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   چكيده

باا دیگار  ادبیّاتای از پیوند است. این قلمرو، فصل تازه ادبیات تطبیقیز قلمروهای نوین ا ایرشتهمیانمطالعات 

یا  کالّ و  باه عناوانداساتانی  ادبیّااتدر این پژوهش،  گشوده است. شناسیجامعهاز جمله  ،های بشریدانش

هاای ایان یافتاه د.ساویه دار ، پیونادی ناگسساتنی و دوشناسیجامعهمکمل در نظر گرفته شده است که با دانش 

 ، تصویر و بازتابی از مسائل و مشکالت«خالد حسینی»اثر  هزار خورشید باشکوههد که رمان دپژوهش، نشان می

زماانی از  ةافتاده در یا  دور اتّفاق های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِواقعیّت و دربردارندة افغانستان ةجامعزنان 

یابم که نویسنده باه صاورت درمی ،تحلیلی – در این پژوهش توصیفی در قالب داستان است. ،تاریخ این کشور

نابسامان زن در  وضعیّتحول محور  ،ت این امرکند و مرکزیّهای اجتماعی خویش را بیان میغیر مستقیم دغدغه

باه  یابیدساتتی و همچناین رنگ کردن تبعای  جنسایّاو شنیدن صدای زن و تالش برای کم جامعه قرار دارد.

های فرهنگای و پیشرفت ةرا الزم و اهتمام به امور دینی اندیشیخش کور و  تعصّبو پرهیز از  و آگاهیدانش 

 داند.در جامعه می زنان اجتماعی

 شناختی.، جامعهایرشتهمیانباشکوه، مطالعات  خورشید هزارافغانستان، زن،  :هاهواژكليد
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و هناری  1لا پردازانای همچاون رناه ونظریّاهیقی با انتقادهاای تطب ادبیّاتوی پس از آنکه مکتب فرانس

در مسایر تکامال و گساتردگی و  تطبیقی به تدریج گاام ادبیّاتهمراه گردید، مکتب آمریکایی  2رماک

 ادبیّاات»کناد: تعریا  مای گوناهاینتطبیقای را  ادبیّاترماک  به عنوان نمونه، تعریفی جدید نهاد؛ ارائة

 ی  ساواز  ادبیّات روابط میان و مطالعة سوی مرزهای ی  کشور خاصّ فراسوی اتادبیّ تطبیقی مطالعة

، معماری، موسیقی( فلسفه، تااریخ، سازیمهمجسّاشی، هنرها )نقّو معرفت مانند  دانش قلمروهای و سایر

از ساوی دیگار  هاااین، دیان و جاز علاوم و...( شناسیجامعهاست، اقتصاد، سی: المثلفی)علوم اجتماعی 

باا  ادبیّاتمقایسة  دیگر و ادبیّاتی  یا چند  با ادبیّاتی   ةمقایس تطبیقی ادبیّات به طور خالصه، است.

 (11: 1931 )رماک، «.سایر قلمروهای بیان انسان است

را در پرتاو پیوناد باا  ادبیّااتتطبیقای اسات کاه  ادبیّااتای از قلمرو ، باب تازهایرشتهمیانمطالعات 

تواند از انزوا و رکود در علوم می قلمرو جدید، این دهد.بشری مورد بررسی قرار میها و هنرهای دانش

تطبیقای  ادبیّااتهای نوینی را فراروی آن بگشاید. ارزش این افق و گستره نیز تنها به انسانی بکاهد و افق

 هاایضاو تواند سبب رهایی از تکارار فقار موسویه است که میدو  ینخواهد شد، بلکه این پیوندختم 

ای، شاود. مطالعاات بینارشاته ادبیّااتغناای  های بشری و افزایشپژوهشی، فزونی روح لطافت در دانش

هاای بشاری باه باا هنرهاا و داناش ادبیّاتپل پیوند  وتطبیقی  ادبیّاترستاخیزی نوین در قلمرو مطالعات 

ها و هنرهای ند با دیگر دانشاست که در پیو« ترکیب»و « کلّ»ی   ادبیّاتآید. در این حوزه، شمار می

تار و تطبیقی باه معناای تحلیال کلّای ادبیّاتدر  ایرشتهمیان، مطالعات حقیقت دریابد. انسانی مفهوم می

 ة تودرتاوی گفتماانی، درباراسات. ایان شابک چناد رگاهگفتماانی  ةحاصل شبکو تر ی  اثر ادبی دقیق

به دلیال اینکاه  این رویکرد، ... است.تصادی واجتماعی، سیاسی، دینی، اقهای فرهنگی، شاخص گیرندة

دهد، توان تحلیل، تخیّل، ترکیب و نوآوری تری در اختیار پژوهشگر قرار میتر و ژرفافقِ دیدِ گسترده

ادبی  تطبیقی، ادبی و غیر ادبیّاتدر حوزة  ایرشتهمیانهای های پژوهشیافته دهد.وی را نیز افزایش می

یا  پرساش یاا یا   درباارة مارتبط غیارهاای ا حاصل گفتمان متخصّصان رشاتههاست؛ زیرا این یافته

تار و بهتار( هساتند. در حقیقات آن مجهول است که در جستجوی یا  هادف )تحلیال و تفسایر دقیاق

 تاری دسات تار و کامالهاایی تاازهنظریّاههای خود گذر کارده و باه تحلیال و متخصّصان از مرز دانش

                                                           
1. René Welle 

2. Henry Remak 



 13/ (و... )بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی هزار خورشید باشکوهان افغانستان در رمان زن اب شرایط اجتماعیبازت

اهاداف »و تعیین « مسئلهطرح »تطبیقی، ابتدا به  ادبیّات ةدر حوز ایرشتهمیان پژوهشگر مطالعات اند.یافته

در کناار هام  ساتهاهار یا  از رشاته« زبان تخصّصی»را که به « هایییافته»پردازد. سپس می« پژوهش

پاژوهش  دهاد.مای« مسائله»باه آن « جاام »و « ایرشاتهت  غیارپاساخی »د و کنمی« ترکیب»و « تلفیق»

هاا و نموناه ةماداری اسات. مطالعا، نیازمناد روشامندی و نظاامایرشاتهمیانمطالعاات  ةدر حوزتطبیقی 

شاود کاه باا الگوهای روشمندی که در این حوزه صورت گرفته است، سابب هادایت پژوهشاگری مای

 (21-21: 1932 وند،ک: زینی.ر) پردازدروشمندی درست به پژوهش در این حوزه می

قارار  توجّاهتطبیقی مورد  ادبیّاتارتباط دارد و در مکتب آمریکایی  ادبیّات هایی که بایکی از دانش

اسات  شناسیجامعهصی های تخصّاز شاخه یکی 1ادبیّات شناسیجامعهاست.  شناسیجامعهدانش  گرفته،

های فیلسوف مجارستانی به ناام جاور  که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم با اندیشه

و  1لوساین گلادمن ،9رانی چون اریاش کاوهلرعط  خود رسید. عالوه بر لوکاچ، متفکّ به نقطة 2لوکاچ

ط این دانش در ایاران،  .اندو شکوفایی این رشته سهمی بسزا داشته گیریشکلدر  1میخاییل باختین توساّ

 شد. معرّفیجعفر پوینده به ایرانیان  محمّدپور و کسانی چون جمشید مصباحی

او  علاوم ادبای اسات؛ از یا  طارف باه  ، نقطاةایرشاتهمیان یبه عنوان دانش ادبیّات شناسیجامعه

و فلسفه مرتبط است و از طرف دیگر با علوم اجتماعی و تاریخ ارتباطی تنگاتنگ دارد و باه  شناسیزبان

 پردازد.فرامتن )هر آنچه خار  از خود متن است( می

 هااآن اناد؛تأکیاد فاراوان نماوده ادبیّااتجامعه در  قشن برها در شمار کسانی هستند که ماتریالیست

