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محمــد امیــن زواری، دانش آموختــه و پژوهشــگر زبــان و ادبیــات فارســی، متولــد ســال 13۵۲ در والیــت بلــخ در 
شــامل افغانســتان اســت. وی در کودکــی و پــس از اشــغال افغانســتان از ســوی اتحــاد جامهیــر شــوروی، از 
زادگاه خــود مهاجــرت کــرد و تحصیــالت خــود را در ایــران پــی گرفــت. وی در ســال 1۹۹۶ تحصیــل خــود در 
دوره کارشناســی کشــاورزی را در دانشــگاه تهــران بــه پایــان بــرد. از 1۹۹۸ بنــا بــر رضورت، بــه تدریــس زبــان 
و ادبیــات فارســی بــه کــودکان مهاجــر روی آورد. در همیــن دوران مجلــه طــراوت ویــژه کــودکان و نوجوانــان 
را در تهــران منتــرش کــرد. وی در ســال ۲۰۰۷ مقطــع کارشناســی ارشــد و در ســال ۲۰1۲ مقطــع دکــرتای زبــان 
و ادبیــات فارســی را بــا درجــه عالــی بــه پایــان بــرد. »دانشــنامه جغرافیــای تاریــخ بلــخ« نــام اولیــن کتــاب 
ــی  ــه علم ــار مقال ــن چه ــات دوره کارشناســی ارشــد وی می باشــد. همچنی ــه حاصــل تحقیق زواری اســت ک
پژوهشــی وی در مجــالت علمــی تحقیقــی در دانشــگاه های فردوســی مشــهد، دانشــگاه تربیــت مــدرس و 
دانشــگاه یــزد منتــرش شده اســت. وی از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰11 بــه عنــوان پژوهشــگر زبــان و ادبیــات فارســی 
ــا فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی، بنیــاد دایره املعــارف اســالمی و  در افغانســتان و شــبه قــاره هنــد ب
تعــدادی از نرشیــات علمــی و تحقیقــی در ایــران و افغانســتان همــکاری کرده اســت. حاصــل ایــن همــکاری 
بیــش از صــد مقالــه علمی-تحقیقــی و مــروری اســت کــه در دانشــنامه جهــان اســالم، دانشــنامه زبــان و ادب 
فارســی و دانشــنامه ادب فارســی در شــبه قــاره هنــد منتــرش شــده یــا در جــال انتشــار اســت. محمدامیــن 

زواری در حــال حــارض بــه تدریــس زبــان و ادب فارســی در کشــور ســویدن مشــغول اســت.
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مقدمه

افغانســتان یکــی از چنــد کشــور جهــان اســت کــه زبــان فارســی   دری، در آن زبــان رســمی اســت. مردمــان 
ــود در  ــان خ ــر هم  زبان ــا دیگ ــراه ب ــد و هم ــی بوده  ان ــن فارس ــات که ــان و ادبی ــذاران زب ــتان از بنیان  گ افغانس
رسارس قلمــرو فرهنگــی زبــان فارســی دری بــرای تکویــن، گســرتش و بالندگــی آن در طــول تاریــخ ادبیــات فارســی 
ــان اســت. داستان  نویســی  ــارص افغانســتان، رم ــی دوران مع ــدۀ ادب ــم و عم ــواع مه ــی از ان ــد. یک ــالش کرده  ان ت
ــات  ــی ادبی ــا بررس ــت، ام ــی شده  اس ــش بررس ــم وبی ــود ک ــای موج ــخ ادبیات ه ــتان، در تاری ــنتی در افغانس س

ــورد توجــه بوده  اســت. ــان آن کمــرت م داســتانی و رم

رمــان افغانســتان کــه متعاقــب جنبــش دوم مرشوطیــت افغانســتان اعــالم وجــود کــرد، اکنــون بیــش از نــه 
ــوا- از رس گذرانده  اســت و تحــت  ــادی را- در ســاختار و محت ــن مــدت تحــوالت زی )۹( دهــه عمــر دارد و در ای
تأثیــر افــت و خیزهــای جریــان کنــد تجــدد و دگرگونــی اجتامعــی، فــراز و فرودهایــی داشته  اســت. از اولیــن اثــری 
کــه نویســندۀ آن ادعــای »رمــان« بودنــش را دارد، یعنــی جهــاد اکــرب )1۲۹۸( تــا رمــان خوش  ســاخت هزارخانــۀ 
خــواب و اختنــاق )13۸1(، ارتبــاط رمــان بــا جامعــۀ افغانســتان بســیار قــوی بوده  اســت و آنچــه رمــان اجتامعــی 
ــع،  ــه خــود اختصــاص داده  اســت. در واق ــتانی افغانســتان را ب ــات داس ــادی از ادبی ــده می  شــود، حجــم زی نامی
تاریــخ پــر از تحــول و تغییــر و رسشــار از فشــارها و تنش  هــا و درگیری  هــای افغانســتان در قــرن بیســتم میــالدی، 
نســل  های پیاپــی نویســندگان افغانســتان را بــا تعهــدات و مســئولیت  هایی روبــرو کرده  اســت کــه کمــرت فرصــت 
اندیشــیدن و نوشــن دربــارۀ چیــزی غیــر از دردهــا و مشــکالت هم  وطنــان خــود و رسنوشــت جامعــه پیــدا کننــد. 
همیــن وضعیــت سیاســی و اقتصــاد توســعه نیافتــه، مجــال رشــد تعلیــم و تربیــت عمومــی را از بخــش اعظــم 
جامعــه و فرصــت رشــد فکــری و تربیــت هــرنی حداکــری را از جمــع نویســندگان گرفته  اســت. از ســوی دیگــر، 
ــد  ــی جدی ــران، فرصتهای ــب آن، بخصــوص در ای ــی متعاق ــه افغانســتان و مهاجرت  هــای طوالن تجــاوز شــوروی ب
بــرای رشــد نهــاد ادبیــات افغانســتان فراهــم آورد و نویســندگان مهاجــر آثــار درخشــانی آفریدنــد. بــا وجــود ایــن، 
ادبیــات داســتانی افغانســتان، در مقایســه بــا کشــور همســایه و هم  زبانــش، ایــران، چــه از نظــر کّمــی و چــه از 

دیــد کیفــی هنــوز مســیری طوالنــی و دشــوار در پیــش دارد.

ــخ داستان  نویســی افغانســتان، از منظــر  ــی تاری ــار دورة اصل ــار رمــان   منتخــب، از چه ــن پژوهــش، چه درای
ــی  ــا اجتامعــی، یکــی از رویکردهــای مهــم نقــد ادب نقــد اجتامعــی بررســی شده  اســت. نقــد جامعه  شــناختی ی
اســت کــه روابــط و تأثیــر و تأثــر جامعــه و گروههــای مختلــف آن را بــا اثــر ادبــی، در ســطوح و ابعــاد مختلــف، 
بررســی می  کنــد. بدیــن منظــور، در ابتــدا مباحــث و مبانــی نظــری نقــد اجتامعــی رمــان بررســی شــد و ســپس 
ضمــن نگاهــی بــه ســیر کلــی پیدایــش و رشــد و گســرتش رمــان فارســی در افغانســتان، چهــار رمــان منتخــب ایــن 
رســاله، براســاس نظریه هــای موجــود نقــد جامعه  شــناختی، نقــد و تحلیــل گردیده  اســت. در ایــن بررســی، عــالوه 
بــر بررســی میــزان انعــکاس مســائل جامعــه در رمــان و جســتجوی تأثیــر احتاملــی رمان  هــا در فضــای جامعــه، 
ــا حــد  ــز ت ــا ســاختار جامعــۀ معــارص افغانســتان و تحــوالت آن نی ــان و شــخصیت  های آن ب رابطــۀ ســاختار رم

امــکان مــورد توجــه قــرار گرفته  اســت.

از آنجــا کــه نقــد اجتامعــی ادبیــات فارســی در عرصــۀ نظریــه و نقــد هنــوز کم  بنیــه اســت، ایــن پژوهــش 
ــات  ــد ادبی ــه نق ــه در زمین ــد. البت ــی باش ــات ادب ــوزه از مطالع ــن ح ــرتش ای ــر در راه گس ــی دیگ ــد قدم می  توان
ــا  ــرا ب ــن بررســی  های روشــمند جامعه  شــناختی باشــد؛ زی ــن رســاله شــاید یکــی از اولی داســتانی افغانســتان، ای
ــه  ــون ب ــناختی، تاکن ــوع جامعه  ش ــی  های متن ــرای بررس ــتان ب ــتانی افغانس ــات داس ــیع ادبی ــت وس ــود ظرفی وج
صــورت جــدی بــه ایــن رویکــرد نقــد ادبــی توجــه نشده  اســت؛ اگرچــه اشــارات پراکنــده در ایــن زمینــه در نقدهــا 

ــده می  شــود. ــش دی ــم وبی ــران و افغانســتان ک و نوشــته  های اهــل ادب و نظــر ای
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1-1 بیان مسأله

ــا اصــول و  ــات و جامعه  شناســی. طبع ــن دو رشــتۀ ادبی ــه  ای میان  رشــته  ای اســت بی ــی، مطالع ــد اجتامع نق
روشــهای ایــن دورشــته مبنــای کار محققــان ایــن عرصــه اســت. در ایــن تحقیــق، ابتــدا بــه صــورت خالصــه و گــذرا 
ــا چارچــوب  ــات و شــاخه  ها و گرایش هــای متعــدد آن بررســی شده  اســت ت مفاهیــم عمــده جامعه  شناســی ادبی
نظــری ایــن تحقیــق روشــن شــود؛ امــا مســأله اصلــی ایــن تحقیــق، بررســی تاثیــر متقابــل رمــان و جامعــه بــر 
یکدیگــر و عوامــل موثــر بــر توجــه رمان  نویســان افغانســتان بــه مســائل اجتامعــی و پیدایــش رمــان اجتامعــی در 
آن دیــار بوده  اســت. همچنیــن کوشــش بــر ایــن بوده  اســت کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه رمان  نویــس 
تــا چــه میــزان و چگونــه واقعیت  هــای اجتــامع را در اثــر خویــش منعکــس کرده  اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســؤال 

ایــن اســت کــه آیــا رمــان فارســی افغانســتان در طــرح مســائل اجتــامع موفــق بوده  اســت؟

پرســش دیگــر ایــن بوده  اســت کــه آیــا نویســنده فقــط مســائل و مشــکالت اجتــامع افغانســتان را توصیــف 
کــرده یــا تحلیــل نیــز ارائــه داده  اســت. طبعــا ســؤال  ها و تحلیل  هایــی کــه از ســوی نویســنده ارائــه می  شــود، بــر 
مبنــای جهان  نگــری یــا جهان  نگری هــای حاکــم بــر ذهنیــت نویســنده اســت و بــه همیــن دلیــل در ایــن تحقیــق، 
ــخن  ــز س ــائل نی ــرح مس ــگام ط ــای او در هن ــری و ارزش تحلیل  ه ــق فک ــس و عم ــری رمان  نوی ــتگاه فک از خاس
رفته  اســت. در ایــن بررســی بــه ایــن نکتــه توجــه شده  اســت کــه حــوزه تأثیــر و تأثــر رمان  نویــس افغانســتانی، بــه 
کشــور محــل تولــد او محــدود منی  شــود و تأثــر او از جریانهــا سیاســی و اجتامعــی کشــورهای دیگــر – بخصــوص 

کشــور هم  زبــان و هم  فرهنــگ ایــران- بســیار مهــم اســت.

شــیوة بیــان مســائل اجتامعــی در رمــان هــم مهــم اســت. آیــا واقعیــت اجتامعــی عینــاً در رمــان منعکــس 
شــده یــا حیــن عبــور از دریچــة ذهــن نویســنده، شــکل هــرنی پیــدا کرده  اســت یــا بــه عبــارت دیگــر، پرداخــت 
فنــی اثــر چگونــه اســت؟ زبــان، ســاختار روایــی و مســائلی همچــون حضــور اســتعاره و منادپــردازی در داســتان، 
در پرتــو ایــن ســؤال، مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و میــزان نزدیکــی آثــار بــه ســاختار رمانــی بررســی شده  اســت. 

2-1 پیشینه تحقیق 

ســنت نقــد داســتان و رمــان در افغانســتان، هنــوز جــوان، کم  عمــق و کــم وســعت اســت. یکــی از 
ــۀ  ــد و تکی ــد در عرصــۀ نق ــت نظریه  هــای جدی ــن کشــور، غیب ــات داســتانی در ای ــد ادبی ضعف هــای ســنت نق
ــوان انتظــار داشــت کــه  ــن فضــا منی  ت ــی نویســندگی منتقــدان اســت. در ای ــر ذوق و تاحــدودی دانــش فن آن ب
کتــاب یــا مقالــۀ مهّمــی مبتنــی بــر نقــد اجتامعــی نوشــته شده  باشــد و جســتجوهای صــورت گرفتــه در طــی ایــن 
پژوهــش بــرای یافــن اثــری کــه بــه طــور خــاص، نقــد اجتامعــی رمــان افغانســتان را در مرکــز توجــه خــود قــرار 
داده باشــد، بی  نتیجــه بوده  اســت. بــا ایــن حــال بایــد گفــت کــه ایــن تحقیــق در خــأ انجــام نشــده و متکــی بــر 

متــون منتقدانــۀ پیــش از خــود در زبــان فارســی اســت. 

در زمینــۀ بررســی ســیر پیدایــش رمــان و مســائل عــام رمــان فارســی، کتابهــای پیدایــش رمــان فارســی )باالئــی، 
13۷۷( و صدســال داستان نویســی ایــران )میرعابدینــی،13۸3(، منابعــی ارزشــمند هســتند کــه در ایــن پژوهــش 
ــران، کــم و بیــش  ــۀ نقــد اجتامعــی رمــان فارســی در ای ــاز اســتفاده شده  اســت. در زمین ــا حــد نی ــز از آنهــا ت نی
ترجمه هــا و تألیف هایــی در دســت اســت کــه پشــتیبان یــا الگــوی کار ایــن پژوهــش بوده  انــد. در زمینــه 
ــای  ــه نامه ــی ب ــران غرب ــاالت متفک ــده از مق ــر پوین ــۀ محمدجعف ــده و ترجم ــر، دو گزی ــه مهم  ت ــه، از هم نظری
ــه  ــات )گلدمــن،13۷۷( اســت ک ــر جامعه  شناســی ادبی ــده، 13۷۶( و درآمــدی ب ــات )پوین ــگ، ادبی جامعــه، فرهن
در هــر دو کتــاب، مقاله  هایــی مهــم در زمینــه نقــد جامعه  شــناختی و نقــد جامعه  شــناختی رمــان ترجمــه 
ــز  ــن، 13۷1( نی ــی ادبیات)گلدم ــوان جامعه  شناس ــا عن ــن ب ــین گلدم ــری از لوس ــاب دیگ ــده، کت ــت. پوین شده  اس
ــه و هــم در حــوزۀ نقــد عملــی بســیار راهگشــا اســت. همچنیــن  ــه نظری ترجمــه کرده  اســت کــه هــم در زمین
در کتابهــای داســتان ادبیــات و رسگذشــت اجتــامع )مســکوب، 13۷3( نوشــتۀ شــاهرخ مســکوب و کالبدشــکافی 
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رمــان فارســی )دســتغیب، 13۸3( نوشــتۀ عبدالعلــی دســتغیب، منونه هــای خوبــی از نقــد اجتامعــی رمــان فارســی 
ــد اجتامعــی  ــان فارســی نق ــد اجتامعــی رم ــاب نق ــه، کت ــن زمین ــم در ای ــق مه ــن تحقی عرضــه شده  اســت. آخری
رمــان معــارص فارســی )عســگری حســنکلو، 13۸۷( اســت کــه الگــوی بســیار خوبــی بــرای ایــن پژوهــش بــه دســت 

داده  اســت. 

ــای  ــد، در زبانه ــاص داشته  باش ــتان اختص ــان افغانس ــه رم ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــی ک ــق جامع ــون تحقی تاکن
ــه صــورت  ــه نقــد و بررســی داستان  نویســی افغانســتان، ب فارســی و انگلیســی منتــرش نشده  اســت؛ امــا در زمین
عــام، مقالــۀ لطیــف ناظمــی در شــامره  های دوم تــا چهــارم مجلــۀ هــرن بــا عنــوان »مقدمــه  ای بــر داستان  نویســی 
معــارص کشــور« )ناظمــی،13۶1( شــاید قدیم  تــر از همــه باشــد. مقالــه  ای از نــارص رهیــاب در مجلــۀ خراســان بــا 
عنــوان   »پیدایــی داســتان معــارص دری« )رهیــاب، 13۶۵( و مقالــۀ دیگــر او بــا عنــوان »بررســی داستان نویســی 
ــده در  ــتان، چاپ  ش ــر دری افغانس ــاب ن ــد دوم کت ــم« در جل ــده چهارده ــۀ اول و دوم س ــارص دری در ده مع
ــورد  ــۀ رهن ــتند. مقال ــتان هس ــی افغانس ــۀ رمان  نویس ــم در زمین ــای مه ــز از مقاله  ه ــاب،13۸۰( نی ــاور )رهی پیش
ــاب،13۸۲(  ــورد زری ــه« در شــامره  های دوم و ســوم فصلنامــۀ خــط ســوم )رهن ــوان »خمســۀ اولی ــا عن ــاب ب زری
ــز  ــخ داستان  نویســی افغانســتان پرداخته  اســت نی ــن تاری ــاه آغازی ــان و ســه داســتان کوت ــه بررســی دو رم ــه ب ک

ــد.  ــن پژوهــش بوده  ان ارزشــمند و درخــور اســتفاده در ای

ــای  ــت، نقده ــن بوده  اس ــون خیراملوجودی ــه تاکن ــتان آنچ ــی افغانس ــان فارس ــی رم ــد اجتامع ــۀ نق در زمین
ــان و  ــر فرهنگی ــران، زیرنظ ــه در ای ــت ک ــت اس ــار و روای ــوم، فرخ ــط س ــای در دری، خ ــده در مجله  ه منترشش
نویســندگان افغانســتانی در مؤسســه  های »در دری« و »خانــه ادبیــات افغانســتان« منتــرش می  شــود. ایــن 
نقدهــا مبتنــی بــر نظریــۀ خاصــی نیســتند امــا در آنهــا اشــاراتی بــه مســائل اجتامعــی وجــوددارد. نزدیک  تریــن 
ــوان »رمان  نویســی در  ــا عن ــۀ محمدحســین محمــدی ب ــن رســاله، مقال ــه موضــوع پژوهــش ای ــۀ موجــود ب مقال
افغانســتان« در شــامرۀ پنجــم فصلنامــه ُدّر دری )محمــدی،13۷۷( اســت. نویســندۀ ایــن مقالــه، عــالوه بــر مــرور 
ــی از  ــی نویســندگان و رمان  هــا، تحلیل  های ــا ســال 13۷۷ و معرف ــاز ت ــد رمان  نویســی افغانســتان از آغ ــی رون کل

ــه دســت داده  اســت.  ــامع در رمان  نویســی افغانســتان ب ــت اجت ــر وضعی تأثی

در حــوزۀ کتــاب نیــز اثــری کــه بــه طــور خــاص، رمــان افغانســتان را بررســی کرده  باشــد یــا بــه نقــد اجتامعــی 
ــات  ــه ادبی ــوط ب ــای مرب ــه در کتابه ــت. البت ــت نیس ــد، در دس ــاص داشته  باش ــتان اختص ــی افغانس ــان فارس رم
داســتانی، مطالبــی دربــارۀ ارتبــاط اوضــاع اجتامعــی بــا رمــان افغانســتان آمده  اســت. از نظــر زمانــی کتــاب نــر 
دری افغانســتان )رضــوی غزنــوی،13۵۷( کــه توســط بنیــاد فرهنــگ ایــران چــاپ شــد، اولویــت دارد. در ایــن کتاب، 
ــان افغانســتان معرفــی شده  اســت.  ــاه و رم ــا داســتانهای کوت ــر دری افغانســتان، عمدت ــوان بررســی ن تحــت عن
ــاب، پایان  نامــۀ تحصیلــی دکــرت علــی رضــوی غزنــوی در دانشــگاه تهــران بوده  اســت. نویســنده، بیشــرت  ــن کت ای
بــر مطالعــۀ زبــان و مختصــات نــر فارســی دری افغانســتان مترکــز داشــته و داســتان  ها بیشــرت بــه عنــوان مــواد 
اولیــۀ تحقیــق مــورد اســتفاده قرارگرفته  انــد و از ایــن حیــث کــه داســتان هســتند، بررســی نشــده  اند. پــس از آن، 
ــر،  ــر مختصــات ن ــر دری افغانســتان )خدای  نظــر، 13۶۰( منتــرش شده  اســت کــه عــالوه ب ــر ن ــاب نگرشــی ب کت

ــز پرداخته  اســت.  ــل تعــدادی از داســتان  های افغانســتان نی ــه تحلی کــم و بیــش ب

کتــاب نخســتین داســتانهای معــارص دری )بیــژن، 13۶۷( نوشــتۀ فریــد بیــژن، اولیــن کتابــی اســت کــه فقــط 
بــه بررســی داستان  نویســی افغانســتان اختصــاص یافته  اســت. البتــه در ایــن کتــاب خــربی از نقــد نیســت و بیشــرت 
بررســی تاریــخ ادبیاتــی مطمــح نظــر نویســنده بوده  اســت. مــن کامــل یــا خالصــه برخــی رمانهایــی کــه اکنــون 
نایــاب هســتند، در ایــن کتــاب گــردآوری شده  اســت و از ایــن نظــر، ایــن کتــاب اهمیــت زیــادی دارد. داســتانها 
ــای  ــه  ای از نقده ــی( مجموع ــتعار گل  کوه ــام مس ــا ن ــری ) ب ــین فخ ــتۀ حس ــری، 13۷۹( نوش ــا )فخ و دیدگاهه
نویســنده بــر داســتانهای کوتــاه و بلنــد افغانســتان اســت کــه از نظــر مترکــز بــر نقــد داســتان، از حســن تقــدم 

ــخ رمان  نویســی افغانســتان پرداخته  اســت.  ــه بررســی تاری برخــوردار اســت و در بخشــی از آن ب
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ســپیده  دم داستان نویســی افغانســتان )رهیــاب، 13۸3( نوشــتۀ نــارص رهیــاب، داســتانها و رمانهــای منتــرش 
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــی کرده  اس ــد و بررس ــتان را نق ــی افغانس ــخ داستان  نویس ــی تاری ــال ابتدای ــت س ــده در بیس ش
ــتان  ــوم افغانس ــی عل ــو اکادم ــال عض ــود قب ــته و خ ــی داش ــول داستان  نویس ــا اص ــق ب ــنایی عمی ــنده، آش نویس
ــک از  ــورد هری ــاب، برخــوردار از ارزش علمــی اســت و نقدهــا و تحلیل  هــای آن چــه در م ــن کت بوده  اســت، ای
آثــار داســتانی و چــه درمــورد تــک تــک داســتانها، عمیــق و مبتنــی بــر اصــول تحقیــق علمــی اســت. دو کتــاب 
ــتان  ــی افغانس ــی داستان  نویس ــخ تحلیل ــدی، 13۸۵( و تاری ــتان )محم ــی افغانس ــگ داستان  نویس ــمند فرهن ارزش
ــای نوشــته شــده  ــن کتابه ــن و کاملرتی ــخ، بهرتی ــن تاری ــا ای )محمــدی، 13۸۸( نوشــتۀ محمدحســین محمــدی، ت
در مــورد داستان  نویســی افغانســتان هســتند. کتــاب فرهنــگ داستان  نویســی، تقریبــا متــام داســتان  ها و 
ــع  ــک منب ــت و ی ــی کرده  اس ــرصاً معرف ــی مخت ــورت الفبای ــه ص ــال 13۸۴ را ب ــا س ــتان ت ــان افغانس داستان  نویس
ــی  ــخ ادبیات ــای تاری ــیوۀ کتابه ــه ش ــز، ب ــی نی ــخ تحلیل ــد اول تاری ــود. جل ــوب می  ش ــه محس ــن زمین ــل در ای کام
ــر  ــران، نوشــته شــده و عــالوه ب ــو ای ــی شــعر ن ــخ تحلیل ــا تاری ــران ی ــر همچــون صدســال داستان  نویســی ای اخی
ــز در آن درج شده  اســت  ــل کوتاهــی از داســتانهای مهــم نی بررســی ســیر تاریخــی داستان  نویســی، نقــد و تحلی
ــادری،  ــتان )ق ــی در افغانس ــد داستان  نویس ــی رون ــاب بررس ــود. کت ــک می  ش ــی نزدی ــد اجتامع ــه نق ــه گاه ب ک
13۸۷( نوشــتۀ حمیــرا قــادری در واقــع، برداشــت  هایی از دو کتــاب ســپیده  دم داستان  نویســی افغانســتان 
)رهیــاب، 13۸3( و پیشــینۀ داستان  نویســی در هــرات )منیــر، 13۷۹( بعــالوۀ نقــد و بررســی های نویســنده 
درمــورد داستان نویســی هــرات اســت. ارزش ایــن کتــاب- کــه پایان  نامــۀ تحصیلــی نویســنده در دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی اســت- در قســمت معرفــی و نقــد وبررســی داســتانهای نویســندگان هــرات اســت. آخریــن پژوهــش 
مهــم در زمینــة بررســی داستان  نویســی افغانســتان، رســالة دکــرتای فریــد بیــژن در دانشــگاه مونــاش اســرتالیا بــا 
عنــوان پیدایــش و پیرشفــت داســتان مــدرن در افغانستان1اســت. در ایــن پژوهــش، داستان  نویســی افغانســتان از 
منظــر تحــول ژانرهــای داســتانی مــورد بررســی قــرار گرفته  اســت و مثــال تاریــخ پیدایــش و تحــول داســتان کوتــاه، 

ــه بررســی شده  اســت.  ــه طــور جداگان ــان ب ــت( و رم ــان کوتاه)نوول رم

3-1 سؤال  های اصلی تحقیق

زمینه  هــا و عوامــل تکویــن رمــان اجتامعــی افغانســتان باتوجــه بــه تحــوالت اجتامعــی و ادبــی ایــن . 1
کشــور کدامنــد؟

تأثیــر و تأثــر متقابــل رمــان و جامعــه افغانســتان) بــا تأکیــد بــر رمان  هــای منتخــب( بیشــرت در چــه . ۲
ــت؟ ــی اس زمینه  های

ــه . 3 ــی چگون ــر فّن ــب( از نظ ــای منتخ ــر رمان  ه ــد ب ــا تأکی ــتان )ب ــی افغانس ــان اجتامع ــول رم ــیر تح س
؟ بوده  اســت 

مهم  ترین درومنایه  های اجتامعی رمان  های منتخب و آبشخورهای شکل دهندۀ آنها کدامند؟. ۴

سیر تحوالت رمان اجتامعی افغانستان از نظرگاه مکتبها و سبکهای ادبی چگونه بوده  است؟. ۵

4-1 فرضیه  ها

تحــوالت سیاســی و اجتامعــی افغانســتان بعــد از جنبــش مرشوطــه و آشــنایی نویســندگان ایــن کشــور . 1
ــد غــرب و همچنیــن تســلط مارکسیســم در افغانســتان و پیامدهــای آن از  ــا فرهنــگ و متــدن جدی ب

عوامــل پیدایــش رمــان اجتامعــی در افغانســتان اســت.

 Bezhan, Faridullah, the emergence and development of modern fiction in Afghanistan, A Thesis submitted in  - 1

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, School of languages, cultures and linguis-

۲۰۰۲ ,tics, Monash University
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رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان مســائل جامعــه را انعــکاس داده و تحــت تأثیــر تحــوالت اجتــامع، . ۲
از نظــر ســاخت و درومنایــه متحــول شده  اســت. رمــان، بیشــرت بــر جوانــان تحصیلکــرده تأثیــر فکــری 
و فرهنگــی گذاشته  اســت کــه البتــه بــه دلیــل کم  شــامر بــودن افــراد باســواد وتحصیل  کــرده و پاییــن 
بــودن شــامرگان کتاب  هــا و نفــوذ انــواع دیگــر ادبــی همچــون شــعر، ایــن تأثیرگــذاری در مقیــاس کل 

ــاد نبوده  اســت. ــدان زی جامعــه چن

در افغانســتان رمــان اجتامعــی بــه نســبت ســایر انــواع رمــان رواج گســرتده  تری داشته  اســت، . 3
ــا دهــۀ شــصت شمســی پیرشفــت و تحــول چندانــی  ــی ت اگرچــه همیــن نــوع رمــان هــم از نظــر فّن
نداشته  اســت. طــی دهــۀ شــصت و هفتــاد، رمــان اجتامعــی بــه ســوی پیچیدگــی بیشــرت و اســتفاده از 

ــدا کرده  اســت.  ــی ســوق پی ــد ادب ــب جدی ــر مکات ــی ب ــد مبتن ــک هــای روزآم تکنی

در آغــاز فقــر، عقــب ماندگــی اجتامعــی و فرهنگــی، توســعه و پیرشفــت و مســائلی چــون حقــوق زنان، . ۴
مهمرتیــن درومنایــه هــای رمــان در افغانســتان بودنــد اّمــا بــا گــذر زمــان، درومنایه  هــای مارکسیســتی 
چــون تبلیــغ انقــالب کارگــری، پیــروزی نهایی رنجــربان و زحمتکشــان و محکومیــت فئوداالن اســتثامرگر 
وارد رمــان اجتامعــی شــد. جنــگ و آوارگــی و گسســت  های اجتامعــی حاصــل از آن، حقــوق بــرش و 
تبعیــض نــژادی از دیگــر درومنایه  هــای مهــم رمــان دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی اســت. بــه طــور 
ــگ  ــن، ســنت و فرهن ــی فارســی افغانســتان، دی ــان اجتامع ــی آبشــخورهای کالن درومنایه  هــای رم کل

ملــی، فرهنــگ جدیــد غــرب و ایدئولــوژی مارکسیســتی می  باشــند.

بــه دلیــل کنــدی تحــوالت در کل جامعــه و بخصــوص پاییــن بــودن تعــداد باســوادان و تحصیل  کــردگان . ۵
ــذا رمــان اجتامعــی  ــه کنــدی صــورت گرفته  اســت ل ــی در افغانســتان ب در جامعــه، دگرگونی  هــای ادب
بیشــرت تحــت ســیطرۀ رئالیســم- خــواه سوسیالیســتی و خــواه رئالیســم بومــی- ملــی یــا دینــی – باقــی 
مانده اســت و اخیــرا مؤلفــه هایــی از ادبیــات سمبلیســتی، مدرنیســتی و گاه رئالیســم جادویــی در آن 

ــود.  ــده می  ش دی

5-1 اهداف

نقد و تحلیل برجسته ترین رمانهای معارص افغانستان از منظر نقد اجتامعی. 1

ــرای طــرح مســائل جامعــه و . ۲ ــزد رمــان نویســان افغانســتان ب معرفــی جهــان نگری هــای عمــده در ن
ارائــه راه حــل آنهــا

بررسی تأثیر و تأثر متقابل رمان و جامعۀ افغانستان و عوامل قوت و ضعف آن. 3

افزودن بر غنای ادبیات پژوهشی در حوزه نقد رمان فارسی افغانستان. ۴

6-1 رضورت  ها

رمان  نویســی افغانســتان اکنــون بــه صدســالگی خــود نزدیــک می  شــود و باوجــود ارتبــاط قــوی رمــان فارســی 
بــا مســائل اجتامعــی و وجــود ظرفیــت نقــد و بررســی و تأمــل جامعه  شــناختی درایــن نــوع ادبــی، تاکنــون هیــچ 
ــان افغانســتان منتــرش نشده  اســت.  ــان فارســی، در مــورد نقــد اجتامعــی رم ــه زب ــۀ پژوهشــی ب ــا مقال ــاب ی کت
بایــد گفــت ســنت نقــد رمــان و داســتان در افغانســتان بــه طــور کلــی ضعیــف اســت و نقــد اجتامعــی رمــان و 
داســتان آن، بــه کلــی مغفــول مانده  اســت. نقــد اجتامعــی رمــان، مــا را بــا بخشــی از ارزشــهای ایــن نــوع مهــم 
ــی هــرن رمــان فارســی در افغانســتان  ــدی فــراروی ترقــی و تعال ــد افق  هــای جدی ــد و می  توان ــی آشــنا می  کن ادب
بگشــاید. ایــن پژوهــش، عــالوه بــر نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان، تــالش کرده  اســت تــا الگویــی بــرای 
مطالعــه و تحقیــق در رمــان افغانســتان ارائــه دهــد و بخشــی از خــأ موجــود در تحقیقــات ادبــی معــارص در 
مــورد افغانســتان را پـُـر کنــد. ایــن پژوهــش همچنیــن در جهــت گســرتش شــناخت از ادبیــات فارســی افغانســتان 
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در نــزد همزبانــان ایرانــی و افــزودن بــه عمــق آگاهــی نســبت بــه جامعــه و ادبیــات افغانســتان مفیــد و بلکــه 
رضوری اســت.

7-1 روش و مراحل تحقیق

ــی و  ــن بررس ــش، ضم ــداف پژوه ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــی اس ــی- تحلیل ــش، توصیف ــن پژوه روش ای
مطالعــۀ کلــی رمان  هــای فارســی افغانســتان، چهــار رمــان از دوره  هــای مهــم رمان  نویســی افغانســتان بــر اســاس 
معیارهــای مشــخص، بــرای نقــد و تحلیــل از دیــدگاه نقــد اجتامعــی انتخــاب شــده  اند. البتــه چهارچــوب نظــری 
ــری  ــور نظ ــا مح ــت؛ ام ــناختی اس ــد جامعه  ش ــم نق ــای مه ــر نظریه  ه ــی ب ــت و مبتن ــی اس ــاله، تلفیق ــن رس ای
پژوهــش، بــر آرا و نظرهــای ُجــرج لــوکاچ و لوســین گلدمــن اســتوار اســت. در ایــن بــاره در بخــش بعــدی همیــن 

ــت. ــرتی داده شده  اس ــح بیش ــل، توضی فص

ــن  ــه ای ــه  ای و نگرش  ســنجی بوده  اســت؛ ب ــه و اســتقصای کتابخان ــات، مطالع ــردآوری اطالع ــزار گ روش و اب
ــندگان و  ــا نویس ــو ب ــا و ... گفتگ ــایت  ها و وبالگ  ه ــا، س ــا، مقاله  ه ــتفاده از کتاب  ه ــر اس ــالوه ب ــه ع ــی ک معن
منتقــدان آشــنا بــه ادبیــات افغانســتان و نظرســنجی و مشــورت  خواهی از آنــان نیــز انجــام شده  اســت. مثــل هــر 
پژوهــش دیگــر در زمینــۀ افغانســتان، مشــکل کمبــود منابــع و دسرتســی ســخت بــه منابــع انــدک موجــود، ســیر 

پیرشفــت پژوهــش را بســیار دشــوار و کنــد می  کــرد. مراحــل انجــام ایــن پژوهــش بدیــن صــورت بوده  اســت: 

ــن  ــا ای ــط ب ــاله  های مرتب ــی و رس ــد اجتامع ــۀ نق ــه نظری ــوط ب ــای مرب ــۀ کتابه ــردآوری و مطالع 1-۷-1 گ
ــق ــری تحقی ــوب نظ ــن چهارچ ــوع و تدوی موض

۲-۷-1 گردآوری و مطالعۀ کتابها و مقاالت مربوط به نقد و بررسی ادبیات داستانی افغانستان

ــز  ــی و نی ــان اجتامع ــوالت رم ــناخت تح ــور ش ــه منظ ــتان ب ــای افغانس ــۀ رمان  ه ــردآوری و مطالع 3-۷-1 گ
ــن رســاله ــرای نقــد در ای ــا ب انتخــاب آنه

ــای  ــان در بخش  ه ــر آن ــب نظ ــتان و کس ــندگان افغانس ــدان و نویس ــا منق ــگاری ب ــو و نامه  ن ۴-۷-1 گفتگ
گوناگــون پژوهــش؛ بخصــوص در زمینــه انتخــاب چهــار رمــان از میــان متــام رمان  هــای فارســی افغانســتان بــرای 

نقــد در ایــن رســاله

ــر  ــده ب ــای برگزی ــد رمان  ه ــاله و نق ــف رس ــای مختل ــب فصل  ه ــده در قال ــه ش ــب تهی ــن مطال ۵-۷-1 تدوی
ــا چهارچــوب نظــری تحقیــق ایــن رســاله. اســاس الگــوی متناســب ب

8-1 الگوی نقد جامعه  شناختی رمان در این رساله

می  دانیــم آنچــه ســبب متایــز نقــد جامعه  شــناختی از دیگــر شــیوه  های نقــد ادبــی می  شــود، اعتقــاد بــه ایــن 
نظریــه اســت کــه در آفرینــش هــرنی، یــک فــرد بــه تنهایــی مــورد نظــر نیســت؛ بلکــه اثــر، بیــان نوعــی آگاهــی 
ــواع دیگــر  ــا ان جمعــی اســت )نیکوبخــت و عســگری حســنکلو، 13۸۷(. رشح مفصــل تفــاوت نقــد اجتامعــی ب
ــد جامعه  شــناختی مطــرح هســتند، در فصــل  ــه در بســرت نق ــی ک ــد و بنیان  هــای نظــری و رویکردهــای اصل نق
دوم ارائــه شده  اســت؛ امــا بــرای اینکــه درک بهــرتی از ســاختار الگــوی نقــد رمــان در ایــن پژوهــش، بــه دســت 
داده  شــود، مختــرصاً اشــاره می  شــود کــه نقــد جامعه  شــناختی، دو رویکــرد عمــده دارد: 1- نگاهــی کــه ادبیــات 
ــردازد  ــی می  پ ــار ادب ــع و مــرصف آث ــد، توزی ــد تولی ــه بررســی فرآین ــدارد و در آن ب ــه  ای اقتصــادی می  پن را مقول
و مناینــدۀ عمــدۀ آن روبــر اســکارپیت اســت )گلدمــن، 13۷۷، ص ۶۵(. ۲- رویکــرد دیگــری کــه »جامعه  شناســی 
ــردازان عمــدۀ آن هســتند،  ــوکاچ و لوســین گلدمــن، نظریه  پ ــده می  شــود و کســانی چــون جــورج ل ــی« نامی ادب
ــد دارد.  ــی تأکی ــر ادب ــه و اث ــان جامع ــاط می ــراری ارتب ــر و ســپس برق ــی اث ــل و تفســیر جنبه  هــای ادب ــر تحلی ب
ــا آن  ــات و م ــم ادبی ــه عل ــوط ب ــت مرب ــی اس ــی، روش ــی ادب ــرد دوم معتقدند:»جامعه  شناس ــذاران رویک پایه  گ
را علــم تاریخــی- جامعه  شــناختی ادبیــات تعریــف می  کنیــم« )کوهلــر، 13۷۷، ص ۲3۶(. لوســین گلدمــن، 
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مهم  تریــن نظریه  پــرداز رویکــرد دوم، اثــر ادبــی را بیــان نوعــی جهان  نگــری می  دانــد و جهان  نگــری را نیــز 
دیدگاهــی منســجم و یکپارچــه دربــارۀ مجموعــۀ واقعیــت تعریــف می  کنــد کــه نــه یــک نظــرگاِه فــردی، بلکــه 
ــروِز »بیشــینۀ  دســتگاه فکــری گروهــی از انسان  هاســت و نویســنده محتمــال در بیــان ایــن دســتگاه فکــری و بُ

آگاهــی ممکــن گــروه اجتامعــی«، از دیگــر اعضــای گــروه، تواناتــر اســت )ایوتادیــه،13۷۷، ص 1۰۹(. 

