دیگری»نسبت به « من»یک 

 این تاریخچۀ و تصویرشناسی نظریه باب در بیشتر مطالعه برای) شودمربوط و در این بخش بررسی می

 .(۱۱۹-۱۳۸: ۱۳۸۸ مطلق، نامور: به نک نظریه

 انجامشده انتخاب با عنوانۀ پژوهش الزم است که اشاره شود تاکنون پژوهشی مستقل نیشیپدر باب 

 ییمرتضاو  وندینیز: اندکردهاشارهاست، البته برخی از پژوهشگران به برخی زوایای این تحقیق  نشده

به  «هاار خورشید باشکوهبازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان »ی با عنوان امقاله(، در ۱۳۹۵)

 (، به بررسی اقتباس کارگردان فیلم۱۳۹۳وند و کرمی )اند. زینیی زنان افغانستان پرداختهشناسجامعه
تحلیل عناصر تصویری بر »(، در ۱۳۸۶) یلیشماند. ام از نویسنده پرداختهاز رمانی به همین ن بازبادبادک

 یصالحهای خوانش تصویر پرداخته است. ی و قاعدهرشناسیتصوبه رویکرد « یشناسنشانهپایه رویکرد 

به لاوم ارزیابی مواد دیداری در « ی تحقیق بصری: خوانش تصویرهایشناسروش»(، در مقاله ۱۳۹۴)

تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در »(، در مقالۀ ۱۳۹۶وند و امیری )زینی پرداخته است.پژوهش علمی 

-هرنامفس ک،الپو ادوارد ه ک اندپرداخته تصویرهایی فرهنگی -تاریخی به تبیین« کالسفرنامه پو ۀآیین

 هنجارهای و هاعادت ها،سنت رسوم، و آداب معیشتی، ضاعاو زندگی،بک س از آلمانی، نویس

 داشته است. قاجار ۀ دور ن درایرانیا اجتماعی

 . چارچوب نظری و مفهومی2

 تصویرشناسی. 2-1

آید که پژوهشگر در این شمار میهای نوین ادبیات تطبیقی بهی از قلمرورشناسیتصومطالعات 

کند. ی  میبررسمطالعات، فرهنگ و ادب سرزمینی را در آثار یک نویسنده، یک دوره و یا مکتب  

و « دیگری»تر تصویر فرهنگ بیان دقیق و به« دیگری»تصویر  مطالعهشناسی در حقیقت، موضوع تصویر

تصویرشناسی، دانش و روشی است که  (.۱۲۱: ۱۳۸۸)نامور مطلق، هنر است و عناصر آن در ادبیات 

. هدف تصویرشناسی کندهای بیگانه را در آثار یک نویسنده مطالعه میتصویر کشورها و شخصیت

 نیهم ازبررسی تصویر فرهنگ خودی در ادبیات دیگری یا فرهنگ دیگری در ادبیات خودی است؛ 
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است. اصطالح مذکور گرچه مکتب  نظردمی، در تصویرشناسی، همواره تصویرپردازی بینافرهنگی رو

رهای دیگری ای است برای خوانش متون و رهنمودهایی برای خوانش تصوینوینی نیست؛ اما شیوه

ی بیش از هر بخشی به ادبیات تطبیقی رشناسیتصوادبیات،  حوزهدر  (.۱۲۸: ۱۳۹۵)محسنی و دیگران، 

، همواره یکی از مضامین دلکش و «تصویر دیگری»و « دیگری». شودیممربوط و در این حوزه بررسی 

 یقیتطب اتیادب در، است یارشتهنایب یکه موضوع یرشناسیتصو شود.جذاب ادبیات جهان محسوب می

  دیبا یگرید تصویر نیاما ا؛ پردازدیم یگرید ریبه تصو که شودیاطالق م یممگهّ بگخش بگه

 در آن یکاربردها گریخود را از د ،یقیتطب اتیادب در یرشناسیتصو یرو نیهم از ود بگاش یفرهنگنایب

 ندیگرا قضاوت بهتر و دقیق شناخت برای است شیالت شناسی، . تصویرسازدیم ایمتما هادانش ریسا

 هایدریافت و هادیگرسازی ها،تحریف یا هاواقعیت فهم و متن از هاییالیهن زدکنار نیا و خوددربارۀ 

 مخاطب برای نویسنده ذهنی هایبرداشت و هاهاندیش گاهجلوه عنواندرک اثر ادبی را به هکخاصی

 کی اتیادبگ گافتیبه در ،یقیتطب اتیادب در ریتگصو(. ۲۳: ۱۳۹۶وند و امیری، )زینی سازدمی ممکن

 ،یاجتماع لیو تخ یخیتار یبررس ،قیتحق نوع نیاست. در ا افتهی اختصاص یگریفرهنگ از فرهنگ د

 ،یقیتطب اتیادب ۀمحققان برجست ،است شده موجب موضوع نیهم و کندیم فایا ینقش مهم

 ابد،ییبازتاب م اتیکه در ادب یفرهنگنایب ریتصاو. در برابر آن داشگته باشند یگوناگون یهاواکنش

. ردیگیشکل م هامتنشیو پ هایدلولوژیو همواره متأثر از ا ستین طرفانهیچندان معصوم و ب

شناسانه و جامعه یهااز روش یرو نیهم دارد و از یاژهیو جامعه توجه و خیتار به ،یرشناسیتصو

ها آن لیو تحل یو اجتماع یخیبر اسناد و مدارک تار ،یرشناسی. روش تصوردیگیبهره م یخیتار

 .رندیگیرا دربرم هاشامتنیپ تامتن رایفرامتن و از پ تا دارنگد و از مگتن یادیتنوع ز اسناد نی. ااست استوار

آمریکایی از نویسندگان معاصر مشهور است که در آثار خود به  -افغانی سینورمانخالد حسینی 

 ای کرده است. ویژه توجهفرهنگ و ادب فارسی  کاربرد

 . بحث و بررسی۳

 بازبادبادک رمان خالصة. ۳-1
های  افغانستان بود و دوستی به نام کردند. امیر از پشتونپدر و پسری به نام امیر در کابل زندگی می

کردند و در مسابقات ای بود. امیر و حسن در کودکی با هم  بازی میداشت که هاارهحسن 

کردند. پدر امیر وزیر امور خارجه افغانستان بود و بنا به مسالل سیاسی به فرانسه پران شرکت میبادبادک
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عد از این اتفاق پناهنده شد و همراه با خانواده به پاریس رفت و بعد از آنجا به آمریکا مهاجرت کردند. ب

کند. حسن برادر ناتنی امیر بود در کند و شهرهای افغانستان را تخریب میشوروی به افغانستان حمله می

حالی که امیر و حسن خود از این موضوع خبر نداشتند. اختالفی بین امیر و حسن افتاد که باعث شد 

کرده بود که امیر به افغانستان برگردد و حسن و امیر از هم فاصله بگیرند. پدر امیر قبل از مرگ وصیت 

حسن را با خود به آمریکا بیاورد. وقتی امیر به افغانستان برگشت، حسن کشته شده بود؛ ولی فرزندی به 

کرد و امیر به سختی توانست سهراب را به خانه زندگی مینام سهراب داشت که در یک پرورش

های افغانستان باشد و هم  برادرزادۀ خود را در آشوبآمریکا بیاورد تا هم به وصیت پدر عمل کرده 

 نجات دهد.

 بازبادبادک رمان تصویرشناسی. ۳-1-1

 آن شاعران و فارسی ادبیات به اشاره. ۳-1-1-1

 فردوسی شاهنامة( الف

ای منظوم و دربرگیرندۀ نادیک به شصت هاار اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، حماسه شاهنامه

ای جهان است که سرایش و ویرایش آن های حماسهترین سرودهترین و برجستهبارگ بیت و یکی از

سرای بارگ ایرانی است. این سخن ریناپذیخستگکم سی سال رنج و تالش دست دستاوردگنجینه، 

ده است، در بخشی از رمان کر را جلب خالد حسینی توجهشاعران فارسی است که  ازجملهفردوسی 

 ه است:آمد بازبادبادک

فردوسی، اثر شاعر باستان پارسی را بیش از همهه دوسهد داشهدز از همه   شاهنامهحسن »

آمد، پادشاهان قدیم، فریدون و داستان زال و رودابه؛ اما داستان دلخهوا  خوشش می هافصل
داستان جنگجوی بزرگ، رستم و اسه  بادپهایش، رخهش بهودز « رستم و سهراب»او و من 

 بهردیمپی  آن از پسو  زندیماری بر پیکر دشمن دالورش، سهراب زخمی ک نبرد دررستم 
 بهه روپسهر  ایههحرفها گمشد  اسدز سپس غرق انهدو  که سهراب پسر اوسد که سال

 :شنودیمرا  مرگش

 بدو گفت ار ایدون کهه رستهههههم تهویی»

 ای بهههودمت رهنمهههههایز هههر گهههونه

 چههههو برخههههاست آواز کههههوس از در 

 بههه خسههتهمههههههی نههانش از رفههت  مهه  

 مهههرا گفهههت کههههههای  از پهههدر یادگهههار

 