بعادی اسات و اساتقالل تا  ادبیّاتدانند. نگاه آنان به را بازتاب مسائل اجتماعی و اقتصادی می ادبیّات

، مدّعی استقالل مطلاق اثار هالیستآ هایدامّا  ؛گیرندهای ادبی را نادیده میو پدیده ادبیّات شناسیزیبایی

گیرناد و باه کلّای منکار اجتمااعی را نادیاده مای واقعیّتری هستند و ارتباط آفرینش هنری با ادبی و هن

ات را یّااز ایان نظر کدامهیچتوان شوند. بدیهی است که نمیها میها و دانشبا سایر پدیده ادبیّاتپیوند 

باه جادال میاان ایان گلادمن  6«تکاوینی شناسایجامعه» به طور مطلق تأیید کرد. نظریّاة ادبیّاتدر مورد 

اثر، بیاان هر نظر نیست، بلکه از نظر گلدمن، آفرینش هنری ی  فرد به تنهایی مدّ دهد.ها پایان میپدیده

                                                           
1. Sociology of literature 

2. Georges lokacs 

3. Erich kohler 

4. Lucien goldman 

5. mikhail bakhtine 

6. Developmental sociology 
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ورزد. او نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با شدّتی بیشتر از ساایر افاراد در تادوین آن شارکت مای

هاای ای خااص از آگااهیاو آمیزه آگاهی طوری که به ؛معتقد است هر فردی عضو چندین گروه است

پذیرد کاه باه گاروه اجتمااعی می تأثیرهایی نیز عالوه از گروه به ؛جمعی گوناگون و اغلب متضاد است

کاه  ایمردم هستند و ساختارهای ذهنی ،های جمعیترین فاعلق ندارند. او معتقد است مهماو تعلّ خاصّ

 ز اقشار جامعه است.برخاسته ا ،شوندگیری آثار ادبی میباعث شکل

  تاأثیرکاه باه صاورت غیرمساتقیم بار نویسانده گیرناد مورد بررسی قرار میمسائلی  شناسیجامعهدر  

از طریق تحلیل متون ادبی  شناسجامعه» ؛بنابراین .مانندل از دید منتقدان دور میگذارند و در نگاه اوّمی

ت آن در ارتبااط تحاوّالزمان و شناخت  - کانها و فرانمودهای آگاهی جمعی هر مدر صدد یافتن نشانه

 .(1: 1916 لوونتال،« )اجتماعی و فرهنگی است - اقتصادی تتحوّالبا 

گذارد زندگی را به نمایش می ،ادبیّات»پیوند جامعه و ادبیات بر این باورند که؛  بارةپردازان درنظریه

بررسای جریاناات  (33: 1939 رن،)ولا  و وا «.اجتماعی اسات واقعیّتود زیادی ی  و زندگی تا حد

دهد و باه هماین منظاور ما را در شناخت اثر یاری می ،در زندگی نویسنده تأثیرگذاراجتماعی برجسته و 

، رفتار و زندگی اجتمااعی شناسیجامعهدر نظر گرفتن پیوند تاریخ و  بر عالوهگرایی تکوینی در ساخت

ق هاای اجتمااعی معیّنای تعلّااثر ادبی به گروه یاا گاروه گرآفرینشگیرد؛ زیرا نظر قرار مینویسنده نیز مدّ

تار از بیارون کشایدن ایان ، بررسی آگاهی جمعای آساانشناختیروشهمیشه از دیدگاه »بنابراین  ؛دارد

یا  آگااهی فاردی  ساازندة ی اسات کاه باه معناهاای گونااگونساختار از عناصار متفااوت و متضاادّ

 (.33: 1936 )گلدمن و دیگران، «اندمربوط

ای میاان تاوان آن را واساطهاست کاه مای 1«نگریجهان»پردازد؛ دیگری که گلدمن به آن می مسئلة

سات کاه در هاای از اندیشاهمجموعاه نگریجهاان»جریانات اجتماعی و آفرینش ادبی به حساب آورد. 

برناد، یعنای میها که در موقعیّت اقتصادی و اجتماعی همانندی به سر اوضاعی معیّن بر گروهی از انسان

با این حال، نویسندة موفّاق کسای اسات کاه در  (؛112: 1919 )غالم، «شودطبقات اجتماعی، تحمیل می

هاای به مسائل اجتماعی و تاریخی احساسات و نگارش خاود را باه خاوبی بیاان کناد و جنباه توجّهکنار 

آگاهاناه باه باه شاکلی صاری  و  مقاصادبیان  قوّت بیشتری بپروراند؛ چراکه غلبةاثر را با  شناختیزیبایی

 شود.انجامد و مان  از تبدیل شدن آن به شاهکار ادبی میمصنو  جلوه دادن اثر می

ای یافتاه اسات و بساتری معاصر جایگاه ویاژه ادبیّاتترین انوا  ادبی، رمان است که در یکی از مهم

 از  ؛معااه و زمانااه اسااتزناادگی افااراد جا دهندةنشااانچراکااه  ؛اساات شناساایجامعهمناسااب باارای نقااد 

                                                           
1. Worldview 



 21/ (و... )بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی هزار خورشید باشکوهان افغانستان در رمان زن اب شرایط اجتماعیبازت

ت اوست که در رمان، برخالف سایر انوا  ادبی، باه شاکلی برجساته باه فردیّ های انسان معاصر،ویژگی

 ادبیّاات"اماروز را  ادبیّااتتاوان که می به طوری ؛ژانر غالب معاصر رمان است»شود. تصویر کشیده می

 «.اجتماعی را در خود بازتاب دهاد واند ساختارتنامید. رمان، بهتر از هر اثر ادبی دیگری می "محوررمان

 (112: 1919 )غالم،

هاا را آن ،گاذارد کاه سرنوشاتدو زن را به نماایش مای بارفالکتل زندگی این داستان در نگاه اوّ

از  قارننیمیابیم کاه نویسانده در طاول داساتان درمی شناختیجامعها پس از تحلیل امّ همراه کرده است؛

نشیب افغانستان را به تصویر کشیده است تا معضالت اصلی جامعه را در قالاب داساتانی  تاریخ پر فراز و

و دغدغة خالاد حساینی  اندیشه نیز پرداخته است. حلراه ب بازگو کند و در مواردی به ارائةبرای مخاط

هماواره باه اسات. او ، ستمدیدة افغانساتانو به طور ویژه زنان در آثارش، همان بیان انتقادی تاریخ مردم 

خاوبی از جامعاه و بساتری  (شناساةنماودار )کند. آثاارش مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش اشاره می

 .است شناختیجامعهمناسب برای نقد 

 پژوهش پيشينة. 4-4

در ایران کمتر مورد ارزیابی قارار گرفتاه اسات و جاز   شناختیجامعهنقد و بررسی آثار ادبی از دیدگاه 

تأویل سیاسی به  ،(1913)رنجبر  توان به مقاالتی چون:شود. در این زمینه میوب میهای نوپا محسدانش

با رویکارد را  سه قطره خون ،(1911) تسلیمی پرداخته است. سرگذشت کندوها وارةو اجتماعی داستان

 شناختیرا با رویکرد جامعه آثار طاهر وطار ،(1931) عبدی. تحلیل کرده است گراساخت شناسیجامعه

 را از منظاار  شااهری چااون بهشااتهااای مجموعااة ، یکاای از داسااتان(1911) نااوین تحلیاال کاارده اساات.