گلدمــن، بــرای بررســی جامعه  شــناختی اثــر ادبــی، دو ســطح پژوهشــی را کــه منتقــد بایــد از هــم 
ــن  ــه در ای ــیر؛ ک ــد( : 1- تفس ــم می  آمیزن ــش در ه ــان پژوه ــت)اگرچه در جری ــن کرده  اس ــخیص  دهد، روش تش
مرحلــه، منتقــد بایــد معنــای ویــژۀ درونــی اثــر یــا ســاختار معنــادار اثــر را دریابــد و بتوانــد توضیــح دهــد.۲-

ترشیــح؛ کــه در ایــن مرحلــه منتقــد بــه دنبــال ایجــاد ارتبــاط میــان الگــوی ســاختاری ســازندۀ معنــای اثــر، بــا 
ــناختِی  ــِل زیبایی  ش ــر، »تحلی ــارت دیگ ــه عب ــن،13۷۷، ص ۶۷-۷۲(. ب ــت )گلدم ــی اس ــدۀ جمع آفرینن
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ــدگاه  ــد دی ــان نگــری و نق ــل جه تحلی
ــنده ــی نویس اجتامع

جدول) 1-1( الگوی روش نقد رمان در این رساله

ــه عامل  هــای اجتامعــی، اقتصــادی  ــر را آشــکار می  ســازد و ســپس، منتقــد آن را ب ــِی اث ــاِی عین درونــی، معن
ــا  ــد رمان  ه ــای نق ــرد دوم، مبن ــاله، رویک ــن رس ــا(. در ای ــه، هامنج ــد« )ایوتادی ــد می  ده ــه پیون ــی زمان و فرهنگ
ــر ادبــی  ــط اث ــح رواب ــرای توضی ــز ب ــوده، آموزه  هــای رویکــرد اول نی ــه هرجــا کــه الزم ب قــرار گرفته  اســت و البت
ــی  ــگاه طبقات ــدا خاســتگاه و پای ــر، ابت ــی اث ــی کــه ضمــن معرف ــن معن ــق شده  اســت؛ بدی ــا آن تلفی ــامع ب و اجت
نویســنده، تبییــن شده  اســت و ســپس بــا توجــه بــه پــس زمینــۀ تاریخــی- اجتامعــی زمانــۀ بازگوشــده در رمــان و 
زمــان تألیــف و بررســی عنــارص شــکلی و محتوایــی آن، از جملــه منادهــا کــه بــه درک معنــای اثــر کمــک می  کنــد، 
تــالش شده  اســت معنــای درونــی و ویــژۀ اثــر، توضیــح داده شــود و بــه مــوازات آن، روابــط رمــان بــا ســاختارهای 
اجتامعــی، ترشیــح شــود و از خــالل متــام اینهــا، جهان  نگــری حاکــم بــر ذهنیــت نویســنده، درک، تبییــن و ترشیــح 
شــود. شایســتۀ یــادآوری اســت کــه کاربســت ایــن رویکــرد در نقــد رمــان فارســی ایــران توســط کســانی چــون 
محمــد غــالم )غــالم، 13۸3( و عســگر عســگری حســنکلو )عســگری حســنکلو،13۸۵( نشــان داده  اســت کــه نقــد 
ــه را دارد.  ــا جامع ــاط آن ب ــی ارتب ــی و بررس ــان فارس ــد رم ــل و نق ــرای تحلی ــای الزم ب ــناختی، ابزاره جامعه  ش
ــد.  ــان می  ده ــو وار نش ــه و الگ ــورت خالص ــه ص ــان را ب ــر رم ــد ه ــش در نق ــن پژوه ــدول )1-1( روش کار ای ج
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ســاختار ایــن الگــو مبتنــی بــر چهارچــوب نظــری پژوهش-کــه در فصــل دوم رشح داده شده  اســت- و بــا توجــه 
ــران،  ــة نقــد جامعه  شــناختی رمــان فارســی در ای ــه یافته  هــای حاصــل از روش کار پژوهشــگران دیگــر در زمین ب

ــت.  ــی شده  اس طراح

هســته و محــور بررســی  های مــا در نقــد جامعه  شــناختی، شــخصیت داســتانی اســت و از خــالل توجــه بــه 
شــخصیت  پردازی اســت کــه شــناخت جهــان ذهنــی نویســنده و برقــراری ارتبــاط میــان جهــان واقعــی جامعــه بــا 
جهــان تخیلــی اثــر ادبــی امکان  پذیــر می  گــردد. از ســوی دیگــر درک و فهــم درومنایــۀ اثــر ادبــی در درک معنــای 
ــان، هرکــدام از  ــن می ــر اســت. در ای ــی بســیار مؤث ــر ادب ــی اث ــان تخیل ــر و شــناخت شــخصیت  ها و جه ــی اث کل
عنــارص دیگــر داســتانی و ادبــی- ماننــد منادپــردازی- کــه بــه درک و فهــم بهــرت درومنایــه کمــک می  کنــد، تحلیــل 

ــده  اند. ــی ش و بررس

1-8-1 شخصیت

ــز در نقــد جامعه  شــناختی، شــخصیت باشــد. یکــی  ــان عنــارص رمــان و نی شــاید اساســی  ترین عنــرص در می
ــالت و  ــز و متای ــۀ غرای ــت از مجموع ــارت اس ــخصیت عب ــت: »ش ــن اس ــخصیت چنی ــرص ش ــا از عن از تعریف  ه
صفــات و عــادات فــردی یعنــی مجموعــۀ کیفیــات عــادی و معنــوی و اخالقــی کــه حاصــل عمــل مشــرتک طبیعــت 
ــد و وی  ــوه می  کنن ــار فــرد جل ــار و رفت ــی و اکتســابی اســت کــه در کــردار و گفت اساســی و اختصاصــات موروث
را از دیگــر افــراد متامیــز می  ســازند« )یونســی، 13۸۲، ص۲۸۹(. ویرجینیــا وولــف دربــارۀ اهمیــت شــخصیت در 
ــا شــخصیت اســت و فقــط بــرای طــرح و ترســیم  رمــان می  گویــد: »مــن معتقــدم رسوکار همــۀ رمانها...فقــط ب
ــوت، ١٣٨٠، ص  ــل از آل ــه نق ــد« ) ب ــرورش داده  ان ــد و پ ــب داســتان را طــرح افکنده  ان ــه قال شــخصیت اســت ک
ــدارد مگــر اینکــه از طریــق  ــه  ای در رمــان وجــود ن ــز معتقــد اســت: » اندیشــه و نظری ٥٠٣(. ژان  پــل ســارتر نی
روابــط شــخصیت  ها بــا یکدیگــر بیــان شده  باشــد« )ســارتر، ١٣٧٠، ص٩١-۹۲(. شــخصیت یکــی از عنــارص اصلــی 
ــه  ــا عنــارص دیگــر، منتهــی ب ــاط ب ــد و ارتب شــکل دهنــدۀ ســاختار رمــان اســت و تحلیــل و بررســی آن، در پیون

ــی، 13۸۶، ص1۵۵(. ــود )نرصاصفهان ــان می  ش ــاختار رم ــناخت س ش

از ديــدگاه جامعه  شــنايس رمــان، شــخصيت، در مجموعــة بــزرگ و كليــت وســيعي قــرار مي  گــرد كــه 
مي  توانيــم از آن بــه جامعــة رمــان تعبركنيــم. شــخصيت رمــان در درون ايــن كليــت اســت كــه بــا عنــارص ديگــر 
ــر  ــان، نظ ــي محقق ــر برخ ــازد. »از نظ ــرار مي  س ــل برق ــه  اي متقاب ــده، رابط ــنده و خوانن ــا نويس ــز ب ــان و ني رم
جــورج لــوكاچ، شــخصيت، ماننــد متامــي جهــان رمــان، در تســلط نويســنده اســت و از خويــش، هيــچ توانايــي 
در صحنــة رمــان مني  توانــد نشــان دهــد؛ مگــر بــا ارادة نويســنده. گلدمــن در شــخصيت رمــان، مناينــدة گــروه يــا 
طبقــة اجتامعــي بــودن را مي  بينــد و باختــن، بــراي شــخصيت رمــان، اســتقالل و فعاليــت آزادانــه قائــل مي  شــود 
و تســلط نويســنده بــر شــخصيت را باعــث محدودشــدن عرصــة مكاملــه در رمــان مي  شــامرد. آنچــه در همــة ايــن 
رويكردهــا بــه وضــوح عيــان اســت؛ اهميتــي اســت كــه شــخصيت و شــخصيت  پردازي در نقــد جامعه  شــناختي 
رمــان دارد« )عســگری حســنکلو، 13۸۵، ص11۲(. رشح مفصل  تــر جایــگاه شــخصیت در نقــد جامعه  شــناختی در 

بخــش پایانــی از فصــل دوم همیــن پژوهــش ارائــه شده  اســت.

2-8-1 درومنایه

درومنایــه)theme(، اصطــالح مهمــی در ادبیــات داســتانی اســت. تعریــف مشــهور و کوتــاه رایــج در میــان 
داستان  نویســان و نقدنویســان فارســی  زبان ایــن اســت کــه درومنایــه، فکــر اصلــی و مســلط در اثــر ادبــی اســت. 
ــا  ــه، فکــر اصلــی و مســلط در هــر اثــری اســت، خــط ی ــر از ایــن قــرار اســت: »درون  مای امــا تعاریــف مفصل  ت
رشــته  ای کــه در خــالل اثــر کشــیده می  شــود و اوضــاع و موقعیت  هــای داســتان را به  هــم پیونــد می  دهــد. بــه 
بیانــی دیگــر، درومنایــه را بــه عنــوان فکــر و اندیشــة حاکمــی تعریــف کرده  انــد کــه نویســنده در داســتان اعــامل 
ــی نویســنده  اش  ــری و ادراک ــت فک ــری، جه ــه هــر اث ــد درومنای ــه می  گوین ــت اســت ک ــن جه ــه همی ــد، ب می  کن
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ــک  ــه را ی ــز، درومنای ــز/ آبرام ــی ایربم ــگ اصطالحــات ادب ــي،13۸۵، ص1۷۴(. فرهن را نشــان می  دهــد« )مرصادق
»نگــرش کلــی« دانسته  اســت کــه اغلــب ضمنــی و غیررصیــح اســت:» درومنایــه، اصطالحــی اســت کــه بــه یــک 
نگــرش کلــی تلویحــی یــا ترصیــح شــده اطــالق می  گــردد کــه هــدف از طــرح اثــر تخیلــی، گنجانــدن و برانگیزاننــده 
ســاخن آن، بــرای خواننــده اســت... متــام آثــار پرمایــه و بامحتــوا... درومنایــه  ای ضمنــی دارنــد کــه در معانــی و 
ــه، از  ــح درومنای ــف و ترشی ــز، 13۸۴، ص۲11(. کش ــد...« )ایربم ــود می  یاب ــم و من ــده، تجس ــن یابن ــر تکوی تصاوی
دشــوارترین کارهــا در تحلیــل ادبــی اســت، زیــرا »کشــف درومنایــه یــا معانــی یــک اثــر، مســتلزم ایجــاد ارتبــاط 
ــه از  ــی ک ــی تعاریف ــل لغزندگ ــه دلی ــن ب ــرون آن اســت« )اســکولز، 13۸۷، ص۲۲(. همچنی ــان بی ــر و جه ــن اث بی
عنــارص داســتانی ارائــه می  شــود، مرزبنــدی میــان درون  مایــه و عنــارصی ماننــد بن  مایــه، دچــار خدشــه می  شــود. 
ــه را در  ــه و بن  مای ــوم درون  مای ــی مفه ــف...« درآمیختگ ــه: تعاری ــة »بن  مای ــب، در مقال ــد پارسانس ــرت محم دک

ــار آموزشــی داســتان و نقــد داســتان نشــان داده و ترشیــح کرده  است)پارسانســب،13۸۸،ص ۹و1۰(.  برخــی آث

ــی هــر داســتان  ــر شــخصیت اصل ــق تفســیر و تعبی ــری را از طری ــة هــر اث ــوان درومنای اغلــب اوقــات، می  ت
ــالت شــخصیت  های داســتان  ــکار و عواطــف و تخی ــرا نویســندگان گاهــی درومنایه  هــا را در اف تشــخیص داد؛ زی
ــة  ــه درومنای ــتان، ب ــوع داس ــد موض ــالت و برآین ــکار و تخی ــن اف ــیر ای ــق تفس ــده از طری ــد و خوانن می  گنجانن
ــده بیشــرت  ــر خوانن ــرش ب ــه شــود، تأثی ــر ارائ ــر رصیح  ت ــر و غی ــه، ظریف  ت ــرد و هرچــه درومنای ــی می  ب داســتان پ

ــي، 13۸۵، ص1۸۲- 1۸3(. ــت )مرصادق اس

9-1 معیارها و دالیل انتخاب رمان  ها برای نقد و بررسی در این پژوهش

در ایــن تحقیــق چهــار رمــان از میــان رمان  هــای فارســی افغانســتان برگزیــده و نقــد و بررســی شــد. رمانهــای 
منتخــب ایــن رســاله عبارتنــد از: 1- تصویــر عــربت )محمــد عبدالقــادر افنــدی،13۰۰( ۲- حــق خدا،حــق همســایه 
)بــربک ارغنــد،13۶۵( 3- شــوکران در ســاتگین رسخ )حســین فخــری، 13۷۸( ۴-  هزارخانــه خــواب و اختنــاق )عتیق 
رحیمــی، 13۸1(. در ایــن پژوهــش بنــای کار بــر آن بوده  اســت کــه از رهگــذر نقــد و بررســی ایــن چهــار رمــان 

برگزیــده، رمــان فارســی افغانســتان در چارچــوب نظریه  هــای جامعه  شناســی ادبــی، تحلیــل و بررســی گــردد.

پیــش از اینکــه در مــورد معیارهــا توضیــح داده  شــود، ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه در آغــاز، مبنــای 
ــدی،  ــر بخصــوص محمدحســین محم ــدی ارائه  شــده از ســوی پژوهشــگران دیگ ــن پژوهــش، دوره  بن وســعت ای
نویســنده و منتقــد افغانســتانی، بــود کــه تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان را بــه هشــت دوره تقســیم کرده  انــد. 
بنابرایــن باتوجــه بــه محدودیت  هــای زمــان و امکانــات، یــک رمــان از هریــک از دوره  هــا انتخــاب و قــرار شــد 

هشــت رمــان از هشــت دورة متفــاوت تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان نقــد و بررســی شــود. 

امــا در جریــان تحقیــق، ضعــف پایه  هــای اســتداللی دوره  بنــدی هــای ارائــه شــده در پژوهش  هــای دیگــر یــا 
عــدم تناســب آنهــا بــا اهــداف ایــن پژوهــش، روشــن شــد و بنابــر یافته  هــای ایــن پژوهــش، تاریــخ داستان  نویســی 
افغانســتان بــه چهــار دوره تقســیم   شــد کــه البتــه رشح پیرشفــت کار در فصــل ســوم ارائــه شده  اســت. بــا درنظــر 
ــم گرفته  شــد کــه  ــات، در ســمینار اول، تصمی ــه محدودیــت زمــان و امکان ــا توجــه ب ــدی و ب ــن دوره  بن گرفــن ای
یــک رمــان از هریــک از چهــار دورة تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان انتخــاب و نقــد و بررســی شــود و بنابرایــن 

تعــداد کل رمان  هــای نقــد شــده از هشــت بــه چهــار کاهــش یافــت.

معیارهای انتخاب این آثار عمدتا این موارد بوده  است:

هــر کــدام از رمان  هــا، از یکــی از دوره  هــای رمان  نویســی افغانســتان انتخــاب شــده  اند و در آن دورۀ . 1
مشــخص، صبغــۀ اجتامعــی برجســته  ای دارنــد؛

ایــن آثــار در دورۀ خاصــی از تاریــخ رمان  نویســی افغانســتان، دارای بیشــرتین معیارهــای رمان  نویســی . ۲
شــناخته شــده  اند.
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ــی و کتابخــوان افغانســتان و در کتاب  هــای . 3 ــان قــرش فرهنگــی و ادب ــد و داوری در می ــان نق در جری
ــه دیگــر رمان  هــای  ــه آنهــا توجــه شــده و از تاثیرگــذاری بیشــرتی نســبت ب ــات، ب ــخ ادبی نقــد و تاری
ــده،  ــای انتخاب  ش ــر رمان  ه ــار ب ــن معی ــق ای ــرای تطبی ــد. ب ــتان برخوردارن ــارص افغانس ــات مع ادبی
عــالوه بــر کتابهــا و مجله  هــا و ســایت  های افغانســتانی، بــا نویســندگان و منتقــدان افغانســتانی نیــز 
مشــورت شــد و گفتگوهــا و نامه  نــگاری هایــی بــا برخــی از آنهــا کــه در دســرتس بودنــد، انجــام شــد؛ 
ــی  ــخ تحلیل ــل تاری ــی مث ــا محمدحســین محمــدی، نویســندة کتابهای ــدی ب ــه گفتگوهــای مفی از جمل
داستان  نویســی افغانســتان و فرهنــگ داســتان نویســی افغانســتان، حســین حیدربیگــی، جــواد خــاوری 
و ســیدابوطالب مظفــری، مدیــران مؤسســه در دری، صــورت گرفــت و بــا اکــر اعضــای خانــه ادبیــات 
افغانســتان همچــون رسور رجایــی، علی  مــدد رضوانــی، دکــرت صــادق دهقــان و ... نیــز بــرای افزایــش 
ــادی از  ــداد زی ــرای تع ــی ب ــای نظرخواه ــن نامه  ه ــد. همچنی ــو ش ــث و گفتگ ــا بح ــت انتخاب  ه دق
ــه برخــی  ــد ک ــا ارســال گردی ــگ افغانســتان در چهارگوشــة دنی ــدان و اهــل فرهن نویســندگان و منتق
از آنهــا ماننــد بــربک ارغنــد، صبوراللــه سیاه  ســنگ، حــرت وهریــز، ولــی احمــدی) اســتاد دانشــگاه 
ــد. ــه ایــن نظرخواهی  هــا جــواب دادن ــا قاســمی و محمدکاظــم کاظمــی ب برکلــی(، رشیــف ســعیدی، ضی

دسرتســی بــه رمــان موردنظــر: مشــکل دسرتســی بــه منابــع در پژوهش  هــای مربــوط بــه افغانســتان، . ۴
ــات، نهادهــای فرهنگــی و  ــه کتابخانه  هــا، نرشی ــر ب ــد دهــة اخی ــل آســیب  هایی کــه طــی چن ــه دلی ب
ــین  ــوی محمدحس ــرب )مول ــاد اک ــان جه ــال از رم ــت. مث ــدی اس ــیار ج ــت، بس ــی وارد آمده  اس پژوهش
ــدی راه رسخ )  ــد اول از رمــان ســه جل ــا جل ــی،1۲۹۸( فقــط بخش  هــای کمــی موجــود اســت ی پنجاب

ــد، 13۶۴( در دســت نیســت. ارغن

ــورت . ۵ ــه ص ــدا ب ــتان، ابت ــی افغانس ــای فارس ــیاری از رمان  ه ــد: بس ــاپ شده  باش ــاب چ ــورت کت ــه ص ب
پاورقــی در روزنامه  هــا و مجله  هــا چــاپ شــده  اند. برخــی از رمان  هــای منترششــده بــه صــورت 
پاورقــی، بــه دلیــل اســتقبال خواننــدگان یــا توجــه منتقــدان و اهــل هــرن و فرهنــگ، بعدهــا بــه صــورت 
ــال  ــد نشــان از توجــه و اقب ــاب، می  توان ــه صــورت کت ــاب چــاپ شــده  اند. بنابرایــن چــاپ شــدن ب کت

نهادهــای فرهنگــی، خواننــدگان، منتقــدان و اهــل فرهنــگ باشــد.

کسب جایزه در مسابقه  ها، جشنواره  ها و ... از سوی نویسنده یا کتاب مورد نظر.. ۶

تعداد چاپ و شامرگان چاپ. . ۷

بدیهــی اســت کــه بــا وجــود حساســیت و وســواس در رعایــت ایــن معیارهــا، ذوق و ســلیقة پژوهشــگر نیــز 
ــن  ــل ای ــوان شــد. یکــی از دالی ــز منی  ت ــل نی ــن عام ــر ای ــل بوده  اســت و منک ــان دخی ــار رم ــن چه در انتخــاب ای
امــر، نبــود منتقــد حرفــه  ای و آشــنا بــه مبانــی و نظریه  هــای نقــد رمــان و داســتان، در فضــای فرهنــگ و هــرن 
افغانســتان اســت. در گفتگوهــا و نظرخواهی  هــای صــورت گرفتــه، بیشــرت کســان طــرف گفتگــو و نامه  نــگاری، 
بــه ایــن ضعــف جامعــه ادبــی افغانســتان اذعــان می  کردنــد و معتقــد بودنــد، بهــرت اســت خــود پژوهشــگر، بــا 
توجــه بــه یافته  هــای پژوهشــی خــود دســت بــه انتخــاب بزنــد و راهــی را بــرای پژوهشــگران بعــدی بگشــاید.

ــه  ــز توج ــان نی ــی رم ــه اجتامع ــه وج ــی، ب ــام داستان  نویس ــای ع ــر معیاره ــالوه ب ــا، ع ــش رمان  ه در گزین
ــی  ــکالت عموم ــا مش ــرش خاصــی از جامعــۀ افغانســتان، ی ــکالت ق ــن رمان  هــا مش شده  اســت. هریــک از ای
گریبانگیــر کشــور در برهــه  ای خــاص را بررســی کرده  اســت. همچنیــن هریــک از رمان  هــا مناینــدۀ یکــی از چهــار 
دورۀ ســیر تحــول داستان  نویســی افغانســتان اســت و نقــد اجتامعــی ایــن چهاررمــان برگزیــده، بــا اندکــی تســامح 
ــت  ــن اس ــر ای ــم دیگ ــار مه ــود. معی ــد ب ــز می  توان ــتان نی ــی افغانس ــناختی رمان  نویس ــد جامعه  ش ــاهل، نق و تس
ــا توجــه بــه چهارچــوب نظــری و رویکــرد جامعه  شــناختی نقــد رمــان در ایــن رســاله، انتخــاب رمان  هــای  کــه ب
ــی،  ــی و سیاس ــوالت اجتامع ــا و تح ــوران درگیری  ه ــه در ک ــندگانی ک ــتان و نویس ــل افغانس ــده در داخ نوشته  ش

ــت داشــته  اند. ــد، اولوی ــا بوده  ان ــا شــاهد رویداده حضــور مســتقیم داشــته ی
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ــتان  ــی افغانس ــای فارس ــن رمان  ه ــرۀ اولی ــه در زم ــا آنک ــدی،13۰۰( ب ــادر افن ــرت )محمدعبدالق ــر ع تصوی
اســت، نــر و ســاختار قابــل قبولــی دارد و از اولیــن منونه  هــای نســبتا موفــق حرکــت بــه ســوی داســتان جدیــد 
و واقعگرایــی در ادبیــات اســت. ایــن رمــان از نظــر انعــکاس و بررســی ظریــف و چندجانبــۀ مشــکالت جامعــۀ 
افغانســتان در دوران حاکمیــت شــاهان و ســالطین مســتبد، از بهرتیــن رمان  هــای دورۀ اول تاریــخ داستان  نویســی 
ــن  ــی محســوب می  شده  اســت. نویســندۀ ای ــان انتشــار، داســتانی انقالب افغانســتان محســوب می  شــود و در زم
رمــان یــک شــاهزادۀ تبعیــدی و ناراضــی از نظــام سیاســی کشــور اســت کــه مهــارت کافــی در داستان  نویســی 

داشــته و از اوضــاع اجتــامع و سیاســت افغانســتان و منطقــه و جهــان آگاه بوده  اســت.

حــق خدا،حــق همســایه )ارغنــد، 13۶۵( نوشــتۀ بــربک ارغنــد، یکــی از پرکارتریــن نویســندگان دهــۀ شــصت 
افغانســتان اســت. ایــن رمــان یکــی از منونه  هــای برجســتۀ رمــان رئالیســم سوسیالیســتی در افغانســتان و 
ــم  ــت. رئالیس ــق بوده  اس ــزب خل ــت ح ــب در دوران حاکمی ــن مکت ــغ ای ــندگان مبل ــز از نویس ــندۀ آن نی نویس
ــازع  ــم بالمن ــت 13۵۷ حاک ــور/ اردیبهش ــای ۷ث ــت  ها در کودت ــن مارکسیس ــدرت گرف ــد از ق ــتی، بع سوسیالیس
صحنــه ادبیــات کشــور شــد و تأثیــر آشــکاری بــر داســتان و رمــان افغانســتان و نحــوۀ ارتبــاط آن بــا جامعــه و 
جهــان واقعیــت داشــت. اگرچــه فلســفه و سیاســت مارکسیســتی اکنــون در افغانســتان جایــی نــدارد و منفــور 
ــل  ــتی کام ــم سوسیالیس ــان رئالیس ــه  ای از رم ــی منون ــدون بررس ــتان ب ــان افغانس ــی رم ــا جامعه  شناس ــت؛ ام اس

نیســت. 

شــوکران در ســاتگین رسخ )فخــری، 13۷۸( از آثــار مطــرح دهــۀ هفتــاد اســت. حســین فخــری، نویســندۀ 
ایــن رمــان، از نویســندگان پــرکار و جویــای رشــد افغانســتان از دهــۀ شــصت تاکنــون بوده  اســت. وی در ابتــدا در 
داســتان  های خــود، مبلــغ اندیشــه  های حــزب خلــق افغانســتان بــود امــا بعــد از فروپاشــی حکومــت کمونیســتی، 
ــی  ــا زبان ــتی ب ــتان  هایی رئالیس ــود، داس ــصت خ ــۀ ش ــکار ده ــی و اف ــول داستان  نویس ــر در اص ــد نظ ــا تجدی ب
صمیمــی آفریــد و بــه انتقــاد از حــزب خلــق و دیگــر جریان  هــای حاکــم در چنــد دهــۀ اخیــر پرداخــت. فخــری 
ــر و بــم و جزئیــات ســاختار حــزب خلــق آشناســت و بــه  ــا زی خــود از کارگــزاران دولــت کمونیســتی بــوده و ب
همیــن دلیــل، رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ، از یــک ســو انتقــادی درونــی و نزدیــک بــه واقعیــت از حــزب خلق 
و اندیشــه  ها و رفتارهــای آن و از ســوی دیگــر منعکس  کننــدة اوضــاع و مســائل جامعــه افغانســتان، بخصــوص 
ســاختارهای حاکــم بــر کشــور در دوران حکومــت حــزب خلــق اســت. فخــری در ایــن رمــان سیاســی اجتامعــی، 

تحلیل  هایــی قــوی دربــارة مشــکالت عمیــق اجتــامع افغانســتان نیــز ارائــه داده  اســت.

هزارخانــه خــواب واختنــاق )رحیمــی، 13۸1( نوشــتۀ عتیــق رحیمــی، نویســندة برنــدة جایــزه گنکــور ســال 
ــو فرانســه دارد- و هــم  ــان ن ــه رم ــش ب ــه گرای ــک- ک ــه لحــاظ ســاختار و تکنی ــان، هــم ب ــن رم ۲۰۰۹ اســت. ای
بــه لحــاظ زبــان و پرداخــت روایــی عالــی، از زمــان نــگارش تاکنــون، همــواره مــورد توجــه و تحســین منتقــدان 
بوده  اســت. ایــن رمــان، منونــه  ای از آثــار نســل جدیــد نویســندگان افغانســتان اســت کــه در اثــر متــاس بــا دنیــای 
بیــرون، نــگاه متفاوتــی بــه جهــان و جامعــه دارنــد و بــا دقــت در پرداخــت زبــان و آموخــن تکنیک  هــای روزآمــد 
ــان  ــتان و رم ــی داس ــیدن دوران طالی ــد فرارس ــته  اند و نوی ــا نوش ــل اعتن ــتان  هایی قاب ــان، داس ــندگی جه نویس
افغانســتان را داده  انــد. انتخــاب رمانــی برتــر از دهــۀ هشــتاد، کاری مشــکل بوده  اســت چراکــه هریکــی از آثــار 
ایــن دهــه، از جنبــه  ای، ویــژه اســت؛ امــا وجــه پررنــگ اجتامعــی ایــن رمــان و اعتبــار جهانــی نویســنده  اش، مــا 
را بــر آن داشــت کــه هزارخانــه... را از دوران جدیــد داستان  نویســی افغانســتان بــرای نقــد و بررســی برگزینیــم. 
البتــه از آنجــا کــه مطالعــات اولیــۀ ایــن پژوهــش از ســال 13۸۶ رشوع شده  اســت، بــه لحــاظ رعایــت اصــول و 
روش یکســان تحقیــق، آثــار منترششــده بعــد از ایــن تاریــخ، منی  توانســتند جایــی در ایــن بررســی داشته  باشــند. 

خالصه فصل اول

ــی  ــان شــد. مســأله اصل ــه آن بی ــوط ب ــق و ســؤاالت و فرضیه هــای مرب ــی تحقی در فصــل اول، مســأله اصل
ــان  ــه رمان  نویس ــر توج ــر ب ــل مؤث ــر و عوام ــر یکدیگ ــه ب ــان و جامع ــل رم ــر متقاب ــی تاثی ــق، بررس ــن تحقی ای
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ــر و  ــر و تأث ــن تأثی ــار   اســت. کیفیــت ای ــه مســائل اجتامعــی و پیدایــش رمــان اجتامعــی در آن دی افغانســتان ب
رابطــه آن بــا خالقیــت هــرنی نویســنده نیــز از پرســش های مهــم ایــن تحقیــق اســت. بررســی خاســتگاه اجتامعــی- 
ایدئولوژیــک رمان  نویــس و عمــق فکــری و ارزش تحلیل  هــای او جنبــة دیگــر پژوهــش را شــکل می دهــد. 
بــرای نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان، چهــار رمــان از چهــار دورة رمان نویســی ایــن کشــور، بــر اســاس 
ــا  ــن رمان ه ــک ای ــده شده اســت. هری ــح داده شده اســت، برگزی ــن فصــل توضی ــه در ای معیارهــای مشــخصی ک
تصویــر جامعــه را در دوره ای خــاص منعکــس کرده اســت و بــه همیــن دلیــل ظرفیــت بررســی جامعه شــناختی 
دارد. دربــارة نقــد جامعه شــناختی رمــان فارســی افغانســتان، تاکنــون تحقیقــی انجــام نشده اســت و هــدف ایــن 

پژوهــش، رونــق بخشــیدن بــه نقــد ادبــی و نقــد ادبیــات داســتانی فارســی افغانســتان اســت.



| 21 |

 فصل دوم
 رمان و نقد اجتماعی

)چهارچوب  های نظری(
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مقدمه

ــوی  ــک س ــی. در ی ــر ادب ــه و اث ــط جامع ــی رواب ــی بررس ــف یعن ــاده  ترین تعری ــناختی در س ــد جامعه  ش نق
چنیــن تحلیلــی، واقعیت هــای اجتامعــی قــرار دارد و در ســوی دیگــر، اثــر ادبــی کــه جهانــی ویــژه بــا ســاختارهایی 
مســتقل، امــا »ملمــوس و آشــنا« )ســلیامنی، 13۷۴، ص1۴۶( و مرتبــط بــا اجتــامع اســت؛ بــه بیــان دیگــر »بنیــاد 
ــی  ــط اجتامع ــات و محی ــود حی ــول و مول ــواره محص ــی هم ــار ادب ــه آث ــت ک ــر اس ــن فک ــر ای ــی ب ــد اجتامع نق
ــی،  ــر ادب ــدۀ اث ــون آفرینن ــط پیرام ــات و محی ــه ادبی ــف و درک رابط ــوب،13۶1، ص۴۴(. کش ــن ک ــت« )زری اس
ــا  ــد ام ــاره اندیشــیده و ســخن گفته  ان ــان، از گذشــتۀ دور در این  ب ــدی نیســت و متفکــران و ادیب موضــوع جدی
نظریه  پــردازی در بــاب ماهیــت و اشــکال ایــن روابــط از ســدۀ نوزدهــم بــا کارهــای مــادام دو اســتال و هیپولیــت 
ــر جامعه  شناســی و فلســفه، بخصــوص  ــن آغــاز شده  اســت. نقــد جامعه  شــناختی در ســدۀ بیســتم تحــت تأثی ت
ــی در بســرت  ــه   و رویکردهــای گوناگون ــی یافت ــوع نظــری و عمل آرای جامعه  شناســان مارکسیســت، گســرتش و تن

ــد آمده  اســت.  ــد اجتامعــی پدی نق

بــا آنکــه نقــد اجتامعــی، خــود را بــه نــر یــا شــعر محــدود نکرده  اســت، امــا کارهــای منتــرش شــده در ایــن 
حــوزه از نقــد، بــه ادبیــات منثــور توجــه بیشــرتی داشته  اســت. در ایــن میــان، نــوع ادبــی رمــان کــه »حامســۀ 
انســان مــدرن« و »رایــج تریــن و عالــی تریــن شــکل بیــان هــرنی مســائل و مشــکالت عــرص« )محمودیــان، 13۸۲، 
ــدرا،13۶۷،ص۵(  ــای مــدرن« )کون ــرای کاوش در هســتی فرامــوش شــدۀ انســان در دنی ــزرگ ب ص۵( و »هــرنی ب
اســت، بیــش از دیگــر انــواع ادبــی ظرفیــت نقــد جامعه  شــناختی را دارد و در عمــل نیــز بخــش بزرگــی از متــون 

نقــد اجتامعــی دربــارۀ رمــان اســت. 

در ایــن فصــل، ابتــدا تعاریــف رمــان و ویژگی  هــا و گونه  هــای مهــم آن توضیــح داده شده  اســت. ســپس بــه 
ــی  ــای فصــل، مبحــث بنیان ــه   و در انته ــات و شــاخه  های آن پرداخت رشح رویکردهــای مهــم جامعه  شناســی ادبی

ایــن پژوهــش یعنــی نقــد اجتامعــی و خاســتگاه  ها و نظریه  پــردازان مهــم آن معرفــی   شده  اســت. 