 ییوهههههبدخبکشهههههتی مههههرا خیهههره از 

 مههههههرت ز نهههههای ذرهکنجنبیهههد یههه

 بیههههامد پهههر از خههههههون دو ر  مهههادر 

 یکهههی مهههههره بههر بههههازوی مهه  ببسههت

 بدار و ببی  تهههههها کی آید به کهههههههار
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 گشههت کههاریبکنههون کههارگر شههد کههه 

 

 «پسههر پههیش چشههههم پههدر خهههوار گشههت

 : داستان رستم و سهراب(1۳66)فردوسی،     

تر آورد و آن را برجستهدر این بخش خالد حسینی، به عمد بخشی از غمنامۀ رستم و سهراب را می

خواهند پنهانی کند، تا پیامی شگرف و شگفت که خود بدان اعتقاد دارد، بیان کند: همۀ پدران میمی

 نیست. نیا از ریغخود را بکشند و چیای فرزندان 

، چای یادتان رفدز صدای زن جوانی بهودز پشهد مها ایسهتاد  بهودز زیبهای کمهر پدر جان»

بهه دسهد داشهدز  بارمصرفکیک فالکس و فنجان ی که باریکی با موهای مخملی مشکی
ای در حهال های پرنهد های پرپشد سیاهی که به بالافتادز ابرو تاپتاپپلک زدم و قلبم به 

ای از ایران قدیم را داشد، شهاید از آن تهمینهه، زن و بینی خمیدة شاهزاد  مانسدیمپرواز 
ی میشهی روشهنش در سهای  منگهان برگشهته بهه هاچشمرستم و مادر سهراب در شاهنامه، 

 (ز144)همان: « گریخدافتادز دمی درنگ کردز بعد  میهاچشم

آورد از حماسۀ سترگ فردوسی را برای توصیف زنی میدر این بخش خالد حسینی قسمتی غنایی 

های سنتی زن آریایی را دارد؛ میان باریک، مو و که قهرمان داستان دلباختۀ اوست؛ این زن ویژگی

 ابروی مشکی، درست چونان تهمینه. 

شاهنامه را کهه  دومدسدپاکد کاغذی که بین پاهایم بود دسد بردم و یک نسخ   طرفبه»
را ی ایرانی خرید  بهودم درآوردمز طهوری ورقهش زدم کهه سههراب جلهدش وشفرکتاباز 

 « زززندیبب
نزدیهک  تپههبهاالی  میرفتیمهز خوانهدمیموقتی بچه بودم این کتاب را مرت  برای پهدر  »

از پنجهر  بیهرون را  داشهد بازباقی حرفم را رها کردمز سهراب « مان زیر درخد انارزززخانه
بود و به خاطر همهین اسهمد  و سهرابقسمد دلخوا  پدر  داستان رستم » کردزتماشا می

مکث کردم، کمی احساس حماقد به من دسهد « یزخبرداردانم که را سهراب گذاشدز می
بنابراین فکهر ؛ اش برایم نوشد که تو هم این داستان را دوسد داری، تو نامههرحالبه»دادز 

هها سهراب چشمانش را بسدز آن« آید؟شد میکردم که یک جلد شاهنامه براید بخرمز خو
ای را که در تاکسی عالمد گذاشته بودم، بهاز کبود بودز صفحه کههمانرا با دستش پوشاند، 

بار به فکر افتادم که وقتی حسن توانسد خودش شهاهنامه و برای اولین« بفرما»کردمز گفتم: 
کهردز گلهویی صهاف کهردم و کر میام چه ففریبش داد  وقدتمامرا بخواند و فهمید که من 

 خواندم:
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 کنهههون رز  سههههراب و رسهههتم شهههنو

 یکهههی داسهههتان اسهههت پهههر آب چشهههم

 ز موبهههد بهههدی  گونهههه برداشهههت یهههاد

 سهههاز نرجیهههر کهههرد بهههددلشغمهههی 

 

 شههنو دگهههههرها شنیدسههتی ایهه  هههم 

 از رسهههتم آیهههد بهههه خشهههم نهههازکدل

 کهههههه رسهههتم برآراسهههت از بهههههامداد

 کمههر بسههت و تههرکش پههر از تیههر کههرد

 رستم و سهراب(داستان : 1۳66)فردوسی،    

رود و می ی مادرش، تهمینهسوبهتا آن قسمت که سهراب،  بیشتر فصل یک را برایش خواندم

، ردیگیرمدخواهی ادامه بدهم؟ نبردهایی می»ود. بعد کتاب را بستم. شخواهد از نام پدرش جویا می

فی سری به ن آهسته« ؟بخوانم باز بردیمآید؟ سهراب لشگر خود را به دژ سفید در ایران یادت می

یار بس»فتم: گم و جنباند. کتاب را توی پاکت کاغذی برگرداندم. از اینکه واکنش نشان داده تشویق شد

 (.۳۴۹)همان: « خوب. شاید فردا ادامه بدهیم

 نامهشاهسهراب جنگجوی بارگ در  کیراژتگوید: شخصیت می شاهنامهخالد حسینی در مورد 

ی بارگ ی سرسبد شعر کالسیک فارسی است. سهراب پسر رستم، جنگجوهاازگلاثر فردوسی یکی 

رّ و درش فپشود تا برای اند. سهراب با یک لشگر راهی میاست، هرچند این دو همدیگر را ندیده

این  رین صحنۀشود. آخمی رودرروبرد با او شکوه بیاورد و تاج را به او برگرداند؛ ولی در یک میدان ن

که  آن از پسداستان خاص، )آنجا که رستم، تن در حال مرگ سهراب را در آغوش گرفته، لحظاتی 

ربۀ ضلحاظ  آن مردی که او، با شمشیر خود زخم مهلکی به او وارد کرده، کیست(، به ابدییدرم

عطایی، ) ست.همتایبو  رینظیبکند، ای که به خواننده وارد میعاطفی
(www.tarjomeh.blogsky.com/1392/11 

اند کاربرد زیادی دارد. خالد هایی که همیشه در حال پیکار با دشمنان بودهحماسه در میان کشور

یک افغانی برای کشورش مبارزه  عنوانبههایش به دنبال حماسه است و ی داستانالالبهحسینی در 

گیرد که مبارزه برای میهن و دفاع از فردوسی از همین نشأت می شاهنامۀکند. عالقۀ خالد حسینی به می

ی نیآفرحماسهرا دوست دارد؛ اما بخش  شاهنامههای آفریند. حسینی تمام بخشکشور قهرمان می

میر و پدرش قهرمانانی چون رستم و سهراب را بیشتر دوست دارد. حسینی در ابتدا کدورتی را که بین ا

نامۀ رستم و سهراب نشأت گرفته از همین است. تا کشد، توجه حسینی به غموجود دارد به تصویر می

نیست. به  نیا از ریغخواهند پنهانی فرزندان خود را بکشند و چیای گوید همۀ پدران میجایی که می

چون این خواستۀ رستم است که فرزند خود  نمیبینم ۱در سرنوشت رستم تراژدی دیگویمهمین دلیل 

 ________________________________________________________________      
 اندوه ، سوگنامه غم و.  ۱
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را بکشد؛ از طرفی دیگر به تصویرکشیدن رنج تهمینه در پرورش و بعد در سوگ سهراب را نمودی از 

یی و الگوکهنی هاهیمادرونیکی از  عنوانبهداند. تقابل پدر و پسر، ۀ افغانستان میدیدرنجزنان 

گذارد، گرچه نام خودش پدر نام فرزندش را سهراب می شود،حماسی جهان، در این داستان دیده می

نداشتن فرزند به شود و از سویی دیگر تمایلرستم نیست، از سویی عالقۀ پدر به این تراژدی دیده می

افغانی که  -که نمایانگر تغییر و تحوالت اجتماعی است. توصیف تهمینه،  زنی ایرانیها داستاناین قبیل 

آورد؛ دختر داستان همان می ادیفراافغانی را  -فیایکی او، معشوقِ زن کهن ایرانیبا توجه به توصیفات 

و موی سیاه،  ابرو وی ظاهری معهود زنان دوران کهن را دارد: قامتی بلند، میان باریک، چشم هایژگیو

شاهنامه  دهند و در اوقات فراغت همچنانرا هدیه میشاهنامه اینکه همچنان  ...و بلند و دادهتابمژگان 
بودن شود، بیانگر روحیۀ فخیم و حماسی مردم آن سامان است. خالد حسینی به تراژیکخوانده می

 : دیگویمداستان رستم و سهراب معتقد نیست، آنجا که 

آخهر مگهر همه  پهدرها نههانی دلشهان  دمیهدینمدر سرنوشد رستم تهراددی  شخصاًمن »

  (ز34: 1392)حسینی، « پسر خود را بکشند؟ خواهدینم

بوده است که روند  ۱خالد حسینی گویا تحت تأثیر نظریه روانکاوی عقده ادیپ زیگموند فروید

تقابل پدر و فرزند یک امر طبیعی است و به دلیل شدت کینه بین امیر و پدرش، خالد حسینی به غم نامه 

 است. رستم و سهراب استناد کرده

 حافظ( ب

ی جهان جایجای است و در فرامرزکه در شهرت و محبوبیت شاعران ایرانی است  ازجملهحافظ 

« مایتاورکیوین»ر اندیشمندان زیادی هستند که به حافظ ارادت دارند. خالد حسینی در پاسخ به خبرنگا