هاای دیگاری در ماورد نقاد و تحلیال تاوان از پاژوهشمایشناسای، نقاد و تحلیال کارده اسات. جامعه

 شناسی رمان معاصر فارسی را بررسی کارده اسات.جامعه ،(1919) غالم نیز نام برد: ادبیّات شناسیجامعه

امّاا راجا  باه  شناختی ادبیّات پرداختاه اسات؛های نقد جامعه، به بررسی نظریّه(1916) لوکعسگری حسن

اوّلاین باار باه نقاد و بارای  پاژوهش ایان وی صورت نگرفته است موضو  حاضر تاکنون پژوهش مستقلّ

 د.پردازمی شناختیجامعهاز دیدگاه  2اثر خالد حسینی 1هزار خورشید باشکوهبررسی کتاب 
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تحلیلای باه  - . این پژوهش توصایفیاست شناختیجامعهروش نقد ادبی با تکیه بر نقد  ،مبنای این تحلیل

صاورت گرفتاه  تطبیقای ادبیّااتمریکایی آچارچوب نظری مکتب  بر اساسای و کتابخانه روش مطالعة

                                                           
1. A thousand splendid suns 

2. Khaled Hoseini 
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گیرناد؛ بررسای قارار مای و طی آن مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجاود در محتاوای ماتناست 

د. شاوو سب  نویسندگی او نیز به صورت اجمالی بررسی می جامعه معرّفیهمچنین نگرش نویسنده در 

در فرهناگ و همچناین  رماثثّت تاریخی جامعه، شرایط سیاسای و اقتصاادی، مساائل تحوّالبررسی سیر 

لاد حساینی باا اساتفاده از دیادگاه خا نویسیداستانهای روشبه شناختی متفاوت از ابزارها و  یابیدست

کند باه پاساخی بارای ایان این رویکرد تالش میکند. این پژوهش را آشکار می اهمّیّت ،شناختیجامعه

 پرسش دست یابد:سه 

  دهد؟افغانستان ارائه می یسنده چگونه تصویری از زنان جامعةنو *

   زنان چیست؟ وی برای بهبود اوضا  جامعة راهکارهای *

 فی دارد؟اهداافغانستان به مخاطبان، چه  زنان و فرهنگی اوضا  اجتماعی ز ارائةا ندهنویس *

 بحث و بررسی  .6

 و اثر نویسنده معرّفی. 6-4

د از پدر و مادری هراتای در کابال متولّا(  م. 1361 ) سالدر  تبارآمریکایینویسندة افغان  ،خالد حسینی

از طریاق وزارت اماور خارجاه باه  ( م. 1336 ) ساالدر ن آنااشد. پدر او دیپلمات و مادرش دبیار باود. 

د و در دنااز آمریکا تقاضای پناهنادگی نمو(  م.  1312 ) سالفرانسه رفتند و پس از کودتای کمونیستی 

 شناسایزیست از دانشاگاه ساانتاکالرا در رشاتةم.  1311 ساالایالت کالیفرنیا ساکن شادند. حساینی در 

مشغول م.  2229 سالحصیل شد و تا التّپزشکی فارغ ةرشت در م. 1339مدرک لیسانس گرفت و در سال 

 آورد.روی ی به نوشتن به صورت جدّ اش بود و پس از آنتحصیلی به کار در زمینة رشتة

به شهرت رساید؛ ایان اثار چناان ماورد اساتقبال م.  2229 سالدر  1بازبادبادکحسینی با انتشار رمان 

 طاوری کاهبه  ؛ترین آثار شدی ترجمه شد و از پرفروشهای بسیاره زبانواق  شد که در زمان کوتاهی ب

 ، یعنی امیر و پدرشزندگی دو مهاجر در آمریکا دربارةفیلم آن نیز ساخته شد. این اثر  م. 2223 سالدر 

اسات  هزار خورشید باشاکوههاست. اثر بعدی حسینی، رمان ها و هزارههای قومی میان پشتونو نیز تنش

گیارد. در ایان کتااب، زنادگی منتشر شد و در ایان مقالاه ماورد بررسای قارار مایم.  2223 سالکه در 

ای که انجام داده گفته است بارای حسینی در مصاحبه .ن افغانی به تصویر کشیده شده استبار زناتمشقّ

شساته اسات و از به افغانستان رفته و طی این سفر با زنان افغان به گفتگاو نم.  2229 بهارنوشتن رمان، در 

ن را در ذهن ایجاد کناد داستا ةاوّلیّ بود که توانسته طرح و شالودةها و نقل خاطرات خالل همین صحبت

                                                           
1. The kite runner 
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هاایی کاه ماردم در آثار حسینی، اوضا  نابسامان افغانساتان و رناج و سپس با مهارت روی کاغذ بیاورد.

تر به تصویر کشیده شده است. حساینی تمامبا مهارت هرچه  ،اندکشیده زنان، ویژهبهافغانستان  زدةجنگ

زنان افغانستان، ورود  وضعیّت( مهمقدّ: 1913)حسینی،  زنان افغانستان تقدیم کرده است ه همةکتاب را ب

و... محورهای اصلی این  طالبان عملکردهای قومی، ، درگیریهاروسروسیه به آنجا و نبرد مجاهدین با 

بها، عشاق و امیاد، نومیادی و شکسات، جهال و ضمونم این در آیند.رمان به شمار می جادال  و تعصاّ

تماام »و « هاریس و فارح» ،، رمان را باه فرزنادانشنویسنده سنّت و مدرنیته در کنار هم ذکر شده است.

ان تارین رمات ساه هفتاه، پرفاروش، باه مادّاست. این رماان پاس از انتشاارتقدیم نموده « زنان افغانستان

 ه است.مریکای شمالی نیز بودآ

ا ق( شااعر ها 1212) تبریازیباشاکوه( برگرفتاه از شاعری از صاائب  خورشید هزار) رمانعنوان این     

 سرای قرن یازدهم هجری در وص  کابل با مطل  زیر است:مشهور و پارسی

 سرای کابل و دامان کهساارش خوشا عشرت
 

 خارش زند مژگان هرمی دلِ گُل که ناخن بر 
 

 یاد نموده است:« صد خورشیدرودو» تعبیربا  کابل شهره، از زنان صائب در همین قصید

 داناادجبینااانِ لااب بااامش کااه ماایحساااب مااه
 

 دوصد خورشیدرو افتاده در هر پای دیاوارش 
 

و جاامی نیاز اشااراتی  حااف  شاعراست، بلکه به  نداشته نظررمان، تنها به شعر صائب  حسینی در این

مهادی بیتا کاظمی، نفیساه معتکا ،  مترجمانی همچون: توسّط زمانمهنموده است. این رمان در ایران، 

منیژه شیخ جوادی به فارسی ترجماه شاده کاه  و ایر  مثال آذر ،زاده و زیبا گنجی، پریسا سلیمانغبرایی

 است. ایر  مثال آذر ترجمة مورد استفاده در این مقاله، ترجمة در نو  خود قابل تأمّل است.

 . خالصة داستان6-6
خاناه ها را هامآن ،است که سرنوشت« لیال»و « مریم»های روابط دو زن به نام حور کلّی داستان، دربارةم

کند. مریم، دختر نامشرو  ی  تاجر هراتی است و ی  زن خدمتکار است که تاا پاانزده ساالگی باا می

کاابلی باه ناام  کند و پس از مرگ مادر، پدرش او را به عقد ی  کفّااشزندگی می ایمادرش در کلبه

آیاد و پیوساته اهال تسالیم و ساازش های رشید کنار میاو تا پایان عمر با تندخویی آورد.درمی« رشید»

متفااوت  کاامالًکارده و روشانفکر اسات کاه در فضاایی تحصایل ت. امّا لیال دختری از ی  خانوادةاس

گیارد و باه ای شاکل مایطارق( روابط عاشقانه) اشمیان او و دوست دوران کودکی بزرگ شده است؛

و باا از دسات دادن پادر و اسات او دو بارادرش را در جناگ از دسات داده  .انجامادها جدایی میسال

های زیادی شود و مانند مریم سختیشود. لیال صاحب دو فرزند میمادرش مجبور به ازدوا  با رشید می
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ای فتن در مقابل یکدیگر روابط صامیمانهتی دشمنی و قرار گرمیان این دو، پس از مدّ .کندرا تحمّل می

کناد و لایال قرباانی مای ، خاود را بارای لایالیدر پایان، مریم با کشتن رشید، مانند مادر .گیردشکل می