1-2 رمان

ــان فارســی آن را رمان/رومــان نامیــده و معــادل NOVEL انگلیســی  نــوع داســتانی مخصوصــی کــه در زب
قــرار داده  انــد، بســیار تعریف  گریــز و لغزنــده اســت. اصطــالح رمــان، بــه نوشــته  های بســیار گوناگونــی اطــالق 
ــر نوشــته شــده  اند، داســتانی هســتند و  ــه ن ــن باشــد کــه ب ــا در ای ــا وجــه مشــرتک آنه می  شــود کــه شــاید تنه
طوالنی  انــد. رمــان، همــراه بــا انســان و جامعــۀ بــرشی، متحــول شــده و پیــش آمده  اســت و همچنــان در حــال 
ــی چــون  ــا نام  های ــن تحــول را ب ــد، محصــوالت ای ــدان ســعی کرده  ان ــن خــود اســت. منتق ــردن ســیر تکوی طی  ک
رمــان نــو، رمــان مــدرن، رمــان پســت  مدرن و... از رمــان ســنتی متامیــز کننــد؛ امــا ایــن تــالش بیــش از آن کــه بــه 
رسانجامــی برســد، مشــکلی بــه نــام تعریــف رمــان را آشــکارتر کرده  اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه تعریــف 

ــی اســت. ــواع ادب ــان، مشــکل  تر از دیگــر قالب  هــا و ان رم

بــرای نویســندگان و خواننــدگان، متییــز رمــان از داســتان کوتــاه، مشــکلی در بــر نــدارد امــا در متایــز میــان 
ــد، اختــالف علــام بســیار اســت. در افغانســتان، در ســالهای ابتدایــی رواج داســتان مــدرن،  رمــان و داســتان بلن
ــه  ــا ک ــتند و بعده ــاه، می  دانس ــتان کوت ــان و داس ــم از رم ــی، اع ــد غرب ــتان جدی ــادل داس ــان را مع ــان/ روم رم
ــا  ــاه می  نامیدنــد؛ امــا بعدهــا کــه ارتباطــات ب ــا نــاول کوت ــاه پدیــد آمــد، آن را رومــان کوچــک و ی داســتان کوت
ــای  ــه همیــن معن ــاه، ب ــران و مطبوعــات و کتاب  هــای ایرانــی گســرتده  تر شــد، اصطــالح رمــان و داســتان کوت ای

رایــج در ایــران، در فضــای فرهنگــی افغانســتان نیــز رایــج شــد. 
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1-1-2 تعریف رمان

رُمــان یکــی از انــواع جدیــد ادبیــات )در مقایســه بــا قدمــت ادبیــات در جوامــع گوناگــون( بــه شــامر می  آیــد 
ــه میــدان گذاشته اســت. رمــان فــردی و جمعــی، رمــان شــهری و روســتایی،  ــا ب کــه بــه صورت  هــای گوناگــون پ
ــه دلیــل فراوانــی عنــارصی کــه در تعریــف  محلــی و ملــی، قومــی و جهانــی و صدهــا صــورِت دیگــِر آن کــه ب
آن دخالــت دارنــد، اعــم از کنش  هــا و ماجراهــا و شــخصیت  ها و صحنه  هــای جمعــی و فضاهــای مردمــی، 
افــکار و انــواع و اطــوار و انحــاء زندگــی، چنــدان مقوله  پذیــر نیســتند. ایــن نــوِع ادبــی، حــدود یــک قــرن بعــد 
از انقــالب کبیــر فرانســه، بیــش از گذشــته، پــر و بــال گرفــت و تبدیــل بــه بزرگ  تریــن نــوع ادبــی زمــان خــود 
شــد، زمانــی کــه واقعیت  هــای عینــی جهــان معــارص بــه تدریــج جانشــین امــور انتزاعــی، تخیــالت و افــکار کلــی 
ــی اســت  ــان، طــرح عظیم ــال 1۸۴۲ نوشــت: رم ــدی انســانی خــود در س ــار کم ــزاک در پیش  گفت ــدند. بال می  ش
کــه هــم تاریــخ را در بــر می  گیــرد و هــم نقــد جامعــه را، تحلیــل آالم جامعــه اســت و جــدل بــر رس اصــول آن 
ــی، 13۸۸(. تعریف  هــای موجــود از رمــان، هریــک بــه برخــی از ویژگی  هــای ایــن نــوع ادبــی پرداخته  انــد  )کُتُب
و هیــچ یــک ادعــای جامــع و مانــع بــودن ندارنــد؛ مثــال تعریفــی کــه ویلیــام هزلیــت۲ ارائــه داده  اســت چنیــن 
اســت: »رمــان داســتانی اســت کــه بــر اســاس تقلیــدی نزدیــک بــه واقعیــت، از آدمــی و عــادات و حــاالت بــرشی 
ــی،  ــد« )میرصادق ــس کن ــر و منعک ــود تصوی ــه را در خ ــالودۀ جامع ــا ش ــوی از انح ــه نح ــد و ب ــته شده  باش نوش
ــر  ــرت ب ــد، بیش ــع باش ــکان جام ــد ام ــا رسح ــت ت ــالش شده  اس ــه ت ــود آن ک ــا وج ــف، ب ــن تعری 13۶۶،ص۴۰1(. ای
رمان  هــای واقعگــرا قابــل تطبیــق اســت امــا رمان  هــای متثیلــی و منادیــن و تخیلــی و وهمــی، چنــدان در دایــرۀ 
ــک  ــا هیچ  ی ــت بیشــرتی برخــوردار اســت ام ــق آن منی  گنجــد. تعریف  هــای موجــود در فرهنگ  هــا از دق مصادی
کامــل نیســت؛ مثــال در فرهنــگ آکســفورد دربــاره رمــان چنیــن می  خوانیــم: » نــر روایتــی داســتانی کــه نســبتا 
طوالنــی اســت و در آن شــخصیت ها و اعــامل کــه مناینــدۀ زندگــی واقعی  انــد، بــا طرحــی کــه کامبیــش پیچیــده 
ــه  ای  ــی خالق ــر روایت ــت: » ن ــف شده  اس ــن تعری ــان چنی ــز رم ــرت نی ــگ وبس ــر شــده  اند«. در فرهن ــت، تصوی اس
ــا توالــی  ــا تخیــل کــه ب اســت کــه معمــوال طوالنــی و پیچیــده و آمیــزه  ای اســت از تجربیــات انســانی همــراه ب
ــه  ــی ک ــد«. تعریف ــه مشــخصی دســت دارن ــان شده  اســت و در آن گروهــی از شــخصیت ها در زمین حــوادث بی
ســیام داد بــر اســاس تعریــف هــری شــا3 داده  اســت نیــز چنیــن اســت: »رمــان در اصطــالح، روایتــی داســتانی و 
نســبتا بلنــد اســت کــه شــخصیت ها و حضورشــان را در ســازمان بنــدی مرتبــی از وقایــع و صحنه  هــا تصویــر کنــد. 
اثــری داســتانی کــه کمــرت از 3۰ تــا ۴۰ هــزار کلمــه باشــد غالبــا داســتان کوتــاه یــا بلنــد نامیــده می  شــود.... هــر 
رمــان رشح و نقلــی اســت از زندگــی. هــر رمــان متضمــن کشــمکش، شــخصیت  ها، عمــل، صحنه  هــا، پیرنــگ و 
درومنایــه اســت« )داد، 13۷۵ص1۴۴(. در ایــن تعریــف بــر بلنــدی رمــان تأکیــد شــده و حتــی تعــداد کلمه هــای 
یــک رمــان نیــز مشــخص شده اســت؛ امــا رمان هایــی وجــود دارنــد کــه منتقــدان در رمــان بــودن آنهــا تردیــدی 
ندارنــد، در حالــی کــه بســیار کوچــک و کم حجــم هســتند ماننــد رمــان موش هــا و آدم هــا از جــان اشــتاین بــک و 
پیرمــرد و دریــا از ارنســت همینگــوی. ایــن تفــاوت در تعاریــف، برخــی را بــر آن داشــته تــا تــالش کننــد تعریفــی 
ارائــه کننــد کــه انــواع گوناگــون رمــان را در بــر گیــرد؛ همچــون ایــن تعریــف: »رمــان، روایــت منثــور نســبتا بلنــد و 
پیچیــده  ای اســت کــه بــه گونــه  ای تخیلــی بــه بازآفرینــی زندگــی و منایــش شــخصیت  ها و کردارهــا و اندیشــه  های 
آنــان در محیطــی ویــژه می  پــردازد« )فرهنگنامــه ادبــی فارســی، 13۷۶، ص۶3۶(. دســت آخــر اینکــه: »رمــان، مــن 
یــا نوشــته  ای موجــز و همگــن نیســت بلکــه همچــون هــر ســاختار پیچیــده  ای در بــر گیرنــدۀ عنــارصی متفــاوت 
ــا  ــان ی اســت کــه هریــک ویژگی  هــا و طبیعــت خــاص خــود را دارنــد... مهم  تریــن عنــارص رمــان را می  تــوان زب
طــرز بیــان کالمــی امــور، ماجــرا یــا داســتان، و ســبک بازگویــی مســائل دانســت« )محمودیــان، 13۸۲، ص۸3(. بــا 
توجــه بــه اینکــه هیــچ یــک از تعاریــف فــوق نادرســت نیســت و از ســوی دیگــر هیچ  یــک کامــل نیــز نیســت، 
تعریفــی را کــه در ایــن رســاله- از دیــدگاه نقــد اجتامعــی- از رمــان مطمــح نظــر اســت، می  تــوان چنیــن بیــان 
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کــرد: رمــان، روایــت منثــور نســبتا بلنــد و خالقــه  ای اســت کــه بــه گونــه  ای تخیلــی، امــا نزدیــک بــه واقعیــت، 
بــه بازآفرینــی زندگــی جامعــه و منایــش شــخصیت  ها می  پــردازد و تعامــل و تأثیــر شــخصیت  ها بــر یکدیگــر و 

اجتــاع را بــه واســطۀ کــردار، گفتــار و اندیشــة آنــان منایــش می  دهــد.

2-1-2 ویژگی  های مهم رمان

نــوع ادبــی رمــان، طــی دوران رنســانس در غــرب و بــا پدیــد آمــدن رمــان مشــهور دون کیشــوت، طــی ســالهای 
1۶۰۵ تــا 1۶1۵ پــا بــه عرصــه فرهنــگ جهــان گشــود )میرصادقــی، هــامن، ص3۸۵(. رمــان از بــدو پیدایــش خــود، فراز 
و فرودهــای فراوانــی را طــی منــوده تــا بــه شــکل تکامــل یافتــه و امروزیــن خــود رسیده  اســت. آن چــه را در ابتــدای 
پیدایــش ایــن شــکل داســتانی رمــان می  خواندنــد، بــا آن چــه در قــرن بیســتم و پــس از آن رمــان نامیــده شده  اســت، 
متایــز دارد؛ بدیــن معنــا کــه رمــان در ایــن دوران بــر اثــر گــذر زمــان و ایجــاد تحــول در اندیشــة بــرش و دگرگونــی 
تکنیک  هــای داســتان  پردازی حائــز خصایصــی شــده کــه در دوره  هــای پیشــین فاقــد آن بوده اســت. بــه عنــوان منونــه 
در قــرن هجدهــم و بعــد از آن، توالــی زمانــی یکــی از ویژگی  هــای رمــان و داســتان محســوب می  شــد. رمان  هــای 
اشــخاصی چــون دانیــل دفــو )1۶۶۰-1۷31( و ســاموئل ریچاردســون )1۷۶1-1۶۸۹( از نقطــۀ مشــخصی آغــاز 
ــد. حــال تکلیــف رمان  هایــی چــون خشــم  ــان می  پذیرن می  شــوند و بعــد از ســیر حــوادث، در قســمتی معیــن پای
و هیاهــو، بــوف کــور و شــازده احتجــاب چــه می  شــود؟ نویســندگان ایــن آثــار بــر خــط مســتقیم زمــان حرکــت 
ــه کار  ــق ب ــد و درکل، از طری ــم می  آمیزن ــال را در ه ــته و ح ــد و گذش ــم می  زنن ــر ه ــی را ب ــی زمان ــد، توال منی  کنن
گیــری شــیوه  های روایــی مــدرن، طرحــی نــو بــر پیکــِر آثارشــان درمی  اندازند کــه بــا آثــار طالیــه  داران رمان  نویســی 
ــا  ــم ب ــیک قرن هجده ــتی رمان  های کالس ــه راس ــتند. ب ــان   هس ــار، رم ــن آث ــک ای ــدون ش ــا ب ــت. ام ــاوت اس متف
ــیوه  های  ــاختار و ش ــر س ــم از نظ ــد؛ ه ــادی متفاوتن ــد زی ــا ح ــتم، ت ــرن بیس ــو ق ــان ن ــوادۀ رم ــی از خان رمان  های
ــخصیت  پردازی و ... و  ــتان، ش ــط داس ــور او در بس ــزان حض ــگ، راوی و می ــل پیرن ــت از قبی ــتان  پردازی و روای داس
هــم از نظــر مضمــون. دوران معــارص را بایــد دوران رمــان خوانــد. رمــان، از یــک ســدۀ پیــش، بــه صــورت رایج  تریــن 
و عالی  تریــن شــکل بیــان هــرنی مســائل و مشــکالت عــرص درآمده  اســت. ایــن نــوع ادبــی مهــم، همچــون محــل 
تحقــق و جایــگاه تبلــور چندیــن غایــت متفــاوت اســت: »از یــک ســو روایتــی داســتانی اســت، روایتــی کــه آفریــدۀ 
ذهــن و قلــم نویســنده  ای معیــن اســت... امــا از ســوی دیگــر، رمــان تصویــری واقعگرایانــه از امــور ارائــه می  دهــد... 

تخیــل محــض یــا تصاویــر یکــره ذهنــی در آن جایــی ندارنــد« )محمودیــان، 13۸۲، ص۵ و ۸۴(.

میــالن کونــدرا، نویســندۀ مشــهور چــک، در کتــاب هــرن رمــان، دربــارۀ ویژگی  هــای فلســفی و هستی  شــناختی 
ــه محــض  ــد. ب ــه معــامی »مــن« می  پردازن ــی می  نویســد: »...همــۀ رمان  هــا در همــۀ زمان  هــا ب ــب ادب ــن قال ای
اینکــه شــام موجــودی تخیلــی، یــک شــخصیت، می  آفرینیــد خودبخــود بــا ایــن پرســش روبــرو می  شــوید: مفهــوم 
»مــن« چیســت؟ »مــن« چگونــه دریافــت می  شــود؟ ایــن یکــی از پرســش  های اساســی اســت کــه رمــان بــر پایــۀ 
ــی  ــش پیچیدگ ــدرا، منای ــه نظــر کون ــان ب ــر رم ــم دیگ ــی مه ــدرا، 13۶۷،ص 33(. ویژگ ــاد یافته  اســت« )کون آن بنی
ــر از  ــده ت ــا پیچی ــد چیزه ــده می  گوی ــه خوانن ــان ب ــر رم ــت. ه ــی اس ــان، روح پیچیدگ ــت: »روح رم ــان اس جه
ــه  ــد اســت ک ــان اســت« )هــامن، ص۲۷(. وی معتق ــدی رم ــن حقیقــت اب ــی؛ ای ــو فکــر می  کن ــه ت آن هســتند ک
پیرشفــت علمــی بــرش، باعــث شده  اســت کــه او در میــان جزئیــات تخصصــی هســتی گــم شــود و »کلیــت« جهــان 
و هســتی خویشــن را فرامــوش کنــد. پیرشفــت و تکنولــوژی، انســان را بــه شــیء ســاده  ای تبدیــل کرده  اســت کــه 
نیروهــای فنــی بــر او ســلطه یافته  انــد و از آنجــا کــه هســتی ملمــوس انســان و خودآگاهــی او بــرای ایــن نیروهــا 
ــه فراموشــی ســپرده شده  اســت و ویژگــی بــزرگ رمــان،  ــدارد، ایــن نــوع از هســتی انســانی ب ارزش و ســودی ن
کاوش در ایــن هســتی فراموش  شــده و یافــن انســان اســت: »دوره مــدرن، هــم پیرشفــت اســت؛ هــم پرفــت. 
بــه نظــر مــن، پایه  گــذار عــرص جدیــد فقــط دکارت نیســت؛ رسوانتــس هــم هســت. اگــر فلســفه و علــوم، هســتی 
انســان را فرامــوش کرده  انــد، بــا رسوانتــس، یــک هــرن بــزرگ شــکل گرفته  اســت؛ هــرنی کــه چیــزی مگــر کاوش 
آن هســتی فرامــوش شــده نیســت... رمــان بــه شــیوۀ خــاص خــود و بــا منطــق خــاص خــود جنبه  هــای متفــاوت 

هســتی را یــک بــه یــک کشــف کرده  اســت« )هــامن، ص ۵ و ۶(. 
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3-1-2 دسته  بندی انواع رمان فارسی

ــا  ــان، ب ــف رم ــه در تعری ــور ک ــد. هامنط ــی باش ــر ادب ــیّال  ترین ژان ــاید س ــت و ش ــیّال اس ــری س ــان ژان رُم
مشــکل مواجــه بودیــم، طبقه  بنــدی آن نیــز کاری پــر زحمــت اســت. طبقه  بنــدی هــا و نامگذاری  هایــی کــه در 
ــان انــواع رمــان  کتاب  هــای تاریــخ ادبیاتــی از رمــان عرضــه شده  اســت، معمــوال پایــدار نیســتند و مرزبنــدی می
همــراه بــا تســامح بســیار، قابــل تشــخیص اســت. هــر عــرصی و هــر قومــی و هــر طبقــه و انســانی رُمــان خــاص 
خــود را دارد: رُمــان تاریخــی، احساســی و عشــقی، رُمــان پلیســی، رُمــان روانــی، رُمــان اجتامعــی، رُمــان تخیّلــی،  
ــان بــه  ــان جنگــی و ده  هــا نــوع دیگــر رُم ــان سیاســی، رُم ــان تحلیلــی، رُم ــان توصیفــی، رُم رُمــان رسگذشــتی، رُم
ایــن نــوِع ادبــی غنــا بخشــیده  اند. بــه فهرســت فــوق انــواع دیگــری از رمــان ماننــد رمــان حادثــه، رمــان تجربــی، 
ــو و  ــان ن ــک، رم ــان گوتی ــی، رم ــوم اجتامع ــار و رس ــان رفت ــن، رم ــان زمی ــتایی، رم ــان روس ــک، رم ــان پیکارس رم
رمان هــاي بيلدانــگ، محــي، رشــد و کــامل را نیــز بایــد افــزود. رمــان پليــي رمــاين اســت کــه در آن جنايتــي، کــه 
اغلــب قتــل اســت، اتفــاق مي  افتــد و هويــت عامــل جنايــت نامعلــوم اســت و کارآگاهــي از طريــق جمــع  آوري، 
ارتباط  دهــي و تفســر مــدارک و شــواهد معلــوم کــه بــه رس نــخ مشــهور اســت، پــرده از روي هويــت عامــالن 

جنايــت بــر مــي  دارد. 

رمــان عامه پســند یــا هــامن رمــان پاورقــی کــه از نرشیــات فرانســه آغــاز شده  اســت، در زبان  هــای اروپایــی، 
ــان  ــرد و رم ــر می گی ــقی و ... را در ب ــناک، عش ــی، ترس ــی- تخیل ــی، علم ــای پلیس ــی از رمان ه ــف گوناگون طی
جــدی، رمانــی اســت کــه در هیــچ ژانــری قــرار نگیــرد. امــا در زبــان فارســی، رمــان عامه پســند رصفــا بــه گونــه ای 
از رمان هــای عشــقی اطــالق می شــود کــه از ویژگی هــای آن می تــوان بــه زبــان ابتدایــی و پیش پاافتــاده، 
رئالیســم، مطلق گرایــی شــخصیت ها، روایــت ســادۀ خطــی، تیپ ســازی و قهرمان ســازی، سانتی مانتالیســم و 
شــگردهای کلیشــه ای اشــاره کــرد. ایــن نــوع رمــان، معمــوال زبانــی ابتدایــی و نخراشــیده دارد، تهــی از صناعــات 
ادبــی اســت و شــخصیت های آن در حــد تیــپ باقــی می  ماننــد و شــخصیت پردازی خوبــی ندارنــد. اســتفاده از 
ــند  ــان عامه پس ــای رم ــر ویژگی ه ــز از دیگ ــی نی ــان قابل پیش بین ــول دار و پای ــب پ ــول و رقی ــق بی پ ــۀ عاش کلیش

اســت.

ــلیقه  اِی  ــی و س ــی، ابداع ــه غیرواقع ــدِی البت ــرای طبقه  بن ــه  ای ب ــد پای ــود می  توان ــه خ ــندگان ک ــات نویس نیّ
ــرد.  ــأت می  گی ــا نش ــدگان آنه ــارات خوانن ــوالً انتظ ــا و معم ــی آنه ــی- اجتامع ــر ذهن ــرد، از تصوی ــرار گی ــان ق رُم
ــات نویســندگان را کــه ذهنیــت آنهــا را تشــکیل می  دهــد بــه طــور ســطحی و کلی  نگرانــه  چنانچــه بخواهیــم نیّ
دســته  بندی کنیــم بــه دو نــوع نــگاه برخــورد می  کنیــم: 1. رمــان بــا نــگاه درونــی و ۲. رمــان بــا نــگاه 

بیرونی)کتبــی،13۸۸(. 

در رُمــان بــا نــگاه درونــی، کار نویســنده، تحلیــل روانــی اســت و نــه کار روایــی. تنــوع احساســات انســانی، 
قــدرت عالیــق و ســالیق، مشــغله  های روحــی و کاوش در اعــامق ذهــن، فعــل و انفعــاالت و انگیزه  هــای درونــی 
و بــه طــور خالصــه، زندگــی در خلــوت خویــش، دســتامیۀ ایــن قبیــل رمان  هاســت امــا رُمــان بــا نــگاه بیرونــی، 
ــدا  ــی پی ــۀ منایش ــد و جنب ــت می  چرخ ــن دس ــه  ای و از ای ــقی و منازع ــی و عش ــای ماجرای ــول محوره ــرت ح بیش
می  کنــد و خواننــده را حیــران در انتظــار نگــه مــی  دارد. رُمان  هــای پلیســی، نــوع برجســتۀ ایــن دســته از رمان  هــا 

هســتند. دامنــۀ محتوایــی و شــکلی ایــن نــوع رُمــان بســیار فــراخ و گســرتده اســت. 

نــگاه بیرونــی رمــان می  توانــد بــه ســوی جامعــه بچرخــد و شــکل توصیفــی و واقع  بینانــه بــه خــود بگیــرد 
و اجتامعــات آدمــی را آن  گونــه کــه هســت بــه تصویــر بکشــد؛ بی  آنکــه نتیجــۀ خاصــی بگیــرد: »رُمــان اجتامعــی 
یکــی از صورت  هــای ایــن دســته از رُمان  هاســت کــه بعضــاً بــه یــک محیــط انســانی و یــا قــرش اجتامعــی محــدود 
ــه زمان  هــای پیشــین و جوامــع  ــان اجتامعــی اســت کــه خواننــده را ب ــان تاریخــی، وجــه دیگــر رُم می  شــود. رُم
گذشــته می  کشــاند. این  گونــه رُمان  هــا می  تواننــد پــا در واقعیــت زمانــی و مکانــی نداشــته باشــند و تنهــا 
ــی،13۸۸(.  ــد« )کتب ــه درآین ــی و آینده  نگران ــی و توّهم ــای خیال ــه صورت  ه ــند و ب ــل نویســنده باش حاصــل تخیّ
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ــد و  ــد مي  کن ــط اجتامعــي – اقتصــادي روي اشــخاص و حــوادث تأکي ــق رشاي ــرات عمي ــر تأث ــان اجتامعــي ب رم
ــاي  ــد رمان  ه ــد؛ مانن ــه مي  کن ــي را توصي ــي از اصطالحــات اجتامع ــح، نوع ــا رصي ــه طــور تلويحــي و ي ــب ب اغل

ــگل و... . ــام، خوشــه  هاي خشــم، جن ــه عمــو ت کلب

تحقیقــی کــه در ســال  های 1۹۶۵ و 1۹۶۶ در فرانســه انجــام گرفــت، نشــان داد کــه رُمان  نویــس در ذهــن 
ــای  ــر جنبش  ه ــالق، تحلیل  گ ــم اخ ــه، معل ــا تجرب ــرد ب ــی، م ــر اجتامع ــت: »او نظاره  گ ــی اس ــن آدم ــردم، چنی م
ــن  ــده  بود«)کتبی، 13۸۸(. ای ــداد ش ــر قلم ــف بگی ــی آدم حق  التألی ــی و حتّ ــای اجتامع ــاهد بی  عدالتی  ه روح، ش
ــت  ــت اس ــد. درس ــر می  ش ــا ظاه ــار آن  ه ــه در گفت ــود ک ــان ب ــردم آن زم ــارات م ــانۀ انتظ ــی نش ــر ذهن تصاوی
ــای  ــه نیاره ــزار، ب ــن اب ــی همی ــود؛ ول ــورژوا ب ــۀ ب ــت طبق ــدی در دس ــزار توامنن ــان، اب ــدای کار، رم ــه در ابت ک
طبقــات دیگــر اجتامعــی نیــز پاســخ داد و وقتــی در دســت آنهــا قــرار گرفــت، تنــّوع و غنــا پیــدا کــرد: طبقــات 
اجتامعــی هــر یــک فرآورده  هــای فرهنگــی خــود را عرضــه می  کننــد و از دســتاوردهای فرهنــگ جهانــی بهــره  ای 
ــد و  ــدا می  کن ــات راه پی ــه ادبی ــه جامعه  شناســی ب ــی اســت ک ــا جای ــا(. اینج ــد می  برند)هامنج ــه می  خواهن را ک
ــا ســاختارهای  ــد ب ــان قالب  هــای فکــری نویســنده را در پیون ــرد و رابطــۀ می ــی شــکل می  گی جامعه  شناســی ادب
ــه  اش می  ســنجد،  ــی و اقتصــادی زمان ــا تحــّوالت اجتامع ــد، ســبک کار او را ب ــرار می  کن ــط او برق ــِی محی اجتامع
اندیشــه  های نویســنده را در بســرت زمــان جــای می  دهــد، رابطــۀ ایــن اندیشــه  ها را بــا تفکــر رایــج، نظــام حاکــم، 
ــان نویســنده و  ــدۀ می ــی و... نشــان می  دهــد و خالصــه رابطــۀ بســیار پیچی ــع طبقات ــان، مناف خواســت  های زم

ــد. ــیم می  کن ــه را ترس جامع

2-2 جامعه  شناسی ادبیات

1-2-2 پیشینۀ اندیشه دربارۀ رابطۀ جامعه و ادبیات

ــه  ــن انديشــمندان محــّل تأمــل بوده  اســت. هنگامــي ك ــم ب ــات از قدي ــن جامعــه و ادبي ــاط ب ــوم ارتب مفه
افالطــون در كتــاب جمهــوري از رابطــة شــاعر و شــعر او بــا مخاطبــان ســخن می  گويــد و تأثــر مثبــت شــاعر در 
زندگــي اجتامعــي را مــردود مي  شــامرد، بــه نوعــي آغازگــر بحــث رابطــة جامعــه و ادبيــات اســت. ضمــن اينكــه 
مفهــوم افالطــوين بازمنائی)تقليــد( متضمــن درك ادبيــات در مقــام تصويــري بــود كــه جامعــه را منعكــس مي  كنــد 
)دســتغيب، ١٣٧٨، ص٨٠(. پــس از افالطــون، ارســطو نيــز بــه بحــث محــاكات پرداخــت و رابطــة تصويــر هــرني 
را بــا واقعيــت اجتامعــي آشــكارا بيان  كــرد. بنابرايــن از روزگار باســتان تــا امــروز، كــي منكــر ارجاعــات اثــر اديب 
و هــرني بــه دنيــاي بــرون نشده  اســت: »..تحقیــق دربــارۀ ارتبــاط ادبیــات بــا جامعــه موضــوع نقــادی منتقــدان 
اجتامعــی اســت. شــک نیســت کــه محیــط ادبــی از تاثیــر محیــط اجتامعــی برکنــار نتوانــد بــود. افــکار و عقایــد 
و ذوقهــا و اندیشــه ها تابــع احــوال اجتامعــی می باشــد. در روش نقــد اجتامعــی، تأثیــری کــه ادبیــات در جامعــه 

دارد و نیــز تأثیــری کــه جامعــه در آثــار ادبــی دارد مــورد مطالعــه اســت.« )زریــن کــوب، 13۶1، ص۴1(. 

در شــیوۀ نقــد اجتامعــی، ســخن از آداب و رســوم و عقایــد و نهضت  هایــی اســت کــه در آثــار ادبــی انعــکاس 
یافته  انــد و خــود نیــز گاه تــا حــدی مولــود و مخلــوق آثــار ادبــی در جامعــه می  باشــند: »در هــر عــرص شــاعر 
و نویســنده بــا خواننــدگان و خریــداران خاصــی رس و کار پیــدا می  کنــد و گاه اتفــاق می  افتــد کــه بــرای ارضــاء 
پســندها و ســلیقه  های مــردم ناچــار شــود ذوق و پســند خــود را بــه کلــی بــه کنــاری نهــد و از متایــالت عامــه 
ــنده  ــاعر و نویس ــی ش ــت؛ گاه ــز هس ــی نی ــرک اجتامع ــل و مح ــات عام ــا ادبی ــامن، ص۴۲(. ام ــروی کند«)ه پی
اوضــاع مــادی و اجتامعــی خــود را تحقیــر و فرامــوش می  کنــد و برخــالف ذوق و پســند جامعــه ســخن می  گویــد، 
بــا محیــط خــود بــه مبــارزه بــر می  خیــزد و می  کوشــد کــه آن را تغییــر دهــد: »دریــن مــورد بایــد متوجــه بــود 
کــه ادبیــات و جامعــه هــردو در حــال تحــول و تحــرک می  باشــند و در یکدیگــر تأثیــر متقابــل می  مناینــد. ازیــن 

قــرار هرگــز نبایــد فعالیــت ادبــی را از فعالیــت کلــی اجتــامع جداکــرد« )هامنجــا(. 
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تعامــل و برهم  کنــش جامعــه و ادبیــات، گاهــی اثــر ادبــی را بــه ســندی اجتامعــی- تاریخــی تبدیــل می  کنــد 
کــه شــناخت جامعــه، بــدون مطالعــۀ آن امکان  پذیــر نیســت: »کنــش متقابــل جامعــه و ادبیــات و تاثیرگــذاری 
ایــن دو بــر یکدیگــر، ادبیــات متعهــد را بــه صــورت آینــه  ای در مــی  آورد کــه اوضــاع و احــوال اجتامعــی در آن 
ــه صــورت منبعــی در مــی  آورد کــه  ــات را ب ــدازه باشــد، ادبی ــزان و ان ــه هــر می ــاب ب ــن بازت ــد. ای ــاب می  یاب بازت
ــان و  ــرد بی ــات کارک ــت... ادبی ــار اس ــناختی رسش ــی  های جامعه  ش ــرای بررس ــده ب ــای ارزن ــر و آگاهی  ه از تصاوی
حفــظ آن بخشــی از اوضــاع و احــوال اجتامعــی را بــه عهــده دارد کــه تاریخ  نــگاران منی  خواهنــد یــا منی  تواننــد 
بــه ثبــت و ضبــط آن بپردازنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ادبیــات هــر جامعــه  ای می  توانــد همچــون بســرتی 
مناســب بــرای مطالعــات جامعه  شــناختی بــه کار آیــد و اطالعاتــی ارزنــده را دربــاره اوضــاع و رشایــط اجتامعــی 

دوره  هــای مختلــف حیــات آن جامعــه، در اختیــار بگــذارد« ) وحیــدا، 13۸۷، ص ۴(. 

ــی و شــاعران و نویســندگان متفــاوت و  ــواع ادب ــی و چگونگــی پدیدآمــدن ان ــق تحــوالت ادب شــناخت دقی
جدیــد، جــز از راه بررســی جامعــه  ای کــه ایــن آثــار و خالقــان آن را در خــود پرورده  اســت، میــر نیســت: »بــاری 
آنچــه عواطــف و احــوال قلبــی را پدیــد مــی  آورد جــز محیــط و زبــان و مــکان چیــزی نیســت ازیــن جهــت ادراک 
درســت و دقیــق عواطــف و احــوال فــرد جــز بــا دریافــت علــل و نتایــج حــوادث اجتامعــی میــر نیســت... تــن 
می  گویــد: هرنمنــد وابســته بــه گروهــی از معــارصان خویــش اســت کــه بــا او در یــک مملکــت و در یــک زمــان 
و در یــک مکتــب تربیــت یافته  انــد. شکســپیر یــا روبنــس۴ هرنمنــدان منفــرد نیســتند کــه از آســامن آمده  باشــند 

بلکــه آنهــا فقــط بلندتریــن شــاخۀ شــجرۀ روزگار خویشــند« )زرین  کــوب، 13۶1، ص۴۴(.

چنانکــه گفته  شــد، پيشــينة بحــث رابطــة جامعــه و ادبيــات بــه زمان  هــاي دور مي  رســد ويل در ســده 
ــان گذاشته  شــد. در ســدة نوزدهــم  ــات بني ــم مســتقل جامعه  شــنايس ادبي ــن پايه  هــاي عل ــود كــه اول نوزدهــم ب
منتقــداين ماننــد مــادام دواســتال و هیپولیــت تــن و فيلســوفاين ماننــد هــگل و ماركــس اصــويل را طــرح كرده  انــد 
ــتال  ــادام دواس ــه،13۷۷، ص۹۸(. م ــع آنهاســت )ايوتادي ــه، تاب ــا آگاهان ــا ن ــه ي ــدي، آگاهان ــام تحــوالت بع ــه مت ك
ــت  ــايب تح ــال ١٨٠٠ كت ــود. او در س ــوب مي  ش ــرشو محس ــات پي ــنايس ادبي ــه جامعه  ش ــوط ب ــاي مرب در بحث  ه
عنــوان ادبيــات از منظــر پيوندهايــش بــا نهادهــاي اجتامعــي منترشكــرد. ايــن كتــاب نخســتن تــالش در كشــور 
فرانســه بــود کــه مفاهيــم ادبيــات و جامعــه را بــه هــم پيونــد مــي  داد. او در ايــن كتــاب ســعي كرده  اســت تــا 
تأثــر ديــن، آداب و قوانــن را بــر ادبيــات، و تأثــر ادبيــات را بــر ديــن و آداب و قوانیــن نشــان دهــد. بنابرايــن 
بــه موضوعــي مي  پــردازد كــه دوبــو و مارمونتــل و جامعه  شناســان اســكاتلندی پيــش از او بــه آن پرداخته  بودنــد 

ــك، ١٣٧٩، ص٢٥٩-٢٦٠(.  )ول

در كتــاب ادبيــات از منظــر پيوندهايــش بــا نهادهــاي اجتامعــي، نویســنده مدعــی اســت کــه تأثــر ديــن و 
آداب و قوانــن بــر ادبيــات و بالعكــس را بررســی کرده اســت. البتــه بســياري از مطالــب ایــن كتــاب، بــه ادبيــات 
ــت.  ــم اس ــرن هجده ــندگان ق ــيوة نويس ــه ش ــن، ب ــرب زم ــخ مغ ــاميل تاري ــی اج ــرت، بررس ــدارد و بیش ــي ن ربط
بســياري از مطالــب آن نيــز کــه بيانــات غــرا و انتزاعــي دربــارة فضيلــت و شــكوه و آزادي و شــادي اســت، مبهــم 
و پرطمطــراق و چنــان عــاري از محتوايــي ملمــوس اســت كــه خالصه  كــردن آن مشــكل می  منایــد. بــا وجــود ايــن، 
نطفــة نظريــه  اي اديب در كتــاب موجــود اســت )ولــک، هــامن، ص٢٦٠(. همــن نظريــة اديب در بــاب تأثــر اجتــامع 
ــش در  ــن و نظريات ــت ت ــر هیپولی ــان، ب ــي و روح زم ــوم روح قوم ــز مفه ــات و ني ــر آن از ادبي ــات و تأث ــر ادبي ب
بــاب جامعه  شــنايس ادبيــات، تأثــر گذاشــت. همــن مفاهيــم را مي  تــوان بــه صــورت يــك عبــارت ســه  وجهي بــا 
انعطــاف بیشــرت در نظريــة هیپولیــت تــن بــاز يافــت: نــژاد، محيــط، زمــان. تــن می  گویــد تلفيــق ايــن ســه عامــل، 

ــدة اديب اســت )اســكارپيت، ١٣٧٦، ص١٢). ــدة پدي تعين  كنن

هیپولیــت تــن )١٨٢٨-١٨٩٣( را بنيانگــذار علــم جامعه  شــنايس ادبيــات می  داننــد )ولــک،13۷۷، ص ٤٧(. تــن 
معتقــد اســت كــه پديده  هــاي اجتامعــی- از جملــه ادبيــات- تحــت تأثــر ســه عامــل نــژاد، محيــط و زمــان بــه 

Rubens, Peter Paul. - ۴)1۵۷۷-1۶۴۰(: از نقاشان مشهور سبک باروک 
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وجــود مي  آينــد و تــداوم يــا زوال آنهــا را نيــز بــا توجــه بــه تغيــرايت كــه در ايــن عوامــل رخ مي  دهــد، مي  تــوان 
ــز  ــت بســياري ني ــن مــورد جزمي ــود و در اي ــد ب ــا جامعــه معتق ــات ب ــاط بالفصــل ادبي ــه ارتب ــرد. او ب ــايب ك ارزي
از خــود نشــان مــي  داد. از نظــر او ادبيــات بازتــاب آداب و رفتــار و خلقيــات عــرص نويســنده اســت. آثــار اديب 
نتيجــة تعامــل سه  دســته عوامــل   هســتند: زيســتي، فرهنگــي و تاريخــی. عوامــل زيســتي در نــژاد، فرهنگــي در 
ــامن  ــاً ه ــن تقريب ــت ت ــر هیپولی ــژاد از نظ ــي، ١٣٨٠، ص٢٣(. ن ــروز مي  كنند)عالي ــان ب ــي در زم ــط و تاريخ محي
مفهومــي اســت كــه شــلگل از آن بــه »روح قومــي« تعبیــر مي  كنــد. تفــاوت بــن ملت  هــا از نظــر جغرافيايــي، 
زبــاين و آداب و رســوم باعــث توجــه تِــن بــه مفهــوم نــژاد و از آنجــا بــه نحــوة پيدايــش آثــار اديب بــا توجــه بــه 
ــر  ــان را ب ــي آن ــي و اجتامع ــي، اخالق ــات روح ــي خصوصي ــل اروپاي ــرريس مل ــن در ب ــت. تِ ــي شده اس ــن ويژگ اي
ــات  ــه تجــي روحي ــث ب ــن حي ــد و از اي ــژه  اي مشــخص مي  كن ــي وي ــة قوم ــي روحي ــراي هــر ملت مي  شــامرد و ب
ــه  ــي ب ــي كلی  گوي ــدة اروپاي ــوام عم ــژادي اق ــاي ن ــارة ويژگي  ه ــخنان او درب ــردازد. س ــار اديب می  پ ــي در آث قوم
ــه  ــا حــدودي ب ــردازد، ت ــار اديب اقــوام مختلــف مي  پ ــل آث ــه تحلي ــي ب ــن كلی  گويي  هــا وقت ــا اي نظــر مي  رســد و ب
ــاي  ــر مبن ــاً ب ــی رصف ــن روانشــنايس قومــي ملت  هــاي عمــدة اروپای ــن در جهــت تعي ــدام ت يب  راهــه مــي  رود. اق
برداشــت  هاي ذوقــي اســتوار اســت )ولــك، هــامن، ص٥١( و بــه همــن دليــل مفهــوم نــژاد، اصــل قابــل اعتــامدي 
در بــرريس علــل و نحــوة آفرينــش آثــار اديب مني  توانــد تلقــي گــردد. مفهــوم محیــط دربردارنــدة عنــارص اقليمــي 
و اوضــاع ســيايس و اجتامعــي حاكــم بــر يــك ملــت اســت. محيــط همچنــن بــه انســان  هايي كــه در آن هســتند 
ويژگي  هايــي خــاص مي  بخشــد. تِــن در ايــن مــورد نيــز گاهــی بســيار ذوقــي ســخن مي  گويــد: »می  تــوان گفــت 
كــه در ايــن مملكــت ]هلنــد[ از آب، علــف بــه وجــود می  آيــد و از علــف، دام و از دام، پنــر و كــره و گوشــت و 
از همــة اينهــا بــه اتفــاِق آبجــو، هلنديهــا. در حقيقــت، از ايــن زندگــي رسشــار و ايــن ســازمان طبيعــي اشباع  شــده 
از رطوبــت، خلقيــات فالنــدري و بلغمــي مزاجــي و عــادات بقاعــده و ذهــن و اعصــاب آرام و توانايــي مواجهــة 
معقــول و روادارانــه بــا زندگــي و رضايــت خاطــر مــدام و عشــق بــه ســالمتي و در نتيجــه، اســتيالي پاكيزگــي و 

ــه مثــر مي  رســد«)ولک، هــامن، ص٥٤(.  كــامل آســايش ب

ــا ايــن پيش  فرض  هــاي ذوقــي وقتــي بــه تحليــل آثــار اديب مــردم هلنــد می  پــردازد يــا بايــد از ارتبــاط  ــن ب تِ
بــن آن آثــار و چنــن محيطــي ســخن بگويــد كــه در ايــن صــورت - بــا توجــه بــه عــامل اثــر اديب و هــرني- ســخنانش 
ــا از عهــده  ــد ت ــر عامــل محيــط اضافــه كن ــد عوامــل دخيــل بســياري را ب ــا باي ــر خواهدشــد؛ و ي بســيار ذوقي  ت
تبيــن تأثــر محيــط بــر آفرينــش فرهنگــي برآيــد. منظــور از مفهــوم »زمــان« در اندیشــۀ تــن، در بســیاری مواقــع، 
هــامن مفهــوم )روح زمــان( و ذوق و گرايــش اكــر مــردم يــك جامعــه در دوره  اي خــاص اســت. خلــق آثــار اديب 
در هــر دوره  اي، تحــت تأثــر ســاليق و ذوق مــردم آن دوره قــرار مي  گــرد و در ايــن ترديــدي نيســت كــه هيــچ 
ــر اديب،  ــق اث ــردازد و همــن در اجتــامع و زمــان خــاص واقع  شــدِن خال ــه آفرينــش مني  پ نويســنده  اي در خــالء ب

آگاهانــه يــا ناآگاهانــه، محتــوا و فــرم اثــر او را شــكل مي  بخشــد )عســگری حســنکلو،13۸۵،ص۶۸(.