 گوید: برد و مینام می حافظ وانیدترین کتاب کل عمرش از دربارۀ محبوب

در  کههچنانبرخهوردار اسهدز  زبانیفارسهترین جایگا  میان شاعران حافظ نزد من از عالی»
شهودز اشهعار فلسهفی، عاشه،انه، می شمرد نیز حافظ همیشه بسیار محترم  زبانیفارسدنیای 

و جسوران  او که سرشار از تصاویر پرشهکو  و اوزان جهادویی اسهد، همیشهه مهرا  عرفانی
هها اش مرا متأثر نسازدز این غهزلای صمیمانههنشد  که غزل وقدچیهکندز مسحور خود می

را  هاآنی در کابل بودم و امدرسهبچهامروز هم همان اثری را بر من دارند که زمانی که یک 
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 .(www.google.com/amp/shahrgon)« خواندممی
گفتم نهز « اولین باری که طالبان را دیدیدز« »ببخشید؟»اولین بارتان بود، نه؟ گفد گدای پیر »

بهود  وکولههکجکهه همهه زرد و  شیهادندان وتوک تکگدای پیر سری جنباند و لبخند زدز 
اولین باری که به کابل آمدند، یادم ماند ز چه روز خوشی بهودز پایهان کشهد و »نمایان شدز 

کهه عشهآ آسهان نمهود اول، ولهی افتهاد » گویهد:که شهاعر مهی طورهمان؛ ولی بهبهکشتارز 
جواب داد:  رمردیپ« این غزل را از برمز مال حافظ اسدز»لبخندی بر لبانم شکفد: « هامشکل

)همهان: « دادمدرسد اسدز من هم باید یادم ماند  باشدز توی دانشگا  آن را درس مهی بله»
 (ز248

ی داستان را به هاتیشخصامشی مقطعی و مرموز، نویسنده و پایان آنی و مقطعی جنگ و آغاز آر

یاد غال مشهور حافظ انداخته است. همچون نظام آموزشی ایران، در افغانستان نیا متون کالسیک 

شود؛ خواه در مدرسه و مکتب؛ خواه در دانشگاه. ناموری حافظ و ضرورت فارسی تدریس می

 «.این غال را از برم. مال حافظ است»این جمله پیداست:  متون ادب پارسی، از برکردنفراگیری و از 

 یفارس اتیادب به اشاره. ۳-1-1-2

 خالد حسینی در آثارش عالقه خود را به ادبیات فارسی نشان داده است و در دو جا بیان کرده است:

تواند زن خوبی بگیرد، او با مادرم، سوفیا اکرمی، زنی وقتی مردم ریشخندش کردند که نمی»

هها تهرین زن، زیباترین و پاکهدامننیترمحترمدانشگاهی او را از  لحاظ ازبسیار فرهیخته که 
داد، بلکهه از در دانشهگا  ادبیها  فارسهی درس مهی تنهانههدانستند ازدواج کهردز مهادرم می

 (ز21)همان: « های خاندان سلطنتی بودنواد 
وگوی سهر شهام را جهای گفهددر آخر تابستان جلنگ جلنگ قاشآ و چنگال در بشه،اب »

ههایم بسهدز مهن سهر کتابرفد و در را میگرفته بود و بابا بعد از شام به اتاق خودش می
نوشهتمز جویدم و قصه میهایم را تا ته میزدم، ناخنو حافظ و خیام را ورق می گشتمیبرم

ابا از من گذاشتم، هرچند شک داشتم که بای درسد باالی سرم میها را توی صندوقچهقصه
 (ز98)همان: « ها را برایش بخوانمبخواهد آن

تدریس ادبیات فارسی و اشاره به شاعران ایرانی؛ همچون خیام، حافظ، موالنا، جامی و سعدی 

گفت که  توانینمعطف توجه خالد حسینی به نفوذ ادبیات فارسی در آن سامان است، البته  دهندهنشان

، ادبیات فارسی اندبودههر دو کشور دارای ادبیات واحدی  چراکهادبیات در آن سامان نفوذ کرده؛ 

زادگاهش ایران و افغانستان و تاجیکستان است. نکتۀ مهم دیگر اینکه ظاهراً از ادبیات معاصر فارسی در 
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 عنوانبهراند و جامی را آنجا خبری نیست. خالد حسینی بیشتر از شعرای کالسیک فارسی سخن می

 کند.ذکر می« خاتم شعر کالسیک»

 یرانیا یهاالمثلضرب به تونه( الف

 نیکوتاه و آهنگ یکه گاه در نثر اندانهیمشخص و برجسته از فرهنگ عام ییهانمونه ،هاالمثلضرب

 ایمفصل  لیتمث کی دهیها چکاز مثل یاری. بسابندییفشرده نمود م یبه شکل یتیب ای یو گاه در مصرع

و بر زبان خاص و عام  افتهیشکل ممکن بروز نیباتریو ز نیترکه در کوتاه اندانهیداستان بلند عام کی

 شود:ی ایرانی دیده میهاالمثلضرببه  اشارهخالد حسینی، دو نمونه  بازِ بادبادکدر رمان  .اندیجار

 م  هفتاد یمثنو( ب

از آن ناصر فیض  نمثنوی هفتاد م درواقعدهند؛ اما را به موالنا نسبت می مثنوی هفتاد منبرخی شعر 

شاعر  هرچنداست.  برده کاربهرا « من»ۀ کلمشاعر معاصر ایرانی است که شاعر در این مثنوی، هفتاد بار 

هفتاد من کنایه از طوالنی  المثلضرباست.  کردهاشارهخود نیا به پیروی از موالنا  مثنوی هفتاد من

که در میان عموم مردم ایران کاربرد زیادی دارد. خالد حسینی در بخشی  بودن و زیاد بودن چیای است

 است: کرده اشارهفارسی  المثلضرباز رمانش به این 

ثریا گفد که از زمان سکت  مادرش هر تپش قلبهی بهرایش سهکته بهود و ههر درد مفصهلی »
را در گردنش ای باری که خاله جمیله غد روماتیسم و هر لرزش چشمی امکان سکتهز اولین

دنرال بها شهنیدن «ز برم دکترمی را شماروم و فردا مدرسه نمی»آیدز گفتم: نشانم داد یادم می
را مفهد و مسهلم ببنهدی، بچ همز لیسهد  دیههاکتابدر این صور  باید »این حرف گفد: 

 (ز180)همان: « بیماری خاله، مثنوی هفتاد من اسد

 دنید مانند بود یک دنیشن(  ج

گو را . اگر دیوان شاعران فارسیستاهالمثلضرباز  گیریهای شعر شاعران، بهرهمایهیکی از 

اند. عطار نیشابوری ازجملۀ این المثل استفاده کردهها از ضرببار هاآنبینیم که برخی از بکاویم، می

ها همان ثلالمبرند. ضربکار میهای عطار، َمثَل شده است و دیگران بهشاعران است. بخشی از شعر

عطار آمده است: زلیخا  . مَثَل باال در این بیتدهندیمهای فلسفی انجام کنند که استداللکاری را می

که مصرع دوم این  (۱۵: ۱۳۹۵عطار نیشابوری، )گفتن و یوسف شنیدن/ شنیدن کی بود مانند دیدن 

عطار  المثلضرببه این  بازبادبادک شود. خالد حسینی در رماناستفاده می المثلضرب صورتبهبیت 
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 اشاره کرده است:

اما بهرای ؛ کشیدآباد به کابل دو ساعد یا کمی بیشتر طول میجالل سفر ازدر زمان گذشته »

پَر، بهه مهن فرید بعد از سد ماهی زززوقتی رسیدیم ؛ ومن و فرید از چهار ساعد هم گذشد
فرید نگاهی به من انداخد کهه « شنیدم بله» «نیسد که یاد  ماند  طورآنکابل »هشدار داد: 

 (ز243)همان: « یعنی شنیدن کی بود مانند دیدن

 یرانیا رسو  و فرهنگ به اشاره. ۳-1-1-۳

، رسوم و آدابتجانس و سنخیت فرهنگی ایران و افغانستان، بدیهی است در حوزۀ  واسطهبه

ره کنند. خالد حسینی نیا به دلیل همین خود اشا به این مفاهیم در آثار افغاننویسندگان و شاعران 

 است: کردهاشارههای فرهنگی به دو نمونه از این مؤلّفه بازبادبادکتجانس فرهنگی در رمان 

 لدای شب( الف

ی گذشته هازمانشود، یک سنت باستانی است از هایی که در این شب برگاار میشب یلدا و جشن

ام آذر تا به زمان بین غروب آفتاب از سی بوده است. این شب تا به امروز و در میان ایرانیان مرسوم

گیرند. شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن میاطالق می ماهیدطلوع آفتاب در اول 

شدن داد و در طول سال با سپریکه کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می مردم روزگاران گذشته

های خود تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت اثر برهای طبیعی خو داشتند، ها و تضادفصل

را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت ستارگان تنظیم 

در آن  جهیدرنتشوند و کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند میکنند. آنان مالحظه می

به  بازبادبادکتوانستند استفاده کنند. خالد حسینی در رمان می تریشبها، از روشنی و نور خورشید روز

 است: کردهاشارهشب یلدا 

تهرین شه  در افغانستان یلدا، اولین ش  ما  جدی اسد، نخستین ش  زمستان و طهوالنی»