 کند.زندگی متفاوتی را در کنار طارق و فرزندانش آغاز می

تان در حقیقات، و داسااسات در این اثر به جنگ و تأثیرات منفی آن بر جامعه بسایار پرداختاه شاده 

ل در داساتان، یکی دیگار از ماوارد قابال تأمّا .کندقسمتی از تاریخ پر درد و رنج افغانستان را روایت می

 ،ات تلاخنگاه عمیقی است که نویسنده به مساائل و مشاکالت زناان دارد و اینکاه در خاالل ایان تجربیّا

یااد  اآلنایان درس رو هماین " گفت: نانا: »افغانستان شده است این قشر از جامعة توجّهبیشترین آسیب م
نما که همیشه شمال رو نشاون قطب ةیه مرد مثل یه عقرب ةکنندوبم یاد بگیر دخترم؛ انگشت متّهمبگیر، خ

 (1: 1913 حسینی،)« ."کنه. همیشه، اینو به خاطر بسپار مریمده، همیشه یه زنو پیدا میمی

 ماناع سياسی و فرهنگی جامعه در راوضبازتاب . 6-9

م.  1339 کودتاایایان دوره از  ؛کناداز تاریخ افغانساتان را روایات مای قرننیم ،حسینی در طول داستان

هاا وارد خااک افغانساتان یاباد. ابتادا روساداماه مای سپتامبر 11 ةشود و تا حادثشاه آغاز می علیه ظاهر

دولاات م.  1332 لساااهااا ادامااه یافاات و در هااای مجاهاادین و روسجنااگم.  1311 سااالشاادند و تااا 

هاا باعاث بنادیهای قومی و دستهدرگیری .شکست خورد تی که قدرت را در دست گرفته بود،کمونیس

زمیناه بارای  زمانی کهدولت اسالمی افغانستان تا  تر شدن اوضا  شد. به ظاهرایجاد هر  و مر  و آشفته

 هاا و امّاا در پای درگیاری ؛شادمایهاا و قباایلی اداره توسّط گاروه ،انتخابات آزاد و مردمی فراهم شود

د و به جناگ میاان احماد شااه مساعود و گلبادین نبرد سنگینی آغاز ش ،ب و مجاهدینهای احزادشمنی

تارین دوره در انجامید که تاری م.  1336 سالیار و سرانجام به قدرت رسیدن کامل طالبان در حکمت

زناان  توجّاهفشاار م بیشترین ،ین دوران تاری در ا .شودسیاسی افغانستان محسوب می - تاریخ اجتماعی

 گردد:های فراوانی اشاره شده است که چند مورد آن ذکر میدر رمان به نمونه ؛است

گویااترین تصاویر در  ،کنادای که مریم پس از به قدرت رسیدن طالبان در حیاط خاناه پیادا مایاعالمیه

ها را در حیاط خانه پیدا مریم یکی از اعالمیه» وص  حال زنان افغانی و اوضا  اجتماعی آن روزهاست:
هایتان بمانیاد. در شاأن زناان نیسات زنان: شما باید همیشه در خانه توجّهروی آن نوشته بود:...قابل  ؛کرد
تان از خانه خار  شوید، باید کسی که محرم شماست همراهی اگر ها پرسه بزنند.هدف در خیابانکه بی
تاان گیر شاوید، تنبیاه خواهیاد شاد و بعاد باه خاناهتتنها دسا خیابان دراگر  شاوند مذکّر.یی  خو ؛کند

کاه بیارون از خاناه وقتی  فرستاده خواهید شد. تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان را به کسی نشان دهید.
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تاا زماانی  .تنبیه خواهید شد..اگر از این کار سرپیچی کنید به شدّت  ؛باید لباس روبنددار بپوشید ،هستید
در اماکن عماومی نبایاد بخندیاد، در غیار ایان  ه کسی با شما حرف نزده، حق ندارید صحبت کنید...ک

درناگ مادارس دختراناه بای ةحضور دخترها در مدرسه ممناو  اسات. هما صورت تنبیه خواهید شد...
 (.911-923: 1913، حسینیک: .)ر «شاغل بودن را ندارند... ها حقّتعطیل خواهد شد. زن

تاا باه  لیال خوشحال بود کاه پادرش زناده نماناده» یت لیال از هنگام روی کارآمدن طالبان:و نیز روا
با تبر به موزة کابل یورش بردند و باقیمانادة  طالبان آمد.میاز پا در وگرنه ؛قدرت رسیدن طالبان را ببیند

بساته شاد و  هااهدانشاگ ناابود نمودناد. آثار دوران پیش از اسالم را که مجاهدین غاارت نکارده بودناد،
 هتکّاهتکّتابلوهای نقاشی را از روی دیوارها برداشتند و باا تیا   هایشان فرستاده شدند.دانشجویان به خانه

ن مجیاد را روی هام آ، باه اساتثنای قارهااکتابهمة  ها را زیر لگدهایشان خرد کردند.تلویزیون کردند.
اشعار خلیلای و پاژواک  هایکتابتعطیل کردند. را  فروشیکتابهای مغازه تلنبار کردند و آتش زدند.

و شااعران دیگار  ام، بیادلو انصاری و حاجی دهقان، اشرافی، بیتاب، حاف ، جامی، نظامی، رومای، خیّا
 .(919 :همان) «دود شدند و به هوا رفتند
ن جناگ و پاس شاه مسعود در زما خدمات احمد باب دراز زبان لیال نویسنده  دیگر، به عنوان نمونة

خوابش زده باود،  شاه مسعود را که مامان به دیوار اتاق لیال تصویر بزرگ احمد»نویسد: از آن چنین می
 وقاتهیچهاای دیگار، ماماان ی بعد از آغاز جنگ و درگیری بین جناح او و جنااححتّ ..آورد.به یاد می

ست. دنبال اینه کاه یه، اون خواهان صل  هاون مرد خوب"ت و نظرش این بود: گفپشت سر او چیزی نمی
که اوضا  به طاور  های در آخرین لحظهحتّ "ذارن؛ نمیذارن این کار رو بکنها نمیامّ ؛افغانستان را بسازه

 شایر باود. لایالة پنجای تبدیل شد، مسعود هنوز همان شیر درّباری به هم ریخت و کابل به ویرانهمصیبت
شدند چه کودکاانی کاه خاک بیرون کشیده می از زیر که هاییبدنچه مامان گذشت ندارد...  به اندازة

هاا پیادا های بلناد درخاتها یا شاخهبامها و پاهایشان روی پشتشدند و بعدها دستبه خاک سپرده می
 (126 :همان) «.شدمی

 شانیدی پرساید:طارق می» آمده است: گونهاینطارق و لیال دربارة گروه طالبان نیز  وگویگفتدر 
آره شنیدم. گاروه طالباان اعاالم  :دهدمیلیال جواب طارق را  ...گفته؟ الدن چی بنن دربارة گروه طالبا

 (123 :همان)« .را تحویل نخواهد داد الدنبنکرده است که 
 عناصر داستان .6-1

ای اسات کاه در آن نوساانات افتااده در جامعاه اتّفااقای از حوادث زنجیره هزار خورشید باشکوهرمان 

را باه  بااورنکردنیسیاسی و فرهنگی بسامد بسیار باالیی دارد. این رمان، حاوادث اساتثنایی و اجتماعی، 
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« ادویان میاور» گاذارد.به نماایش مای آمیزاعتراضاب است با رویکردی ای که برای مخاطب جذّشیوه

 ؛«ان اساترمان مطلبی به ما بگوید هماناا خاود رما تواند دربارةتنها چیزی که می»گوید: می( 1: 1939)

تواناا کسای اسات کاه  هاای اجتمااعی اسات و نویساندةواقعیّتزیرا رمان بستری مناسب برای انعکاس 

اثر آسایب وارد  شناسیزیباییتنها به ای درآمیزد که نههای جامعه را با ذهن و تخیّل خود به گونهواقعیّت