2-2-2 سه  نوع پژوهش در حیطۀ جامعه  شناسی ادبیات

اکــر مورخــان و متقــدان ادبیــات، مباحثــی دربــارۀ رشایــط اجتامعــی و فرهنگــی دورۀ حیــات نویســندگان 
ــم  ــتان تجس ــه در داس ــامع ک ــی از اجت ــا بخش های ــی ب ــار ادب ــاط آث ــز ارتب ــط و نی ــن رشای ــا ای ــان ب ــاط آن و ارتب
ــط  ــات فق ــی ادبی ــالح جامعه  شناس ــا اصط ــد؛ ام ــرح کرده  ان ــود مط ــاب می  ش ــان خط ــه آن ــر ب ــا اث ــد ی می  یابن
ــر در  ــوالت مؤث ــه مق ــا و گاه منحــرصا ب ــه عمدت ــدان اطــالق می  شــود ک ــته از مورخــان و منتق ــار آن دس ــه آث ب
ــد از  ــده، عبارتن ــع گردی ــان واق ــح نظــر آن ــه مطم ــواردی ک ــه م ــد. از جمل ــی توجــه کرده  ان ــار ادب شــکل  گیری آث
جایــگاه طبقاتــی نویســنده، جنســیت و عالیــق شــخصی او، طــرز تفکــر و احســاس اجتــامع در دورۀ شــکل  گیری 
ــای  ــا و ارزش  ه ــی، باوره ــۀ اجتامع ــب، طبق ــش کت ــرش و پخ ــنده و ن ــه  ای نویس ــادی و حرف ــط اقتص ــر، رشای اث
مخاطبینــی کــه اثــر بــه آنهــا خطــاب می  شــود یــا در دســرتس آنــان قــرار می  گیــرد: »منتقــدان بُعــد اجتامعــی اثــر 
ــد،  ــر می  گنجان ــد کــه مؤلــف در انتخــاب و بســط مضمــون، طــرز فکــری کــه در اث ــن تلقــی می  کنن ادبــی، چنی
ارزیابــی شــیوه زندگــی، و حتــی در انتخــاب فــرم اثــر، ناگزیــر محــدود بــه نظــام اجتامعی-سیاســی و اقتصــادی و 
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عوامــل دورۀ تألیــف آن اســت؛ آنهــا همچنیــن بــر ایــن باورنــد کــه اجتــامع خواننــدگان تحــت تأثیــر رشایــط زمانــی 
و مکانــی اجتــامع خویــش، اثــر ادبــی را تفســیر و ارزیابــی می  کننــد. هیپولیــت تــن، مــورخ فرانســوی، گاهــی بــه 
خاطــر تألیــف تاریــخ ادبیــات انگلیــس)1۸۶3( نخســتین جامعه  شــناس ادبیــات در دورۀ مــدرن شــناخته می  شــود. 
وی عنــوان کــرد کــه هــر اثــر ادبــی عمدتــا بــر اســاس ســه عامــل قابــل تحلیــل اســت: نــژاد نویســنده، محیــط 

ــی، و دوره تاریخــی او« )ایربمــز، 13۸۴، ص 3۴۷(.  اجتامعــی و جغرافیای

ــن،  ــات« )گلدم ــنايس ادبي ــوان »جامعه  ش ــت عن ــود تح ــروف خ ــنامه  اي مع ــة دانش ــن در مقال ــن گلدم لوس
ــد:  ــاره مي  کن ــات اش ــنايس ادبي ــش در جامعه  ش ــر پژوه ــه مس ــه س 13۷۷، ص۶3-۷۸( ب

نخســت، مجموعــه  اي از بررســی  هاي جامعه  شــناختي دربــارة چــاپ، پخــش و بــه ويــژه دريافــت يــا پذيــرش 
ــاير  ــنامه و س ــود و در آن از پرسش ــوب مي  ش ــتي محس ــنايس پوزيتيويس ــاخه  هاي جامعه  ش ــه از ش ــی ك ــار ادب آث
ابزارهــاي آمــاري اســتفاده می  شــود. در دانشــگاه بــوردو، روبــر اســكارپيت و همكارانــش در انســتيتوي ادبيــات 
و فنــوِن هــرن تــوده  اي در ايــن شــاخه از پژوهش  هــاي جامعه  شــناختي ادبيــات فعاليــت می  كننــد و در كارشــان 

بــرريس جنبه  هــاي خــاص آفرينــش اديب بــه عنــوان فعاليتــي اقتصــادي را دنبــال مي  كننــد. 

ــي  ــاي آگاه ــانه  ها و فرامنوده ــام نش ــون اديب در مق ــزيئ مت ــاي ج ــي از جنبه  ه ــرريس برخ ــه ب ــروه دوم ب گ
اســتاد  لوونتــال،  لئــو  گــروه،  ايــن  مناينــدگان  برجســته  ترين  از  و  می  پــردازد  آن  دگرگوين  هــای  و  جمعــي 
جامعه  شــنايس در دانشــگاه بــركي اســت. ايــن نــوع بــرريس، هــامن   اســت كــه می  تــوان از آن بــه جامعه  شــنايس 

ــرار داد.  ــرريس ق ــورد ب ــي را م ــي جمع ــواي آگاه ــذر آن، محت ــرد و از رهگ ــر ك ــار اديب تعب ــا در آث محتواه

گلدمــن ضمــن اذعــان بــه مثربخــي شــيوة پژوهش  هــاي فــوق، از نــوع ســوم يــا مســر ســوم پژوهش  هــاي 
ــن  ــردازد. اي ــه می  پ ــّص كلم ــاي اخ ــه معن ــش اديب ب ــنايس آفرين ــه جامعه  ش ــه ب ــرد ك ــام می  ب ــناختي ن جامعه  ش
ــي آن را بيشــرت  ــا حت ــردي و ي ــي ف ــه آفرين ــد ك ــد  ه  اي اجتامعــي مي  دان ــدر پدي ــر را هــامن   ق جامعه  شــنايس، اث
ــش  ــادي آفرين ــد زي ــا ح ــش اديب را ت ــه آفرين ــاري ك ــه، آث ــور خالص ــه ط ــي ب ــد؛ يعن ــي مي  دان ــد  ه  اي اجتامع پدي

ــامن، ص٦٦(.  ــن، ه ــد )گلدم ــي مي  دانن جمع

گلدمــن در ايــن نــوع ســوم از پژوهش  هــا نيــز دو دیــدگاه متفــاوت را از هــم جــدا می  كنــد. اولــن دیــدگاه 
از آن کســانی اســت كــه جهــان اثــر را انعــكاس جهــان واقعــي بــرون و جامعــۀ زمــان خلــق اثــر می  داننــد و اثــر 
اديب را هامننــد آينــه  اي فــرض مي  کننــد كــه جامعــه، در آن انعــكاس می  يابــد. ایــن دیــدگاه، آثــار مــادام دواســتال 

و هیپولیــت تــن و نيــز بيشــرت آثــار ماركسيســتی را در بــر می  گیــرد. 

ــر  ــي، غ ــاين تخي ــازندة جه ــر هــرني، س ــه اث ــدگاه دوم، آن اســت ك انديشــة محــوری در زيبايي  شناســی دی
ــاختار  ــب، س ــن ترتي ــت. بدي ــت اس ــه و يك  دس ــي يك  پارچ ــه متام ــي و ب ــيار غن ــال، بس ــن ح ــي و در ع مفهوم
ــد. ايــن نكتــه  ــر بــه صــورت يــي از عنــارص اصــي رسشــت زيبايی  شــناختي آن جلــوه می  كن ســازندة وحــدِت اث
بــدان معناســت كــه همــة بررســی  هايي كــه بــه عنــارص جزئــی ماننــد انــواع شــغي، بازآفرينــي محتــواي آگاهــی 
ــد؛ اگرچــه  ــاي دقيــق واژه، جــاي مي  گرن ــه معن ــد، بــرون از عرصــة زيبايی  شــنايس ب جمعــی و جــز آن می  پردازن
نتایــج مهمــی نیــز داشته  باشــند. ایــن دیــدگاه و ایــن شــاخه از جامعه  شناســی ادبــی، بــا آثــار جــورج لــوكاچ آغــاز 
مي  گــردد و بــا کوشــش او جامعه  شــنايس ادبيــات بــه علــم اثبــايت تبديــل می  شــود و بــا زيبايی  شــنايس كالســيك و 
ديالكتيــك كانــت و هــگل و ماركــس پيونــد مي  يابــد )گلدمــن، هــامن، ص٦٧(. در اینجــا مختــرصاً ایــن ســه دســته 

ــوند: ــی می  ش ــات، معرف ــی ادبی ــای جامعه  شناس از پژوهش  ه

الف- دستۀ اول: جامعه  شناسی تولید، توزیع و مرصف اثر ادبی

ــوالت  ــا مق ــر اديب ب ــد اث ــة پيون ــت از دريچ ــات اس ــنايس ادبي ــش جامعه  ش ــكارپيت و همكاران ــش اس پژوه
ــا كاالي  ــده ي ــد هــر پدي ــه مانن ــدة اديب ب ــت هــر پدي ــا ســه واقعي ــن راســتا ي اقتصــادی. ســه عامــل مهــم در اي
اقتصــادي، عبارتنــد از توليــد، توزيــع و مــرصف. بنابرايــن مــا بــا ســه گــروه افــراد رس و كار داريــم كه فرآينــد اديب را 
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تســهيل مي  كننــد. نويســندگان و شــاعران، توليدکننــدگان اثــر اديب هســتند كــه آثارشــان را بــا واســطة نــارش - كــه 
هــم توليــد و چــاپ اثــر را در تــراژ وســيع ممكــن می  کنــد و هــم باعــث انتشــار اثــر در ســطح جامعــه می  شــود 
ــادی  ــة اقتص ــبكة مبادل ــك ش ــن ي ــد. اي ــه می  کنن ــتند، عرض ــدگان هس ــامن خوانن ــه ه ــدگان ك ــه مرصف  کنن – ب
ــدگان، مســائي را  ــع خوانن ــار و جم ــراد آفرينشــگر، آث ــن شــبكه، حضــور اف ــي اســت. در هــر نقطــه از اي واقع
پيــش روي مــا قــرار می  دهــد: حضــور افــراد آفرينشــگر مســائل تفســرهاي روانــی، اخالقــي و فلســفي را مطــرح 
مي  ســازد؛ آثــار كــه نقــش ميانجــي را برعهــده دارنــد، مســائل زيبايــي شــناختي، ســبك، زبــان و صناعــت نــگارش را 
پيــش روي مــا مــي گذارنــد و رسانجــام جمــع خواننــدگان، مســائل تاريخــي، ســيايس، اجتامعــي و حتــي اقتصــادي 
را مطــرح مي  كننــد. بــه عبــارت ديگــر پديــدة اديب را در ايــن ســه عرصــه بــه صدهــا شــكل می  تــوان بررســی  کرد 

)اســكارپيت، پیشــین، ص٩(. 

ــدگان  ــد كنن ــا تولي ــد ي ــي تولي ــناختي، يعن ــه ش ــدگاه جامع ــن دي ــدة اديب در اي ــه پدي ــه وج ــه اول از س وج
بيــش از دو وجــه ديگــر يعنــي توزيــع و مــرصف محــل تأمــل اســت. ســوااليت دربــاره خاســتگاه خالقــان آثــاراديب، 
عوامــل مؤثــر در گرايــش آنــان بــه ادبيــات، درآمــد ايــن افــراد و نيــز تعامــل آنــان بــا مخاطبــان و نــارشان – و در 
جوامــع و ادوار قدميــي بــا شــاهان و ولی  نعمتــان – در ايــن ديــدگاه جامعه  شــناختي طــرح می  شــود. در جامعــة 
ابتدايــي، هــرن شــاعري موهبتــي ويــژة افــراد برگزيــده يــا متصــل بــه عــوامل ســحر و جــادو تلقــي می  شده  اســت و 
بنابرايــن اطــالق عنــوان توليدكننــده در مفهــوم اقتصــادي بــه ايــن هرنمنــدان چنــدان دقيــق نيســت. بــا گســرتش 
هــرن شــاعري و نويســندگي، دربــار شــاهان و قــرص ارشاف محــل رفــت و آمــد شــاعران و نويســندگان شــد. بــا ايــن 
حــال همچنــان جنبــة اقتصــادي كار هــرني در مقابــل وجــه ارسارآميــز و تخيــي آن چنــدان مطــرح نبــود. در دوران 
جديــد و پــس از اخــرتاع چــاپ اســت كــه تكثــر اثــر هــرني و اديب امــكان اعــامل نظريــات اقتصــادي دربــارة نحــوة 

توليــد و توزيــع و مــرصف آن را بــه وجــود آورد.

بــه طــور كي در قدیــم ادبیــات، کار تلقــی منی  شــده، بلکــه در »جــان« نویســنده بوده اســت)هامن، ص١١(. 
ولــی ادیــب بــه هرحــال نیازمنــد درآمــدی بــرای امــرار معــاش بوده اســت و بــه همیــن دلیــل بــه حامیــت نیــاز 
داشته اســت. در اکــر مواقــع، پادشــاه تنهــا كــي اســت كــه امــكان حاميــت از رساينــده را در اختيــار دارد. معنــاي 
ايــن ســخن آنســت كــه شــخص مــورد حاميــت، حاميــت و پشــتيباين دريافــت مــي  دارد، و در نتيجــه نبايــد در قبــال 
ــاً  آن وظيفــة خــود را در حق  شــنايس و سپاســگزاري فرامــوش كنــد )شــوكينگ، ١٣٧٣، ص٢٣(. ايــن مســأله تقريب
در ادبيــات كالســيك فــاريس نيــز مصــداق دارد. شــاعر قصيــده  رسا بــه عنــوان منبــع درآمــد بــه ممــدوح خويــش 
مي  نگــرد و ترديــدي نيســت كــه بايــد هميشــه وفــادار بــه او باشــد و بــر مــزاج او ســخن بگويــد. مســألة ديگــر 
ــر  ــم ب ــر اقلي ــي و هــم از لحــاظ طبقــة اجتامعــي. از تأث ــار اســت؛ هــم از نظــر جغرافياي خاســتگاه خالقــان آث
روحيــات اشــخاص، هیپولیــت تــن در عامــل محيــط از عوامــل ســه  گانه موثــر بــر آفرينــش اديب، ســخن گفتــه بــود. 
ــد تأثرگــذار  ــق مي  كن ــري كــه خل ــز در نحــوة تفكــر او و اث ــزد ني طبقــة اجتامعــي كــه نويســنده از آن برمي  خي
اســت. نوشــتة يــك نويســنده متعلــق بــه ارشاف از نوشــتة يــك فــرد متعلــق بــه طبقــة محــروم جامعــه، از نظــر 
محتــوا و جهان  نگــري، فاصلــه دارد. ايــن مســأله دربــارة ادبيــات دوران اخــر بيشــرت صــادق اســت زيــرا نويســنده 
بــرای يافــن مخاطــب بايــد بــا زبــان و اصطالحــات طبقــة مخاطــب آشــنا باشــد و در جامعــه  اي كــه ناگزيــر بــه 
طبقــات گوناگــون تقســيم شده  اســت، اگــر هرنمنــد حســاس، در مقابــل جريانــات و جنبشــهاي اجتامعــي يب  اعتنــا 
ــدي را  ــه پيون ــد و هرگون ــار مي  آي ــق گرفت ــي مطل ــه تنهاي ــه ب ــد ك ــا مي  انجام ــات كارش بدانج ــب اوق ــد، اغل مبان

ــزي، ١٣٥١، ص٦٧-٦٨(. ــه  گاه مي  ماند)تربي ــرد و يب   تكي ــان خــود و جامعــة خويــش می  ب مي

ــدگان  ــه خوانن ــاز مــربم اقتصــادی ب ــا گســرتش صنعــت چــاپ، نی ــروزه ب ــات و نویســندگان، ام ــان ادبی خالق
ــات مي  چرخــد. در  ــار اديب اســت كــه چرخــه اقتصــادي ادبي ــد آث ــا حاميــت خواننــدگان از طريــق خري ــد. ب دارن
ــان انگلیســی  ــه در زب ــار ک ــن آث ــان بیشــرتی دارد. ای ــازاري و عامه  پســند، مخاطب ــار ب ــن چرخــۀ اقتصــادی، آث ای
آثــار روزی  رســان خوانــده می  شــود، حالــت تولیدصنعتــی بــه خــود گرفته  اســت و بــرای گردانــدن کارخانــه ایــن 
ــان نویســندگان پردرآمــد  ــاب اســت. از می ــه بنگاه  هــا و تاجــران عرصــۀ نــرش و پخــش کت ــاز ب ــات، نی ــوع ادبی ن
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ــای  ــار وی، درآمده ــه آث ــان آورد، ک ــه می ــخن ب ــدر س ــای پ ــاندر دوم ــوان از الکس ــند، می  ت ــای عامه  پس رمان  ه
ــره از كار  ــد گاهــي گ ــي هرچن ــار آورده  اســت )اســکارپیت، پيشــن، ص ٥٥-٥٦(. حاميت  هــاي دولت ــه ب ــی ب کالن
نويســندگان می  گشــايد امــا خطــر ايدئولوژيــک شــدن آثــار در ايــن   گونــه حاميت  هــا هميشــه هســت. امــروزه 
كمــرت نويســنده  ای می  توانــد بــه اتــكاي فــروش آثــار خــود زندگــي كنــد. بنابرايــن شــغل دوم ممكــن اســت راه 

رهايــي نويســندگان از مضايــق اقتصــادي باشــد.

ــات اســت.  ــة ادبي ــه مقول ــد نگــرش اقتصــادي ب ــه در فرآين ــان دومــن مرحل ــر اديب در بــن مخاطب ــع اث توزي
كلمــة »انتشــار« اثــر بــه مفهــوم امــروزي ســابقة چنــدان درازي نــدارد )هــامن، ص٥٧(. نــارش امــروزي در حقيقــت 
پيونــد دهنــدة آفريننــدة اثــر بــا خواننــدگان اســت و در ايــن ميــان، او پيــش از آنكــه به جنبــة معنــوي و ارزيش كار 
ــر بــراي چــاپ، آماده  ســازي  بينديشــد بــه ناچــار جنبه  هــاي اقتصــادي را در اولويــت قــرار می  دهــد. گزينــش اث
و چــاپ اثــر و در نهايــت، پخــش آن عمليــات عمــده  اي اســت كــه نــارش انجــام مي  دهــد. گزينــش اثــر بــا توجــه 
بــه ســاليق خواننــدگان انجــام مي  گــرد و ايــن ســاليق از طريــق نــارش بــه آفرينشــگر اثــر القــا مي  شــود. وقتــي 
كتــاب چــاپ شــد توزيــع آن كاري مهــم اســت و امــر توزيــع اســت كــه موفقيــت يــا شكســت اثــر را در نهايــت 
رقــم مــي زنــد. بــه همــن دليــل تبليغــات گوناگــون بــازرگاين دربــارة كتــاب - بــه ماننــد تبليغــات رايــج دربــارة 
كاالهــاي مــرصيف ديگــر اهميــت دارد. می  بينيــم كــه ايــن فرآينــد، عملیاتــی کامــال اقتصــادي اســت و ايــن از نتايــج 
تكثــر مكانيــي اثــر ادبــی در دنیــای صنعتــی امــروز اســت: »در دوران تكثــر مكانيــي آنچــه از كــف مــی  رود 
هامنــا »تجــي« اثــر هــرني اســت... فــن تكثــر، موضــوع تكثــر شــده را از گســرتۀ ســنت جــدا مي  كنــد: نخســت، 
ــه  اي قــرار می  دهــد كــه تنهــا  ــه جــاي حادث ــوده  اي را ب ــدۀ ت ــك پدي ــا ايجــاد نســخه  هاي يب  شــامر تكثرشــده، ي ب
يک  بــار می  توانــد رخ دهــد. دوم بــا ايجــاد ايــن امــكان بــراي متاشــاگر يــا شــنونده كــه بتوانــد در رشايطــي ويــژه و 
دلخــواه خويــش بــا تكثــر اثــر هــرني روبــرو شــود، بــه اثــر هــرني فعليــت می  بخشــد« )بنيامــن، ١٣٦٦، ص٢٤٣(. 

جامعه  شــناس ادبــی، در چنــن فرآينــدی، آمــار و ارقامــی از مســائل گوناگــون مربــوط بــه نحــوة توزيــع اثــر 
و پذيــرش آن نــزد خواننــدگان بــه دســت می  دهــد و بــه ایــن طریــق هــم بــه نــارش و هــم از طريــق او بــه خالــق 
ــا از مــن، می  دهــد. در اينجــا  ــق انتظــار آنه ــان و اف ــر ســاليق مخاطب ــم ب ــت حاک ــزاريش از وضعي ــی، گ ــر ادب اث
منتقــد جامعه  شــناس و آشــنا بــه عرصــة فرهنــگ و ادب، در وهلــة نخســت دربــارة ارزش آثــار معينــي قضــاوت 
منی  کنــد بلكــه اهتــامم او در درجــة اول معطــوف بــه توصيــف ايــن اســت كــه چگونــه جــو فرهنگــي يــك دوره، 

در پديــد آوردن و ارج شــنايس ادبيــات تأثــر می  کنــد )ديچــز، ١٣٦٦، ص ٥٧٠-٥٦٩(.

ــت.  ــرصف اس ــة م ــار اديب، مرحل ــه آث ــادي ب ــرد اقتص ــا رويك ــانه ب ــد جامعه  شناس ــه در فرآين ــومن مرحل س
مرصف  کننــدگان و بــه عبــارت بهــرت، خواننــدگان آثــار اديب بــا انتخــاب و خريــدن كتــاب، نقطــة پايــاين می  گذارنــد 
بــر مســري كــه اثــر اديب از شــكل  گیري آن در ذهــن آفريننــده، تــا عرضــۀ آن بــه صــورت نوشــتار و کتــاب طــي 
كرده  اســت. از نظــر اقتصــادي، مبادلــه كتــاب بــا پــول هيــچ تفــاويت بــا مبادلــة خــوراك و پوشــاك بــا پــول نــدارد. 
کاري كــه خواننــده بــا خريــد كتــاب مي  كنــد، از ديــدگاه او هــر معنــاي معنــوي و انتزاعــي داشــته باشــد، بــراي 
ــدي  ــه تردي ــن نكت ــن محصــول اســت. در اي ــد اي ــراي تولي ــۀ رصف  شــده ب ــذار، بازگشــت رسماي ــارش و رسمايه  گ ن
نيســت كــه هــر كتــايب بــه ايــن دليــل نوشــته می  شــود كــه كــي آن را بخوانــد و هــدف نهايــي خلــق اثــر اديب، 
برقــراري ارتبــاط بــا خواننــدگاين اســت كــه خالــق آن اثــر يــا آنهــا را می  شناســد يــا اميــد برقــراري ارتبــاط بــا آنهــا را 
دارد. نويســنده بــراي برقــراري ارتبــاط بــا مخاطبــان بايــد بتوانــد افــكار، اعتقــادات و حتــي رؤياهــاي خوانندگانــش 
ــخ  ــن، پاس ــده از م ــار خوانن ــق انتظ ــه اف ــد ب ــه می  آفرين ــي ك ــی، متن ــن وضعيت ــد. در چن ــی کن ــز پيش  بين را ني

ــش وارد مي  ســازد.  ــي خوي ــاي تخي ــه دني ــت می  دهــد و او را ب مثب

اگــر هرگونــه رویارویــی و دریافــت مــن را خوانــدن بدانيــم، می  تــوان گفــت كــه شــيوۀ دريافــت خواننــده، از 
نخســتن لحظــات، اثــر را در چارچــوب مفهومــی خاصــی جــاي می  دهــد. چارچــويب كــه دانــش پيشــن خواننــده، 
ــي  ــق می  شــود؛ یعن ــن چارچــوب، تدقي ــر در ای ــگاه اث ــدن، جاي ــت خوان ــان پيرشف ــد. در جري ــن مي  كن آن را تعي
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ــر در  ــن جــای  دادن اث ــل می  شــوند. اي ــه گامن  هــاي ديگــر تبدي ــا ب ــه می  شــوند ي ــا گامن  هــاي مخاطــب پذيرفت ي
دانســته  هاي پيشــن را می  تــوان »جــای  دادن آن در افــق انتظارهــاي مخاطــب« خوانــد )احمــدي، ١٣٨٠، ص٦٩١(. 

هرچنــد مفهــوم »افــق انتظــارات« عمدتــاً اديب اســت، امــا در جامعه  شــنايس ادبيــات، كاركــرد ایــن مفهــوم 
بــراي بــرريس علــل موفقيــت يــك اثــر اديب بســيار اســت و حتــي افــراط در اهميــت آن باعــث ناديــده گرفــن ارزش 
ــارات و ادراكات  ــراي انتظ ــارات« را ب ــق انتظ ــی، »اف ــمندان اجتامع ــود. دانش ــی می  ش ــر ادب ــناختي اث زيبایی  ش
متفــاويت بــه كار می  برنــد كــه طبقــات يــا گروه  هــاي مختلــف خواننــدگان از يــك مــن دارنــد )گريس  ولــد، ١٣٨٣، 
ص١٣٦(. بــه عنــوان مثــال مطالعــات فمينيســتي كــه در دهه هــاي اخــر گســرتش یافته  انــد بــا افــراط در مفهــوم 
ــی،  ــن ادب ــر م ــود را ب ــول خ ــورد قب ــي م ــناختي و فرهنگ ــاي زيبايی  ش ــد، معياره ــد دارن ــارات« قص ــق انتظ »اف

تحمیــل کننــد. 

اشــرتاك فرهنگــي نويســنده بــا خواننــدگان عامــل مهــم ديگــري اســت كــه باعــث برقــراري ارتبــاط بــن آنهــا 
می  شــود. البتــه ایــن عامــل، محدوديت  هايــي بــراي نويســنده بــه وجــود مــی  آورد کــه از جملــۀ آنهــا همراهــی 
بــا ذوق خواننــدگان اســت. هــر نويســنده بــه ايــن ترتيــب، زنــداين ايدئولــوژي و جهان  نگــري رايــج و حاكــم بــر 
ــا انــكار كنــد؛ امــا  محیــط و خواننــدگان خویــش اســت. او می  توانــد ايــن جهان  نگــری را بپذيــرد، تغيــر دهــد ي
امــكان خــاليص از آن را نــدارد. بــه همــن دليــل اســت كــه مخاطبــان او می  تواننــد كم  وبيــش بــا اثــر او ارتبــاط 
برقــرار کننــد و آنــان كــه بــرون از ايــن حــوزة فكــري و ايدئولوژيــك هســتند، منی  تواننــد معنــاي واقعــي آثــار او را 
درک کننــد )اســكارپيت، پيشــن، ص٩٩(. مســئلۀ اشــرتاك فرهنگــي و اشــرتاك باورهــا در يــك جامعــه و زمــان خــاص 
بــه مفهــوم »روح زمانــه« بســيار نزديــك اســت. شــوكينگ معتقــد اســت کــه روح واحــد زمانــه وجــود نــدارد، بلکــه 
بایــد از »روح  هــای زمانــه« ســخن گفــت. هميشــه الزم اســت كــه ميــان گروه  هــاي كامــالً مختلفــي كــه آرمان  هــا 

و كــامل مطلوب  هــاي متفــاويت دربــارة زندگــي و جامعــه دارنــد، متايــز قايــل شــد )شــوكينگ، پيشــن، ص١٩(. 

ذوق و ســليقة اديب حاكــم بــر يــك دوران، ممكــن اســت، جریانــی چنــان وســیع شــود كــه گروههــاي اجتامعي 
ــاره در جامعــة ادبــی، گل  ــارة رمان  هــاي پرفــروش كــه يك  ب ــا خــود همــراه ســازد. ایــن مســأله درب بســياري را ب
ــر  ــه در اك ــه  اي ك ــه گون ــداق دارد ب ــرت مص ــد، بيش ــود می  خوانن ــوي خ ــه س ــدگان را ب ــۀ خوانن ــد و عاّم می  کنن
ايــن   گونــه مــوارد می  تــوان بــا ايــن نظــر هم  ســو شــد كــه »جــدا از كســاين كــه خصوصــاً تحصيل  كــرده هســتند 
ــدن  ــه خوان ــم ب ــه تصمي ــی ک ــدة رمان ــردی، خــود، انتخاب  کنن ــچ ف ــد هســتند، هي ــات عالقه  من ــه ادبي ــاً ب و واقع
آن دارد، نیســت« )زرافــا، ١٣٦٨، ص٢٤٩-٢٥٠(. نظــر منتقــدان مشــهور اديب نيــز ممكــن   اســت در توجــه ویــژۀ 

ــر داشته  باشــد. ــر نوظهــور، تأثی ــه يــك اث خواننــدگان، ب

ب- دستۀ دوم: جامعه  شناسی محتواها )اجتامعیات در ادبیات فارسی(

ســابقة ايــن نــوع تحقيقــات، بيشــرت از تحقيقــات جامعه  شــناختِی دســتۀ اول اســت کــه در صفحــات قبــل 
ــه وســيله  اي  ــه مثاب ــار اديب را ب ــة مطــرح در آث ــوا و درومناي ــن دســته از پژوهشــگران، محت ــم. ای ــه آن پرداختی ب
بــراي بــرريس ميــزان انعــكاس تغيــر و تحــوالت ســيايس، اجتامعــي و فرهنگــي مطالعــه می  کننــد. از ايــن رهگــذر 
همچنــن می  تــوان بــه پيونــدي كــه ميــان مــن اديب و گرايش  هــاي فكــري و طبقــايت رايــج در جامعــه وجــود دارد، 
دســت  یافت. عــالوه بــر لئــو لوونتــال و شــاگردان او در دانشــگاه برکلــی کــه قبــال بــه نــام وی اشاره  شــد، دیگــر 

پژوهشــگر مشــهور عرصــۀ جامعه  شناســی محتواهــا، هانــری زاالمانســکی اســت. 

ــح  ــن مصال ــا، كامل  تري ــدي آنه ــار و رده  بن ــواي آث ــرداري از محت ــا صورت  ب ــه ب ــت ك ــد اس ــي معتق زاالمانس
ــه  اي از  ــه مجموع ــود ب ــنده  اي در دوران خ ــر نويس ــد. ه ــم می  آي ــات فراه ــناختي ادبي ــرريس جامعه  ش ــراي ب ب
پرســش  ها و مســائل اجتامعــي پاســخ می  گويــد و بــا بــرريس آثــار نويســندگاِن ادوار مختلــف می  تــوان دريافــت 
كــه پاســخ  هاي نويســندگان آن ادوار، بــه مســائل اجتامعــي و فرهنگــي آن دوران، چــه بوده  اســت. ممكــن 
ــراي مســائل و  ــه راه    حل    هــاي اجتامعــی  اي كــه او بــه صــورت ضمنــي ب ــر نويســنده، ب اســت بتــوان از خــالل اث
ــز  ــق ديگــري ني ــق روش خــود از طري ــل و تدقي ــراي تكمي ــرد. زاالمانســي ب ــز پی  ب ــه می  دهــد ني مشــكالت ارائ
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ــوع  ــک ن ــی در ی ــري و عقيدت ــاي فك ــت. فض ــای اديب اس ــواع/ ژانره ــنايس ان ــد و آن، جامعه  ش ــتفاده می  کن اس
ادبــی بــا فضــای فکــری و فرهنگــی نــوع دیگــر ادبــی، تفاوت  هايــي دارد و هــر نــوع ادبــی، پاســخ خــاص خــود 
را بــه یــک مســئلۀ   معــن می  دهــد: » بــر حســب ايــن كــه بــا رمــان، منايشــنامه يــا شــعر رس و كار داشته  باشــيم، 
ــوع ادبــی – يعنــي نحــوة  ــن پاســخ  هاي متفــاوت، كاركــرد هــر ن ــرو شــويم. اي ــا پاســخ  هاي متفــاويت روب ــد ب باي
خــاِص برخــورد بــا يــك مســئله – را می  ســازند. همــن پاســخ خــاص، بــراي مــا در حكــم ويژگــي هــر نــوع اســت« 

)زاالمانســي، ١٣٧٧، ص٢٧٣- ٢٧٤(.