 میگذاشتیم، پاها را زیر کرسی میماندیم داریبش سالز من و حسن طبآ سند تا دیروقد 
ههای باسهتانی سهالطین و دزدان را و قصهه انهداخدیمو علی پوسد سی  را توی بخاری 

ترین ش  بگذردز از علی افسان  ش  یلدا را یاد گرفتم که کرد تا طوالنیبرایمان تعریف می

وجوی بهه جسهد هاگرگو  زنندیمخود را به شعل  شمع  هاپروانهش ع،ید  داشتند در آن 
خورد که اگر در ش  یلدا هندوانه بخورید، ز علی قسم میروندیمها باال آفتاب از کوهستان

 (ز146)همان: « دیشوینمدر تمام تابستان آیند  تشنه 
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های کوچک نور در چشمان ثریها آن ش  توی رختخواب به فکر آن افتادم که چطور شعاع»
را بارهها و بارهها خهودم  شیههاحرفاش چه ظریف بودز های روی شانهرقصید و حفر می

هها غلهد و ای؟ زیر مالفههنویسی یا شنیدم نویسند تکرار کردمز گفته بود شنیدم داستان می
یلهدا تها او را  انیپایبدهند  و واغلد زدم و به س،ف خیر  شدم و از فکر شش ش  عذاب

 (ز153)همان: « به خود لرزیدم نمیبب باز

بیدار ماندن، کرسی،  روقتید(، دیریازترین شب سال، طبق سنت تا ماهیدماه جدی )اشاره به 

ی، هندوانه خوری ... همۀ این عناصر بازنمایی همان سنت خوانقصهی پخته، متل و نیزمبیسبخاری و 

 دیرین فرهنگی مشترک ایران و افغانستان است.

 اسفند دود کردن( ب

معنی مقدس گرفته شده است و در باور عامه گیاه مقدسی است که  به« سپنتا»اسفند از واژۀ اوستایی 

، سبب حفاظت فرد یا زخما همراه داشتن با دفع زیان و چشمبه صورت دود کردن، دور سر گرداندن ی

این گیاه ناد مردم بسیاری از (. ۳۶: ۱۳۹۶جهانشاهی افشار و مداحی مشیای، ) گردد.تعلقات او می

اصی داشته است و ایرانیان برای آن نیرویی آسمانی، شفابخش و جادویی جهان، جایگاه و ارزش خ

شده است کردند و پیش از ظهور زرتشت، اسفند در کیش دیو پرستی، مقدس شمرده میتصور می

ای پیچیده و زخم دچار شده باشد، چند دانه اسپند را در پارچههمان(. در کرمان اگر شخصی به چشم)

 یاسفند در ناد برخ یهادادن دانهوب (۹۳: ۱۳۹۱)صرفی، چرخانند تا بال از او دور شود. دور سرش می

زخم، برکت بخشی از  بر دفع چشمعالوه .زخم مؤثر دانسته شده استاز چشم یریجهت جلوگ

های دیگر این گیاه است؛ چنانکه هدایت معتقد است که ایرانیان در گذشته هر روز صبح برای ویژگی

خالد حسینی در رمان  (.۱۱۴: ۱۳۳۴) هدایت، سوزاندند کار و روزی، اسپند و کندر میگشایش 

 آورده است: بازبادبادک

را  شیههابچه شدز لباس ستشیجانز هم  هسد و ن ریام ،یددییصنوبر را با آن بچه م دیبا»

درسهد  یبازاسباب شیپار  و علف خشک براچوب و کهنه هایو از تکه دوخدیم شیبرا

 ایگچههیماند و سه روز روز  گرفهدز در د داریش  تا صبح ب  بچه ت  کرد، یز وقتکردیم
سهاله شهد،  سههراب دو یزخم حفظش کندز وقتهتا از چشم کرداسفند دود  شبرای داردسته

 (ز213: همان)« بودند رناپذیییاز هم جدا شانییز دوتازدیمادربزرگش را ساسه صدا م

 رانیا یریتار اماک  و شهرها ذکر. ۳-1-1-4
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قطب فرهنگی  عنوانبه، اصفهان کندیمخالد حسینی در رمان مذکور به سه شهر مهم ایران اشاره 

شهرهایی است که وی بدان  ازجملهقطب مذهبی  عنوانبهپایتخت ایران و مشهد  عنوانبهایران، تهران 

 است: کرده اشاره

 اصفهان( الف

 گوید:های اصفهان سخن میاز کاشی بازبادبادک خالد حسینی در رمان

را ساختهز این محله  اکبر خانخان  محل  وزیر  نیترقشنگهمه ع،ید  داشتند که بابای من، »
از تهر ای قشهنگتو کابل خانهه گفتندیم هایبعضاز محال  تاز  و ثروتمند شمال کابل بودز 

خانه  درندشهتی بها کهف های گل رز در دوسو به نیسدز مدخل وسیعی مزین به باغچه نای
های ظریفهی کهه بابها خهودش از اصهفهان ز کاشهیشدیمهای عریض ختم مرمرین و پنجر 

از  شهد یداریخرههای زربفهد دیهواری پوشاندز فرشخرید  بود کف چهار حمامش را می
« کلکته روی دیوارها ردیف شهد  و چلچراغهی بلهورین از سه،ف گنبهدی آن آویختهه بهود

 (ز10)همان: 

شهری تاریخی و سنتی تصویر شده که هنرهای دستی آن شهره عام و خاص است:  اصفهان

این صنایع  ازجملهزربفت و چلچراغ  هایفرشهای عریض، سنگ مرمر، ی، پنجرهاروزهیفهای کاشی

 است که بیانگر معماری سنتی ایرانی است.

 تهران( ب

 است: کرده اشارهبه تهران  بازبادبادکحسینی در رمان 

را رها کرد و یک مها  بها هواپیمها بهه تههران رفهد تها در  خانهمیتبابا موقتاً کار ی 1970 در»

 ونیهزیتلومساب،ا  جام جهانی را تماشا کند، چون در آن زمهان افغانسهتان هنهوز  ونیزیتلو
 (ز25)همان: « نداشد

کند، میزنده از تلویایون پخش  صورتبهتهران شهری مدرن تصویر شده که مسابقات جهانی را 

شدن است و البته استطاعت و توانگری ساکنان تهران را نیا نشان تلویایون یکی از مظاهر مدرنیته

 همه توان خرید این وسیله را ندارند. چراکهدهد؛ می

 مشهد( ج

از سفر به  بازبادبادکاست، خالد حسینی در رمان  توجهقطب مذهبی ایران شایان عنوانبهمشهد 

 است:مشهد سخن گفته 
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یهک ، من و حسهن هرشدیمکرد و بازی روزان  ما تمام ها غروب میخورشید که پشد تپه»
 و حسن به رفتمیمم، به عمار  بابا گذشتهای رز میرفتیمز من از کنار باغچهبه را  خود می

ز یهادم گشهدیبرمکلب  کاهگلی که در آن دنیا آمد  و هم  عمرش را در آنجا گذرانهد  بهود 
دو تشک در  زدزی در آن کورسو مینفتچراغای بود و نور دو ه جای مح،ر و پاکیز آید کمی

و یک  هیپاسههای فرسود  در وسط، یک نمای هراتی با گوشهدو گوش  اتاق، یک قالیچ  نخ
غیر  کشیدز دیوارها لخد و برهنه بود،ای بود که حسن پشتش ن،اشی میی در گوشهچوبمیز 

ههایش فرسی از کیدراکبر دوخته بودندز بابا آن را منجوق رویش اهلل از یک دیوارکوب که با
 (ز12)همان: « به مشهد برای علی خرید  بود

خه ، »ندیهدز خ« بگوییهدز لطفهاً« »بگوییدز»امز ی دستپاچهکمکی برایتان بگویم؛ اما یداستان»

ه های خانکه در کاروقتی در کابل تو کالس چهارم بودم، پدرم زنی به نام زیبا استخدام کرد 
بهود، گهاهی از مهن  سهوادیب، داشهد و چهون در مشههدکمک کنهدز خهواهری در ایهران، 

« خواندمیم را برای زیبا نامه داد،ای برایش بنویسمز خواهرش که جواب میخواسد نامهمی
 (ز154)همان: 

ت از است: نخس ینیخالد حس مدنظرنادیکی جغرافیایی به افغانستان، از دو جهت  واسطهبهمشهد 

بطه است و دیگر را اشاره بدان اکبراهللمنجوق به  وارکوبیدکه در اینجا  ی مذهبیهاسوغاتجهت 

فیا دو جغرا واهر دردر اینجا دو خ مینیبیم همچنان کهخویشاوندی میان مردم افغانستان و مردم مشهد، 

 اند که یکی در افغانستان و دیگری در مشهد است.تصویر شده

 یرانیا عناصر ذکر. ۳-1-1-5

 رانیا ینمایس به اشاره( الف

  ؛ رامیرفتیمهیک روز داشتیم برای دیدن یه فیلم تازة ایرانی از خان  پدرم به سینما زینه  »

 (ز12)همان: « بودیم گرفتهشیپرا از میان پادگان نظامی نزدیک مدرس  است،الل در  برانیم
ی دلخواهم فروشکتابروی در سینما پارک در همان خیابان روبه باهماولین فیلم وسترن را »

آید از بابا خواستم ما را به سینمای ایهران ببهرد ، با شرکد جان وینز یادم می1دیدیم: ریوبراو
 (ز31)همان:« تا جان وین را ببینیم