گوید: می( 11: 1916)« زرافا»که طور همان ؛نکند، بلکه به باورپذیری و استقبال مخاطب نیز کم  کند

ات هنار خاود و هنرمند میان ضروریّ نویسرمانرویم، کششی که هر چقدر که در قرن بیستم جلوتر می»

 ی کاه مشااهده واقعیّتادار از تار اسات؛ یعنای انتخااب معنایکناد قاویتمایل به بیان حقیقت احساس می

 ؟«.کندمی

دست و روان است و نویسنده با روایت قسامتی از تااریخ افغانساتان در طرح این داستان، ساده، ی 

 - سیاسای نمایاند و باه توصای  و تحلیال مساائل مهامّداستان را باورپذیر می ،ی  زمان و مکان خاص

 ستمدیدةزندگی زنان  های پنهانبا به تصویر کشیدن الیه پردازد. وی در حقیقت،دوره می اجتماعی آن

کاه در آن  ایمسائله ؛گاذاردآنان را به نمایش مای« ةهای فروخفتزخم» و« دیدهون آسیبدر»افغانستان، 

گیارد. نباود امنیّات، نفاوذ و دخالات قارار نمای توجّاهماورد  وجاههیچجامعه، بسیار سطحی اسات و باه 

 هاا ازگیری برای انساانها و نداشتن حدّاقل قدرت تصمیمشخصیّتها و بیگانگان، پایمال کردن حرمت

کند. با وجود آمیز بیان میانتقادی و اعتراض جمله مسائلی است که نویسنده در ضمن داستان به صورت

امّاا مهاارت او در  ،اصالی داساتان قارار داده اسات مایاةدروناینکه نویسنده ایدئولوژی و عقاید خود را 

ده زیباایی و آفارینش ها باعاث شاو لباس ها، زمانهاها و توصی  مکانشخصیّتپردازی، تحلیل صحنه

 هنری اثر بیشتر دیده شود.

دهد تا شود که نویسنده به رویدادهای داستان میشناسی داستان به نظمی گفته میطرح در اصطالح»

طرح و الگاوی داساتان، چرایای و چگاونگی  (122: 1912 ایرانی،« ).ای که دلخواه اوست برسدبه نتیجه

ای منطقای و قابال قباول در نظار خوانناده ث داستان را باه گوناهو حواد دهدحوادث داستان را نشان می

مجباور باه  کند مشکالتش پایاان یافتاه اسات،احساس می زمانی کهدر این داستان، مریم  .دهدجلوه می

ها و مشکالت فراوان و فارار از خاناه باه هماراه و پس از کشمکش (افکنیگره) شودازدوا  با رشید می

او پایاان یافتاه، امّاا حضاور کناد مشاکالت رسد که خواننده نیز احساس میای میهلیال، داستان به مرحل

او ( و در پایاان باا قرباانی شادن ماریم اسات کاه ) کنادرشید در داستان، مشکالت را بیشتر می دوبارة

داناد؛ زیارا در ممکن برای قهرمان می (. نویسنده مرگ را تنها نتیجةگشاییگره) شودمشکالت تمام می

 نمایاند.دیگری داستان را غیر واقعی می حلّان شرایطی هر راهچن
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ای اساسای اسات بارای پیرنگ برای نویسنده ضاابطه»گردد؛ پیرنگ، موجب ارتباط بین حوادث می

آورد. و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت و علّت حوادث را فراهم مای انتخاب و مرتّب کردن وقای 

یافتة وقاای  اسات؛ ایان یاب و تاوالی وقاای  نیسات، بلکاه مجموعاة ساازماناز این نظر، پیرنگ فقط ترت

ای مرتّب و مستدل مجموعه حوادث و وقای  با رابطة علّت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه

( در این داستان زیرساخت، تاوالی حاوادث و وحادت موضاو  از 131: 1932)میرصادقی، « شده است.

 بی برخوردارند.پیوند بسیار خو

هاای رماان بسایار مهام اسات؛ همچناین شخصایّتاندیشه و عمل  گیریزمان و مکان در شکل تأثیر

رماانی هام از  شخصایّت»گیری و دگرگونی محیط و روزگار خویش نقش دارند. ها در شکلشخصیّت

مّی در بس مه کنندةدگرگونواقعی است: زمان و مکان نقش سازنده و  شخصیّتاین حیث درست مثل 

ی خاصاّ  توجّهتوان او را فرزند زمان و مکان خواند این است که رمان زندگی او دارد چندان مهم که می

 «ها را در یکادیگر کشا  کناد.متقابل آن تأثیردارد تا بتواند هایش مبذول میشخصیّتبه زمان و مکان 

 (116)همان: 

ها تا سیطرة طالباان روایات از سلطة روس لهسا 11زمانی  رمان، تاریخ افغانستان در ی  دورةدر این 

مساائل و  ویژهبه و ناخوشایندی بر مردم جامعه دارد؛د شود. این دوران پر فراز و نشیب، تأثیرات متعدّمی

باا مهاارت باه تصاویر کشایده شاده  ،رو هستندزنان( با آن روبه) جامعهپذیرتر مشکالتی که قشر آسیب

هاای اصالی داساتان در کابال قسمت .یابدشود و در کابل ادامه میمیاست. داستان در شهر هرات آغاز 

 هاای شاهر الی داساتان باه توصای  زیبااییافتد و نویسانده در الباهمی اتّفاقکه پایتخت افغانستان است 

ای این در حالی است که مسائل جنگ باعاث شاده اسات نویسانده بارخالف مایلش، چهاره پردازد؛می

کابال  ئب تبریزی که در قرن هفادهم درباارةتمام روز شعر صا» ه نمایش بگذارد:اوت از شهر کابل بمتف
 یاارم: ا حااال فقاط دو بیات رو باه خااطر مامّا ،چرخه. یه موق  همش رو حفا  باودمگفته توی ذهنم می

یا هازار خورشاید باشاکوهی کاه پشات  آینددرنمیدرخشند، به شماره هایش میهایی که بر بام خانهماه

 (211: 1913 )حسینی، «.ندنهانش دیوارهای

 گیاری و عملکارددر شاکل ،افتادمای اتّفااقدر واق  زمان و مکانی که رخدادهای این رمان در آن 

ای باا وجاود تااریخ فرهنگای و تمادّنی کهان و های آن، نقش اساسی ایفا نموده است؛ جامعهشخصیّت

باه عناوان  لایال وماریم  اسات. المللیبینی و شمار داخلهای بیها و نزا ، رنجدردها گرفتارغنی، اکنون 

کشاوری زخام »دی، باه زنادگی در چناین ، در ی  رویکرد رئالیساتی و انتقااقصّههای اصلی شخصیّت
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زماان »انساانی و تااریخی ایشاان، محصاول و قرباانی  شخصایّتدر حقیقات،  اامّا ؛انادخو کرده« خورده

 است.« عصّبتمکان پُر از جهل و جنگ و »و « ویرانگر و دیرپای

هایی کاه از دیادگاه نویسانده در داستان»است. « دانای کل»دیدگاه دید یا  ةزاویروایت این رمان از  

هاای درونای و بیرونای ساازی اسات کاه زنادگیشاوند، نویسانده همچاون فایلمدانای کل روایات مای

 ةی باه درّخاصاّ  هاا از موضا کند که هر ی  از آنهایش را با چندین دوربین ضبط و ثبت میشخصیّت

طرف باشد و قضااوت را باه بی کند، دانای کلّبا وجود اینکه تالش می حسینی« نگرند.وسی  داستان می

 ، دفااا  یااا انتقاااد از گفتااار و رفتااار اظهااارنظرمااتن بااه  هااایعبارتدر برخاای  ،خواننااده بگااذارد عهاادة

بختی مشاترک ادی دچار این سیاهزنان زی مریم در عجب بود که چگونه» پردازد:هایش نیز میشخصیّت
 (11: 1913 )حسینی، «ازدوا  کرده بودند؟! انگیزیهراسیعنی با چنین مردان  ؛شده بودند

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

ر قابال تصاوّ انی باا مارگ، ناابودی و انادوه غیارلیال در حیرت است که چگونه سرگذشت هر افغا» 
 (193 :همان) «.آمیخته است

های داساتانی شخصیّتکه  دانندگفتگو را روح داستان می»یکی از عناصر مهمّ داستان، گفتگوست. 