اگــر بــا ايــن رويكــرد بــه ادبيــات فــاريس بنگريــم، می  توانيــم تحقيقــايت را كــه بــا عنــوان كي »اجتامعیــات 
ــرد،  ــت و می  گ ــام گرفته  اس ــنايس انج ــة جامعه  ش ــران در عرص ــط پژوهش  گ ــاً توس ــی« و عموم ــات فارس در ادبی
زيرمجموعــۀ روش جامعه  شــنايس محتواهــا بــه حســاب آوريــم. در ايــن تحقيقــات آنچــه بــراي محقــق اهميــت 
دارد، نــه برقــراري پيونــدي عميــق ميــان محتــوا و ســاختار اثــر اديب بــا جامعــه، بلكــه تنهــا انعــكاس بخــي از 
ــر جنگ  هــا و  ــك منطقــه، تأث ــواع اديب اســت. آداب و رســوم خــاص ي ــات و ان زندگــي اجتامعــي در عرصــة ادبي
ــار اديب معــارصان و گذشــتگان از  ــر اديب، و بازمنايــي زندگــي اجتامعــي در آث ــواي اث لشــكركي  ها در تغيــر محت

ــده  دار آن اســت.  ــاريس، عه ــات ف ــات در ادبی ــا اجتامعي ــه جامعه  شــنايس محتواهــا ي ــي اســت ك عرصه  هاي

ــا اســتخراج  ــرا تنه ــاوت اســت؛ زي ــا جامعه  شــنايس اديب متف ــات ارزشــمند اســت، ويل ب ــن تحقيق ــد اي هرچن
ــا زمــاين كــه نظريــه  اي در بــاب ارتبــاط جامعــه  ــار اديب، ت ــا درومنایه  هــاي مشــخص از آث محتواهــاي اجتامعــي ي
ــده  اي در  ــر جامعه  شــناختي پيچي ــی از آن حاصــل نشــود، روشــنگر ام ــات و ســاختارهاي اجتامعــي و ادب و ادبي
ــوان ســندي  ــه عن ــر اديب را ب ــد باشــد. جامعه  شــنايس محتواهــا، در حقيقــت، اث ــات و جامعــه منی  توان ــاب ادبي ب
اجتامعــي بررســی می  کنــد. در ايــن حالــت هــر چــه ســاختار اثــر ادبــی، ســاده و وجــه اجتامعــي آن، آشــكارتر 
ــناختي  ــه زيبایی  ش ــل وج ــن دلي ــه هم ــت. ب ــر اس ــر مي ــناختي از آن، رسيع  ت ــة جامعه  ش ــول نتيج ــد، حص باش
اثــر هــرني در ايــن رويكــرد معمــوالً مــورد غفلــت واقــع می  شــود و ايــن، نقــص ايــن روش محســوب می  گــردد؛ 
ــی  ــوان جامعه  شناســی ادب ــه تحــت عن ــات ک ــه در دســتۀ ســوم از پژوهش  هــای جامعه  شناســی ادبی حــال آن ک
ــگارش  ــر اديب و طبقــات اجتامعــِي دوران ن از آن ســخن خواهیــم گفــت، » پيــش از جســت  وجوي پيوندهــاي اث
ــراد و  ــارة آن، در مقــام جهــاين مشــخص از اف ــژه  اش را دريافــت و درب ــاي دروين و وي ــر و معن ــد خــوِد اث آن، باي
اشــياِي آفريــدة نويســنده  اي كــه از رهگــذر اثــر، بــا مــا ســخن می  گويــد، بــه ارزيــايب زيبايی  شــناختي پرداخــت« 

ــن، ١٣٧٦، ص٢٥٣(. )گلدم

ج- دستۀ سوم: جامعه  شناسی ادبی به مثابۀ برررسی ساختار اثر ادبی

جامعه  شــنايس اديب، علمــي اســت كــه جــورج لــوكاچ )١٨٨٥-١٩٧١(، فيلســوف و منتقــد مجارســتاين در اوايــل 
قــرن بيســتم، آن را بنيــان گذاشــت و پــس از او لوســن گلدمــن)١٩١٣-١٩٧٠(، دانشــمند رومانيايي ســاكن فرانســه، 
آن را بســط و گســرتش داد. اريــش کوهلــر در مقــام مقايســة ايــن نــوع نگــرش بــه پژوهــش جامعه  شــناختی، بــا 
ــنايس  ــد از جامعه  ش ــی را باي ــی ادب ــد: »جامعه  شناس ــد، می  گوي ــی ش ــی بررس ــتۀ قبل ــه در دو دس ــی ک روش    های
ــي  ــته  هاي فرع ــش دارد و از رش ــريب گراي ــرريس تج ــه ب ــاً ب ــات اساس ــنايِس ادبي ــرد. جامعه  ش ــز ك ــات متامي ادبي
ــوط  ــت مرب ــنايس اديب رويش اس ــل، جامعه  ش ــرد. در مقاب ــه كار می  گ ــاي آن را ب ــت و روش  ه ــنايس اس جامعه  ش
بــه علــم ادبيــات و مــا آن را علــم تاريخــی- جامعه  شــناختي ادبيــات تعريــف می  کنیــم. بن  انــگارة اســايس ايــن 
علــم آن اســت كــه هــر جامعه  شــنايس اديب بايــد بــه طــور تاريخــي عمــل   کنــد و هــر تاريــخ ادبيــات نيــز بــه طــور 

جامعه  شــناختي«)كوهلر، ١٣٧٧، ص۲3۶(.

جــورج لــوكاچ در ســال ١٩١٠ اولــن كتــاب خــود را تحــت عنــوان جــان و صــورت منتــرش كــرد. ایــن کتــاب 
حــاوي مقاالتــی اســت دربــارة شــاعران و نويســندگان بــزرگ اروپايــی کــه در آن، لــوكاچ از ديــدی هستی  شناســانه، 
ــون  ــت. کان ــی کرده  اس ــد، بررس ــق می  کن ــه خل ــرنی  اي ك ــر ه ــورت اث ــاختار و ص ــا س ــد را ب ــان هرنمن ــة ج رابط
ــي  ــي انســان در عرصــة گيت ــر تنهاي ــد ب ــه جهــان و تأكي ــك ب ــاب، نگــرش تراژي ــن کت ــر ای مرکــزی تفکــر حاکــم ب
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اســت. لــوکاچ در ایــن کتــاب، جنــگ بن  امللــل اول را بــه نوعــي شــهودي و مبهــم پيش  گويــی کــرده و راه 
ــود.  ــاب نشــان داده  ب ــه هــرن ن ــردن ب ــن بحــران را در پناه  ب رســتگاري از اي

لحــن ایــن کتــاب علی  رغــم نقادی  هــاي دقيــق نويســنده  اش، لحنــي پرشــور، عاطفــي و شــوق  انگيز اســت. از 
نــام كتــاب يعنــي، جــان و صــورت، اهميــت ســاختار و صــورت اثــر هــرني آشــكار می  شــود. لــوكاچ معتقــد اســت 
علــم بــا محتواهــاي خــود بــر مــا اثــر مــي گــذارد، هــرن بــا صورت هــاي خــود؛ علــم امــور ماوقــع و مناســبات بــن 
امــور ماوقــع را عرضــه می  کنــد، امــا هــرن جان  هــا و رسنوشــت  ها را«)لــوكاچ، ١٣٨۸، ص١٢(. بديــن ترتيــب هــر 
ــد و شــيوه  هاي متفــاوت زندگــي، شــيوه  هاي هــرني مخصــوص خــود را  ــژة خويــش را می  آفرين جــاين، جهــاين وي
خلــق می  کننــد: »شــیوۀ زندگــی بورژوایــی کــه قواره  کــردن جریــان زندگــی اســت بــا معیــاری کــه دقیقــا و رصفــا 
ــی از ریاضــت  ــی ]کــامل طبیعــی[ اســت؛ صورت ــن کامل ــه چنی ــرای تقــرب ب ــی باشــد، فقــط شــیوه  ای ب بورژوای
اســت؛ نفــی متامــی درخشــش  های زندگــی اســت، بــه طــوری کــه متامــی درخشــش  ها، متامــی شــکوه و جــالل، 
شــاید بــه جایــی دیگــر انتقــال یابــد: بــه درون اثــر هرنی«)هــامن، ص٩۲(. ايــن ســخنان لــوكاچ بــه مثابــه تفســر 
و توضيحــي اســت بــر ســخن معــروف هــگل دربــارة رمــان كــه آن را »حامســة مــدرن بورژوايــي« می  دانســت و 
معتقــد بــود رمــان »كشــمكش ميــان شــعر قلــب و نــر مناســبات اجتامعــي اســت«)لوكاچ، ١٣٧٧، ص٣٤٩-3۵۰(.

پيداســت كــه لــوكاچ در صــدد ايجــاد رابطــه و پيونــدي ديالكتيــي ميــان ســاختار اثــر هــرني و ســاختار ذهنــی 
ــوكاچ در  ــا ل ــم عرضــه شــده  بود، ام ــه صــوريت مبه ــه در جــان و صــورت ب ــن نظري ــر بوده  اســت. اي ــق آن اث خال
كتــاب مهــم و مانــدگار خــود نظريــة رمــان بــه ايــن انديشــه  ها نظــم ويــژه  اي بخشــيد. لــوكاچ، نظریــۀ رمــان را 
در گرماگــرم جنــگ جهــاين اول در ســالهاي ١٩١٤- ١٩١٥ نوشــت و در ســال ١٩٢٠ در برلــن منتــرش كــرد. لــوكاچ 
در ايــن كتــاب بــه مقايســة ميــان حامســه و رمــان می  پــردازد و حامســه را متعلــق بــه دوراين می  دانــد كــه ميــان 
قهرمــان و جهــان هيــچ جدايــي و انــكاري نيســت. امــا رمــان مبتنــي بــر جدايــي جاودانــة جــان قهرمــان و جهــان 
ــن  ــراي اي ــي ب ــي، جاي ــي واقع ــه در زندگ ــي اســت ك ــاي اصي ــال ارزش  ه ــه دنب ــان ب ــن قهرم ــت اســت. اي واقعي

ارزش  هــاي مطلــق نيست)عســگری حســنکلو،13۸۵، ص۸3(.

لــوكاچ مفهومــي را در ايــن كتــاب بــه كار می  بــرد كــه در انديشــة او بســيار مهــم اســت: »كليــت«. لــوكاچ 
معتقــد اســت کــه زندگــي مــدرن، كليــت را بــه مفهومــي كــه در زندگــي يونــان باســتان بــود، تخريــب كرده  اســت 
و رمــان، حامســة عــرصي اســت كــه كليــت زندگــي محســوس نيســت؛ ويل ايــن عــرص، هنــوز هــم بــه كليــت متايــل 
دارد. رمــان در تــالش بــراي پديــد آوردن كليتــي از زندگــي اســت كــه اكنــون پنهــان اســت. لــوكاچ بــه تبعيــت از 
ــدام  وار )ارگانیــک( اســت،  ــی ان ــامع، کليت ــد كــه قهرمــان حامســه، اجتــامع اســت و در اينجــا اجت هــگل می  گوي
در حــايل كــه قهرمــاِن رمــان، فــرد اســت؛ فــردي كــه خاســتگاه او بيگانگــي انســان مــدرن بــا جهــان بــرون اســت 

)پاركينســون، ١٣٧٥، ص ٢٢٨-۲۲۹(.

لــوكاچ در زمــاين كــه جــان و صــورت را می  نوشــت تحــت تأثــر كانــت بــود. در هنــگام نــگارش نظريــه رمــان، 
بــه هــگل و تعريــف او از رمــان و جامعــة بورژوايــي نظــر داشــت و در كتــاب مهــم ديگــرش تاريــخ و آگاهــي 
ــاب  ــن كت ــنکلو،13۸۷،ص۷۲(. ای ــگری حس ــود )عس ــس ب ــه  هاي كارل مارك ــر انديش ــت تأث ــكارا تح ــايت، آش طبق
نخســتن بــار در ســال ١٩٢٣ منتــرش شــد. در نوامــرب ١٩١٨ لــوكاچ بــه حــزب كمونيســت مجارســتان پيوســته  بود. 
بنابرايــن بایــد لــوكاچ را در ایــن دوره از زندگــی  اش، ماركسيســت بدانيــم و او خــود نيــز ســر تحــول دورة جواين  اش 
ــر  ــس ب ــر مارك ــوكاچ، ١٣٧٨، ص۴1(. تأث ــت )ل ــس« ناميده  اس ــوي مارك ــه س ــن ب ــود، »راِه م ــة خ را در زندگی  نام
ــه و آن را  ــوكاچ از ماركــس گرفت ــن مفهومــي كــه ل ــرريس اســت. مهم  تري ــل ب ــوكاچ از ديدگاه  هــاي متفــاويت قاب ل
در ایــن کتــاب پرورانده  اســت، مفهــوم يشءوارگــي اســت. »ايــن مفهــوم توصيف  کننــدة برخــي خصايــص نوعــي 
و عــام جامعــة رسمايــه  داري، همچــون عقالنی  شــدن كار و تقســيم آن، بوروكراتيــزه شــدن، جانشــيني مناســباِت 
بيگانه  گشــته و بــه لحــاظ فنــي، عقــالين بــا مناســبات طبيعــي و ســنتي در زندگــي اجتامعــي اســت« )فن  بــرگ، 
١٣٧٥، ص ٣٨٥(. در همیــن جامعــه اســت كــه كاال بــه مثابــه »بُــت« تلقــي می  شــود؛ بتــی کــه انســان بــراي بــه 
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دســت آوردنــش بايــد پــول بــه دســت آورد و بــه همــن ترتيــب خــود نيــز در ايــن اوضــاع اقتصــادي بــه مثابــه 
كااليــي مبادلــه می  شــود. »جدایــی نــروي كار از شــخصيت كارگــر و تبديــل آن بــه يشء و چيــزي كــه كارگــر آن 
را در بــازار می  فروشــد« )لــوكاچ، پيشــن، ص٢٣٥(. محصــول رسمایه  ســاالري اســت. بدين  ســان لــوكاچ يــي ديگــر 
ــي  ــد، انزواي ــح می  کن ــدرن را ترشي ــه  داري م ــة ديوان  ســاالري و رسمای ــان در جامع ــزواي شــخصيت رم ــل ان از عل

كــه پايــان   ناپذيــر اســت.

ــت. در  ــگ اس ــات و فرهن ــنايس ادبي ــراي جامعه  ش ــده ب ــن كنن ــايب تعي ــايت، كت ــي طبق ــخ و آگاه ــاب تاري كت
ايــن كتــاب اهميــت نظريــات لــوكاچ در آن اســت كــه »ســاختارهاي ذهنــي بــه ويــژه ســاختارهاي اديب را پيونــد 
ــه لوســن  ــوكاچ اســت ك ــم ل ــن دســتاورد مه ــده، ١٣٧٨، ص١٠٠(. اي ــه ســاختارهاي اجتامعــي« )پوين می  دهــد ب

ــايت بخشــيد.  ــة جامعه  شــنايس رمــان، وجــه علمــي و اثب ــه نظري ــا اخــذ آن ب گلدمــن ب

ــه  ــد ك ــه  اي در جامعه  شــنايس اديب آفري ــا، نظري ــای آنه ــر مبن ــرد و ب ــوكاچ را بازخــواين ك ــات ل گلدمــن نظري
ــد.  ــان را مشــخص می  کن ــه خصــوص رم ــات، ب ــروزه مســر اصــي پژوهش  هــاي جامعه  شــنايس در حــوزة ادبي ام
مســائي كــه در ســه كتــاب پيش  گفتــة لــوكاچ يعنــي جــان و صــورت، نظريــة رمــان و تاريــخ و آگاهــي طبقــايت 
ــار و انديشــه  هاي گلدمــن  ــار لــوكاچ داشــتند، خــارج می  شــوند و در آث عرضــه شــده  بودند، از ابهامــي كــه در آث
جلــوه  اي علمــي و آشــكار می  یابنــد؛ مفاهيمــي نظــر کليــت، گسســت ميــان قهرمــان رمــان و جهــان، يشءوارگــي، 
انســان مســأله  دار، رابطــة جامعــة رسمايــه  داري و مــرصف  زده بــا نــوع اديِب رمــان، از مهم  تريــن مفاهيمــي هســتند 
كــه گلدمــن دربــارة آنهــا انديشــيده و نظريــات جامعــي نيــز ارائــه داده  است)عســگری حســنکلو، 13۸۵، ص۸۵(. 

مهم  تريــن نوشــته  ها و تحقيقــات لوســن گلدمــن دربــارة رابطــة بــن آفرينــش فرهنگــی و زندگــي اجتامعــي 
اســت. او اثــر اديب را نــه بــه ماننــد بســياري از جامعه  شناســان آينــة اجتــامع می  دانــد كــه حقايــق در آن آشــكارا 
منعكــس می  شــوند و نــه بــه ماننــد منتقــداين می  انديشــد كــه جهــان تخيــي و پــر رمــز و راز اثــر هــرني را فراتــر 
ــه  ــت ك ــدي اس ــن پيون ــن ياف ــي گلدم ــدف نهاي ــد. ه ــناختی- می  دانن ــم از اديب و جامعه  ش ــد -اع ــرتس نق از دس

ميــان ســاختار محيــط اجتامعــي و گروههــا و تفكــرات موجــود در آن بــا ســاختار فــرم اديب وجــود دارد. 

ــه  ــه شده  اســت. در اینجــا ب ــان، ارائ ــد اجتامعــی رم ــن، در مبحــث نق ــه و روش گلدم ــر نظری رشح مفصل  ت
ــه اشــاره می  شــود کــه روش نقــد در ایــن رســاله، اگرچــه تلفیقــی از هرســه  ــه ایــن نکت عنــوان ســخن پایانــی ب
روش پژوهشــی فــوق اســت؛ امــا مبنــا و پایــگاه نظــری ایــن رســاله در روش ســوم یعنــی روش پژوهشــی لوســین 

گلدمــن، قــرار دارد. 

3-2 نقد اجتامعی رمان

گلدمــن مفاهیــم مهــم طــرح شــده بــه وســیله لــوکاچ را کــه بــه صــورت مبهــم در آثــار او بیــان شــده  بود، بــه 
صــورت فرضیه  هایــی قابــل تعمیــم بــرای بررســی آثــار ادبــی درآورد و بــرای تبییــن آنهــا از ســاخت  گرایی تکوینــی 
ــردازد، »رابطــه  ــدان بپ ــد ب ــی بای ــزی کــه جامعه  شناســی ادب ــن چی ــه نظــر گلدمــن، مهم  تری ــز مــدد گرفــت. ب نی
میــان فــرم رمــان و ســاختار محیــط اجتامعــی« اســت. وی می  گویــد: »بــه نظــر مــا فــرم رمانــی، در واقــع برگــردان 
زندگــی روزمــره در عرصــه ادبــی اســت؛ برگــردان زندگــی روزمــره در جامعــه فردگرایــی کــه زادۀ تولیــد بــرای بــازار 
اســت. میــان فــرم ادبــی رمــان و رابطــه روزمــرۀ انســان  ها بــا کاالهــا و انســان  های دیگــر، در جامعــه  ای کــه بــرای 

بــازار تولیــد می  کنــد، همخوانــی دقیــق وجــود دارد« )گلدمــن، 13۷1، ص۲۹(.

گلدمــن، ضمــن ترشیــح نظریــۀ لــوکاچ، دو عنــرص اساســی آن را خاطرنشــان می  کنــد و در مــورد عنــرص نخســت 
می  گویــد: تنهــا نظریــه شــیء  وارگی، درک انســجام متامــی مطالــب مارکــس دربــارۀ مناســبات میــان روبنــا و زیربنــا 
را امکان  پذیــر می  ســازد. عنــرص دوم در شــیءوارگی، جای  گزینــی امــر کیفــی بــا امــر کمــی، امــر انضاممــی بــا امــر 
ــرد، نوعــی دوگانگــی روانــی- کــه  ــر می پذی انتزاعــی اســت. چــون محــدوده خصوصــی، کمــرت از شــئ وارگــی تاثی
یکــی از ســاختارهای بنیادیــن انســان در جامعــه رسمایــه  داری ناشــی می  شــود- در وجــود هرکــس ایجــاد می  گــردد. 
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ــی شــئ وارگــی در جهــان  ــان عال ــد کــه دســتاورد خــود اوســت: او بی ــه  ای اشــاره می  کن ــه نکت گلدمــن رسانجــام ب
تولیــد رسمایــه  داری را در رمــان می  یابــد؛ در ایــن کــه رمــان محکــوم بــه ایــن شکســت اســت کــه در عیــن حــال، هــم 

»زندگی  نامــه فــردی« و هــم »وقایع  نامــه اجتامعــی« باشــد)البیکا، 13۷۷، ص ۲۹۶-۲۹1(. 

گلدمــن از دو نــوع رابطــه تولیــد و مــرصف ســخن می  گویــد: 1- طبیعــی و ســامل کــه در ایــن حالــت رابطــۀ 
انســان و کاال کامــال آگاهانــه و متناســب بــا نیــاز اســت و ارزش کاال و ارزش مــرصف، متــوازن اســت. ۲- تولیــد 
ــد اصــل اســت. در نتیجــه  ــدارد بلکــه کاال و تولی ــده اهمیــت ن ــاز مرصف  کنن ــازار کــه در ایــن حالــت نی ــرای ب ب
برقــراری ایــن نــوع رابطــه، ارزش کاال و ارزش  هــای کمــی اصالــت پیــدا می  کننــد و ارزش  هــای کیفــی بــه حاشــیه 
ــن  ــه در ای ــران( ک ــرادی )آفرینش  گ ــان. اف ــان رم ــتین در جه ــای راس ــیه  رفن ارزش  ه ــه حاش ــد ب ــد؛ هامنن می  رون
ــک  ــا پروبلامتی ــأله  دار ی ــد و مس ــرار می  گیرن ــه ق ــیۀ جامع ــد، در حاش ــی می  گراین ــای کیف ــه ارزش  ه ــه ب جامع

می  شــوند.

ــه می  دهــد، هــامن صورتــی اســت کــه انســان  ها هــر  ــه نظــر گلدمــن، صــورت پیچیــده  ای کــه رمــان ارائ ب
روز در چارچــوب آن زندگــی می  کننــد، انســان  هایی کــه مجبورنــد هــر کیفیتــی را بــه شــیوه  ای تباه  شــده بــر اثــر 

دخالــت کمیــت، جســتجو کننــد. 

گلدمــن، در کتــاب جامعــه شناســی ادبیات)دفــاع از جامعه  شناســی رمــان(، طــی بررســی آثــار آنــدره مالــرو، 
ــا  ــه ب ــان را در رابط ــول رم ــی تح ــکان بررس ــر آن، ام ــه بناب ــد ک ــنهاد می  کن ــان پیش ــول رم ــرای تح ــه  ای ب فرضی
دوره  هــای تحــول رسنوشــت فــرد در جامعــه رسمایــه  داری و بــا اســتفاده از مفهــوم شــیء  وارگی، فراهــم می  ســازد. 

بــه نظــر وی تطابــق ســه  مرحله از تحــول جامعــه رسمایــه  داری بــا ســه نــوع رمــان، بدیــن صــورت اســت: 

ــرد  ــل ف ــر آزادی عم ــی ب ــراه و مبتن ــی هم ــزش فردگرای ــا خی ــه ب ــربال ک ــه  داری آزاد و لی ــه اول: رسمای مرحل
و ابتــکار فــردی مشــخص می  شــود. ایــن دورره، دوران رواج رمــان فــرد مســأله  دار مثــل رمان  هــای فلوبــر، 

ــت. ــزاک اس ــه و بال ــتاندال، گوت اس

مرحلــه دوم: دوره پیدایــش رسمایــه  داری انحصارهــا کــه حــذف هرگونــه اهمیــت اساســی فــرد و زندگــی فردی 
در درون ســاختارهای اقتصــادی را پدیــد آورد. ایــن دوره، مطابــق اســت بــا دوران محــو قهرمــان مســأله  دار در 

رمان  هــای جویــس، موزیــل، پروســت،کافکا، ســارتر، مالــرو، کامــو و ناتالــی ســاروت.

ــوع  ــه هــر ن ــم خــودکار ک ــی و ســاختکارهای تنظی ــت دولت ــل نظام  هــای دخال ــه تکام ــه ســوم: مرحل مرحل
ــار رب  ــل آث ــو فرانســه مث ــا محــو قهرمــان در رمــان ن ــد. ایــن دوره ب ــا گروهــی را حــذف می  کن ــکار فــردی ی ابت

ــام، 13۷۶، ص1۲۹(.  ــود )و.زی ــخص می  ش ــه مش گری

ــه  ــه در جامع ــاختار مبادل ــم و س ــی مه ــوع رمان ــک ن ــاختار ی ــی س ــاختار یعن ــن دو س ــب، ای ــن ترتی بدی
رسمایــه  داری، کامــال همخــوان می  مناینــد؛ بــه حــدی کــه می  تــوان از ســاختار یگانــه و واحــدی کــه در دو عرصــۀ 

ــن،13۷1، ص ۲۷(. ــخن راند)گلدم ــردد س ــکار می  گ ــاوت آش متف

ــا را  ــود، آنه ــه وی خ ــن ک ــی گلدم ــی در روش پژوهش ــد اجتامع ــاص نق ــم خ ــات و مفاهی ــی اصطالح برخ
ــت:  ــر اس ــه رشح زی ــت، ب ــه کار برده  اس ــر ب ــیری دقیق  ت ــا تفس ــه و ب ــوکاچ، وام گرفت ــا از ل ــاخته ی برس

گسســت قهرمــان رمــان و جهــان: لــوکاچ حامســه و رمــان را مقایســه می  کنــد. بــه نظــر او حامســه متعلــق 
بــه دوران طفولیــت بــرش اســت، زمانــی کــه فاصلــه میــان انســان و جهــان هیــچ بوده  اســت؛ امــا روح رمــان، بلــوغ 
ــان از  ــات رم ــود« و »ماجــرا« اســت. متــام خصوصی ــان »درون  ب ــی می ــح آن، گســیختگی و جدای ــه، و مصال مردان
همیــن گسســتگی تراژیــک میــان بــرش و جهــان رسچشــمه می  گیــرد. بــه نظــر لــوکاچ، زندگــی مــدرن، هم  زمــان بــا 
بســط و گســرتش جهــان، شــکاف و فاصلــه  ای عمیــق میــان نفــس آدمــی و جهــان بــه وجــود آورده  اســت و رمــان، 

شــکلی ادبــی اســت کــه بیانگــر ایــن »بی  خامنانــی اســتعالیی بــرش« اســت.
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انســان مســأله  دار: دنیــای رمــان، عرصــه انسان  ها)شــخصیت  ها(ی مســأله  داری اســت کــه در جهانــی مبتنــی 
ــد و  ــر می  آین ــت ب ــر عشــق، آزادی و عدال ــه جســتجوی ارزش  هــای کیفــی نظی ــاّدی ب ــی و م ــر ارزش  هــای کّم ب
چــون یافــن ایــن ارزش  هــا در جامعــۀ مــدرن ناممکــن اســت، جســتجوی قهرمــان بــه تباهــی می  انجامــد. ادبیــات 
و هــرن، بنــا بــه توصیــف لــوکاچ، تــالش انســان بــرای انعــکاس دادن روح غیــر عقالنــی او در قلمــرو واقعیتــی اســت 

کــه بــا او یــک  رسه بیگانــه و معانــد اســت.

ــاه  ــه  ای تب ــاه، در جامع ــیوه  ای تب ــه ش ــتین ب ــای راس ــتجوی ارزش  ه ــت جس ــان، رسگذش ــان: رم ــف رم توصی
اســت.

شــیءوارگی: جامعــه رسمایــه  داری، مبتنــی بــر تولیــد کاال بــرای بــازار و تحــت حاکمیــت ارزش  هــای کمــی و 
مبادلــه  ای و درحقیقــت »جهــان اشــیاء« اســت کــه در آن همه  چیــز حتــی انســان و ارزش  هــای انســانی تبدیــل 

ــه می  شــوند.  ــرای مبادل ــه کاال و شــیء ب ب

آفرینــش جمعــی: فاعــل آفرینش  هــای فرهنگــی و هــرنی، نــه یــک فــرد؛ بلکــه جهان  بینــی یــا جهان  نگــری 
یــک جمــع اســت کــه بــه دســت یــک فــرد، انســجام می  یابــد و بــه شــکل اثــری هــرنی عرضــه می  شــود. گلدمــن، 
ــد،  ــنده می  آفرین ــه نویس ــری ک ــش   دارد و اث ــه آن گرای ــه ب ــد ک ــی  ای می  دان ــۀ اجتامع ــدۀ طبق ــنده را مناین نویس

بازتــاب جهان  بینــی آن طبقــۀ خــاص اســت. 

ــبات  ــد، ۲- مناس ــش در تولی ــود: 1- نق ــف می  ش ــل تعری ــه عام ــا س ــن ب ــر گلدم ــی در نظ ــۀ اجتامع طبق
ــۀ  ــر طبق ــت)لووی، 13۷۶، ص۴۲(. ه ــل اول اس ــی از عام ــوم، تابع ــل س ــری. عام ــات 3- جهان  نگ ــر طبق ــا دیگ ب
اجتامعــی نســبت بــه جایــگاه و مســائل فکــری خویــش، کم  و  بیــش، آگاهــی دارد کــه گلدمــن آن را آگاهــی ممکــن 
ــدارد و نویســنده در آفرینــش فرهنگــی  ــه آگاهــی جمعــی بیــرون از آگاهی  هــای فــردی وجــود ن می  نامــد. البت
کــه بــه ظاهــر فــردی می  منایــد، در واقــع، تابــع نیــات طبقــه اجتامعــی خویــش اســت. او واقعیتــی انتزاعــی را کــه 
ریشــه در خــارج نــدارد خلــق منی  کنــد بلکــه واقعیتــی تخیلــی را می  آفرینــد کــه نســبتی مســتقیم بــا واقعیــت 
اجتامعــی دارد. ایــن واقعیــت اجتامعــی عرصــه  ای اســت کــه نویســنده در پیرامــون آن زندگــی می  کنــد. گلدمــن 
می  گویــد تنهــا فــرم هــرنی رمــان اســت کــه ایــن واقعیــت رصیــح اجتامعــی را تبدیــل بــه امــری زیبایی  شــناختی 

ــنکلو، 13۸۷، ص۹۰(.  ــگری حس می  کند)عس

ــد و  ــد می  کن ــی تأکی ــر ادب ــر وحــدت اجــزا در یــک اث ــر اینکــه ب ــن اصطــالح عــالوه ب ــادار: ای ســاختار معن
رابطــۀ متقابــل میــان اجــزا و کل اثــر را نشــان می  دهــد، بــه معنــای ســاختار درونــی اثــر در نحــوۀ بازتابانــدن 
جهان  بینــی مســترت در آن نیــز هســت؛ یعنــی جهــان نگــری فــالن طبقــه یــا گــروه اجتامعــی چگونــه در اثــر ادبــی 
ــر ایــن اصطــالح، بیانگــر ایــن امــر  ــد گلدمــن ب ــه عنــرص ســازنده جهــان تخیلــی مــن شده  اســت. تأکی ــل ب تبدی
اســت کــه وی، کشــف معنــای اصلــی اثــر را کــه مرتبــط بــا جهان  بینــی یــک طبقــۀ اجتامعــی اســت، مرحلــه  ای 

ــد. ــی می  دان ــر ادب ــناختی اث ــای زیبایی  ش ــح جنبه  ه ــن و توضی ــر تبیی ــدم ب مق

4-2 جایگاه فرد و جامعه در رمان

ــا  ــه نقــل از ويرجيني ــام آلــوت، ب ــان عنــارص رمــان، شــخصيت باشــد. میری شــايد اساســی  ترين عنــرص در مي
وولــف، دربــارۀ اهميــت شــخصيت در رمــان می  گويــد مــن معتقــدم رس و کار همــة رمان    هــا فقــط بــا شــخصيت 
اســت و فقــط بــراي طــرح و ترســيم شــخصيت اســت كــه قالــب داســتان را طــرح افكنده  انــد و پــرورش داده  انــد« 
ــدارد مگــر  ــان وجــود ن ــه  اي در رم ــد اســت انديشــه و نظری ــز معتق ــل ســارتر ني ــوت، 13۸۰، ص۵۰3(. ژان پ )آل

ــان شده  باشد«)ســارتر،13۷۰، ص۹1(. ــا يكديگــر بي اينكــه از طريــق روابــط شــخصیت  ها ب

از ديــدگاه جامعه  شــنايس رمــان، شــخصيت، در مجموعــة بــزرگ و كليــت وســيعي قــرار مي  گــرد كــه 
مي  توانيــم از آن بــه جامعــة رمــان تعبــر کنیــم. شــخصيت رمــان در درون ايــن كليــت اســت كــه بــا عنــارص ديگــر 
رمــان و نيــز بــا نويســنده و خواننــده، رابطــه  اي متقابــل برقــرار می  ســازد. از نظــر برخــي محققــان نظــر جــورج 
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لــوكاچ، شــخصيت، ماننــد متامــي جهــان رمــان، در تســلط نويســنده اســت و از خويــش هيــچ توانايــی  ای در صحنــة 
رمــان منی  توانــد نشــان دهــد مگــر بــا ارادة نويســنده.

گلدمــن در شــخصيت رمــان، مناينــدة گــروه يــا طبقــة اجتامعــي بــودن را می  بينــد و باختــن، بــا اندیشــه  ای 
کامــال مخالــف بــا گلدمــن، بــراي شــخصيت رمــان، اســتقالل و فعاليــت آزادانــه قائــل مي  شــود و تســلط نويســنده 
بــر شــخصيت را باعــث محدودشــدن عرصــة مكاملــه در رمــان مي  شــامرد. آنچــه در همــة ايــن رويكردهــای گاه 
متضــاد و مخالــف یکدیگــر بــه وضــوح عيــان اســت، اهميتــي اســت كــه شــخصيت و شــخصيت  پردازي در نقــد 

ــان دارد. ــناختي رم جامعه  ش

لــوكاچ بــا پــروي از هــگل رمــان را حامســة عــرص جديــد دانسته اســت. بزرگرتيــن تفــاوت حامســة كالســيك 
و رمــان، در برخــورد ايــن دو نــوع اديب بــا قهرمــان مشــخص مي  شــود. در حامســه، رسنوشــت جامعــه مــورد نظــر 
ــان،  ــان و جه ــان قهرم ــان، مي ــا در رم ــا آن همخــوان و واحــد اســت. ام ــان ب اســت و رسنوشــت انســان – قهرم
ــاً بــه شــخصيت تبديــل مي  شــود و در  »گسســت رفــع نشــدين« وجــود دارد. قهرمــان حــاميس، در رمــان، حقيقت
عــن حــال اهميــت بســياري بــه دســت مــي  آورد؛ تــا حــدي كــه مي  تــوان گفــت در ســاختار رمــان، نقــش مركــزي 
ايفــا مي  كنــد. »رمــان ماجــراي درون  بــود را مي  گويــد؛ مضمــون رمــان، داســتان جــاين اســت كــه مــي  رود تــا خــود 
را بيابــد، ماجرايــي را مي  جويــد تــا در آنهــا خــود را بــه اثبــات رســاند و آزمايــش شــود و بــا اثبــات خويــش، ذات 
خــود را كشــف كند«)جــورج لــوكاچ، نظريــه رمــان، پيشــن،ص٨٢(. فــرد در رمــان بــه جســتجوي كليــت پنهــان 
زندگــی مــي  رود، هــامن كليتــي كــه در حامســه، دنيــا را در بــر مي  گرفــت و در دنيــاي تباه  شــدة رمــان، يافتنــي 
نيســت. قهرمــان رمــان، فــردي مســأله  دار اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه اهــداف و ارزشــهاي او از دنيــاي پرامــون، جــدا 
گشــته و غــر واقعــي شده اســت. در ايــن نظريــة لــوكاچ، فرديــت قهرمــان، بــا متــام جهــان رمــان، مرتبــط اســت و 
حتــي مي  تــوان گفــت كــه فــرد و جســتجوي او، بــه ســاختار انتزاعــي رمــان وحــدت مي  بخشــد و درگــري تراژيــك 
فــرد بــا جامعــه، تبديــل بــه ســوژة اصــي رمــان مي  شــود. لــوكاچ، در كارهــاي واپســن خــود تــا حــدي ايــن نظــر 
خــود را تغيــر داد و اذعــان كــرد كــه فقــط بــه ظاهــر، تناقــض ميــان فــرد و جامعــه موضــوع اصــي رمــان اســت 
و در حقيقــت، افــراد و رسنوشــتها، منايانگــر نــربد طبقــات هســتند و موضــوع اصــي رمــان، توصيــف و ترشيــح 

ايــن مبــارزة طبقــايت اســت.

گلدمــن نيــز بــه ماننــد لــوكاچ معتقــد اســت در رمــان، طبقــة اجتامعــي جانشــن قهرمــان حــاميس در حامســه 
مي  شــود. بديــن ترتيــب مســائل طبقــات اجتامعــي در عرصــة رمــان در شــكل رسگذشــت يــك فــرد از فــالن طبقــة 

اجتامعــي بيــان مي  شــود. 