بر رد، عالوهبه دلیل همجواری، سنخیت فرهنگی و زبانی، سینمای ایران در افغانستان طرفدارانی دا

 ________________________________________________________________      
۱ . Rion bravo 
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 های نمایش فیلم در افغانستان، ایرانی است.های ایرانی، نام برخی از سالنفیلم

 رانیا کشور فیتوص( ب

 دیهگویم»کهردز گفهتم:ی خهارجی اعهالم مهیگذارهیسرمادر رادیو داوودخان مطلبی دربارة 

آههی  ز«جمههورسیرئداوودخهان، خهر ز »« کهی؟» ز«خواهیم داشد ونیزیتلوروزی تو کابل 
جهور پناهگها  بهود، حهدس ها ایهران یهکبرای بیشتر هزار « هازززامان از این ایرانی»کشیدمز 

اما چیزی که معلمهم آن ؛ ها شیعه هستندها مثل هزار زنم دلیلش این بود که بیشتر ایرانیمی
ههای ها لبخند بهر له  حهرفآن گفدیمها گفته بود، یادم ماند ز سال تابستان دربارة ایرانی

و با دسد دیگر جیبد را خالی  کوبندیما  به شانه محبد باو با یک دسد  زنندیمشیرین 
ههای حسهود کنندز این حرف را به بابا گفتم و او جواب داد که معلمم یکهی از آن افغهانمی

های در حهال رشهد آسیاسهد و ایران یکی از قدر  ، چونکندیماسد و به ایران حساد  
افغانستان را روی ن،شه پیدا کننهدز شهانه بهاال انهداخد و  تواننددنیا حتی نمیخیلی از مردم 

گفتن این حرف آزاردهند  اسد؛ اما رنجیهدن از ح،ی،هد بهتهر از تسهکین بها دروغ »گفد: 

 (ز63)همان: « اسد

خالد حسینی از زبان دو فرد که هر کدام نمایندۀ یک طبقه اجتماعی است، در باب کشور ایران 

که نمایندۀ قشر فرهیخته و اندیشمند است، نسبت به ایران نظر  معلم سوکمتفاوتی دارد، از ی راظهارنظ

که نمایندۀ طبقۀ فرودست و عامۀ مردم افغانستان آموز دانشمساعد و مثبتی ندارد؛ از سوی دیگر پدر 

ند تا از است، معتقد است که ایران کشوری بارگ و پیشرفته است و افغانستان باید بدان تأسی ک

ای رادیو و را تبلیغات رسانه آموزدانش. شاید بتوان مبنای نظر پدر برهدی ماندگعقبگمنامی و 

 تلویایون ایران دانست.

 یرانیا کانیپ(  ج

زدمز صهورتم کردم و پیاد  از روگذر بزرگرا  قدم میرا پارک می لیاتومبگاهی اول غروب، »
ها را که پشهد زن ع،  اتومبیلهای چشمککردم چراغچسباندم و سعی میها میرا به نرد 

، وام  آوردمز بهیفشهار مهی میهاچشهمتوانستم به بشمارم و تا جایی که می رفتندیمسر هم 
دیهدم، در آنجها بیشهتر مهردم سهوار هایی که هرگز در کابهل نمهیشورولد، پورشهز اتومبیل

 (ز139)همان:  «شدندیمولگاهای روسی، اپل قدیمی یا پیکان ایرانی 

این فاصله در شهرهای  همچنان کهی از وسایل نقلیه، بیانگر فاصله طبقاتی نیا هست، ریگبهرهنوع 
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مردم متمول که بر خودروهای مدرن خارجی همچون:  سوکتهران بیشتر نمود دارد؛ از ی ژهیوبهایران، 

این قبیل خودروها را قباًل  دیگویم، شورلت و پورشه سوارند، جالب است که شخصیت داستان وام  یب

ی شرقی همچون ولگای روسی و خودروهااز سوی دیگر مردم فرودست که بر  در کابل ندیده بودم؛

از متن مذکور به این نتیجه هم رسید که افغانستان کهن و مردم سنتی آن  توانیمپیکان ایرانی سوارند. 

اند. بیشتر متأثر از فرهنگ غرب آنمردم مدرن  بیشتر تحت تأثیر فرهنگ شرق هستند و افغانستان نوین و

ی سیاسی، برای مردم آن ریگجهتاز دیدگاه و  نظرصرفحضور غرب در دوران اخیر در افغانستان، 

 به بار آورده است. گونگریدسامان، تفکری نوین و امکاناتی 

 رانیا به مهانرت( د

هستند. ه با آن مواج افتهیکمتر توسعه ایتوسعه  حال در رهایاست که کشو یمهاجرت از عوامل

از قبل  رانیاست که مردمانش همواره در حال مهاجرت هستند و کشور ا رهاییافغانستان جا کشو

 ونسل همواره در افغانستان وجود داشته  نیمهاجرت در چند دهیبوده است. پد یمقصد مهاجران افغان

به  تابان دیهاار خورشدر رمان  ینیاست. خالد حس افتهینمود  سندگانیدر شعر شاعران و نو دهیپد نیا

 :کندیاشاره م رانیمهاجرت به ا دۀیپد

جا  بهرومز وجوی حسن به هزار به جسد 1986هزار و یک دلیل در دسد داشتم که در »

بیشتر دوستان و بسهتگانم  وقدآنتنها بودمز تا  بود کهترین دلیل، خدا مرا ببخشد این بزرگ
 (ز205)همان: « و یا از کشور به پاکستان یا ایران مهاجر  کرد  بودند شد کشتهیا 

 تابان دیخورش هزاررمان  ةخالص. ۳-2

های روزگار آنان را ها و نیرنگروایت زندگی دو زن است، دو زنی که بازی هاار خورشید تابان

ستیای است که زنتوأمان در سیطرۀ مردی گرفتار کرده است که نگاه و رفتارش تجسم نگاه خشن و 

زنان افغان با آن بیگانه نیستند. مریم دختر نامشروع یک بازرگان افغان و لیال دختر نازپرورده یک 

کنند و هر کدام روشنفکر افغان، دو زنی که به رغم آغازهای متفاوت، سرنوشتی مشترک پیدا می

رود، پدری ه خانه پدرش میشوند. پس از مرگ مادر، مریم برای مدتی کوتاه بغمخوار غم دیگری می

داند. در ادامه پدر برای رهاشدن از دست این مهمان ناخوانده او را به عقد مردی که او را از خود نمی

ای دیگر از این کند. در گوشهها را تجربه میترین رنجآورد، مردی که مریم در خانه او تلخمسن درمی

کند، تر یک روشنفکر افغان است همخانه مریم میشود و لیال را که دخسرزمین، موشکی شلیک می
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دادن امیدش به زندگی است؛ اما ورود لیال به زندگی مریم، او مریمی که اندک اندک در حال از دست

یابد، کند که آرزویش را داشته است و مریم انگیاه جدیدی برای زندگی میرا صاحب دختری می

وشت حتمی مریم است. در سوی دیگر ماجرای لیال نیا که از انگیاه رهانیدن لیال از سرنوشتی که  سرن

گیرد و از زندگی آغوش پر مهر پدر و مادر خود محروم شده است، آنجا که مریم زندگی رشید را می

شود و لیال گذرد تا به لیال و فرزندانش زندگی ببخشد. مریم به زندان رفته و سپس اعدام میخودش می

گیرند تا همراه فرزندانش طارق، راه سرزمین همسایه، پاکستان را در پیش میاش به همراه عشق قدیمی

 چند صباحی زندگی در آرامش را تجربه کند.

 انیتا دیخورش هزاررمان  یشناسریتصو. ۳-2-1

 آن شاعران و یفارس اتیادب به اشاره. ۳-2-1-1

 یسمرقند و نواح در ،ینواح نیعلم و فرهنگ ا تیمگرکا دو قرن بگعد، یکیتا  انیسگامانۀ از دور

 بدان مرکا توجه دارند. زبانیفارس سندگانیو نو شاعران ۀهم، است و در آن روزگار بلخ ژهیوآن به

 عراق یعنی ی؛غرب یماوراءالنهر و نواح یسوو سپس به شودیم منتقل هبه غگان تیمرکا نیا آن، از پس

 نیا انیبه سهولت در م شاعران و اهل علم آن روزگار، .شودیم دهیکش رانیا یمناطق مرکا ایعجم 

اشتراکات زبانی و ادبی باعث آشنایی هرچه  دارنگد. یفگرهنگ یو دادوستدها و آمدند رفت مناطق در

 هاار خورشید تابانشود. خالد حسینی در رمان ها نسبت به شاعران و نویسندگان ایرانی میبیشتر افغان

 یات فارسی به این موارد اشاره کرده است:در باب زبان و ادب

 ینام( الف

ر ب است. یقمر نهمنامدار سده  یو صوف بیاد دان،یقیشاعر، موس یعبدالرّحمن جام نینورالدّ

؛ اما و اهل سنت بوده یحنف یواضح است که و یجام یهاو نوشته هینقشبند قتیاساس نسب و طر

 ،دارد یرابطه اشعار نیدر ا این یدارند و جام یمحمد سخنان تیبچون همه اهل سنت در حب اهل

، ۴)صفا، ج انددانسته یشافعو فقه اشاعره  دیبه عقا لیاو را متما این یااند؛ عدهدانسته یعیاو را ش یبرخ