 گاو اساتفاده وزماانی کاه از گفات (62: 1933 )احمادی، «.باردکناد و مااجرا را پایش مایمی معرّفیرا 

د و شاودرگیر مایل خواننده شود و تخیّزیرا حضور نویسنده کمتر احساس می ؛باتر استاثر زی ،شودمی

موجاب  ،در ایان ماورد رویزیاادها امّا آید؛پیش میهای داستان شخصیّتفرصت مناسبی برای شناخت 

 نویسنده به زیبایی و در جایگااه .کندعی به نظر برسد و فضا را برای توصی  محدود میشود اثر تصنّمی

 ؛کندگو بازگو میوی از داستان را از طریق گفتگو استفاده کرده است و قسمت مهمّومناسب از گفت

 کند.مند میگویی که خواننده را به دنبال کردن آن عالقهوگفت

 کناد. نویسانده هاا و حاوادث داساتانی آشانا مایشخصایّتجریانی است که خواننده را با  ،توصی 

هاا باه توصای  شخصایّتگو و یا از طریاق اعماال و رفتاار و، از طریق گفتتواند به صورت مستقیممی

به توصای  جاز  و ساده با قلمی روان حسینی  .ترکیبی از هر سه مورد وجود دارد ،بپردازد؛ در این رمان

ای کاه خوانناده باه گوناه ؛داساتان پرداختاه اساتحااالت، حرکاات، رویادادها و اشاخاص در به جز  

شاود و باا روناد شده میوارد فضای توصی  کامالًدر حال خواندن داستان است و  کند کهفراموش می

 کند.همراهی میداستان 
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تواند احساسات و حاالت درونی او دهد و میبیان نویسنده را نشان می عنصری است که طریقة لحن

قاال شاادی، نفارت، جریاان داساتان باه انت الحن هستند و متناسب با دهندةانتقال ،را آشکار کند. کلمات

سپس مضمون یا پیام داستان است که اندیشه و هدف  پردازند؛ناراحتی و سایر احساسات و هیجانات می

به صاورت پوشایده  ،نویسنده از این طریق آنچه را که در ذهن خود دارد ؛کنداصلی نویسنده را بیان می

باا او  .ال لحن و مضمون داستان پرداخته استتر به انتق. حسینی با قوّت هرچه تمامکندبه خواننده القا می

تبدیل باه شاعار این امر که  است ه ندادهاجاز ،در داستان بازگو کرده صراحتاًخود را  ةاندیشکه آن وجود

بار تماام جواناب دیگار غلباه دارد و آن را بارای است که عاطفی و احساسی داستان  جنبة شود و باز هم

 کند.ر میماندگای خواننده تبدیل به داستان

هاایی انساان ،هاای رماانشخصایّتاسات، « پردازیشخصایّت»آفرینش داستان، دیگر در  عنصر مهمّ

هاا مواجاه اسات. شوند که انسان معاصر باا آنجامعه هستند و درگیر مسائلی می توسّطم معمولی از طبقة

ت، ز جملاه عینیّاعوامال دیگار ا ةیّاچرخد و کلّبر محور آن می قصّهمحوری است که  ،شخصیّتعامل »

هاا، طارح، توطئاه و کنند. دگرگونی حوادث، جدالکسب می شخصیّتکمال وجودی خود را از عامل 

ناده باه دهتعامال عینیّا ،شخصایّتپذیرد. عامال شکل می شخصیّتسایر عوامل همه در اثر دگرگونی 

 (212: 1962 براهنی،« ).است قصّهزندگی اجتماعی 

هاای شخصایّتاسات؛ نویسانده توانساته اسات « یشخصایّت پُار»ان داسات هزار خورشید باشکوهرمان 

ها در این داستان به شادّت باا شخصیّتگوناگون را به خوبی باهم پیوند دهد. با وجود اینکه رویدادها و 

تر به نمایش گذاشاته اند، نویسنده روابط شخصی را بسیار برجستهاوضا  اجتماعی و سیاسی گره خورده

احساس خطر، از دست دادن عزیزان و مرور خااطرات گذشاته از ماواردی هساتند  است: تنهایی، ترس،

 دهند.قرار می تأثیرکنند و او را تحت ذهن خواننده را درگیر می ،که در سرتاسر داستان

هاای فرعای آن نیاز کساانی شخصایّتهساتند و  اصلی این رمان: ماریم، لایال و رشاید هایشخصیّت

 زالماایمعلّام ماریم( عزیازه و ) الهفی  پدر و مادر مریم( مالّ) نانالیل و دوست لیال( ج) طارق همچون:

 ناورشاوند: حکایم، فریباا، احماد و نیز در رمان دیده مای ایهای حاشیهشخصیّت .هستند( فرزندان لیال)

 شاانزایدوساتان لایال( خاانم ) حساینههمسران جلیال( گیتای و ) نرگسلیال( افسون، خدیجه و  خانوادة)

 لیال( و فرزندان جلیل. معلّم)

هاای خااص هساتند و در ماواردی، ناام ی«هااارزش ضدّ»یا « ارزش»های این داستان، نماد شخصیّت

در اسات کاه «  مساطّ شخصایّت»سات: ماریم یا  هاآن« جایگاه اخالقی یا اجتماعی»دهندة آنان نشان
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دانسات کاه یا  دیگر خوب می مریم حاال»«: مطی  بودن»واحد دارد:  ایهسرتاسر داستان فکر و اندیش
 «.ترسایدزن ممکن است به خاطر تارس از شاوهرش صابر و تحمّال زیاادی پیادا کناد و ماریم هام مای

باه هماین  آموخته است که توانایی تغییار سرنوشات خاود را نادارد و گونهاین او (111: 1913 )حسینی،

او  ؛اسات افغانساتانادی از زناان ت منفعل دارد. مریم، نماد شامار زیای تقدیرزده و به شدّشخصیّتسبب 

اش از مراحال زنادگی کادامهیچانتخاابی در  حقّ ترینکوچ زنی تنها و فاقد اعتماد به نفس است که 

  اعتراضای بارای خاویش متصاوّر گوناه حاقّداناد و هایچنداشته است. وی همواره خود را گناهکار مای

 سرنوشات  ؛زنادگی، سرنوشات ماا همیناهتاوی »ست: هااش تحمّل تمام نامالیمتیشود و تنها وظیفهنمی

 (29 :)همان «فهمی؟می ؛کنیمما تحمّل می ؛یههایی مثل ما یکزن

هاا ها کم نیست. او به طور مطلق، تسلیم انسانافغانستان است که تعداد آنمظلوم مریم، نمادی از زنان     

کناد و بارای اوّلاین باار، مسایر ل مایامّا در پایان داستان، مانند ی  قهرمان عم و شرایط اطرافش است؛

مریم با خود اندیشید: نه زیاد هم بد نشده باود، اینکاه »کند: خود انتخاب می ةاش را با میل و ارادزندگی

رشید را در حالی دید که پشت  ...مریم ساکت روی مبل نشست»( 111 :همان) «.مردگونه میاو باید این
کفاش باه پاا  مریم کشید.او را دور تا دور حیاط روی زمین می گردن مریم را توی چنگش گرفته بود و

های رشید، صورت و مو و پشت گردن و پشت مریم دست توانست تعادلش را حف  کند.نداشت و نمی