ميشــل زرافــا نيــز معتقــد اســت: »در عــن حــال كــه در دنيــاي واقعــي، فــرد محصــول نهايــي جامعــه اســت، 
ظاهــرًا در داســتان، فــرد آينــة متــام منــاي جامعــه اســت« )زرافــا، ١٣٦٨، ص٥١ و ٥٢(. او همچنــن معتقــد اســت 
ــن،  ــان افســانه هاي كه ــا قهرم ــاوت آن ب ــه اســت و تف ــه  اي از جامع ــان هميشــه معــرف طبق ــه شــخصيت رم ك
در همــن امــر نهفتــه اســت: »قهرمــان افســانه  اي بــه هيــچ وجــه معــرف چيــزي نبــود، بلكــه بــدل، مضاعــف و 

ــا مذهبــي بوده اســت«)هامن، ص ١٤٥(. جانشــن يــك نظــام جادويــي ي

ــة  ــد پــروان نظري ــد کــه معتقدن ــارة شــخصیت رمانــی، کســانی قــرار دارن در مقابــل نظریه  هــای فــوق درب
ــد.  ــان كم  توجهــي مي  كنن ــه بعــي از ويژگي  هــاي اســايس رم ــة اجتامعــي ب ــدة طبق ــوان مناين ــه عن شــخصيت ب
ســاخت برخــی رمان  هــا بــه گونــه  اي اســت كــه افــراد، بــدون توجــه بــه پايــگاه اجتامعــي بتواننــد بــا هــم آشــنا 
ــات شــخصيت  ها مي  شــود  ــن تجربي ــن برخوردهــا باعــث وســعت ياف ــد؛ اي ــر بگذارن ــر تاث ــر همديگ شــوند و ب
ــدة  ــا طبقــة اجتامعــي خــاص و بیشــرت مناین ــك قــرش ي ــدة ي ــر از مناين ــا را فرات ــل نويســنده آنه ــه همــن دلي و ب
نــوع انســان در موقعیتــی خــاص، نشــان مي  دهــد. افــراد در جامعــة رمــان بــه رسعــت در حــال تغيــر و تكامــل 
ــه شــخصيتهايي ايســتا  ــل ب ــي، تبدي ــة اجتامع ــك طبق ــي از ي ــا منايندگ ــد ب ــل مني  توانن ــن دلي ــه هم هســتند و ب

ــد. ــد مي  كن ــگاه و اهمیــت شــخصيت در رمــان، ايــن مدعــا را تأيي ــخ تحــوالت جای شــوند. تاري
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در رمــان مــدرن اهميــت شــخصيت بــه قــدري پررنــگ مي  شــود كــه طــرح، در مقابــل آن بــه تدريــج كــم 
اهميــت تــر مي  شــود )ريكــور، ١٣٧٥، ص٤٢(. در رمان پســت مدرنيســتي از انســجام شــخصيت و شــخصيت  پردازي 
چنــدان نشــاين مني  تــوان يافــت »شــخصيت هاي پســامدرن نوعــاً گرفتــار عــدم انســجام انــد: خصائــل شــخصيتي 
نــه تكــرار، بلكــه نقــض مي  شــوند؛ نام هــاي خــاص، اگــر كــه اصــالً نــام خــايص در بــن باشــد، كاربــرد مســتمري 
ندارنــد؛ عالئــم مشــخص  كنندة جنســيت بــه شــكي مغشــوش درمي  آينــد و شــخصيت ظاهــرًا جــان دار بــه يشء 

ــدل مي  شــود«)داچريت، ١٣٨١، ص3۰۴-3۰3(. يب  جــان ب

ــروز مــوج  ــودي نهاده اســت: »ام ــه ناب ــان رو ب ــروزه شــخصيت در رم ــه ام ــد اســت ك ــايل ســاروت معتق نات
ــودي  ــا موج ــد و در آنه ــودن دارن ــان ب ــة رم ــه داعي ــت ك ــود فروگرفته اس ــا را در خ ــار اديب م ــده  اي از آث فزاين
ــز هســت و  ــه چي ــه هم ــام و نشــان ك ــن« يب  ن ــك »م ــدين، ي ــي و نادي ــردين، درنيافتن ــف ناك ــرز، تعري يب  حــد و م
هيچ  چيــز نيســت و غالبــاً تنهــا انعــكايس از خــود نويســنده اســت، نقــش قهرمــان اصــي را غصــب كــرده و بــر 
صــدر نشسته اســت. شــخصيت  هايي كــه او را در ميــان گرفته انــد از خــود موجوديتــي ندارنــد و تنهــا خيال  هــا، 
ــا تابع  هايــي از ايــن مــن همــه  كاره انــد« )ســاروت، ١٣٦٤،  رؤياهــا، كابوس  هــا، آرزوهــا، بازتاب  هــا، حالت  هــا، ي

ص٦١(. 

ــا  ــتي يب  ج ــت مدرنيس ــان پس ــا رم ــه ت ــاي اولي ــخصيت از رمان  ه ــرريس ش ــر ب ــه س ــيدن ب ــان بخش ــراي پاي ب
نخواهــد بــود كــه ســخن آلــن رب گري  يــه را دربــارة آينــدة رمــان بخوانيــم. »شــخصيتهاي رمــاِن آينــده نيــز بــه 
گونــه  اي خواهندبــود كــه مي  تــوان آنهــا را بــه شــكلهاي مختلفــي تفســر كــرد. بــه دليــل دل  مشــغويل  هاي ايــن 
شــخصيت  ها، از هــر نقطــه نظــري )مثــالً روانشــناختي، روانپزشــكانه، مذهبــي يــا ســيايس( مي  تــوان آنهــا را مــورد 
بــرريس قــرار داد، ويل يب  اعتنايــي آنهــا بــه چنــن داللت  هــاي بالقــوه  اي، خيــي زود معلــوم خواهــد شــد. برخــالف 
قهرمــان ســنتي كــه بــا ايــن تفســرها دربــارة قصــد نويســنده، دامئــاً فريــب مــي خــورد، بــه دام مي  افتــد و تبــاه 
ــم  ــر و مبه ــرتس ناپذي ــواره دس ــود و هم ــه مي  ش ــدار احال ــادي و ناپاي ــر م ــادي غ ــه ناكجاآب ــدام ب ــود، م مي  ش
مي  منايــد، قهرمــان آينــده، وجــودي محســوس خواهــد داشــت. ايــن قبيــل تفســرها، در مقابــل وجــود انكارناپذيــر 
شــخصيت  هاي رمــان، يب فايــده، زائــد و حتــي نابرازنــده بــه نظــر خواهــد آمــد و بديــن ترتيــب، در ناكجاآبــاد بــه 

ــه، ١٣٧٤، ص ۲۰۸- ٢٠٩(. ــود« )روب  گری  ی ــا مي  ش ــود ره ــال خ ح

ميشــل بوتــور در مقالــة »فــرد و گــروه در رمــان« بــه بــرريس نحــوة برآمــدن و اســتقالل فــرد از جامعــة ارشايِف 
قــرن هفدهــم مي  پــردازد. او بــر ايــن عقيــده اســت كــه مني  تــوان در مقابــل حامســه كــه بيــان رسگذشــت جمــع 
و ماجراهــاي يــك گــروه اســت، رمــان را رسگذشــت فــرد تصــور كــرد. از بالــزاك بــه ايــن ســو، رمــان همــواره در 
برتريــن اشــكالش در پــي آن بوده اســت كــه بــه واســطة بيــان رسگذشــت  هاي فــردي، تكاپــوي كامــل يــك جامعــه 
ــادي و  ــاي م ــي فرآورده ه ــه از متام ــت، بلك ــكيل نشده اس ــانها تش ــط از انس ــه، فق ــن جامع ــد و اي ــت كن را رواي
ــه  ــد ك ــه  اي مي  دان ــرون وســطي را جامع ــة ارشايف ق ــور جامع ــوالت فرهنگــي تشــكيل شده اســت. بوت ــز از مق ني
در آن »فــرد« هيــچ  گاه مني  توانــد جــز از طريــق ارشافيــت خــود را مطــرح ســازد و چــون يــك فــرد ارشايف يف  نفســه 
مــورد احــرتام ديگــران اســت، هيــچ  گاه ممكــن نيســت از جايــگاه رفيــع خــود تنــزّل كنــد و گرفتــار فرامــويش و 
گمنامــي شــود. قهرمــان رمــان كــي اســت كــه هرچنــد از طبقــة ارشاف نيســت؛ امــا بــه تدريــج بــه شــهرت و 
ــش از آن  ــه پي ــد ك ــه مقامــي دســت مي  يابن ــز ب ــان، نويســندگان ني ــار قهرم ــد و در كن ــت دســت مي  ياب معروفي
ــة ارشايف  ــازمان جامع ــق س ــن طري ــان بدي ــان رم ــت. قهرم ــوردار نبوده اس ــز ارشاف از آن برخ ــي ج ــچ  گاه ك هي
ــان از دون كيشــوت  ــخ رم ــرريس تاري ــور ضمــن ب ــرار می  دهــد. بوت ــد ق ــورد تهدي ــي را م ــاب – رعيت و نظــام ارب
بــه بعــد، دگرگــوين آگاهــي را نيــز منايــان می  ســازد، آن دگرگــوين كــه فــرد و گــروه يــا جامعــه را همزمــان متأثــر 
ــرد، يــي از موضوعــات عمــدة  ــك ف ــي داســتاين، امــري ظاهــري اســت و توصيــف ارتقــاء ي مي  ســازد: » فردگراي
رمــان كالســيك، بــدون توصيــف همزمــان معــامري يــك گــروه اجتامعــي، يــا بــه طــور دقيق  تــر، بــدون دگرگــون 
ــه مي  دهــد، امــري كــه در مــدت كــم و  ســاخن منايــي كــه ايــن گــروه اجتامعــي از ســازمان  دهي خويــش ارائ
بيــش كوتــاه، خــود ايــن ســاختار را دگرگــون می  کنــد، ممكــن نيســت. رمــان بيــان جامعــه  اي اســت كــه تغيــر مــي 
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كنــد؛ ديــري منی  گــذرد كــه بيــان جامعــه  اي می  شــود كــه آگاهــي دارد بــه اينكــه تغيــر مي  كند«)بوتــور، ١٣٧٩، 
ــك  ــي نزدي ــارة رمــان چندآواي ــن درب ــه ســخنان باخت ــور، ب ــن ســخنان بوت ــان كــه پيداســت، اي ص١٢٨-1۲۹(. چن
اســت و بــا نظریه  هــای لــوکاچ و گلدمــن متفــاوت. جامعــه  اي كــه بوتــور آن را وصــف مي  كنــد جامعــة ايســتاي 
طبقــايت نيســت؛ زيــرا در آن گفتگــو وجــود دارد. بوتــور می  گويــد: »جامعــه  اي كــه مــن جــزو آنــم، مجموعــه  اي 
اســت از گفتگــو، بديــن معنــي كــه هركــس مي  توانــد موفــق بــه گفــن چيزي)نــه هــر چيــزي( بــه هركــس ديگــر 
شــود، مجموعــه  اي كــه بــه صــورت زيرمجموعه هايــي تقســيم مي  شــود و نظــم مي  گــرد: مــن بــه يــك شــيوه بــا 
متامــي اعضايــش ســخن مني  گويــم، كلــاميت وجــود دارد كــه فــالن يــا بهــامن فــرد مني  شناســد، در مني  يابــد، برخــي 
ــد  ــي را خوانده ان ــامن چيزهاي ــه ه ــاين ك ــژه كس ــه وي ــده  اي، ب ــراي ع ــز ب ــه ج ــا ك ــا، و طنن ه ــا، ارجاع ه كنايه ه
ــته  اي  ــود، دس ــه خ ــود ب ــان، خ ــك رم ــود ي ــه وج ــت ك ــب اس ــن ترتي ــد. بدي ــرد ندارن ــده ام، كارب ــن خوان ــه م ک
ــكان  ــه ام ــت ك ــرت اس ــة توتالي ــا در جامع ــامن، ص١٣٤(. تنه ــرد« )ه ــد ك ــن خواه ــن را تعي ــاي ممك از گفتگوه
گفتگــو از طريــق رمــان، چنــدان ميــر مني  شــود؛ چنــن جامعــه  اي مني  توانــد وجــود هرنمنــد را تحمــل كنــد زيــرا 
»تجزيــه و تحليــل مســائل از جانــب هرنمنــد محتمــالً بــه مــذاق حاكمــي كــه در صــدد اســت منطــق كليشــه  اي 
خــود را بــر جامعــه تحميــل كنــد، خــوش نخواهــد آمــد. اگــر از نقطه  نظــر جامعــة توتاليــرت، حقيقــت بــا منطــق 
ــال  ــت اســت، پامي ــر حقيق ــه بيانگ ــدي ك ــت و هرنمن ــد حقيق ــن صــورت باي ــد، در اي ــر داشته  باش ــي توف فرماي
شــوند« )گريــس، ١٣٦٣، ص٩٠(. ميشــل بوتــور نيــز هنگامــي كــه از واقعگرايــي سوسياليســتي ســخن مي  گويــد؛ 
رمان  نويــس ايــن مكتــب را فــردي گمشــده در تــودة مــردم بيگانــه كــه رهربان  شــان بــه آنهــا بدگامننــد، می  دانــد: 
»حتــي ايــن واقعيــت كــه او )رمــان نويــس( سانســور آنهــا ]حكومــت[ را مي  پذيــرد نشــان مي  دهــد كــه او بــه 

اينجــا، بــه جايــي، آگاه اســت« )بوتــور، پیشــین، ص133(.

خالصه فصل دوم

ــان و نظریه هــای نقــد اجتامعــی رمــان اختصــاص  ــر رم ــف و ویژگی هــای ژان ــه بررســی تعاری فصــل دوم ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــود آم ــه وج ــا ب ــانس در اروپ ــری رنس ــوالت فک ــا تح ــان ب ــان هم زم ــر رم ــت. ژان یافته اس
مانیفســت دنیــای مــدرن نامیــده شده اســت. بــه دلیــل نقش هــای متعــددی کــه در ادبیــات جدیــد بــه عهــده 
رمــان نهــاده شــده، تعریــف ارائــه شــده از آن نیــز متفــاوت و ناهمســان اســت. تعریفــی کــه در ایــن پژوهــش 
ــان،  ــت: رم ــین اس ــف پیش ــی از تعاری ــده، تلفیق ــه ش ــداف آن ارائ ــق و اه ــری تحقی ــای نظ ــه مبن ــه ب ــا توج ب
روایــت منثــور نســبتا بلنــد و خالقــه  ای اســت کــه بــه گونــه  ای تخیلــی، امــا نزدیــک بــه واقعیــت، بــه بازآفرینــی 
زندگــی جامعــه و منایــش شــخصیت  ها می  پــردازد و تعامــل و تأثیــر شــخصیت  ها بــر یکدیگــر و اجتــاع را بــه 
واســطۀ کــردار، گفتــار و اندیشــة آنــان منایــش می  دهــد. بررســی ویژگی هــا و دســته بندی انــواع رمــان، از دیگــر 

بخش هــای ایــن فصــل اســت. کــه مجموعــا، بخــش اول فصــل را شــکل داده اســت.

در بخــش دوم از فصــل دوم، پیشــینه و نظریه هــای جامعه شناســی ادبیــات و نقــد اجتامعــی رمــان بررســی 
شده اســت. تعامــل و ارتبــاط جامعــه و اثــر ادبــی از روزگاران قدیــم، یکــی از مباحــث عمــده در علــوم انســانی 
ــادم دو  ــای م ــم در کاره ــرن نوزده ــورد در ق ــن م ــی در ای ــمند و علم ــای روش ــن بحث ه ــا اولی ــت ام بوده اس
اســتال و هیپولیــت تــن مشــاهد می شــود. هیپولیــت تــن- کــه بنیان گــذار علــم جامعه شناســی ادبیــات خوانــده  
ــتم  ــرن بیس ــت. در ق ــد کرده اس ــی تأکی ــش ادب ــان در آفرین ــط و زم ــژاد، محی ــل ن ــه عام ــر س ــر تأثی ــود- ب می ش
ــه  ــد و ب ــه مفهــوم امــروزی آن را پایه گــذاری کردن ــات ب ــوکاچ و گلدمــن، جامعه شناســی ادبی متفکرانــی چــون ل

آن عمــق و وســعت بخشــیدند. 

گلدمــن، پژوهش هــای جامعه شناســی ادبیــات را بــه ســه دســته تقســیم کــرده  و کارهــای خــود را در دســتة 
ســوم، تحــت عنــوان »جامعه شناســی آفرینــش اثــر ادبــی« قــرار داده اســت. از دیــدگاه وی، اثــر ادبــی، بیــش از 
اینکــه آفریــدة شــخص نویســنده باشــد، منایشــگر بینــش و جهان نگــری گروه هــای اجتامعــی اســت کــه نویســنده 

بــه آنهــا تعلــق دارد و نویســنده، بــه ایــن بینــش، وجــه هــرنی و خالقانــه می بخشــد. 
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گلدمــن، فــرم رمــان را برگــردان زندگــی روزمــره در عرصــه ادبــی می دانــد. رمــان، عرصــه عمــل شــخصیت های 
ــد نویســندة  ــی رمــان، هامنن ــد. شــخصیت های رمــان در جهــان خیال ــاه دارن مســأله دار اســت کــه رسنوشــتی تب
رمــان در جامعــه واقعــی، انســان هایی مســأله دار )پروبلامتیــک( هســتند کــه در جهــان تحــت حاکمیــت 

ــده شــده اند.  ــه حاشــیه ران ــه ارزش هــای کیفــی روی آورده و در نتیجــه ب ــی، ب ارزش هــای کّم
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 فصل سوم 
 زمینه  های پیدایش 

 و سیر تحول رمان در افغانستان
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مقدمه

افغانســتان یکــی از کشــورهای فارســی  زبان اســت کــه مردمــان آن در تکویــن و گســرتش و بالندگــی زبــان 
فارســی دری در طــول تاریــخ ادبیــات فارســی نقشــی مهــم و تأثیــر گــذار داشــته  اند. شــاعران و نویســندگان بلــخ 
و کابــل و غزنیــن و هــرات و قندهــار و بدخشــان، همپــای شــاعران و دبیــران بخــارا و خجنــد و مــرو و نیشــابور و 
طــوس و تربیــز و اصفهــان و شــیراز، بــرای اعتــالی ادب فارســی تــالش کــرده و آثــار گرانقــدری از خــود بــه یــادگار 
نهاده  انــد. بدیهــی اســت کــه در بررســی  های ادبــی دوران کالســیک، متــام نقــاط نــام بــرده شــده، در محــدودۀ 
ــظ و  ــار و حاف ــنایی و عط ــی و س ــر فاریاب ــون ظهی ــری چ ــد و مفاخ ــای می  گرفتن ــی- ج ــران فرهنگ ــدی- ای واح
ــی های  ــا در بررس ــدند. ام ــته می  ش ــی دانس ــخن فارس ــزرگ س ــم ب ــه اقلی ــوط ب ــه مرب ــوی، هم ــی و مول فردوس
مربــوط بــه ادبیــات فارســی دوره معــارص، از آنجــا کــه حــوزه بررســی معمــوال بــه مرزهــای ایــران کنونــی محــدود 
ــی  ــدۀ ادب ــم و عم ــواع مه ــی از ان ــت. یک ــول مانده  اس ــتان مغف ــی در افغانس ــات فارس ــی ادبی ــده، بررس می  ش
دوران معــارص افغانســتان، کــه کمــرت از انــواع دیگــر ادبــی بــه آن توجــه شــده، رمــان اســت. از انتشــار اولیــن 
ــان افغانســتان  ــون رم ــان تاکن ــذرد. از آن زم ــود ســال می  گ ــاً ن ــرب)13۰۰(- تقریب ــاد اک ــان در افغانســتان- جه رم
تحــوالت زیــادی- در ســاختار و در محتــوا- از رس گذرانده  اســت و بــه مــوازات افــت و خیزهــای جریــان کنــد و 
بطئــی تجــدد و دگرگونــی اجتامعــی، فــراز و فرودهایــی داشته  اســت و اکنــون تعــدادی از رمان  هــای نویســندگان 
افغانســتان بــه زبان  هــای دیگــر ترجمــه شــده و برخــی از آنهــا جهانــی شــده  اند. از آنجــا کــه ایــن رســاله، بــه 
نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان اختصــاص دارد، پیــش از هــر ســخنی، رضوری اســت کــه دربــارۀ پیدایــش 
و رشــد و منــو نــر داســتانی و رمــان فارســی افغانســتان، آگاهی  هایــی ارائــه شــود؛ بخصــوص بــه ایــن دلیــل کــه 

تاکنــون منبــع مســتقلی در زمینــه ســیر پیدایــش و تحــول رمــان افغانســتان منتــرش نشده  اســت. 

درایــن فصــل، پــس از بررســی زمینه  هــا و چگونگــی پیدایــش و رواج داســتان و رمــان جدیــد، ســیر تحــول و 
تطــور داســتان   و رمــان فارســی افغانســتان، در دوره  هــای مختلــف رمان  نویســی ایــن کشــور دنبــال شــده و آثــار 
ــان اجتامعــی افغانســتان و ریشــه  های فرهنگــی و اجتامعــی-  ــگاه رم ــی شــده  اند. آن برجســتۀ هــر دوره، معرف
ــان در افغانســتان  ــر داســتان و رم ــد نویســی ب ــای فصــل، پیشــینة نق سیاســی رواج آن بررســی شــده و در انته

ــت. ــی شده  اس بررس

1-3 زمینه  های پیدایش رمان

ــای  ــل و زمینه  ه ــتان، عل ــی در افغانس ــتانی فارس ــات داس ــینة ادبی ــر پیش ــروری ب ــس از م ــش پ ــن بخ در ای
تاریخــی- اجتامعــی پیدایــش داســتان جدیــد ترشیــح شــده و نقــش عواملــی ماننــد ورود صنعــت چــاپ، ظهــور 
مطبوعــات، تأســیس نظــام آموزشــی جدیــد و ترجمــة آثــار ادبــی اروپایــی در پیدایــش و رواج داســتان و رمــان 
در افغانســتان بررســی شده  اســت. احتــامال عوامــل پیــدا و پنهــان دیگــری نیــز در تحــوالت فکــری و ادبــی کــه 
ــا  ــه برخــی از آنه ــد فارســی در افغانســتان شــد، نقــش داشــته  اند ک ــان جدی ــش داســتان و رم ــه پیدای منتهــی ب
ــده  اند.  ــی ش ــش، بررس ــن بخ ــه همی ــا در ادام ــرص محمدزایی  ه ــی ع ــی- اجتامع ــوالت تاریخ ــوان تح ــت عن تح
ــرن بیســتم، رسارس  ــل ق ــرن نوزدهــم و اوای ــه در ق ــی ک ــه تحــوالت شــگرف متدن ــوان گفــت ک در مجمــوع می  ت
ــر  ــود، جنبه  هــای مختلــف تفکــر و زندگــی در افغانســتان را تحــت تأثی ــر گرفته  ب ــی را در ب منطقــه آســیای غرب
قــرار داد. ادبیــات بــه عنــوان یکــی از جنبه  هــای مهــم حیــات اجتامعــی نیــز در ایــن فراینــد دچــار تحــول شــد 
ــدی  ــان بوده  اســت. تردی ــد رم ــی مانن ــد ادب ــواع جدی ــش ان ــر و تحــول، پیدای ــن تغیی ــه یکــی از محصــوالت ای ک
نیســت کــه قصه  گویــی و قصه  رسایــی، ریشــه در ادبیــات کهــن فارســی دری دارد و مــردم افغانســتان نیــز ماننــد 
ــز  ــد نی ــتان جدی ــان و داس ــه هســتند و رم ــن زمین ــی در ای ــد از ســنتی غن ــه، بهره  من ــر فارســی  زبانان منطق دیگ
حاصــل تعامــل ســنت قصه  گویــی و روایت  گــری ریشــه  دار فارســی بــا قالب  هــای ادبــی غربــی اســت. بــه همیــن 
دلیــل، بررســی زمینه  هــای پیدایــش رمــان و داســتان جدیــد در افغانســتان، بایــد بــا مــروری بــر پیشــینة ادبیــات 

داســتانی در ایــن رسزمیــن آغــاز شــود.
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1-1-3 پیشینه ادبیات داستانی در افغانستان

افســانه، حکایــت و داســتان منظــوم و منثــور در افغانســتان نیــز ماننــد دیگــر حوزه هــای زبــان فارســی دری، 
ریشــه  دار اســت)فخری، 13۷۹، ص۷(. اولیــن آثــار منثــور فارســی دری در قــرن چهــارم هجــری در ماوراءالنهــر و 
خراســان و بــه همــت و حامیــت امــرای سلســلۀ ســامانی پدیــد آمدنــد. مقدمــۀ شــاهنامۀ ابومنصــوری، نوشــته 
شــده در 3۴۶ ه.ق.؛ ترجمــه تاریــخ طــربی، اثــر مهــم محمــد بلعمی)آغــاز ترجمــه در 3۵۲ه.ق.(؛ ترجمــه تفســیر 
طــربی، نوشــته گروهــی از علــامی ماوراءالنهــر در زمــان ســلطنت منصــور بــن نــوح ســامانی)حک: 3۵۰-3۶۵ه.ق.( 
ــار  ــز آث ؛ حدودالعــامل، نوشــته شــده در حــدود 3۷۲ ه.ق. در گوزگانان)واقــع در شــامل افغانســتان کنونــی( و نی
ــه  ابواملؤیــد بلخــی- کــه اکنــون در دســت نیســت امــا در تاریــخ سیســتان و مجمل  التواریــخ از آنهــا ســخن رفت
ــه از  ــی ک ــان فارســی دری هســتند؛ زبان ــار شــناخته شــدۀ زب ــن آث ــز نقــل شده  اســت- از قدیم  تری ــی نی و فصول

ــج بوده  اســت)کهدویی، 13۸۴، ص۷1 و ۸۷-۸۴(.  ــران و افغانســتان و تاجیکســتان رای گذشــتة دور در ای

آثــار مذکــور، اگرچــه بــا مقاصــد متفاوتــی نوشته  شــده و مربــوط بــه رشــته  های علمــی جداگانــه هســتند؛ 
امــا هرکــدام را کــه بنگریــم، رّد پــای اســطوره و افســانه  پردازی و قصه  ســازی و حکایت  نویســی، در آنهــا مشــهود 
اســت. متایــل بــه قصه  پــردازی و توانایــی در ایــن فــن، بــه تدریــج کــه نــر فارســی تحــول پیــدا می  کــرد و حــوزه 
ــخ  ــی همچــون تاری ــه در کتاب  های ــه  ای ک ــه گون ــود ب ــت ب ــت، در حــال پیرشف ــوذ آن گســرتش می  یاف رواج و نف
بیهقی-کــه در قــرن پنجــم هجــری در غزنیــن، واقــع در افغانســتان کنونــی، نوشته  شده  اســت- فرازهــای داســتانی 
بســیار قــوی قابــل مشــاهده اســت. ایــن کتــاب، در میــان خیــل آثــار منثــور ادبیــات قدیــم فارســی شــاید برتریــن 
ــادی  ــاالت زی ــته  ها و مق ــون، نوش ــای گوناگ ــاب، از دیدگاه  ه ــن کت ــی ای ــاره ارزش ادب ــد. درب ــر باش ــاهکار ن ش
ــوی  ــتانی« واال و ق ــوش داس ــود »ه ــناختی، وج ــد روایت  ش ــای جدی ــاس نظریه  ه ــر اس ــت و ب ــرش شده  اس منت
در نــزد بیهقــی را تبییــن و تحلیــل کــرده و وجــوه برتــری نــر تاریــخ بیهقــی را، بــه نحــو ســامان  مندتر، آشــکار 
ــکان و  ــرص مش ــت بون ــه رسگذش ــوط ب ــات مرب ــر، حکای ــنک وزی ــۀ حس ــمی، 13۸۹، ص۸1(. قص کرده  اند)هاش
رسگذشــت بوســهل زوزنــی، بخش  هایــی از اثــر بیهقــی هســتند کــه قــدرت داســتان  پردازی بیهقــی در آنهــا منــود 

ــت. ــور یافته  اس ــروز و ظه و ب

ــان نامــه،  ــه، مرزب ــه و دمن ــار داســتانی مســتقلی همچــون ترجمــه کلیل ــه بعــد، شــاهد آث از قــرن پنجــم ب
ــری  ــر کشــف  املحجوب هجوی ــی نظی ــون فارســی عرفان ــن مت ــدی و اســکندرنامه هســتیم. همچنی ــات حمی مقام
غزنــوی را رسشــار از حکایت  هــای نــاب و ســاختارهای داســتانی بســیار عالــی می  یابیــم. قصه  پــردازی و 
ــه  ــی ب ــد عوف ــات محم ــات و لوامع  الروای ــون جوامع  الحکای ــاری همچ ــا آث ــد، ب ــای بع ــی، در قرن  ه حکایت  نویس
راه خــود ادامــه داد و امــروز بــر هــر محقــق آشــنا بــا نــر کالســیک فارســی دری روشــن اســت کــه چــه ذخیــره 
و میــراث عظیمــی در ایــن زمینــه بــرای فارســی  گویان جهــان در دســت اســت. از آنجــا کــه تفصیــل ایــن مطالــب 
در کتاب  هــای تاریــخ ادبیــات موجــود اســت و هــدف اصلــی ایــن فصــل نیــز پرداخــن بــه نــر داســتانی معــارص 

ــه انتهــا می  رســانیم.  ــان و ادب فارســی را ب ــر داســتانی در زب ــاب پیشــینه ن افغانســتان اســت؛ ســخن در ب

ــود کــه فارســی  زبانان ســاکن در افغانســتان  ــه ایــن مطلــب ب ــاه، اشــاره ب ــی از ایــن نوشــتۀ کوت غــرض اصل
کنونــی، هامننــد و برابــر بــا همزبانــان خــود در دیگــر کشــورهای فارســی  زبان در گســرتش و رشــد نــر داســتانی 
فارســی دری نقــش داشــته  اند؛ چنــان کــه زمانــی، غزنی،پایتخــت غزنویــان، در جنــوب کابــل کنونــی، مرکــز متــدن 
ــه  ــه نرصالل ــه و دمن ــه کلیل ــی و ترجم ــخ بیهق ــون تاری ــاری همچ ــود و آث ــی دری ب ــات فارس ــگ و ادبی و فرهن
منشــی در آنجــا نوشــته و منتــرش می  شــد، زمانــی دیگــر، شــهر بلــخ در شــامل افغانســتان کنونــی، مرکــز مدنیــت 
و ادب فارســی دری بــود و بــزرگان آن، آثــاری چــون مقامــات حمیــدی را می  نوشــتند و در عــرصی دیگــر، 
ــاری چــون نزهــه  االرواح، نوشــته  ــود و آث ــات فارســی ب ــد هــرن و ادبی ــی، مه ــرب افغانســتان کنون هــرات، در غ
ــی  ــد. گفتن ــرش می  ش ــته و منت ــامان نوش ــی، 13۸۴، ص۲۸۸(، در آن س ــروی در ۷11هجری)کهدوی ــینی ه میرحس
ــز  ــه داســتان  رسایی منظــوم نی ــر فارســی هســتند؛ وگرن ــۀ ن ــه گنجین ــوط ب ــرده شــده مرب ــام ب ــار ن اســت کــه آث
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بخــش عظیمــی از میــراث ادبــی فارســی در زمینــۀ داســتان را تشــکیل می  دهــد. ایــن پشــتوانۀ قــوی فرهنگــی در 
زمینــۀ حکایت  پــردازی و داســتان  رسایی موجــب شــد کــه داستان  نویســی فارســی افغانســتان در دوران معــارص، 
در برخــورد و مواجهــۀ ناگزیــر بــا متــدن غــرب و انــواع جدیــد ادبــی پدیدآمــده در غــرب، دســت خالــی نباشــد و 

ــد.  ــاز کن ــود را آغ ــژۀ خ ــی وی ــنت داستان  نویس ــود، س ــته  های خ ــردن داش ــا متحول  ک ــد ب بتوان

از آنجــا کــه پیدایــش داستان  نویســی معــارص افغانســتان، بــا تحــوالت اجتامعــی و سیاســی ایــن کشــور در 
ــر تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی-  ــود اگ ــره خورده  اســت، بی  جــا نخواهــد ب ــالدی گ ــرن نوزدهــم و بیســتم می ق
ــد در  ــه جدی ــم ب ــذار از دوران قدی ــه بحــث تجــدد و گ ــدای دوران محمدزایی  ها-ک سیاســی افغانســتان را از ابت
بســرت تاریخــی دوران حکومــت آنــان مطرح  شــد- پی  بگیریــم؛ امــا قبــل از آغــاز بحــث، شایســته اســت اشــاره شــود 
کــه رسزمین  هــای واقــع در محــدوده افغانســتان کنونــی، از حــدود قــرن دهــم هجــری قمــری، دچــار انحطــاط 
ــه ریشــه  های اقتصــادی، سیاســی و  ــن انحطــاط- ک ــی و فرهنگــی شــدند)کهدویی، 13۸۴، ص۲۹۷-۲۹۹(. ای متدن
اجتامعــی گوناگــون داشــت- متاســفانه تــا دو، ســه ســدۀ بعــدی ادامــه یافــت و »ســطح کیفــی آفرینــش ادبــی 
ــت  ــن ســقوط کیفی ــا وجــود ای ــژن، 1۹۹۴، ص1۲3-1۴۶(. ب ــور کشــانید« )بی ــه ســوی ســقوط و فت ــک  رسه ب را ی
ــی از  ــی و بخش ــر دوران ابدال ــا در اواخ ــت؛ ام ــه داش ــا ادام ــا و آنج ــرنی، اینج ــی و ه ــدات ادب ــی، تولی فرهنگ
ــی و  ــگ و متــدن غرب ــا فرهن ــی ب ــن حالت ــاد و در چنی ــه شــامره افت ــات ب ــس هــرن و ادبی ــی، نََف دوران محمدزای

دســتاوردهای ادبــی آن، روبــرو شــد. 

2-1-3 تحوالت تاریخی و اجتامعی عرص محمدزایی  ها )1242هـ..ق.-1352ش.(

آخریــن سلســلۀ شــاهی افغانســتان، سلســله محمدزایــی، از خاکســرت اختالفــات رسان سلســلۀ ابدالــی 
)حک:11۶۰-1۲۴۲هـــ..ق.(، رس برآوردنــد. بــا مــرگ تیمورشــاه)حك:11۸۷-1۲۰۷ه.ق(، جانشــین احمدشــاه ابدالی، 
جنــگ داخلــی و بی  ثباتــی شــدت یافــت و رسارس افغانســتان را فــرا گرفــت و مترصفــات ابدالی  هــا، یکــی پــس 
از دیگــری، از بدنــۀ افغانســتان آن روز، جــدا شــدند و عاقبــت، تــاج و تخــت خــود را نیــز در اثــر ایــن اختالفــات 
از دســت دادنــد. دوســت  محمد خان)حــک:1۲33-1۲۷۹ه.ق.(، پایه  گــذار سلســله محمدزایــی، تــازه بــر پایتخــت 
ــر  ــگ ویرانگ ــت و دو جن ــدن گرف ــد، وزی ــمت هن ــس، از س ــدرت انگلی ــان ق ــه توف ــده  بود ک ــلط ش ــور مس کش
را بــر افغانســتان تحمیــل کــرد: جنــگ اول، در زمــان دوســت  محمد خان و جنــگ دوم، در زمــان جانشــین 
ــی و  ــادی و اجتامع ــی اقتص ــری از بی  ثبات ــا دور دیگ ــن جنگه ــد ای ــیرعلی  خان)حک:1۲۷۹-1۲۹۶ق.(. پیام او ش
ــه از  ــی، ک ــی و علم ــرتت ادب ــژن،1۹۹۴، ص1۲3-1۴۶(. »در دورۀ ف ــات بود)بی ــرن و ادبی ــگ و ه ــی فرهن بی رونق
ســال 1۲33 تــا 131۹ هجــری قمــری )ســال روی کار آمــدن حبیب  اللــه خــان( تقریبــا ۹۰ ســال طــول کشــید؛ علــوم 
ــر داده  ــد- کــه مقــدرات ملــل گیتــی را تغیی ــه انحطــاط رفــت و علــوم جدی قدیــم اســالمی در افغانســتان رو ب
بــود- در افغانســتان، راه دخــول نیافــت. در ایــن مــدت، در متــام کشــور، نــه یــک مکتــب جدیــد، نــه یــک درســگاه 

علمــی، نــه یــک کتابخانــه عمومــی و نــه یــک مؤسســه علمــی موجــود نبود«)غبــار، 13۷۸، ص۷(. 