های افغانستان باشد. مذهبی دلیل محکمی برای شهرت جامی در میان پشتو (. شاید اعتقادات۳۵۴: ۱۳۶۳

 چنین به جامی اشاره کرده است: هاار خورشید تابانخالد حسینی در رمان 

ی هسد که در زیرش، مریم جون، جهامی، شهاعر بهزرگ اپستهدرخد »روزی جلیل گفد: 

ز کهرد یمجامی پانصد سال پیش زندگی »خم شد و در گوشش نجوا کرد: «ز دفن شد  اسد
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« آیهد  نمهیبردمد آنجا، پای همان درخهدز تهو خیلهی کوچولهو بهودیز یهاد بارکبلهز ی
 (ز9: 1389)حسینی، 

 یزیتبر صائب( ب

شاعر زمان  نیو نامدارتر یهجر ازدهمیسده  یسراغال نیتربارگ یایصالب تبر یمحمّدعل رزایم

به هرات و کابل  ازآنجااز اصفهان عازم هندوستان شد و بعد  ۱۳۰۴در سال  است. صالب هیصفو

. حسینی، زنان افغانستان را به خورشید تشبیه است دهیداست و خود افغانستان را از نادیک  سفرکرده

. از عوامل آشنایی هرچه شده است گرفتهاز بیتی از صالب  هاار خورشید تابانکرده است و اسم رمان 

 دیخورشهاار ها نسبت به صالب تبریای، سفر او به افغانستان است. خالد حسینی در رمان بیشتر افغان
 آورده است: تابان

ز فکر کنم صائ  تبریهزی چرخدیم، این شعری که در مورد کابل اسد، توی سرم روز تمام

تمام شعر را بلد بودم؛ امها حهاال ف،هط یهک  قبالًآن را در قرن هفدهم میالدی سرود  اسدز 
 (209: 1389)حسینی، « بیتش یادم ماند 

 دانهدحساب مه نبینهان لهب بهامش کهه مهی

 

 وارشدوصد خورشید رو افتاده در هر پای دی 

 (41: قصیده 1۳70)قهرمان،                             

 یگنجو ینظام( ج

 ی،نظام میحکبه و نامور  یمتخلص به نظام د،یَّبن مؤ یبن زک وسفیبن  اسیابومحمّد ال نیالدجمال

( یالدی)دوازدهم م یدر قرن ششم هجر یرانای تمدن ۀحوز یگویو پارس یرانیا سرایداستان و شاعر

شهرت نظامی بیشتر به دلیل سرودن  شده است. شناخته یدر ادب فارس ییسراداستان یشوایعنوان پبه

خالد حسینی در  توجهشاعرانی است که شایان ازجملهمنظومۀ عاشقانۀ لیلی و مجنون است. نظامی 

 آورده است: هاار خورشید تاباناست. حسینی در رمان  قرارگرفتهآثارش 

قهدر بهه ههم گفتند آن دو چهها که میپچ همسایهبود، از پچ داریمعنهای لبخندلیال متوجه »

رفتند که از کنار توی کوچه می باهمآیند، خبر داشدز برای مثال، دو روز قبل او و طارق می
مهریم، رد شهدندز وقتهی رشهید از کنارشهان  برقهع پوشهشرشید کفاش و بهه دنبهال او زن 

گویند شمایید؟ که منظورش همان دو عاشآ لی و مجنون که میگفد، لی طعنهبه، گذشدیم
گفد بداقبال منظوم  محبوب و عاش،ان  نظامی گنجوی در قرن دوازدهم میالدی بود، بابا می

کرد: نظامی افسان  این عاشآ و معشوق همتای فارسی رومئو و دولید اسد و بعد اضافه می

 (ز180)همان: « اسد درآورد شوربخد را چهار قرن پیش از شکسپیر به نظم 
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ها با درام آید؛ یکی اشتهار داستان لیلی و مجنون نظامی و دیگر آشنایی افغاندو نکته از متن برمی

 ازصورت تلویحی اثر شکسپیر. شخصیت داستان با ذکر تقدم داستان نظامی، آن را به« رومئو و ژولیت»

 داند.داستان شکسپیر برتر می

 حافظ( د

، ترجمان بیالغ، معروف به لسانیرازیمحمد حافظ ش نیبهاءالدّمحمدبن نیالدشمسخواجه 

از  یکی( و یالدی)برابر قرن چهاردهم م رانای هشتم ۀشاعر بارگ سد ایاالولالعرفا و ناظماالسرار، لسان

در حسینی  حافظ شهرت دارند. اتیاو غال هستند که به غال یشعرها شتریجهان است. ب یسخنوران نام

 کند:رُمان مذکور در دو جا به حافظ اشاره می

کهه زمهان، آن را سهمباد  کشهید  و  شهد  نص روی سر در کالس، صفح  مستطیل شکلی 
دانهد کهه دو بید شعر نوشته اسدز لیال مهی موقلمرنگ سفید براقی به آن زد  و روی آن با 

ی کهه بابهد کمهک مهالی بهه زنند چرا به قولاین اشعار، جواب او به کسانی اسد که غر می
و قدر سرعد بازسازی کند اسد، چرا فساد هسد کنند، چرا ایناند عمل نمیافغانستان داد 

تمام دنیا بهار  کهنیاو  دنگردیبازمیی جوانت،امشوند و برای طالبان دوبار  منسجم می کهنیا
  او در دیهوان موردعالقهههای دیگر نام افغانستان را فراموش خواهد کردز این ابیا  از غزل

 (ز 450حافظ اسد )همان: 
 بهه کناهان غهم مرهور دیهبازآ گشهتهگمیوسف 

 برکنههدای دل ار سههیل فنهههها بنیهههههاد هسههتی 

 

 کلبة احزان شود روزی گلسهتان غهههههم مرهور 

 چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مرور

 (225: غزل 1۳75)حافظ،                                   

، سر ش  به اتاق مطالع  بابها روز هربابا خودش وظیف  آموزش لیال را بر عهد  گرفدز لیال »

-هایش را بر سر مسعود در حاشی  غربی شهر مهی، موشکاریحکمد کهیدرحالرفد و می

خلیلی، شهاعر محبهوب افغهان،  اهلللیخلریخد، بابا و لیال دربارة غزلیا  حافظ و آثار استاد 

 (ز195)همان: « کردندبحث می

 یانصار عبداهلل خوانه( ه

خواجه عبداهلل »و « انصار ریپ»و « هرات ریپ»معروف به ، محمد منصوریاببنعبداهلل لیابو اسماع

و  یاز نوابغ ادب یکیعنوان بود. او به رانیمسلک ا یصوف عارفدانشمند و  ،«یهرو یانصار»و  «یانصار

عنوان مفسر قرآن، که به شودیشناخته م یالدیم ۱۱در قرن  میو خراسان قد یرانیشاخص ا یهاچهره

فن  دلیلبه  یبر آتش داشته است. عمده شهرت و یفن جدل و استاد اخالق، دست محدث، اهل
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ی و فارس یعرب یهاخداوند به زبان یدر مدح و ثنا ویژهبه، مانندشیو ب نغااشعار و متون  ،یسخنور

کرده  توجهنویسندگانی است که خالد حسینی در آثارش به وی  ازجمله انصاری خواجه عبداهلل است.

 آورده است: هاار خورشید تاباناست. حسینی در رمان 

شهدة خواجهه عبهداهلل ی سردز تصویر ن،اشیکشلولهآباتاق دوتا تخد دارد و یک حمام با »

 (ز428)همان:  «شاعر، بین دو تخد، بر دیوار اسد انصاری

کند در این گااره چیای که دیدگاه متفاوت خالد حسینی را به نسبت  دیگر شاعران ایرانی بیان می

کند که خواجه عبداهلل انصاری برخالف دیگر شاعری که این است که حسینی تلویحًا چنین اشاره می

عری ملی محسوب تر است؛ خواجه عبداهلل از آنِ افغانستان است و شاتر و ملیاز آنان نام برده، بومی

کند که چون این ادیب بومی افغانستان است، همچون شود، بدین دلیل خالد حسینی چنین القاء میمی

 آویاند. های ملی و بومی، تصویر او را بر دیوار میچهره

 یفارس زبان( و

 ژهیتوجه و یهمواره به زبان فارس یافغان سندگانیباعث شده است شاعران و نو یاشتراکات زبان

 آورده است: هاار خورشید تابان در رمان ینیداشته باشند. خالد حس

هایش را به هم طارق به خادم اشار  کرد او؟ خودش اسد؟ مطمئنی؟ مطمئنمز طارق دندان»

 جهانیهمفشرد و زیر ل  به زبان پشتو چیزی گفد که لیال نفهمیدز بعد بهه فارسهی گفهدز 
 (ز147)همان: « منتظر باش

جا شدز باید خودش را آمهاد  بهرا قور  دادز روی صندلی جا اششد خشکلیال آب دهان »
اش را از دسد بدهدز فکهرش ترسید تعادل روحیکرد، میز اگر خودش را آماد  نمیکردیم

را از هرچه بیمارستان و هرچه بخش وین  بود، برگرداند و در عوض به ایهن موضهوع فکهر 
 ترمیفارسهکرد که او اسم کامل طارق را از چند سال پیش کهه دوتهایی تهوی یهک کهالس 