 (921 :همان) «.بودند و جلوی پیراهن مریم تا پایین پاره شده بود آلودخونهمه 
امّا برخالف جریاان همیشاگی جامعاه  ؛آورددید نمیمرگ او در شرایط ناعادالنة اجتما ، تغییری پ

از قوانین و هنجارهای رایج است. حسینی با چنین پایانی در تاالش  نارضایتی نویسنده دهندةنشاناست و 

هاا را باه ایان بااور د و آنایاهاا تشاویق نمعادالتیها و بیاش را به مقابلة با این ستماست که زنان جامعه

عماودی  وضعیّتتیزش در  بیل را در دستش گرداند تا لبة»را دارند. « تغییر سرنوشت»برساند که توانایی 
خاودش  میال و ارادةاش را باا شد برای اوّلین بار مسایر زنادگی توجّهقرار گیرد. در همان حال بود که م

 (931 :)همان« .تعیین کرده است

کردن شرایط و اوضا  نامطلوبی کاه  او پیوسته در تالش است و برای بهتر دارد.« پویا»ی شخصیّتلیال 

هایی دارد که تعداد اندکی کرده است و آزادیای تحصیلجنگد. وی از خانوادهاز آن به ستوه آمده می

رو هاا روباهتر از آنکه ماریم باا آنمند هستند. شاید شرایطی به مراتب سختاز دختران افغان از آن بهره

 بااز درپیهای پیکند و با وجود ناکامیخود را تسلیم سرنوشت نمی امّا او ؛شودبرای لیال تکرار میشده 

ای تونستم بذارم این کارو بکنه. من توی خونهنمی»راه چاره و تغییر است. او به مریم گفت:  به دنبالهم 
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 او پاس از فارار نااموفّقش باا وجااود  (231 :)هماان« .نباود بازرگ شادم کاه از ایان چیازا تاوش خبااری

شاود و ساعی در تغییار شارایط دارد و اندازة رشید، باازهم ناامیاد نمایهای بیگیریختها و سخشونت

و در نهایات  اساتفاده کناد هایشاقل تواناییتا از حدّ است آنبر  او مطلق نیست. برفرمانهرگز تسلیم و 

اسات و امّاا شاادی او آساان باه دسات نیاماده  ؛لیال اینجا در موری شادمان است»رسد: نیز به هدفش می

هایش را به دیوار مشت بار چندآن روز لیال  ...»( 129 :)همان «.بدون پرداخت بهایش حاصل نشده است
به این امید کاه شااید  ؛اش را متمرکز کرد و با فریاد درخواست کم  کردماندهقوای باقی کوفت، همة

 (922 :همان) «ها برساند.بتواند صدایش را به گوش یکی از همسایه

، مردی زمخت، تندخو و مساتبد اسات. او نمااد قادرت و اساتبداد قصّهاصلی دیگر  شخصیّترشید، 

 ،انادهاا ناعادالناه باه او داده شادههایی که قسامت بزرگای از آنمطلق مردساالری است. با تمام آزادی

ی شخصاایّتهااای فااراوان اجتماااعی او، وی را . آزادیماارزی ندارنااد و رفتارهااای غیاار انسااانی او حاادّ

رم! بُامای سرشونو کنم!خواد بیان تو خونة من، له و لوردشون میدلم می» :نمایدتعری  می ارگسیختهافس

و  هیکلدرشاتاو ماردی قاوی،  (219 :)همان« .ترسهخوش به حال شما که مردتون از خود شیطانم نمی

که باه ماردان ش انتخاب شده است. نویسنده از قدرت مطلقی شخصیّتمسن بوده که نامش نیز متناسب با 

کند و رشید را در مقابال انتقاد می ،افغانستان داده شده و اینکه هیچ قانونی برای کنترل آنان وجود ندارد

 ،مریم جلو رفت تا ماان  رشاید شاود» کند:توصی  می گونهاین ،ترین نافرمانی همسرانش از اوکوچ 
 «.طارف لایال تااب داد ، کمربنادش را باههایچ حرفایبای ای از اتاق پرت کرد وامّا رشید او را به گوشه

 :همان) «ها به طرف باال هُل داد.هرشید، بازوی لیال را در مچش گرفت و او را روی پلّ ...» .(913 :همان)
یا  باا بعد خودش هم وارد انباری شاد و  ؛لیال رشید را دید که مریم را داخل انباری هل داد ...»( 233

ها را با میخ باه دور پنجاره رشید تخته ...دو در انباری را بست . هرد برگشته چوب بلنچکش و چند تکّ
را از خاوردن  هااآنغذا نداده بود و بادتر اینکاه  هاآن...رشید به » (921 :همان) «کوبید و آن را پوشاند.

 ]رشاید[ ...»( 922 :هماان)« هایش کشاید.اش را روی لبلیال زبان خشکیده آب هم محروم کرده بود...

 :همان) «.کرددف  می ... که تا چند روز پس از آن به جای...، چنان لگدی به پهلوی لیال زد ،از رفتنقبل 
921) 

او پیرمردی است که مریم از  .است قصّها تأثیرگذار در روند های فرعی، امّشخصیّتاله، از فی  مالّ

 دهناد، باه واساطةو را یاری میها اها و سختیاش که در ناامیدیهای دینیآموزد و نگرشوی قرآن می

 نماد خیر یا شر مطلق نیساتند و هماةهای این داستان، شخصیّتاز  کدامهیچگیرند. اله شکل میفی  مالّ
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ر زنادگی معماول جامعاه وجاود هاایی هساتند کاه دواقعیّتو  رؤیاها، تردیدها، هادلگرمیها درگیر آن

کناه. دخترم، قرآن حقیقت رو بیان می» :مذهب مطلق است اله نمادفی  توان گفت که مالّمی امّا ؛دارند
 :هماان) «.ذاره، حکمتای هساتپشت هر آزمون و هر اندوهی که خداوند بار اون رو روی دوش ما مای

شاود و ای از او در رماان مشااهده نمایمنفای وجاههیچمثبت است کاه  کامالًای اله، چهرهفی  مالّ (13

هاای دیگاری چاون: شخصایّتو  شخصایّترا دارد. ایان  امیددهندهه و همواره برای مریم، نقش پناهگا

هاا شخصایّتدار و باا باار معناایی متناساب باا هایشان به صورت نشاانهحکیم، عزیزه، افسون، نور و... نام

 اند.انتخاب شده

یان و له، بیانگر ایان اسات کاه وی باه دافی  مالّ شخصیّترسد که طب  نویسنده در طرح به نظر می

را بیشاتر  احساساات دینای تکیفیّ یارو، توصیفاتش از دین، اخالق این  ؛ ازهای دینی اهتمام داردموزهآ

وت در دساتان ه اسات خادایی کاه ملکاپااک و منازّ» گاذارد:اله به نمایش مایفی  از زبان مریم و مالّ
آفرید و شااید گسترده است، خدایی که مرگ و زندگی را  چیزهمهقدرتش بر  اوست، خدایی که دامنة

ت ماریم باه یّایان احساساات دینای باا مهاارت در شخصا (13 :هماان) «.را مورد آزمایش قرار دهدشما 

ساپس دوبااره باه ساوی او  ؛جنگادباا او مای گیرد؛نمایش گذاشته شده است؛ او بارها از خدا فاصله می

هایی که جامعاة اوجود سختیحقیقت، از دیدگاه نویسنده، ب در یابد.و با وی تسلّی خاطر می گرددبازمی

هاای گیری از دین و آماوزههای امید و اصالح اجتماعی، بیشتر با بهرهروست، روزنههافغانستان با آن روب

 دینی ممکن است.