ــاس  ــه مت ــدودی زمین ــا ح ــت، ت ــه داش ــی ک ــۀ بدی  های ــا هم ــی  ها، ب ــا انگلیس ــورد ب ــگ و زد و خ جن  
جامعــه افغانســتان بــا متــدن غــرب و زندگــی جدیــد و باورهــای علمــی را فراهــم کــرد. شــیرعلی خان)حــک:1۲۷۹-

ــتان  ــدد را در افغانس ــای تج ــی جنبه  ه ــرد برخ ــالش ک ــت و ت ــت داش ــورد مثب ــد، برخ ــدن جدی ــا مت 1۲۹۶ق.(، ب
نیــز پیــاده کند:»شــیرعلی  خان... یــک مکتــب عســکری و یــک روزنامــه در پایتخــت بــه نــام شــمس  النهار 

13۷۸، ص۷(.  منترشکرد«)غبــار، 

اصالحــات و تجددخواهــی نوبنیــاد افغانســتان، در اثــر جنــگ دوم افغانســتان و انگلیــس در محــاق رفــت. 
جانشــین شــیرعلی خــان، پرعمــوی مســتبد او، عبدالرحمن  خــان )حــک:1۲۹۷-131۹ق.( بــود: »امیــر عبدالرحمــن 
خــان، چنــان پرده  هــای اختنــاق را بــه ســختی فروکشــیده بــود کــه تخــم مصلــح و وطن  خــواه را در نهــاد جامعــه 
و کشــور، عقیــم ســاخته بــود و پاســخ هــر عکس  العمــل را بــا لبــه تیــز شمشــیر مــی  داد« )آســوده، 1۹3۲م.، ص3(. 
ــا توافــق بــر رس خــط مشــهور  ــا حامیــت انگلیســی  ها قــدرت ســلطنت را افزایــش داد و ب عبدالرحمــن خــان، ب
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دیورنــد، بــه عنــوان خــط حایــل میــان افغانســتان و هنــد بریتانیــا، مرزهــای افغانســتان را در شــکل کنونــی آن 
تثبیــت کــرد. وی نیروهــای گریــز از مرکــز در جامعــه آن روز افغانســتان را رسکــوب و امنیــت الزم بــرای گســرتش 
تجــارت را ایجــاد کــرد؛ امــا در زمینــه فرهنــگ، ادبیــات و علــوم، کارنامــۀ ضعیــف و غیــر قابــل قبولــی بــه جــا 
ــزرگ بی  ســواد  ــب رجــال ب گذاشــت: » تعــداد اشــخاص عــامل و فاضــل، در رسارس مملکــت، انگشت  شــامر و اغل
بودنــد؛ بــه درجــه  ای کــه دیگــر، عــامل و فاضــل و شــاعر صنعتــکار زبردســتی، مثــل دورۀ تیموریــه، در افغانســتان 
پیــدا نشــد...حالت ادبــی افغانســتان، نظــم و نــر، در ایــن دورۀ فــرتت ادبــی مثــل خطاطــی، تذهیــب، نقاشــی 
و... رو بــه ضعــف و ســقوط می  رفت...نرهــا اغلــب یک  نواخــت و تقلیــدی و فاقــد متانــت و ســادگی قدیــم و 
عــاری از صنایــع بدیعــی و تکلفــات دوره متوســطین بــوده، ساده  نویســی فصیــح متأخریــن و دورۀ جدیــد را نیــز 
نیافتــه بــود. در هرحــال، دورۀ فــرتت ادبــی تــا ســال 131۹ه.ق. طــول کشــید و ازیــن بــه بعــد کــه دورۀ پادشــاهی 
امیــر حبیب  اللــه خــان و آرامــش 1۸ســالۀ دوران وی اســت، زمینــۀ کوچکــی بــرای نهضــت ادبــی و علمــی آمــاده 

شــد«)غبار، 13۷۸، ص۸(.

اگرچــه دورۀ اصالحــات شــیرعلی  خان کوتــاه بــود، امــا بــذری کــه در ایــن دوره کاشته  شــد، در دورۀ 
حبیب  اللــه خــان )حــک:1۲۸۰-1۹۰1/1۲۹۸-1۹1۹م.(، جانشــین امیــر عبدالرحمــن، مثــر داد: »از نیمه  هــای قــرن 
ــد و  ــه طــور محــدود وارد کشــور گردی ــد، فابریکــه و صنعــت ب ــی در کشــور دمی نوزدهــم نســیم متــدن اروپای
پدیده  هــای مربــوط بــه آن، رشــد بیشــرتی یافــت... مؤسســات فرهنگــی وابســته بــه متــدن جدیــد چــون مدرســه، 
روزنامــه و چــاپ، وارد کشــور شــد و قــرشی از افــراد جامعــه بــه تبلیــغ ایــن دســتاوردها پرداختنــد. در نتیجــه در 
آغــاز قــرن بیســتم جامعــۀ خان  ســاالر )فئودالــی( افغانســتان، درز برداشــت« )بیــژن،1۹۹۴، ص1۲3-1۴۶(. آرامــش 
ــه  ــورژوازی را فراهم  کرد)آســوده، 1۹3۲م.، ص۵( و ب ــادی ب ــات ایجــاد بنیادهــای م ــه خــان موجب دورۀ حبیب  الل
وجــود آمــدن تدریجــی ایــن قــرش اجتامعــی، حکومــت را بیــش از گذشــته بــه ســمت تأســیس مــدارس جدیــد، 
ــد بیامرســتان،  ــد و دیگــر مظاهــر زندگــی مــدرن مانن ــای جدی ــل، ایجــاد راهه کارخانجــات مــدرن، ورود اتومبی
تلفــن و مراکــز نظامــی جدیــد، ســوق داد: »در عــرص امیــر حبیب  اللــه خــان فرصتــی بــرای تجدیــد حیــات ادبــی 
ــد؛  ــیس ش ــل تأس ــه در کاب ــه و حربی ــای حبیبی ــه نام  ه ــکری ب ــی و عس ــتان( ملک ــۀ )دبیرس ــد. دو لیس ــاد ش ایج
روزنامــه رساج االخبــار بــه نویســندگی محمــود طــرزی منتــرش شــد و چاپخانه  هــای جدیــد بــه کابــل آورده  شــد؛ 

یــک جنبــش فکــری بــه وجــود آمــد« )ژوبــل، 13۷۸، ص۹(.

صنعــت چــاپ و روزنامــه، بیشــرت از دیگــر پدیده  هــای جدیــدی کــه طــی دوره شــیرعلی خــان و حبیب  اللــه 
خــان وارد زندگــی مــردم افغانســتان شــدند، در تحــول نــر فارســی دری و پیدایــش داستان  نویســی   جدیــد دری در 
ــد  ــل پدی ــار از عل ــز انتشــار رساج  االخب ــا و نی ــش چاپخانه  ه ــن چــاپ و افزای ــر داشــت:»رونق یاف افغانســتان، تأثی
آمــدن اندیشــه  ها و رفتارهــای نــو ادبــی بود«)رهیــاب،13۸3، ص31(. امــا برخــی محققــان، مجموعــۀ پدیده  هــای 
متدنــی جدیــد و عــدم توانایــی و ظرفیــت انــواع ادبــی قدیــم، بــرای بیــان مســائل جدیــد جامعــه را عامــل تحــرک 
نــر فارســی دری و پیدایــش داستان  نویســی معــارص می  داننــد: »مؤسســات جدیــد اقتصــادی، دســتگاه  های تولیــد 
صنعتــی، پویایــی در زیســتار اجتامعــی جامعــه پدیــد آورد؛ جامعــه از بطالــت بــه تحــرک کشــانیده شــد؛ امــا قالبهای 
ــگ و  ــات را نداشــت.... فرهن ــزم اســت[ حی ــامال منظــور، دینامی ــن دراماتیزم]احت ــادۀ ای ــان و اف ــت بی ــن، قابلی که
ادبیــات معــارص دری روی ایــن شــالوده بنــا یافــت؛ از یــک ســو در کلیــت ســاختار اقتصــادی- اجتامعــی جامعــه 
و از ســوی دیگــر، تحــوالت جدیــد. پیدایــی و انکشــاف داستان  نویســی معــارص، متأثــر از ایــن دو پدیــده اســت... 

داســتان  پردازی بــه عنــوان ســنخ جدیــد فراینــد رویارویــی ایــن دو پدیــده اســت« )بیــژن، 1۹۹۴، ص1۴۶-1۲3(. 

امان  اللــه خان)حــک:1۲۹۸-1۹1۹/13۰۸-1۹۲۹م.(، فرزنــد و جانشــین حبیب  اللــه خــان، بــا رسعــت و 
جدیــت بیشــرتی در جــادۀ تجــدد و اصالحــات اجتامعــی و حکومتــی گام برداشــت. وی، ســومین و آخریــن جنــگ 
ــی  ــط خارج ــتان در رواب ــتقالل افغانس ــد اس ــس مجبورش ــرد و انگلی ــت اداره  ک ــا درای ــس را ب ــتان و انگلی افغانس
را- کــه در دوران عبدالرحمــن خــان، منحــرص بــه انگلیــس شــده  بود- در ســال 1۹1۹م. بــه رســمیت بشناســد. در 
دوران امان  اللــه، اولیــن کابینــه و اولیــن قانــون اساســی افغانســتان، تحــت عنــوان نظامنامــۀ تشــکیالت اساســیۀ 
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افغانســتان، تدویــن شــد )نظامنامــه، 13۰۰(، تعــدادی دانشــجو بــرای تحصیــل بــه ترکیــه و اروپــا اعــزام شــدند 
ــتقالل  ــکیل و اس ــتان تش ــدی در افغانس ــت جدی ــال 133۷ه.ق. دول ــت: »در س ــرتش یاف ــی، گس ــوزش عموم و آم
ــذا  ــاح و له ــی افتت ــای مرتق ــا دنی ــط ب ــول و راه رواب ــد در شــهرهای مملکــت قب مملکــت اعــالن و معــارف جدی
ــی در افغانســتان آغــاز  ــه از ســال 131۹ق. دوره تجــدد ادب ــی و علمــی رشوع شــد... روی هــم رفت نهضــت ادب
شــده و رو بــه تکامــل داشته  اســت«)غبار، 13۷۸، ص۹(. ایــن تحــوالت وســیع اجتامعــی و سیاســی، تحــول ادبــی 
ــاه  ــد. در دوران محمدنادرش ــن دوره پدیدآمدن ــتان در همی ــای افغانس ــن رمان  ه ــت و اولی ــی داش ــز در پ را نی
ــان و ادبیــات، بخصــوص داستان  نویســی،  )حــك:13۰۸-131۲( و محمدظاهرشــاه )حــک:131۲-13۵۲(، تحــول زب
ادامــه یافــت؛ اگرچــه در اکــر ســال  های حکومــت ایــن دو پادشــاه، آزادی بیــان و قلــم وجــود نداشــت یــا محــدود 

بــود.

3-1-3 آشنایی با متدن جدید و اوضاع همسایگان و جهان

دنیــای جدیــد، هامنطــور کــه دیگــر مظاهــر زندگــی و فرهنــگ چــون آمــوزش، نهادهــای حکومتــی، مــدارس، 
ــاد  ــد، نه ــد را می  آفرین ــا شــیوۀ زندگــی جدی ــد و ســاختارهای اجتامعــی متناســب ب ــش و... را متحــول می  کن ارت
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می  کن ــود را عرض ــژۀ خ ــی وی ــاختارهای ادب ــد و س ــر می  کن ــار تغیی ــز دچ ــات را نی ادبی
اســت کــه رمــان را بیانیــه و مانیفســت دنیــای جدیــد و نشــانۀ آغــاز عــرص خردگرایــی و فردمــداری دانســته  اند. 
تحوالتــی کــه در دوره محمدزایی  هــا در افغانســتان پیــش آمــد، بیــش و پیــش از آن کــه پدیــده  ای خودخواســته 
و نتیجــۀ تحــول درونــی جامعــۀ افغانســتان باشــد؛ از تحــوالت جهــان و بخصــوص گســرتش روابــط رشق و غــرب 
تأثیــر گرفتــه بــود و طبیعــی بــود کــه افغانســتان نیــز همچــون کشــورهای همســایه، تحــت تأثیــر قــرار گیــرد: 
»در اوایــل قــرن نزدهــم، آثــار مدنیــت جدیــد از ســه طــرف بــه افغانســتان رســید؛ بــه ایــن معنــی کــه امپراطــوری 
ــد  ــرش جرای ــود رســید و ن ــای ســند کــه رسحــد طبیعــی افغانســتان ب ــه کرانه هــای دری ــه از طــرف رشق ب برتانی
ــو  ــای آم ــا ســواحل دری ــارس هندوســتان رواج یافــت. از طــرف شــامل، امپراطــوری روســیه ت و مجله  هــا در رست
وســعت یافــت. در حالــی کــه در ایــران نیــز حرکــت جدیــد بــا تأســیس دارالفنــون و نــرش جرایــد آغــاز شــده بــود. 
مــردم افغانســتان... طبعــا ازیــن حرکــت جدیــدی کــه بــا نــرش مدنیــت جدیــد در هــر طــرف افغانســتان آغــاز 

ــی، 13۸۴، ص ۵۷(.  ــر می  شــدند« )حبیب ــود، متأث شــده ب

ایــن تحــوالت، بــا کمــی تأخیــر، در دورۀ امیــر شــیرعلی خــان بــه افغانســتان رسایــت کــرد؛ بدیــن معنــی کــه 
افغانســتان صاحــب کابینــه یــا هیئــت وزرا شــد)حبیب، 13۶۶، ص ۶۷( ؛ تجــارت رونــق یافــت؛ سیســتم منظــم 
ــامانی  ــز رس و س ــی نی ــی و نظام ــور دولت ــد و ام ــیس گردی ــل تأس ــهری در کاب ــای ش ــد؛ بنیاده ــاد ش ــتی ایج پس
گرفت)رهیــاب، 13۸3، ص3۰(. ایــن دگرگونی  هــای اقتصــادی، تکنولــوژی تولیــد و شــیوۀ زندگــی اروپایــی را نیــز 
ــد و مظاهــر سیاســی  ــن چهــره نشــان دادن ــن کشــور رواج داد و ســپس پدیده  هــای فرهنگــی مغــرب زمی در ای
متــدن غــرب هــم خواهــان پیداکرد)رهنــورد زریــاب، 13۶۶، ص۵1(. طــی دوران عبدالرحمــن خــان، روابــط خارجی 
افغانســتان بــه انگلســتان و مســتعمرۀ نزدیــک آن یعنــی هنــد محــدود می  شــد؛ امــا در دوران حبیب  اللــه خــان، 
اگرچــه روش رســمی حکومــت، همیــن قاعــده بــود، امــا کســانی در اطــراف شــاه بودنــد کــه تــالش می  کردنــد 
ــان، محمــود  ــن جری ــر ای ــد. یکــی از شــخصیت  های مؤث ــای وســیع  تری مرتبــط کنن ــا دنی جامعــه افغانســتان را ب

طــرزی بــود. 

محمــود طــرزی )1۲۸۵ق.-1313( در کابــل بــه دنیــا آمــد و چــون پــدرش بــه هنــد تبعیــد شــد، محمــود نیــز 
همــراه پــدر بــه هنــد رفــت. وی بــه مــرص و شــام و ترکیــه نیــز ســفر کــرد و بــا افــکار ســیدجامل  الدین -کــه در 
ــود طــرزی را  ــد، محم ــه خــان روی کار آم ــی حبیب  الل ــنا شــد. وقت ــه آش ــتانبول می  زیســت- و تحــوالت ترکی اس
-کــه نویســنده و شــاعری متجــدد بــود- بــه کابــل فراخوانــد و او را در حلقــۀ مشــاوران خــود جــای داد: »محمــود 
ــوده،  ــه بود«)آس ــتی در ترکی ــرکات ناسیونالیس ــای تح ــز فض ــیدجامل و نی ــه  های س ــر اندیش ــت تأثی ــرزی تح ط
ــه عقــد  ــه دو دخــرت خــود را ب ــی ک ــا جائ ــود ت ــزون ب ــه خــان روز اف ــر حبیب  الل 1۹3۲م.، ص3(. نفــوذ او در امی
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دوتــن از پــران او- کــه یکــی از آنهــا شــاه بعــدی بــود- درآورد. همچنیــن، شــاه او را مأمــور بــه ادارۀ روزنامــۀ 
رساج  االخبــار کــرد. طــرزی حســن و قبــح متــدن غــرب و رشایــط اجتامعــی افغانســتان را مطمــح نظــر داشــت و در 
مقاله  هایــی کــه در رساج  االخبــار می  نوشــت، کوشــش می  کــرد مســائلی همچــون آزادی زن را در بطــن ســنت  ها 
و ارزش  هــای جامعــه افغانســتان بررســی کنــد. وی، تحــت تاثیــر افــکار ســیدجامل  ، رســالۀ »علــم و اســالمیت« را 
نوشــت و تــالش کــرد بیــن علــم و دیــن آشــتی دهد)مایــل هــروی، 13۷1، ص1۵۰(. همچنیــن در قضیــۀ فرســتادن 
ــالم و  ــخ اس ــه تاری ــل ب ــا توس ــتدالالتی ب ــید اس ــرد و کوش ــداری ک ــان طرف ــرب، از امان  الله  خ ــه غ ــجویان ب دانش
روابــط علمــی غــرب بــا مــرص و اندلــس اســالمی، ایــن امــر را توجیــه و مخالفــان تحصیــل دانشــجویان در غــرب 
را محکــوم کند)هــامن، ص1۵۰(. دربــارۀ تأثیــر تحصیــل جوانــان در خــارج از افغانســتان، همیــن نکتــه بــس اســت 
کــه نویســندگان ســه رمــان/ رمــان  وارۀ اولیــۀ افغانســتان، هرســه در خــارج از افغانســتان تحصیــل کــرده و هامنجــا 
ــا ادبیــات غــرب آشــنا شــده  بودند: محمدحســین و عبدالقــادر افنــدی در شــبه  قارۀ هنــد و محی  الدیــن انیــس  ب

در مــرص.

ــارج  ــای خ ــا دنی ــتان ب ــط افغانس ــول در رواب ــان، تح ــه خ ــدن امان  الل ــان و روی کار آم ــه   خ ــل حبیب  الل قت
ــی در دوران  ــی پیامنهای ــه ط ــتان را -ک ــی افغانس ــتقالل سیاس ــال 1۲۹۸ اس ــان در س ــه خ ــرد. امان  الل را تریع  ک
عبدالرحمــن بــه انگلیــس واگــذار شــده  بود- رســامً اعــالم کــرد. پــس از اعــالم اســتقالل، افغانســتان بــا کشــورهای 
زیــادی پیــامن و رابطــه برقرارکــرد و راه ارتبــاط فرهنگــی بــا همســایگان و دنیــای متمــدن بازشــد)ژوبل، 133۷، 

ص۵۲(. 

ــر در رواج و رشــد داستان  نویســی افغانســتان،  ــۀ کشــورهای مؤث ــز اشــاره شــد، از جمل ــال نی ــه قب ــان ک چن
ــر گســرتدۀ داســتان و رمــان و تحقیقــات ادبــی و نقدهــای انجــام  ــران اســت. تأثی ــی ای همســایۀ غربــی آن یعن
شــده در ایــران، بــر رشــد و پیرشفــت داستان  نویســی افغانســتان، بــه دلیــل زبــان و فرهنــگ مشــرتک و روابــط 
نزدیــک دو ملــت، امــری بدیهــی و بی  نیــاز از دلیــل و برهــان اســت و نگاهــی گــذرا بــه منابــع مــورد اســتفاده 
ــارۀ  ــا درب ــد؛ ام ــد می  کن ــه را تأیی ــن گفت ــتان، ای ــتان در افغانس ــان و داس ــۀ رم ــگران عرص ــان و پژوهش محقق
ــد در افغانســتان و  ــان جدی ــش داســتان و رم ــر پیدای ــران ب ــر داستان  نویســی فارســی ای ــزان تأثی چگونگــی و می

ــت.  ــرتس نیس ــی در دس ــای دقیق ــامان، آگاهی  ه ــی در آن س ــاز داستان  نویس آغ

4-1-3 مدارس جدید

ــک:1۲۷۹- ــیرعلی خان)ح ــان ش ــه در زم ــود ک ــی ب ــۀ نظام ــک مدرس ــتان، ی ــد افغانس ــۀ جدی ــن مدرس اولی
ــد را از رس   گرفــت و دو  ــد ایجــاد مــدارس جدی ــه خــان رون 1۲۹۶ق.( تأســیس شــد)غبار، 13۷۸، ص۷(. حبیب  الل
لیســه )دبیرســتان( بــه نام  هــای حبیبیــه و حربیــه )نظامــی( در کابــل تأســیس  کرد)ژوبل، 133۷، ص۴۷(. از میــان 
ایــن دو مدرســه، دبیرســتان حبیبیــه در تحــول فکــری و اجتامعــی افغانســتان آن روز بســیار مؤثــر بــود. معلــامن 
ــد کــه یــک نظــام آموزشــی مــدرن و دارالتألیفــی  ــی و خارجــی بودن ــن مدرســه، از فاضــالن درجــه اول افغان ای
بــرای تولیــد متــون درســی متناســب بــا ایــن نظــام ایجــاد کردند)هــامن، ص۴۸(. ایــن دارالتألیــف کتــب درســی، 
ــرای متــام مــدارس افغانســتان  ــاب ب ــا کار تألیــف کت ــه وزارت معــارف منتقــل شــد ت ــه خــان ب در دوران امان  الل
را انجــام دهد)هــامن، ص۵۵(. در ایــن کتاب  هــا گرایــش دوبــاره بــه آثــار گذشــتگان و ادبیــات کالســیک و تــالش 
بــرای رواج نــر و نظمــی پاکیــزه و اســتوار، منــودار شــد. دربــاره تاثیــر مــدارس و معــارف جدیــد در پیدایــش رمــان 
افغانســتان، همیــن بــس کــه نویســندۀ اولیــن رمــان افغانســتان یعنــی جهاداکــرب، مولــوی محمدحســین پنجابــی، 

از معلــامن مدرســه حبیبیــه بــود.

ــوزش و  ــام آم ــکیالت نظ ــد تش ــت جدی ــان، دول ــه خ ــان امان  الل ــتان در زم ــتقالل افغانس ــالن اس ــس از اع پ
ــرد.  ــف تأســیس ک ــادی در شــهرهای مختل ــب »وزارت معــارف« توســعه داد و مدرســه  های زی ــرورش را در قال پ
ــتند- از  ــهور هس ــتقالل مش ــه اس ــات و لیس ــه نج ــام لیس ــه ن ــروز ب ــه ام ــه- ک ــی و امانی ــی امان ــۀ عال دو مدرس
مشــهورترین مراکــز آموزشــی افغانســتان در ایــن دوره هســتند کــه فارغ  التحصیــالن آنهــا بــرای تکمیــل تحصیــالت 
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بــه فرانســه، آملــان و ترکیــه فرســتاده می  شــدند)هامن، ص۵۲(. توســعۀ آمــوزش عمومــی ســبب تحــول ادبیــات 
ــن  ــاد. یکــی از ای ــر جــای نه ــی افغانســتان ب ــر دامئــی در فضــای ادب ــه تأثی ــد آمــد ک ــی پدی ــی ادب شــد و نهضت

ــود. ــارص ب ــی مع ــتان و داستان  نویس ــش، رواج داس ــوالت مثربخ تح

نهــاد دانشــگاه -کــه در رشــد ادبیــات و تربیــت شــاعران و نویســندگان جــوان بســیار مؤثــر بوده  اســت- در 
اوایــل قــرن شمســی کنونــی وارد افغانســتان شــد. دانشــکدۀ طــب )پزشــکی( کابــل در 1313 تأســیس شــد و بعــد 
از آن دانشــکده  های حقــوق و علــوم سیاســی، علــوم طبیعــی، ادبیــات، رشعیــات، انجیــرنی )مهندســی(، تعلیــم و 
تربیــت و... افتتــاح شــدند. مترکــز ایــن دانشــکده  ها در یــک نهــاد اداری در 13۲۵ دانشــگاه کابــل را بــه وجــود 
آورد کــه نخســتین رئیــس آن دکــرت عبداملجیــد بود)ژوبــل، 133۷، ص۷۴(. دانشــکدۀ ادبیــات در برخــی دوره  هــا بــا 
اســتادان مــربز خــود نظیــر ملک  الشــعرا بیتــاب، هاشــم شــایق افنــدی و امیــن   میــرزا کانــون تحقیــق در ادبیــات 

ــخ و زبان  هــای افغانســتان بوده  اســت. ــگ و تاری و فرهن

5-1-3 چاپ و نرش

ــه کار  ــر شــیرعلی خان)حــک:1۲۷۹-1۲۹۶ق.( رشوع ب اولیــن چاپخانه  هــای افغانســتان، در دورۀ امــارت امی
ــام  ــمس  النهار ن ــاوی و ش ــدند، مصطف ــه« نامیده  ش ــتان »مطبع ــه در افغانس ــد ک ــات جدی ــن مؤسس ــد. ای کردن
داشــتند و از هنــد آورده شــده بودند)هــامن، ص۲۰( و بیشــرت محصــوالت ایــن دو چاپخانــه نیــز اســناد دولتــی 
ــد  ــال عقای ــه در ابط ــت قوی ــاب حج ــد، کت ــاپ ش ــن دوره چ ــه در همی ــور ک ــی کش ــاب چاپ ــن کت ــد. اولی بودن
وهابیــه تألیــف موالنــا عبدالرحــامن بود)رهیــاب،13۸3،ص3۰(. اولیــن روزنامــۀ افغانســتان، شــمس  النهار، در ســال 
1۲۹۰ق./1۸۷3م. بــه دســتور شــاه تأســیس شــد و اخبــار و آثــاری از کشــورهای دیگــر در آن منتــرش می  شــد کــه 

ــد.  ــل گردی ــه افغانســتان، تعطی متأســفانه پــس از تجــاوز انگلیســی  ها ب

ــه  ــا »مطبع ــن آنه ــه مهم  تری ــد ک ــیس ش ــری تأس ــنگی دیگ ــای س ــن، چاپخانه  ه ــر عبدالرحم ــرص امی در ع
ــه  ای چــاپ نشــد. متــام  ــچ روزنامــه و نرشی ــد امــا هی ــل« بودن رسکاری«، »مطبعــه ماشــین  خانه« و »مطبعــۀ کاب
کارنامــۀ فرهنگــی دوران عبدالرحمــن در زمینــۀ چــاپ کتــاب، چنــد کتــاب فنــی، دیــوان عایشــه درانــی، مجموعــه 

ــین،ص3۵(. ــد)ژوبل، پیش ــی می  باش ــناد دولت ــدادی اس ــن و تع ــای عبدالرحم گفتاره

افــزون شــد)رهیاب،  نیــز  یافــت و تعــداد چاپخانه  هــا  در دوران حبیب  اللــه خــان کار چــاپ رونــق 
پیشــین، ص31(. کتابهــای دارالتألیــف مدرســه حبیبیــه، ترجمه  هــای محمــود طــرزی و روزنامــۀ رساج  االخبــار، از 
مشــهورترین محصــوالت چــاپ و نــرش در ایــن دوران هســتند)ژوبل، پیشــین، ص۴۸(. روزنامــه رساج  االخبــار طــی 
ســالهای 1۲۹۰ تــا 1۲۹۷ در چاپخانه)مطبعــۀ( عنایــت چــاپ می  شــد. از آن دوران تاکنــون، بیشــرت ظرفیــت چــاپ 

ــت. ــاص داشته  اس ــات اختص ــه مطبوع ــتان ب ــای افغانس چاپخانه  ه

چــاپ و نــرش در افغانســتان در دوران ســلطنت امان  اللــه خــان گســرتش بیشــرتی یافــت و نرشیــات   
ــای  ــدا رمان  ه ــرار داد. ابت ــردم ق ــار م ــتان را در اختی ــای افغانس ــن رمان  ه ــه اولی ــادی از جمل ــای زی و کتاب  ه
ــار  ــان و قصــۀ فارســی از نویســندگان افغانســتانی رســید. آث ــه رم ــت ب ترجمه  شــده چــاپ شــدند و ســپس نوب
طــرزی در ایــن دوره چــاپ   شــد. ترجمــۀ رمــان ســیاحت بــر دورادور کــره زمیــن بــه هشــتاد روز اثــر ژول ورن 

ــاب مســتقل چــاپ شــد. ــه صــورت کت ــه ب ــود ک ــۀ طــرزی ب ــن ترجم ــامال اولی )ژول ورن، 133۰ق.(، احت

رشــد و گســرتش چــاپ در دولت  هــای بعــدی نیــز بــا کنــدی ادامــه یافــت؛ امــا هیــچ  گاه بــه یــک صنعــت 
مهــم تبدیــل نشــد. مالکیــت دولــت بــر چاپخانه  هــای بــزرگ، کنــرتل شــدید دولــت بــر رونــد چــاپ و نــرش، ورود 
آســان و ارزان کتــاب از پاکســتان و ایــران، جمعیــت انــدک باســوادان و تحصیل  کــردگان و فقــر مــادی و معنــوی 
جامعــه کــه منجــر بــه مــرصف کــم کتــاب می  شــود، از جملــه دالیــل عــدم رشــد یــا رشــد ضعیــف صنعــت چــاپ 
ــش و  ــدود، در پیدای ــاس مح ــن مقی ــا همی ــرش، ب ــاپ و ن ــت چ ــال، فعالی ــن ح ــا ای ــت. ب ــتان بوده  اس در افغانس

ــی داشته  اســت. ــر عمیق ــتان و داستان  نویســی تأثی گســرتش داس
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6-1-3 ترجمه

ــی، از زمــان تأســیس روزنامــه  ــل اروپای ــرون و بخصــوص مل ــان بی ــارۀ جه کنجــکاوی و عطــش دانســن درب
شــمس  النهار در افغانســتان وجودداشــت و ایــن روزنامــه بیشــرت حجــم خــود را بــه نــرش اخبــار کشــورهای دیگــر 
اختصــاص داده  بــود. وقتــی روزنامه  نــگاری، بــا تأســیس روزنامــۀ رساج  االخبــار در ســال 1۲۹۰، دوبــاره پــا گرفــت؛ 
تــالش بــرای کســب آگاهــی در مــورد ادبیــات ملــل جهــان نیــز آغــاز شــد و ایــن جســتجوها منتهــی بــه پیدایــش 
فــن ترجمــۀ آثــار از زبان  هــای دیگــر بخصــوص زبانهــای اروپایــی گردیــد. ترجمــه آثــار ادبیــات غــرب بــه نوبــۀ 
خــود، در پیدایــش رمــان تاثیــر داشــت: »در پایــان ســدۀ1۹ و اوایــل ســدۀ بیســتم.... نــر داســتانی دری در دو 

بخــش شــکل گرفــت: 1 ترجمــه داســتانهای خارجــی و ۲ داســتانهای دری« )رهنــورد زریــاب، 13۶۶، ص۵1(. 

ــی در  ــتان  های اروپای ــۀ داس ــت. ترجم ــران اس ــان و آغازگ ــز از مؤسس ــۀ نی ــه ترجم ــرزی، در زمین ــود ط محم
روزنامــۀ رساج  االخبــار پــا گرفــت. طــرزی ابتــدا داســتان فاجعه  هــای پاریــس از دومونته  پــن۵، رمان  نویــس فرانســوی، 
ــوان  ــر عن ــه، زی ــن ترجم ــۀ ای ــرد و در در مقدم ــال 1۲۹۰ش. چاپ  ک ــار در س ــۀ رساج  االخب ــه و در نرشی را- ترجم
یــادآوری در شــامرۀ نخســت رساج  االخبــار بــه تاریــخ شــانزدهم میزان/مهرمــاه 1۲۹۰، چنیــن نوشــت: »در ایــن اعصار 
آخرزمــان، چنانچــه در همــۀ چیزهــا یــک تبــدل و نــوی بــه ظهــور آمــده، افســانه  ها نیــز یــک طــرز نــوی پیــدا کــرده 
ــن وقــت حــارض را در فرانســه  ــچ شــباهت منی  رســاند. افســانه  های ای ــا هی ــم م ــه و قدی ــه افســانه  های کهن ــه ب ک
ــن  ــد. رومان  هــا و ناول  هــا در ای ــاول می  نامن ــد و در انگلیــس و هندوســتان، ن ــی، رومــان می  گوین و ماملــک عثامن
ــاب  ــود را در ب ــم خ ــدار قل ــامل اقت ــس ک ــرا ناول  نوی ــود؛ زی ــمرده می  ش ــه ش ــۀ قلمیّ ــار ادبی ــن آث ــت از مهم  تری وق
تصویرمنــودن خیــال بــه حقیقــت رصف می  منایــد کــه ذاتــاً شــعر هــم همچنیــن یــک چیــزی اســت. رساج  االخبــار 
می  خواهــد کــه بــرای تســلی و ســاعت  تیری۶ خاطــر خواننــدگان کــرام خــود از افســانه  گویی طــرز نــو نیــز کوتاهــی 
نکنــد؛ لهــذا بــه ترجمــۀ فاجعه  هــای پاریــس نــام ناولــی کــه از آثــار قلمیــۀ قادیــه۷ دومونته  پــن نــام ادیــب و شــاعر 
مشــهور فرانســه اســت آغــاز منــوده، بعــد از ایــن در هــر نســخۀ خــود انشــاءالله یــک مقــداری از آن را درج صحایف 
خواهدمنــود. مقصــد مــا از نرشکــردن ایــن نــاول یــا رومــان یــا افســانه دو چیــز اســت: یکــی اینکــه طــرز افســانه  گوئی 
زمــان حــارض را بــر خواننــدگان کــرام عــرض منائیــم. دیگــر اینکــه از احــوال عجایــب و غرایــب ماملــک متمدنــۀ اوروپا 
و شــقاوت  ها و جنایت  هــای خون  ریزانــه  ای کــه در آن پیــش می  شــود۸، معلومــات بدهیــم تــا معلــوم گــردد کــه در 

لبــاس مدنیــت، چگونــه وحشــت  ها مســترت اســت« )طــرزی، 1۲۹۰، ص1۲(. 

ــی دری  ــات فارس ــی در ادبی ــل نوین ــی، فص ــر اروپای ــتان دیگ ــد داس ــس و چن ــای پاری ــۀ فاجعه  ه ــا ترجم ب
گشوده  شــد. گویــا ترجمه  هــای طــرزی، همــه از روی مــن ترکــی ایــن رمان  هــا صــورت می  گرفــت زیــرا طــرزی در 
مقدمــۀ رمــان ســیاحت بــر دورادور...، دربــارۀ زبــان مبــدأ ایــن ترجمــه، می  نویســد: »ایــن کتــاب را طــی رمضــان و 
ــه فارســی« )طــرزی، در: ژول ورن، پیشــین، ص۲۷۵(. طــرزی کار ترجمــه   را  شــوال13۲۶ق. ترجمه  کــردم از ترکــی ب
بــا انتشــار کتاب  هــای بعــدی خــود، ســیاحت دور جــو هــوا)1۹13(، بیســت  هزار فرســخ ســیاحت زیــر بحــر)1۹1۴(، 
جزیــرۀ پنهــان)1۹1۴( ادامــه داد )ســخاورز، 13۸۶، ص۲۲و ۲3(. انــدک ســالی بعــد از انتشــار ایــن ترجمه  هــا اولیــن 
داســتان معــارص دری بــه نــام جهــاد اکــرب بــه قلــم محمدحســین در مجلــه معــرف معــارف منترش شــد. البتــه ترجمه 
رمــان و داســتان غربــی در ســال  های بعــد بــه وســیله مرتجامنــی چــون حبیب  اللــه طــرزی، صدیــق طــرزی، رشــید 
لطیفــی، محمدرضــا، ســحاب، قاســم واجــد، علی  احمــد نعیمــی، فقیــر علــوی و ... ادامه  یافــت و آثــاری از پــرل بــاک۹ 

)Paris ,1۹۰۲ ,3۰ April - ,1۸۲3 ,1۸ Xavier de Montepen )March  - ۵

۶ - ساعت  تیری: تفریح، گذران وقت فراغت

۷ - طرزی، رمان را از زبان ترکی ترجمه کرده و به همین دلیل، تلفظ نام نویسنده را نیز از ترکی اخذ کرده  است. در دانشنامه  های 

انگلیسی)ن.ک: پانویس شامره 1(، نام این شخص اکساویه دو مونته  پن ضبط شده  است. دو مونته  پن نویسنده رمان  ها و پاورقی  های 

عامه  پسند بوده  است.