 (ز224)همان: « کرد  بودند، نشنید  بود نامثبدزمستانی، 

 رانیا یریتار اماک  و هاشهر ذکر. ۳-2-1-2

 ؛کندیاشاره م رانیبه سه شهر مهم ا بادبادک باز، همچون رُمان در رمان مذکور ینیخالد حس

 :تهران و مشهد ،اصفهان

 تهران( الف

است، هر سال مهاجران زیادی  توجهشهر و پایتخت ایران همواره شایان نیتربارگ عنوانبهتهران 
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هاار خورشید . خالد حسینی در رمان ندیآیماز افغانستان برای ادامه زندگی و کسب درآمد به این شهر 
 کند:ها به تهران اشاره میبه پدیدۀ مهاجرت افغان تابان

د، شهناخی که میکسانهمه باًیت،رکردز ی چنین روزی را مینیبشیپبا خود فکر کرد که باید »
و حهاال، ف،هط  را بسته و رفته بودندز توی محل دیگر قیاف  آشنایی نماند  بهود لشانیباروبند

ی را تهوی خیابهان گرکسهیدههای مجاههدین، لهیال چهار ما  پس از شروع جنگ بین گهرو 
همهان  تبارش و لیاجمه و  و شناخدز خانوادة حسینه در ما  مه به تهران گریخته بودندنمی

 (ز198)همان: « آباد رفته بودندما  به اسالم

ها به تهران اجتماعی در افغانستان عامل اصلی مهاجرت افغان -اضطرار و شرایط نا مساعد سیاسی

صورت تلویحی از ضعف و ناتوانی بیان شده است. نویسنده فقط به علت مهاجرت پرداخته و به

 حکومت مرکای در برقراری آرامش شکایت کرده است.

 مشهد( ب

ای به شهر مشهد، پایتخت ها توجه ویژهاشتراکات دینی ایران و افغانستان باعث شده است افغان

اند. سفر افغانی در آثار خود به این موضوع پرداخته مذهبی ایران داشته باشند. شاعران و نویسندگان

هاار خورشید ان خالد حسینی در رم تواند جنبه زیارتی یا مهاجرت داشته باشد.ها به مشهد میافغان

 آورده است: تابان

شهدن گیتهی رفتهه پدر و مادر گیتی و خواهر و برادرهایش در ما  دوئن، کمی بعد از کشته»

)همهان: « انهدگفتند که راهی مشهد در ایران شهد اند، میدانسد به کجا رفتهبودندز لیال نمی
 (ز198

تهرین را  بهه   اسدز حاال راحهدهای ارتباطی کابل، هرا  و قندهار را ویران کردجنگ را 
هسهتندز شه   آنجادر  ش کاش ف،ط یهرا  از طریآ مشهد در ایران اسدز لیال و خانواد 

شهوندز مشههد شههری شهلوغ و کنند و صبح سوار اتوبوس دیگری میرا در هتلی سپری می

کنهدز ها را تماشها مهیها، مساجد و چلوکبابیوجوش اسدز در حین عبور، لیال پارکپرجن 
کشهد گذرد، لیال سرک می، هشتمین امام شیعیان میاتوبوس از کنار حرم امام رضا )ع(وقتی 

ها و گنبد طالیی باشکوهی را ببیند که از تمهامی آن های درخشان، منار تا بهتر منظرة کاشی
ههای ها حهاال بهه دانههکندز آنشودز به بوداهای کشورش فکر میآراسته و پاکیز  مراقبد می

بردز اتوبوس تها می سوآنو  سونیاها را با خود به اند و باد در درة بامیان آنخاک مبدل شد 
شهوند، تر میاسدز هرچه به افغانستان نزدیک را  درمرز ایران و افغانستان حدود د  ساعد 
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 (ز427)همان: « شودتر میتر و دلگیرو علف آبیبزمین 

تر و ارتباطی امن و نادیک با مشهد است. مشهد شهری شلوغشود که هرات راه چنین استنباط می

تر از شهرهای افغانستان است. مشهد شهری آباد و با امکانات تصویر شده که آرزوی هر وجوشپرجُنب

شود؛ افغانی است در این شهر زندگی کند. تقابل ظریفی بین دو مذهب و دین در این گااره مشاهده می

ییان است و از سوی دیگر مشهد پایتخت مذهبی شیعه در ایران است، از بودا جاء بلخ بامیان جایگاه بودا

ها چیای باقی نمانده؛ اما مرقد مطهر امام رضا )ع( همچنان با صالبت و با شکوه و نورانی مشتی خرابه

ر خالف پابرجاست. جملۀ آخر گاارۀ فوق نیا به تفاوت اقلیمی ایران و افغانستان اشاره دارد؛ افغانستان ب

آب و علف و خشک است و دلگیری شخصیت داستان، بیانگر آرزوی ماندن وی در ایران و ایران بی

 بازنگشتن به افغانستان است. 

سفر خورد، ولی اندازشان آب میپنجم پسة یکاندازبه باًیت،ردو ش  اقامد در هتل موفآ »
 (ز428)همان: « شد  بودندها هالک کنند  بود و بچهمشهد تا هرا  طوالنی و خسته از

 اصفهان پل وسهی( سج

 پل وسهیساست.  را جلب کرده گردانرانیا توجه ،پایتخت فرهنگی و هنری ایران عنوانبهاصفهان 

به آن  هاار خورشید تابانی اصفهان است که خالد حسینی در رمان دنیو دآثار تاریخی  ازجمله

 است: کردهاشاره

در جوانی دید  بهود  ازآنچهگرداند و با صدایی لرزان اهلل تسبیح میزدن، مال فیضموقع قدم»

اصهفهان  پهل وسهیسماجرای مار دوسری که در ایران، در  مثالً، گفدیمها برای مریم قصه
« ای که روزی در مزار شریف، کنار مسجد کبود شکافته و دید  بودبود، یا هندوانه کرد  دایپ

 (ز21)همان: 

 یرانیعناصر ا و رانیا. ۳-2-1-۳

 رانیا به مهانرت( الف

هستند.  مواجهبا آن  افتهیتوسعهیا کمتر  توسعه حال درهای مهاجرت از عواملی است که کشور

های است که مردمانش همواره در حال مهاجرت هستند و کشور ایران، از قبل افغانستان جاء کشور

 ،ر چندین نسل همواره در افغانستان وجود داشتهمقصد مهاجران افغانی بوده است. پدیده مهاجرت د

به  هاار خورشید تاباناین پدیده در شعر شاعران و نویسندگان نمود یافته است. خالد حسینی در رمان 

 کند:پدیدۀ مهاجرت به ایران اشاره می
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 شان بلند شدز فامیلی جلیل دود از کلههاشیخو و قومماجرا، هم   نیا از بعدگفد ننه می»
هایش از او خواستند ننهه را بیهرون کنهدز کنندز زنهایشان قسم خوردند که خون به پا میزن

دامن در نزدیکهی ههرا  زنهدگی تنگدسهتی بهود و در دهکهدة گهل تراشسنگپدر ننه که 
را بسد و با اتوبوس، روانه   لشیباروبندکرد، او را از خود راندز به خاطر این آبروریزی می

 (ز11)همان: « خبر و اثری از او نشد که نشدایران شد و هیچ 

اجتماعی نیست، گاهی شرایط فرهنگی عامل  -مهاجرت در افغانستان صرفاً به دلیل شرایط سیاسی

 مهاجرت است، در اینجا ننگ و نام عامل مهاجرت بوده است. 

د  ضایعه به بار آور جاهمهو حاال توی دومین سال،  شد  شروع 1998سالی از سال خشک»

بودز زمستان گذشته برف چندانی نبارید  بود و در بهار هم از باران خبری نبهودز در سراسهر 
را فروختنههد و در  اموالشههان کردنههدشههان را تههرک هههای تفتیههد کشههور کشههاورزان زمههین

ای بهه پاکسهتان و ایهران وجوی آب از روستایی به روستایی دیگر آوار  شهدندز عهد جسد
 (ز320)همان: « رفتند

 رایط بد اقلیمی در گاارۀ فوق عامل دیگر مهاجرت است.ش

 رانیا انیایش( ب

سلوک  نکهیاند و جگالب او افغانستان مسلمان رانیدو کشور ا هر تیجمع درصد نود از شیب

برابر  باًیهم تقر یگنید یهاهگر دو ملّت به ارزش یگبندیپا اانیاست. مگ گکسانی باًیتقر این انآن یمسلمان

از تفاوت سطح  یناش ایدر هر کگشور و  جیرا یاز مذاهب فقه یناش ایکه  ییهابا تفاوت البته است،

 ژهیوبه ،شودیحس م تمام هم بگا شگدّت ینیرسوم د و در آداب اشگتراک، گنیای است. فرهنگ عگموم

کهن  اتیبدان افاوده است. اسالم در ادب ران،یدو دهه در ا نیافغانستان در طول ا انحضور مهاجر

در آثار بارگان  توانیاسگالم را م یدور، رد پا یهادارد و از گگذشته یو اثگرگذار قیعم شهیر یفارس

هاار خالد حسینی به استناد این اشتراکات دینی در رمان  مشاهده کرد. یفارس استوار ادب یهاو قلّه
 آورده است: خورشید تابان