 نتيجه .9
تطبیقای باا  ادبیّااتپیوناد  ة رمان معاصر، جهت پژوهش در زمیناةهای برجست. این رمان، یکی از نمونه1

هاای کناد بحارانای تواناسات کاه تاالش مایحساینی، نویسانده آید.ای به شمار میرشتهمطالعات میان

اینجاسات کاه  ؛به تصویر بکشد ،است از تاریخ افغانستان روی داده قرننیمرا که در طول  زنان اجتماعی

هاای اجتمااعی و مباارزه باا بیمااری نویسانده اسااس کاار خاود را .شاودتطبیقی وارد عرصه می ادبیّات

هاا از آگااهی انساانهاای اجتمااعی و ناعادالتیفقر فرهنگی، بایاو قرار داده است. جامعة زنان  گیفرهن

نویسانده  چیانش تماام رویادادها هدفمناد اسات؛ ،داناد. در ایان رماانحقوق خود را بدتر از جنگ می

در کناد کناد و تاالش مایبه صورت غیر مستقیم بیاان مایزنان  در باب های اجتماعی خویش رادغدغه

 نیز شنیده شود. زن شخصیّت تی وجود دارد، صدایای که به شدّت تبعی  جنسیّجامعه

اب توانساته اسات نویسانده باا لحنای قاوی و جاذّ. محتوا و ساختار رمان به خوبی پرورش یافته اسات. 2

هاا شخصایّتشاده، چیانش حاوادث و زباان فضاای آفریادهمضمون داساتان را باه خاوبی انتقاال دهاد. 
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 ،اجتماعی نیسات پردازنظریّهوی اگرچه  .است زنان مهارت نویسنده در نقد اوضا  اجتماعی ةدهندنشان

 زناان وضاعیّت کشایدن تصویرثر ادبی، او را از تحلیل و نقد اجتما  و به پرداختن به ی  ا امّا اهتمام در

 ده است.غافل نکر

کناد و « یاان کاردنب»را جاایگزین « به تصویر کشایدن»و « نشان دادن»کند . نویسنده همواره تالش می9

 اظهاارنظرتوان صدای نویسنده را شنید که باا امّا در مواردی نیز می خواننده بگذارد؛ قضاوت را به عهدة

 زنان در ارتباط است. ها و حوادث اجتماعیشخصیّتدر مورد 

مثلّا  نااممکن افغانساتان در روزگاار  ةبدون آگاهی از اوضا  اجتماعی جامعا . تحلیل کامل این اثر،1

رنجور افغانستان و مسائل مربوط به اماور زناان باوده  امل اصلی خلق این اثر ادبی، جامعةاست؛ چراکه ع

 است.

نویسانده اصالی  ةاندیشاست؛ در نقد اوضا  زنان افغانی  گراجامعه یرمان هزار خورشید باشکوه. رمان 1

 رنجاور و ساتمدیدة افغانساتان در ةاز جامعاقشری  به عنوان زن وضعیّتبه تصویر کشیدن در این رمان، 

 ،یعهاای فرهنگای و اجتمااباه آزادی یابیدستدر تنها راه رهایی از این رنج را او  است. قالب اثر ادبی

 داند.، میزنان ویژهبه ،برای تمام افراد جامعه های دینیبه آموزه توجّهو  کسب آگاهی و دانش

 هانوشتپی
پاس از خوانادن ایان داساتان، : »1گالمور نشریة ات معتبر نیز قرار گرفته است:تمجید برخی نشریّاین رمان، مورد تعری  و 

 ةمجلّا«/ این ی  کتاب پرانرژی و تأمّل برانگیاز اسات» :2ادبینقد  ةمجلّ«/ ها از جا کنده نخواهد شد.ترین قلبفقط سخت

حسینی چیاز » :1تلگرافدیلی  روزنامة«/ کنندهخیرها قدرت است ب گوییقصّهآمیز... او قصّة نبوغی  » :9ایونینگ استاندارد

گاوی قصّاهنویساد و یا  حساینی، زیباا مای» :1اساپکتیتور ةمجلّا «/گوییقصّهمهارت دیکنز مانند برای  ؛نایابی را داراست

 (: مقدّمه3191)حسینی،  «.و راستین دهندهتکانو پُرشور...  کنندهمجذوبی  داستان » :6ایمیج ةمجلّ«/ مادرزاد است

 منابع
 ل، تهران: امیدواران.، چاپ اوّساختار داستان كوتاه ،(1933) نصراهللاحمدی، 

 ل، تهران: آبانگاه.، چاپ اوّهنر رمان ،(1912) ناصرایرانی، 

 م، تهران: نشر نو.، چاپ سوّگوییقصّه ،(1962) رضابراهنی، 

                                                           
1. glamour 

2. Literary Review 

3. Evening Standard 

4. Daily Telegraph 

5. Spaectator 

6. Image 



 1931 بهار، 11، شمارة پژوهی، سال چهارمروایت/ فصلنامة 91

 ، شامارةپژوهـیادب یةنشـر، «گاراساخت شناسیجامعهتحلیل سه قطره خون با رویکرد » ،(1911) علیتسلیمی، 

 .111-131 صصهفت و هشت، 

 م، تهران، نشر در دانش بهمن.ایر  مثال آذر، چاپ دوّ ترجمة ،هزار خورشيد باشكوه ،(1913) خالدحسینی، 

يقـی ادبيّـات تطب نامـةویژهزاده، فرزانه علوی ترجمة« تطبیقی تعری  و عملکرد ادبیّات» ،(1931) هنری رماک،

 .39-11 صصم، م، شمارة سوّسوّ دورة ،فرهنگستان

 ، شامارةپژوهـیادب نشـریة، «سرگذشت کندوها وارةتأویل سیاسی و اجتماعی داستان» ،(1913) ابراهیمرنجبر، 

 .112-113 صصیازدهم، 

ی، چااپ نسارین پروینا ترجماة ،اجتمـاعی( واقعيّترمان و ) داستانیادبيّات  شناسیجامعه ،(1916) میشالزرافا، 

 ل، تهران: سخن.اوّ

 فصـلنامة، «ایرشاتهمیانفرهنگی تا مطالعات  -یخی های تارادبیّات تطبیقی از پژوهش»(، 1932) تور وند، زینی

 .91-21 صص، 9 ، دورة پنجم، شمارةدر علوم انسانی ايرشتهميانمطالعات 

پژوهاناه رماان زلازال بار وطار مطالعة موردبر آثار طاهر  شناختیجامعهرویکردی » ،(1931) ینالدّعبدی، صالح

 .296-226 صصهفتم،  ارة، شملسان مبين ةمجلّ، «اساس الگوی لوسین گلدمن

 شامارة ،پژوهـیادب نشـریة، «ادبیّاات شناسایجامعههای نقد نظریّهسیر » ،(13-1916) عسگرعسگری حسنکلو، 

 .61-19 صصچهارم، 

پانچ و  و چهال ة، شامارزبان و ادبيّـات فارسـی ةمجلّ، «اصر فارسیرمان مع شناسیجامعه» ،(1919) محمّدغالم، 

 .139-123 صصشش،  و چهل

ل، جعفار پویناده، چااپ اوّ محمّاد ة، گزیده و ترجماادبيّات ،فرهنگ جامعه، ،(1936) دیگرانگلدمن، لوسین و 

 چشمه. تهران:

 ل، تهران: نی.رضا شادرو، چاپ اوّ حمّدم ، ترجمةادبيّات شناسیجامعهدر  انتقادي رویكرد ،(1916لوونتال، لئو )

 ، چاپ ششم، تهران: سخن.ادبيّات داستانی ،(1932) جمالمیرصادقی، 

 ل، تهران: علمی و فرهنگی.ای، چاپ اوّفریدون بدره ، ترجمةساخت رمان ،(1939) ادوینمیور، 

بر مجموعه داستانی شهری چاون  ها با تکیهداستان عید ایرانی شناختیجامعهنقد و تحلیل » ،(1911) حسیننوین، 

 .111-121 صص، سال دوازدهم، پژوهش زبان و ادبيّات فارسی فصلنامة، «بهشت

ل، تهاران: علمای د و پرویز مهاجر، چااپ اوّضیا  موحّ ترجمة ،ادبيّات نظریّة ،(1939) وارن آوستنول ، رنه و 

 فرهنگی.