که در دوران پادشاهی در دانشگا  کابل الهیها   انی، رهبر تاجیک جناح جمعی د اسالمیرب »
دادز سیاف، پشتون اهل پغمان که با اعراب ارتباط داشهد، مسهلمانی دلیهر و رهبهر درس می

اش به جناح اتحاد اسالمیز عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحد  که در میان هواداران هزار 
 (ز176)همان: « بابا مزاری معروف بود و روابط خوبی با شیعیان ایران داشد
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 یرانیا ینمایس به اشاره( ج

ز آن را درآوردگرامافون را زد به پریز و صفح  کهوچکی را از تهوی درپهوش جعبهه  لوفرین»

 در فضا پیچید: روی گرامافون گذاشد، سوزن را پایین آوردز صدای موسی،ی

 کاغذ سازماز برگ گل 
 ی پردازمسوزجاننام  

 یتو هستسلطان قلبم تو هستی، 
 «یک فیلم ایرانی اسهدز مهن آن را تهوی سهینمای پهدرم دیهدم آهنگ ای؟  نهزاین را شنید 

  (ز49)همان: 

 گیری. نتیجه4

و داستان رستم و سهراب توجه زیادی داشته است. به شاهنامه به  بازبادبادکدر رمان  ینیحسخالد 

کرده است. وی سهراب را قهرمانی  توجها هقسمتبیشتر از بقیه  شاهنامهبخش رستم و سهراب در 

فشانی کرده است و به دلیل اینکه افغانستان همواره در معرض چپاول و داند که برای کشورش جانمی

های مردم عت و دالوری و مبارزه برای میهن جاء آرمانهای متجاوز بوده است، شجاغارت کشور

به حماسه، نشأت گرفته از همین موضوع است. خالد حسینی در رمان  هاآنافغانستان است و عالقۀ 

به دلیل اختالف شدید بین امیر و پدرش در این رمان به داستان رستم و سهراب استناد  بازبادبادک

انکاوی عقده ادیپ زیگموند فروید  بر این باور است که هر پدری در کند و با تأثیر از نظریه رومی

مند شده حافظ، بهره های ادبیهنر و رویکرد از خواهد فرزند خود را بکشد. حسینی همچنینپنهان می

ی هاالمثلضربهای ایرانی تأثیر پذیرفته است، مانند المثلاز ضرب بازبادبادک. حسینی در رمان است

« شب یلدا» ازجمله، اشاره به فرهنگ و رسوم ایرانی «شنیدن کی بود مانند دیدن»و « مثنوی هفتاد من»

، بازبادبادکبه آن پرداخته است. حسینی در  بازبادبادکنیا از مواردی است که خالد حسینی در رمان 

پایتخت مذهبی ایران و  نعنوابهپایتخت ایران و مشهد  عنوانبهبه چند شهر مهم ایران مانند تهران 

به  بازبادبادکپایتخت فرهنگی و صنعتی ایران توجه داشته است. حسینی در رمان  عنوانبهاصفهان 

عناصر ایرانی مانند سینمای ایرانی، زبان و ادبیات فارسی، توصیف کشور ایران، اشاره به پیکان ایرانی، 

دبیات فارسی خود دلیلی برای حسینی به زبان و ااشاره  است. کردهاشارهۀ مهاجرت به ایران نیا دیپد

است و از طرفی دیگر عالقۀ مردم افغانستان برای  جوارهمهای بودن ادبیات فارسی برای کشورالگو

تواند دلیل قدمت سینمای رساند، اشاره به سینماهای ایرانی خود نیا میفراگیری اشعار فارسی را می
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مند بوده انستان باشد و اینکه نویسنده به فیلم و سینمای ایرانی عالقهایران نسبت به فیلم و سینمای افغ

هایش رنج و ی داستانالالبهاست و در  کرده اشارهبه پدیدۀ مهاجرت به ایران  است. حسینی در آثارش

کشد و ضعف اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان را دالیلی برای سختی مردم افغانستان را به تصویر می

و از هنر  هاار خورشید تابانی در رمان نیحسخالد داند. ایران می ازجملهی دیگر کشورهارت به مهاج

و خواجه عبداهلل  ی ادبی شاعرانی همچون جامی، صالب تبریای، نظامی گنجوی، حافظکردهایرو

تبریای که ای از صالب را نیا از قصیده هاار خورشید تابانبرده است. حسینی اسم رمان  بهرهانصاری 

های در وصف کابل سروده، گرفته است. حسینی درد و رنج زنان و مردان افغانستان را با کمک نقاب

، همانند رمان هاار خورشید تابان. حسینی در رمان است دهیکششاعران و نویسندگان ایرانی به تصویر 

ن توجه کرده است. در اوج تهران، مشهد و اصفها ازجملههای بارگ ایران همواره به شهر بازبادبادک

هستند و  شهرآرمانها و مشکالت در افغانستان، شهرهای بارگ ایران در آثار خالد حسینی ناآرامی

 برای مردم افغانستان مقصدی برای زندگی و امرار معاش است. 

 کتابنامه
 .خوارزمی: تهران. خانلری تصحیح ،حافظ دیوان( ۱۳۷۵. )محمد الدینشمس حافظ،

 ادبیگات و فرهنگگ ماهنامگۀ دو. «عامه فرهنگ در تعویذ( »۱۳۹۶. )جواد مشیای، مداحی علی؛ افشار، جهانشاهی
 .۲۷-۵۰صص سیادهم، شماره پنجم، سال ،عامه

 .نیلوفر: تهران. غبرایی مهدی ترجمۀ ،بازبادبادک (۱۳۸۶. )خالد حسینی،

 .مروارید: تهران. گنجی زیبا و زادهسلیمان پریسا ترجمۀ ،تابان خورشید هاار( ۱۳۸۹. )خالد حسینی،

-۱ صگص ،۲۱شگماره ،ارغنگون مجله. «روانکاوی دربارۀ کوتاه شرحی»( ۱۳۸۲.)حسین پاینده، فروید؛ زیگموند،

۲۴. 

. «باشگکوه خورشگید هگاار رمگان در افغانستان زنان اجتماعی شرایط بازتاب»( ۱۳۹۵. )کلثوم مرتضایی، وند؛زینی

 .۳۴-۱۷ صص ،۱۴ شماره چهارم، سال ،پژوهیروایت فصلنامۀ

 فصگلنامه. «پگوالک سگفرنامۀ آیینگۀ در ایرانیگان فرهنگگی تصویرشناسی( »۱۳۹۶. )پروین امیری، تورج؛ وند،زینی
 .۲۳-۳۹ صص ،(۴۰ پیاپی) ۴ شمارۀ ،۱۰ دورۀ ،ایران فرهنگی تحقیقات
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 .۱۸۵ - ۱۷۲ صص ،۶ و ۵ شماره ،(مهر سوره) بیناب.  «بینامتنی نقد پسینۀ و پیشینه»( ۱۳۸۳. )فرهاد ساسانی،

 

 صگص ،۱۳ شگماره ،عالمگه مجله. «شناسینشانه رویکرد پایه بر تصویری عناصر تحلیل»( ۱۳۸۶. )فرنوش شمیلی،

۱۹۳-۲۱۰. 

. «اسگالمی بالغت نظریه از هاییبخش و ژنت بینامتنیت گانهسه هایمحور تطبیقی بررسی»( ۱۳۹۱. )علی صباغی،

 .۷۲-۵۹ صص ،۳۸ شماره ،ادبی هایپژوهش

 ،۶ و ۵ شگماره ،هنگر کتگاب نقگد  مجلگه.  «تصویر خوانش: بصری تحقیق شناسیروش»( ۱۳۹۴. )سودابه صالحی،

 .۲۶۶-۲۵۱ صص

 .کرمان باهنر شهید دانشگاه: کرمان. کرمان مردم باورهای( ۱۳۹۱. )محمدرضا صرفی،

 .فردوس: تهران. ۴ج ،ایران ادبیات تاریخ( ۱۳۶۳. )اهللذبیح صفا،

 بگارگ المعگارفدایرة مرکگا: تهگران. مطلق خالقی جالل تصحیح به ،شاهنامه (۱۳۸۶. )ابوالقاسم فردوسی،

 .اسالمی

 .سمت: تهران. هفتم جلد ،تبریای صالب کلیات(  ۱۳۷۰. )محمد قهرمان،

: تهگران. کگدکنی شگفیعی محمدرضا: گاینش و مقدمه ،شمس غالیات( ۱۳۷۸. )بلخی محمد الدینجالل موالنا،

 .سخن

 بگا شگاهنامه در بیگانه تصویرشناسی( »۱۳۹۵. )صدیقه رودکالیی، سیاه تقوی علی؛ ابوالحسنی، مرتضی؛ محسنی،

 .۱۲۳-۱۴۷ صص ،۱ شمارۀ ،۴ دورۀ ،تطبیقی ادبیات هایپژوهش ،«پردازیکلیشه بر تکیه

ویژه) تطبیقی ادبیات مجله. زادهعلوی فرزانه ترجمۀ ،«تطبیقی ادبیات عملکرد و تعریف( »۱۳۹۱. )هنری رماک،
 .۷۳-۵۴ صص ،۶شماره ،(فرهنگستان نامه

 .جاویدان: تهران. نیرنگستان (۱۳۳۴. )صادق هدایت،

 www.tarjomeh.blogsky.com/1392 سایت
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