۸ - پیش می  شود: رخ می  دهد

)1۹۷3-1۸۹۲(.Buck, Pearl S - ۹
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)نویســندة زن امریکایــی و برنــده جایــزة نوبــل ســال 1۹3۸(، آرتــور کنــان دویل1۰)نویســندة اســکاتلندی و خالــق 
رشلــوک هوملــز(، ژول باربی11)نویســندة فرانســوی( و دیگــر نویســندگان اروپایــی بــه فارســی دری ترجمــه و عمدتــا 

ــس منترششــد)بیژن۲۰۰۲،1۲، ص111(.  ــه انی در نرشیه  هــا، بخصــوص روزنام

7-1-3 مطبوعات 

اولیــن روزنامــه تاریــخ مطبوعــات افغانســتان، شــمس  النهار بــود کــه در زمــان شــیرعلی خان)حــک:1۲۷۹-
1۲۹۶ق.(، بــه اهتــامم میــرزا عبدالعلــی، در ســال 1۲۹۰ق./ 1۸۷3م. چــاپ می  شــد و گام مهمــی در جهــت تحــول 
افــکار مــردم بود)حبیــب، 13۶۶، ص۷۲(. ایــن نرشیــه 1۶ صفحــه  ای، متامــاً بــه نــرش اخبــار افغانســتان و ماملــک 
اطــراف و کشــورهای بــزرگ دنیــا اختصــاص داشــت و زبــان آن، کهنــه و منشــیانه بــود و تــا آنجــا کــه بــه نظــر 
ــی  ــد از تعطیل ــم،1۲۹۰ه.ق.(. بع ــامره ده ــت )شمس  النهار،ش ــی نداش ــی در آن جای ــب ادب ــت، مطال رسیده  اس

ــه  ای در افغانســتان منتــرش نشــد.  ــا ۲۸ ســال بعــد هیــچ نرشی شــمس  النهار توســط انگلیســی  ها ت

ــه افغانســتان درســال 1۲۹۰/ 1۹11م.  محمــود طــرزی، روشــنفکر و نویســندۀ تبعیــدی، بعــد از بازگشــت ب
ــار،  ــد رساج  االخب ــة مجله  مانن ــاند. روزنام ــاپ رس ــه چ ــی در آن ب ــار مهم ــرد و آث ــار را نرشک ــۀ رساج  االخب روزنام
1۵روزه بــود و در مــدت ۸ ســال، از 1۶مهــر 1۲۹۰ تــا ۲۷ آذر 1۲۹۷ بــه صــورت منظــم، ابتــدا در ماشــینخانة دولتی 
ــی کار خــود، 1۲۹۷، روزنامــه  ای  ــن روزنامــه در ســال پایان ــل و ســپس در مطبعــۀ عنایــت چــاپ می  شــد. ای کاب
ــه  ــار ســندی اســت ک ــن،13۹۰،ص۵۵۰(. رساج  االخب ــز منتــرش کرد)پروی ــام رساج االطفــال نی ــه ن ــژۀ کــودکان ب وی
ــتان و  ــی افغانس ــی و ادب ــادی، زبان ــادی، اقتص ــی، اعتق ــهای اجتامعی-سیاس ــیاری از ارزش ــن بس ــنگر و مبیّ روش
ملــل همجــوار در آن روزگاران اســت. طــرزی همــواره ســعی داشــت از یــک ســو تحــرک و تطــور جوامــع و ملــل 
ــردم  ــداری و هوشــیاری م ــا بی ــد و از دیگــر ســو می  کوشــید ت ــردم افغانســتان گوشــزد کن ــه م ــدار غــرب را ب بی
ــش  ــان را در رسمقاله  های ــه خ ــود، حبیب  الل ــار نب ــه درب ــه ب ــاند.   وی بی  عالق ــان برس ــالع جهانی ــه اط ــود را ب خ
می  ســتود و مــدح می  گفــت و از پــدر شــاه، امیــر عبدالرحمــن کــه در خون  ریــزی شــهره بــود، بــا عنــوان خاقــان 
مغفــور یــاد می  کرد)مایــل هــروی، 13۷1، ص1۴۷( امــا از ســوی دیگــر، نوشــته  های او در رساج  االخبــار، انقالبــی 
و تحرک  بخــش و ضــد اســتعامری محســوب می  شــد. رساج  االخبــار، بــه روش خــود، روح بیــداری سیاســی و 
آزادی  خواهــی را در مــردم می  دمیــد؛ بــه گونــه  ای کــه حتــی در تحــوالت سیاســی آســیای میانــه بخصــوص جنبــش 

ــخاورز،13۸۶، ص۹ و11(.  ــت )س ــش داش ــارا نق ــای بخ جدیدی ه

ــات  ــی در آن چــاپ می  شــد. تحقیق ــات غرب ــی از ادبی ــرد و ترجمه  های ــات بحــث می  ک ــار از ادبی رساج  االخب
ــتو در  ــان پش ــه زب ــه ب ــه توج ــین،ص۴۸( و اگرچ ــاص داشت)ژوبل،پیش ــی خ ــه جای ــن نرشی ــم در ای ــی ه ادب
ــروی،  ــل ه ــتیبانی می  کرد)مای ــتان پش ــی افغانس ــده چندزبان ــا از پدی ــد؛ ام ــی می  ش ــده تلق ــار ارزن رساج  االخب
ــان و  ــود و در تحــول زب ــی ب ــو ادب ــدن اندیشــه  ها و رفتارهــای ن ــل پدیدآم ــه از عل ــن نرشی پیشــین،ص1۶1(. ای
نوشــتار فارســی در افغانســتان ســهم ارزنــده  ای داشــت. همچنیــن توجــه بــه زبــان گفتــاری در نوشــتار و ســوق 
ــار  ــازار و ســاده  کردن آن از اهــداف نویســندگان رساج  االخب ــان مــردم کوچــه و ب ــه ســوی زب ــی ب ــان ادب دادن زب
بــود )رهیــاب، پیشــین، ص31 و 3۴(. عقایــد طــرزی و حلقــۀ نویســندگان رساج  االخبــار، در دیگــر روشــنفکران و 
ادبــا نیــز اثــر کــرد و چنــد ســال بعــد، نویســندۀ مشــهوری چــون غبــار در مرامنامــۀ مجلــۀ کابــل از نزدیکــی زبــان 
نوشــتار بــه زبــان گفتــار و توجــه بــه زبــان مــردم ســخن گفت)غبــار،131۰، ص1۹(. محیی  الدیــن انیــس نیــز در 
ســال 1311 در همیــن مجلــه، طــی اولیــن بیانیــۀ داستان  نویســی افغانســتان، یکــی از دالیــل برتــری فــن قصــه در 

ادبیــات جدیــد را هامهنگــی آن بــا زبــان گفتــار مــردم دانســت )رهیاب،پیشــین، ص3۵(. 

)1۹3۰-1۸۵۹(Conan Doyle, Arthyr - 1۰

)1۸۸۹-1۸۰۸(.Barbey d’Aurevilly, J - 11

 Bezhan, Faridullah - 1۲
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بــا رشوع حکومــت امان  اللــه خــان، انتشــار جرایــد بســیار توســعه یافــت و ترجمــه و نــرش ادبیــات اروپایــی 
نیــز افــزون شد)رهیاب،پیشــین، ص33(. رساج  االخبــار بــه امــان افغــان تغییــر نــام داد و دفعــات چــاپ آن زیــاد 
شــد؛ یعنــی در هفتــه دو یــا ســه بــار چــاپ می  شــد. امــان افغــان نیــز در پیرشفــت ادبیــات نقــش مهمــی داشــت. 
نویســندگان جــوان آن اصالح  طلبــان و متجــددان ادبــی نظیــر میرسیدقاســم، عبدالهــادی داوی، صالح  الدیــن 
ــز در  ــس نی ــن انی ــه نگارندگــی محیی  الدی ــدۀ هفتگــی انیــس، ب ــد. جری ــن کشــککی بودن ســلجوقی و صباح  الدی
عــرص امان  اللــه تأســیس شــد و در ســال پانزدهــم فعالیــت خــود بــه شــکل روزنامــه درآمد)ژوبل،پیشــین،ص۵3( 

و تــا ســالهای طوالنــی بــه فعالیــت خــود ادامــه  داد. 

اتحــاد مرشقــی، طلــوع افغــان، اردو، مجلــه صحیــه، ارشادالنســوان و ... روزنامه  هــا و مجــالت دیگــری 
بودنــد کــه در دوره امان  اللــه خــان تأســیس شــدند. ایــن جرایــد موضوعــات جدیــد و افــکار اجتامعــی و سیاســی 
ــد.  ــات کردن ــکار و احساســات وطن  پرســتانه را وارد ادبی ــوق سیاســی، آزادی اف ــد مســاوات، حق و مســائلی مانن
ــن انیــس و عبدالهــادی داوی هــم در تحــول  ــد محیی  الدی ــار محمــود طــرزی، کســانی مانن ــن دوره، در کن در ای
ــق اردو و انگلیســی  ــه از طری ــی نقــش مهمــی داشــتند. لغــات بیگان سیاســی و اجتامعــی و هــم در تحــول ادب
و فرانســه و حتــی آملانــی وارد زبــان فارســی شــد و نویســندگان علیــه مضامیــن پیچیــده و مبالغه  هــای گــزاف، 

ســخن می  گفتند)ژوبل،پیشــین،ص۵۴(. 

طــی دوران محمدنــادر شــاه و پــرش محمدظاهــر شــاه، روزنامه  هــا و جرایــد، بــه رشــد کمــی خــود ادامــه 
دادنــد. متعاقــب رشــد مطبوعــات، بحــث کنــرتل و سانســور نیــز بــه میــان آمــد: »ریاســت مطبوعــات در ســال 
ــردن  ــدود ک ــور و مح ــدف سانس ــا ه ــل ب ــا و در اص ــعۀ آنه ــد و توس ــر جرای ــارت ب ــور نظ ــه منظ ــامً ب 131۸ اس
ــا و  ــت و روزنامه  ه ــی داش ــی و خارج ــرشات داخل ــعبه  های ن ــات ش ــت مطبوع ــد. ریاس ــیس ش ــات تأس مطبوع
جرایــد را بررســی و در برخــی دوره  هــا برای  شــان مضامیــن و محتــوا تهیــه می  کرد«)هــامن، ص۶۹ و۷۰(. سانســور 
و کنــرتل شــدید فراینــد چــاپ و نــرش کتــاب و مطبوعــات، یکــی از دالیــل اصلــی رکــود و ســکون داستان  نویســی 
افغانســتان و تهــی شــدن آن از محتــوای انتقــادی و اجتامعــی و افــکار اصالحــی، طــی دوران حکومــت محمدنــادر 

شــاه و اکــر ســالهای دورۀ محمدظاهــر شــاه بــود. 

ــرا  ــی داستان  نویســی را در پــی داشــت؛ زی ــات و روزنامه  هــا حداقــل رشــد کّم ــا ایــن وجــود، کــرت نرشی ب
ــل  ــه دلی ــتند و ب ــان داش ــاه و رم ــتان کوت ــرش داس ــرای ن ــی ب ــا پاورقی  های ــتون  ها ی ــات، س ــۀ نرشی ــا هم تقریب
اســتقبال خواننــدگان از رمان  هــا، اکــر آنهــا را دوبــاره بــه صــورت کتــاب نیــز چــاپ می  کردنــد. ابتــدا داســتان  های 
ــد  ــی مانن ــا مجله   های ــت. بعده ــاپ می  یاف ــال چ ــی مج ــندگان داخل ــتان  های نویس ــپس داس ــده و س ترجمه  ش
مجلــة ادبــی کابل)تأســیس در 131۰( آمدنــد. ایــن نرشیــه بــه ســبب بهره منــدی از نویســندگان بــاذوق و 
دانشــمند و اهتــامم ویــژه بــه ادبیــات و زبــان، در بــاروری زبــان و ادبیــات فارســی دری در افغانســتان نقشــی 
مانــدگار داشــت و بــه ویــژه ۸ ســال ابتــدای کار مجلــه کابــل )تــا زمــان انتقــال آن بــه ریاســت مســتقل مطبوعــات 

در 131۸( در تحــول نــر فارســی دری و ایجــاد نــر داســتانی بســیار مؤثــر بــود. 

ــز  ــع نابســامانی  های جامعــه نی ــزار رف ــات فراغــت، اب ــۀ رسگرمــی و اوق ــر جنب ــات، عــالوه ب داســتان و ادبی
ــه اقــرتاح گذاشــته می  شــد، آشــکار اســت؛  ــی کــه ب ــن از موضوعات تلقــی می  شــد)رهیاب، پیشــین، ص۵1۴( و ای
ــت و از  ــرتاح گذاش ــه اق ــتانی را ب ــوع رشوت  س ــود)13۰۷( موض ــار خ ــال دوم انتش ــس در س ــه انی ــال روزنام مث
ــات  ــابقات و اقرتاح ــب،13۶۶، ص1۲۵-1۲۷(. مس ــند )حبی ــان بنویس ــاره رم ــن ب ــه در ای ــت ک ــندگان خواس نویس
ادبــی کــه روزنامه  هــا در زمینــۀ داســتان برگــزار می  کردنــد نیــز باعــث گســرتش داســتان    خوانی و داستان  نویســی 

می  گردیــد.

غــالم محی  الدیــن انیــس و بســیاری از داستان  نویســان هم  عــرص او، رمــان یــا رومــان را بــه معنــای داســتان 
جدیــد و امــروزی بــه کار می  بردنــد؛ اعــم از رمــان و داســتان کوتــاه؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ایــن دوره بــه 
تعبیرهایــی نظیــر نــاول کوتــاه )داســتان کوتــاه( یــا رومــان کوچــک )داســتان کوتــاه( بســیار برمی  خوریــم. درســت 
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بــه همیــن دلیــل اســت کــه انیــس در عنــوان اولیــن بیانیــۀ داستان  نویســی افغانســتان، کــه در ســال 1311 در 
ــد و  ــاه و بلن ــم از کوت ــی- اع ــر قصه  نویس ــی را براب ــد، رمان  نویس ــل منترشش ــۀ کاب ــامره  های 1۲ و13 ماهنام ش

رمــان- قــرار می  دهــد: »رومــان یــا فــن قصه«)محمــدی، تابســتان13۸۷(. 

8-1-3 آغاز رمان  نویسی و رمان  واره های ابتدایی

رمــان افغانســتان حــدود چهــار دهــه پــس از نــرش اولیــن روزنامــه و حــدود نیــم قــرن پــس از ورود اولیــن 
ــم، چــاپ و مــدارس جدیــد، متولدشــد. انتشــار رمــان/ داســتان  مظاهــر متــدن جدیــد چــون پُســت، ارتــش منظّ
ــه هســتند  ــخ داستان  نویســی افغانســتان اســت. البت ــاز تاری ــوی محمدحســین، رسآغ ــد جهاداکرب،نوشــتۀ مول بلن
ــتان  ــی افغانس ــۀ داستان  نویس ــگر در عرص ــتین تالش ــدآبادی را نخس ــن اس ــید جامل  الدی ــه س ــان ک ــی محقق برخ
می  دانند)رهیاب،پیشــین، ص3۶(. ســیدجامل در اســتانبول، چهــار داســتان بــه نام  هــای شــوم و اقبــال، شــاهزادۀ 
عزیــز، دلــرب و اژدهــا و شــاهزادۀ دلربــا نوشــته  بود کــه ســالها بعــد در تهــران در کتابــی تحــت عنــوان قصه  هــای 
ــداد  ــوان در ع ــختی می  ت ــه س ــا را ب ــن قصه  ه ــدآبادی، 13۵3(. ای ــاپ شد)اس ــوس چ ــارات ت ــط انتش ــتاد توس اس
ادبیــات داســتانی معــارص بــه حســاب آورد و شــاید بــه همیــن دلیــل، چنانکــه گفتیــم، در تاریــخ داستان  نویســی 
معــارص افغانســتان جایــی نیافته  انــد: »پیــش از جهــاد اکــرب نوشــته  ای رساغ نداریــم کــه بــه ایــن انــدازه 

ــاب، 13۶۶، ص۵۴(. ــد«)رهنورد زری ــارص را داشته  باش ــتانی مع ــر داس ــای ن ویژگی  ه

ــت  ــته اس ــوند، شایس ــی ش ــتان بررس ــی افغانس ــخ داستان  نویس ــای تاری ــتین رمان  ه ــه نخس ــش از آن ک پی
نظــری افکنــده شــود بــه ژانرهــای ادبــی دیگــر نظیــر سفرنامه  نویســی کــه در کشــورهای دیگــر معمــوال رواج آن 

ــذار بوده  اســت.  ــان اثرگ ــر رشــد رم ب

ــر بحــر  ــد بیســت هــزار فرســخ زی ــا داســتان  هایی مانن ــی ی سفرنامه  نویســی و ترجمــه ســفرنامه  های اروپای
ــین،  ــاب، پیش ــج بود)رهی ــار رای ــده  بودند- در رساج  االخب ــته ش ــی نوش ــفرنامۀ تخیل ــکل س ــه ش ــه ب ژول ورن- ک
ــن  ــود، از اولی ــر ب ــتان مؤث ــان افغانس ــش رم ــر پیدای ــگاری ب ــه و روزنامه  ن ــق ترجم ــه از طری ــرزی ک ص۵11(. ط
نویســندگان ســفرنامه بــه روش جدیــد نیــز بــود. ســفرنامۀ او بــا عنــوان ســیاحت ســه قطعــه زمیــن در بیســت 
و نــه روز در1۲۹3/ 1۹1۵ در کابــل منتــرش شد)ســخاورز، 13۸۶، ص۲1(. ســفرنامه  های بعــدی نویســندگان 
ــا  ــل ت ــوان از کاب ــا عن ــتیا ب ــم رش ــید قاس ــفرنامۀ س ــدند. س ــرش ش ــان منت ــش رم ــر از پیدای ــیار دیرت ــی، بس داخل
قندهــار و ســفرنامه علی  اصغــر شــعاع بــه نــام از کابــل تــا بهســود، هــردو در 1313 و ســفرنامه فتحــی بــا عنــوان 
یادداشــتهای مــن در 131۴ چــاپ شــدند )محمــدی، 13۸۸، ص۶۷( ؛ حــال آنکــه نوشــن و انتشــار رمــان از 1۲۹۸ 

ــده  بود.  ــاز ش آغ

خاطره  نویســی هــم در اوایــل قــرن شمســی کنونــی در نرشیــات مختلــف رایــج بــود چنانکــه رجــب طاهــری، 
ــاپ  ــا 131۷ چ ــالهای 1311 ت ــان س ــۀ عرف ــۀ آیین ــی را در مجل ــص  زاده خاطره  های ــز مخل ــی و عزی ــامن صدق عث
ــه انتقــادی، طــرح داســتانی  ــاب، پیشــین، ص۵1۲(. نوعــی نوشــته  های ادبــی کــه ترکیبــی از مقال ــد )رهی کرده  ان
و خاطــره هســتند؛ امــا نــه داســتان هســتند و نــه طــرح نیــز در نرشیــات ســالهای ابتدایــی قــرن بیســتم چــاپ 
ــاپ  ــل در 131۵ چ ــه کاب ــه در مجل ــان ک ــام امیرخ ــه ن ــخصی ب ــی از ش ــزارات غزن ــب و م ــد ش ــد؛ مانن می  ش
ــار رواج ترجمــۀ رمان  هــا و داســتان  های غربــی و  شده  اســت )امیرخــان، 131۵(. مجمــوع ایــن کوشــش  ها در کن
آسان  شــدن چــاپ و گســرتش مطبوعــات، تحــول ادبــی را بــه ســمت پیدایــش رمــان و داســتان معــارص پیــش بـُـرد. 

جهــاد اکــرب را مولــوی محمدحســین در ســال 1۲۹۸ نوشــت و در مجلــۀ معــرف معــارف، از ســال 1۲۹۸ تــا 
13۰۰/ 1۹1۹- 1۹۲1م. چــاپ و منتــرش کرد)رهنــورد زریــاب، پیشــین، ص۵3(. در رمــان جهــاد اکــر)1۲۹۸( وجــود 
تصویرهــای روشــن و شــفاف از اشــخاص، مکان  هــا و حالت  هــا، شــیوۀ پرداخــت زمــان، نزدیکــی زبــان داســتان 
ــروزی،  ــخصیت  هایی ام ــت ش ــخصیت  ها، پرداخ ــخن  گفن ش ــیوۀ س ــان ش ــن می ــاوت گذاش ــردم، تف ــان م ــه زب ب
ــی  ــای داستان  نویس ــت معیاره ــرای رعای ــنده ب ــالش نویس ــانۀ ت ــف، نش ــری در توصی ــن و جزئی  نگ ــده و معی زن
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ــی و  ــه اجتامع ــا طبق ــب ب ــخصیت  ها متناس ــان ش ــت زب ــالش کرده  اس ــنده ت ــا نویس ــت: »در گفتگوه ــد اس جدی
ســنن آنهــا باشــد؛ اگرچــه همیشــه موفــق نیســت. خــود نویســنده در جاهایــی از زبــان ســاده و گفتــاری ســود 
می  بــرد و گویــش کابلــی در نــر او هویداســت... مثــال زبــان شــخصیت بخارایــی بــا شــخصیت پنجشــیری تفــاوت 
ــر و  ــه شــیوه  ای مناســب فک ــف را ب ــات مختل ــد طبق ــدرن اســت... نویســنده عقای ــی م ــن توجــه خیل دارد و ای
ــان را  ــی از رم ــه فرازهای ــین، ص۵1 و ۵۴(. البت ــم آورده  است«)رهیاب،پیش ــه قل ــخصیت  ها، ب ــک از ش ــان هری زب
ــه نویســنده  ــه روال قصه  هــا و افســانه  های قدیمــی پیــش مــی  رود: »رس و کل ــوان نشــان  داد کــه داســتان ب می  ت
در جای  جــای حــوادث داســتان پیــدا می  شــود و اشــخاص یــا رویدادهــا را هدایــت می  کنــد یــا بــه خواننــده پنــد 

ــود«)هامن، ص۴۹(.  ــح می  ش ــو و دادن توضی ــا وی وارد گفتگ ــا ب ــد و ی ــدرز می  ده و ان

نویســندۀ جهــاد اکــرب گاهــی از قوانیــن ادبــی نــر ادوار گذشــتۀ ادبیــات فارســی تقلیــد می  کنــد ماننــد آوردن 
شــعر فارســی و جمــالت عربــی در میــان داســتان و کاربــرد واژگان مهجــور عربــی. همچنیــن اســت بــه کار گیــری 
جنــاس، موازنــه، اشــتقاق، ســجع و تکــرار کــه نوعــی تتبــع در روش گذشــتگان و تطبیــق قواعــد نظــم فارســی یــا 

عربــی، بــر نــر داســتانی اســت. 

دومیــن رمــان تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان، تصویــر عــربت نــام دارد. محمــد عبدالقــادر افنــدی رمــان 
ــر  ــان تصوی ــرد. در رم ــف و در 13۰۰ش. چــاپ ک ــی خــوری جــان را در ســال 1۲۹۸ تألی ــا بی  ب ــر عــرت ی تصوی
عــرت توجــه نویســنده بــه گفتگــو و پرداخــت خــوب گفتگوهــا و تفــاوت زبــان شــخصیت  ها بســیار برجســته 
ــر  ــت، از نظ ــتان اس ــی افغانس ــخ داستان  نویس ــای تاری ــن رمان  ه ــره اولی ــه در زم ــا آنک ــربت ب ــر ع ــت. تصوی اس
بررســی ظریــف، چندجانبــه و انتقــادی اجتــامع آن روز، بخصــوص موضــوع زن در جامعــه بســتۀ افغانســتان، تــا 
مدتهــا پــس از انتشــار، از بهرتیــن رمان  هــای افغانســتان محســوب می  شــد و هنــوز هــم ارزش بررســی و خوانــدن 

را دارد و در ایــن رســاله، از دیــدگاه نقــد اجتامعــی، تحلیــل و بررســی خواهدشــد. 

ــته  ــی نوش ــای مل ــا ارتق ــی ی ــات حقیق ــوص حی ــی در خص ــات روحان ــتان مکامل ــدی افغانس ــان  واره   بع رم
ســلطان  محمد لوگــری اســت کــه در نرشیــۀ امــان افغــان طــی شــامره  های ۲۶-3۰ از ســال چهــارم )13۰۲( 
ــده  ــه دو شــکل دی ــدان افغانســتانی ب ــام داســتان در نوشــته  های منتق ــه چــاپ شــد)ناظمی، 13۶1(. ن آن نرشی
می  شــود: 1 مکاملــات روحانــی در خصــوص حیــات افغانــی و ۲.مکاملــات روحانــی در خصــوص حیــات حقیقــی. 
ــط  ــکل ضب ــاب ســپیده  دم داستان  نویســی معــارص دری، نــام داســتان را بــه هــر دو ش نــارص رهیــاب در کت
ــاب و  ــی، زری ــر ناظم ــدان- نظی ــت منتق ــر اکری ــتی نظ ــر درس ــا را ب ــدی، بن ــین محم ــت و محمدحس کرده  اس
اوحــدی- گذاشــته و همیــن نــام اخیــر را پذیرفته  اســت)محمدی، 13۸۸، ص۴۵(. عــالوه بــر نظــر اکریــت، آنچــه 
ــد.  ــد می  کنن ــام دوم را تأیی ــان، ن ــارۀ رم ــادی درب ــته  های انتق ــز نوش ــت و نی ــع آمده  اس ــان در مناب ــن رم از م

ــا روح در زاویــه دیــد  نویســندۀ مکاملــات روحانــی... کوشیده  اســت از طریــق گفتگــوی شــخصیت داســتان ب
ــت توســعۀ)ارتقای(  ــداکاری در جه ــالش و ف ــه از نظــر وی، ت ــی راســتین را-ک ــای زندگ ــی )اول شــخص(، معن درون
ــاب،  ــارص رهی ــد. ن ــان منای ــی اســت- بی ــر گروهــی و اجتامع ــرای کســب خی ــردی ب ــی ف کشــور و گذشــن از راحت
ایراداتــی همچــون کهنگــی زبــان، ضعــف دســتوری، فراوانــی لغــات نــادر و شــاذ عربــی، پیرنــگ سســت، گره  افگنــی 
و گره  گشــایی نامناســب، تهی  بــودن از توصیــف، پایان  بنــدی تصنعــی را بــرای ایــن داســتان برشمرده  اســت)رهیاب، 

ــی اســت.  ــه دو رمان  نویــس قبل ــن نویســنده نســبت ب پیشــین، ص۸۴-۸۸( کــه نشــان  دهندۀ پرفــت ای

نــدای طلبــه معــارف یــا حقــوق ملــت نوشــتۀ محیّ  الدیــن انیــس، رمــان  وارۀ دیگــری اســت کــه در ســال 13۰۲ 
در هــرات بــه چــاپ رسیده  اســت. ایــن اثــر را -کــه بیشــرت صبغــۀ آموزشــی و تربیتــی دارد- نویســنده  اش، رمــان 
علمــی، اجتامعــی، انتقــادی خوانــده و در عیــن حــال در مقدمــه، یــادآور شده  اســت کــه مطالــب آن را گــردآوری و 
ترجمــه کــرده  ؛ امــا منبــع یــا منابــع اصلــی آن را نــام نربده  اســت)محمدی، پیشــین، ص۴۶(. مطالبــی کــه نویســندۀ 
ــۀ ارزش مرشوطه  خواهــی،  ــد، در زمین ــا کن ــده الق ــه خوانن ــب داســتان ب ــه معــارف قصــد دارد در قال ــدای طلب ن
ــا دانش  هــای جدیــد و ایجــاد  ــزوم آشــنایی ب ــا حقــوق بــرش، ل نقــش پارملــان در ادارۀ جامعــه، حقــوق رعیــت ی
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معارف)آمــوزش و پــرورش( جدیــد اســت. شــخصیت  های ایــن داســتان، بلندگــوی اندیشــۀ نویســنده هســتند و 
بنــا بــه هــدف نویســنده، بــه تبییــن مســائل حقوقــی می  پردازنــد تــا مــردم بــا فوایــد قانــون و دولــت مرشوطــه 
آشــنا شــوند)رهیاب، پیشــین، ص۵1۹(. »در مــورد نــدای طلبــه معــارف ســؤالهایی ماننــد ایــن مطــرح اســت : آیــا 
ایــن نوشــته، ترجمــه اســت؟ آیــا محیّ  الدیــن انیــس در کاربــرد واژه ترجمــه، اشــتباه کرده  اســت؟ اگــر ایــن مــن، 
ترجمــه اســت؛ مــن اصلــی از کیســت؟ آیــا بیــن نــدای طلبــه معــارف و کتــاب احمد)نوشــتۀ عبدالرحیــم طالبــوف، 

نویســندۀ ایرانــی( پیونــدی وجــود دارد؟« )رهنــورد زریــاب، پیشــین، ص۵3(.

در داســتان  ها و رمان  هــای اولیــه، متــام معیارهــای داستان  نویســی رعایــت نشده  اســت؛ امــا ایــن داســتان  ها 
پلــی میــان نــر روایتــی کهــن دری بــه داستان  نویســی دوران معــارص هســتند؛ بدیــن معنــی کــه هامنندی  هــای 
زیــادی بــا قصه  هــای کهــن و آثــار فولکلوریــک دارنــد. توصیف  هــای زایــد از مکان  هــا و حــوادث در آنهــا بســیار 
ــوادث  ــد ح ــش در رون ــم و بی ــنده ک ــه نویس ــود ک ــده می  ش ــن دوره دی ــتانی در ای ــرت داس ــود؛ کم ــده می  ش دی
ــه باشــد: »بیشــرت شــخصیت  ها در  ــه داوری نپرداخت ــزده، خــودش ب ــان را پــس ن دخالــت نکــرده باشــد و قهرمان
ایــن دوره، شــخصیت  های مســطح )بــه تعبیــر فورســرت(، ایســتا، تک  بعــدی، از قبــل تعییــن ماهیــت شــده، تیپیــک 
ــا طبقــۀ خــود هســتند و کمــرت بــه صــورت »فــرد« مشــخصی درمی  آینــد« )رهیــاب، پیشــین،  و مناینــدۀ قــرش ی
ص۵1۹ و ۵۲۰(. نویســندگان ایــن دوره، در توصیــف فضــای داســتان موفــق نیســتند و تقریبــا هیــچ نویســنده  ای 
ــالش  ــی، ت ــت و تک  گوی ــتفاده از روای ــا اس ــندگان ب ــی نویس ــود. برخ ــخصیت  ها وارد منی  ش ــای درون ش ــه دنی ب
ــا بــه شــخصیت  ها عمــق   دهنــد امــا ایــن کار شــتاب  زده و ســطحی صــورت می  گیــرد و کاوش ذهــن  می  کننــد ت
ــگ،  ــود پیرن ــد، وج ــارص می  کن ــتان مع ــۀ داس ــه را وارد جرگ ــار اولی ــن آث ــه ای ــد. آنچ ــاق منی  افت ــخصیت  ها اتف ش
تــالش بــرای خلــق شــخصیت  های واقعی  منــا و کوششــی پیگیــر بــرای منایــش واقعیت  هــای زندگــی اســت؛ 

هرچنــد عنــارص داســتان مشــکالتی دارنــد.

2-3 سیر تحول و تطور رمان فارسی افغانستان

ــادار  تاریــخ رمان  نویســی افغانســتان، مثــل متــام عرصه  هــای فرهنگــی دوران معــارص افغانســتان، فقیــر و ن
ــا پاورقــی روزنامه  هــا و مجــالت چــاپ  ــاب ی ــه صــورت کت ــه صــد رمــان و داســتان بلند-کــه ب اســت. نزدیــک ب

ــز اســت. ــی ناچی ــه دهــه فعالیــت رمان  نویســان افغانســتان اســت و پیداســت کــه حاصل شــده  اند- حاصــل نُ

تحــوالت ادبــی، بخصــوص داستان  نویســی، در افغانســتان نیــز مثــل اکــر کشــورهای خاورمیانــه، تابــع تحوالت 
اجتامعــی و سیاســی بوده  اســت؛ بدیــن   معنــی کــه داستان  نویســی وقتــی پــا گرفــت کــه نخبــگان و روشــنفکران 
ــاد  ــد و تحــول نه ــالش می  کردن ــی ت ــی و تحــول ســاختارهای اجتامع ــر در شــیوه زندگ ــرای ایجــاد تغیی کشــور ب
ادبیــات نیــز بخشــی از یــک رونــد بــزرگ در ســطح جامعــه و حکومــت بــود کــه در بخش هــای قبلــی همیــن 
فصــل، رشحــی از ایــن تحــوالت در مقطــع تاریخــی پیدایــش رمــان در افغانســتان، ارائــه شــد. ســاختار رمــان و 
ــاوت دارد. بخصــوص فضــای  مســائل طــرح شــده در آن در هــر دوره از دوره  هــای رمان  نویســی افغانســتان تف

سیاســی جامعــه، ارتبــاط روشــنی بــا ســاخت و محتــوای رمــان افغانســتان دارد. 

ــه ســوی  ــد. هــرگاه جامعــه ب ــر می  کن ــا فضــای اجتامعــی تغیی ــز متناســب ب تعــداد رمان  هــای اجتامعــی نی
ــه  ــا ب ــه ی ــان منتقــدان حرکــت کرده  اســت، داستان  نویســی در محــاق رفت انســداد سیاســی و بســن دهــان و زب
ــرای آن روی آورده  اســت و هــرگاه فضــای  ــا تبلیغــات ب ــل حکومــت ی ــاب می ــاره عشــق و مســائل ب نوشــن درب
ــد و  ــه کار پرداخته  ان ــن مناســب بوده  اســت، داستان  نویســان بیشــرت ب ــرای نواندیشــی و نوشــن و گف ــه ب جامع
متعهدانــه بــه مســائل مبتالبــه جامعــه پرداخته  انــد. مثــال در دهــۀ نخســتین رمان  نویســی افغانســتان و دو دهــۀ 
اخیر)دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی( کــه فضــا قــدری بازتــر بوده  اســت یــا نویســندگان مهاجــر در فضــای بســتۀ 
ــور  ــت سانس ــار سیاس ــت. در کن ــم  گیری داشته  اس ــد چش ــی رش ــان اجتامع ــد، رم ــی منی  کرده  ان ــتان زندگ افغانس
ــراد  ــم اف ــگ و آمــوزش عمومــی و تعــداد ک ــن فرهن ــرتل چــاپ و نــرش دولت  هــای افغانســتان، ســطح پایی و کن

ــان ایجــاد کرده  اســت.  ــدی در راه رشــد و بالندگــی رم ــع بلن ــز مان کتاب  خــوان نی
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ــۀ رشوع  ــر نقط ــالوه ب ــه ع ــت ک ــد آن اس ــتان، نیازمن ــی افغانس ــول داستان  نویس ــیر تح ــر س ــی دقیق  ت بررس
داستان  نویســی، مقاطــع مهمــی را کــه در آن، داســتان و رمــان افغانســتان دچــار تحــول و دگردیســی شده  اســت، 
مشــخص شــوند و ویژگی  هــا و برجســتگی  ها و ضعف  هــای هــر مقطــع یــا دوره نیــز روشــن شــود. پژوهش  گــران 
ــر  ــد؛ امــا ب ــد می  کنن ــه تحــوالت اجتامعــی و سیاســی تأکی ــی ب ــر پیوســتگی و وابســتگی دوره  هــای تحــول ادب ب
رس تعــداد و طــول دوره  هــای تحــول ادبــی در تاریــخ ادبیــات افغانســتان و روش  هــا و دالیــل تقســیم  بندی آن، 

اختــالف نظــر وجــود دارد)ســتارزاده، 13۶۶، ص1 و ۲(. 

اســدالله حبیــب، پــس از بررســی و جمع  بنــدی روش  هــای تقســیم تاریــخ ادبیــات بــه دوره  هــای مشــخص، 
تاریــخ ادبیــات معــارص افغانســتان در قــرن بیســتم میــالدی را بنابــر تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی ایــن عــرص و 
ــب، 13۶۶، ص  ــاله تقســیم  بندی می  مناید)حبی ــه دوره  هــای ده  س ــی، ب ــار ادب ــی در آث ــکاس مشــکالت اجتامع انع
1۶(. دوره  بنــدی اســدالله حبیــب در آثــار پژوهش  گــران بعــد از وی، متناســب بــا اهــداف تحقیقاتــی، دچــار جــرح 

ــراوان شــد.  و تعدیل  هــای ف

ــات  ــخ ادبی ــی تاری ــاب ســپیده  دم داستان  نویســی افغانســتان، شصت  ســال ابتدای ــاب در کت ــارص رهی محمدن
داســتانی افغانســتان را بــه چهــار دورۀ زیــر تقســیم کرده  اســت: 1- دوره اول از 1۲۹۸ )تألیــف رمــان جهــاد -اکــرب( 
تــا 13۲۰. ۲- دوره دوم از 13۲1 )آغــاز چــاپ داســتان در مجــالت مهــم ماننــد آریانــا( تــا 13۲۹ )پایــان اســتبداد 
ــا 13۴۲ ۴- دوره چهــارم از  ــی( ت ــات غیردولت ــه کار مجــدد نرشی ــی( 3- دوره ســوم از 133۰ )آغــاز ب هاشــم خان

13۴3 )آغــاز دهــه دموکراســی( تــا کودتــای هفتــم ثــور 13۵۷)رهیــاب، پیشــین، ص1۹(.

جدول شامره3-1 سیر تحول داستان  نویسی بر اساس نظر رهیاب

آثار مهم تحول اجتامعی یا تاریخی مهممقطع تاریخینام دوره

رمان جهاد اکربتألیف رمان جهاد اکرب)1۲۹۸(1۲۹۸- 13۲۰دورۀ اول

-چاپ  داستان درآریانا-پایان استبداد هاشم  خانی13۲1- 13۲۹دورۀ دوم

-انتشار مجدد نرشیات دولتی133۰- 13۴۲دورۀ سوم

-آغاز دهۀ دموکراسی- کودتای هفتم ثور13۴3- 13۵۷دورۀ چهارم

رهنــورد زریــاب، منتقــد و داســتان  نویس مشــهور، نیــز تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان را بــه چهــار  دوره 
تقســیم می  کنــد: 1- از آغــاز تــا پایــان دهــۀ ســوم قــرن بیســتم میالدی)ســال 13۰۸( ۲- از پایــان دهــۀ ســوم ســده 
ــا انقــالب  ــا آغــاز دهــه ششــم) ســال 133۴( 3- از آغــاز دهــۀ ششــم ســدۀ بیســتم )13۴۰( ت بیســتم میــالدی ت

ثــور13۵۷ ۴- بعــد از انقالب/کودتــای ثــور13۵۷.

جدول شامره 3-2 سیر تحول داستان  نویسی بر اساس نظر رهنوردزریاب

آثار و اشخاص مهمتحول ادبی مهممقطع تاریخینام دوره

پی  ریزی نر داستانیآغاز-1۹3۰م.دورۀ اول
اکرب(-ســلطان  محمدحســین)جهاد 
ــادر  ــس- عبدالق ــری- انی ــد لوگ محم

ــدی افن

تحول نر داستانی1۹31-1۹۶۰م. دورۀ دوم
عاملشــاهی-  فتحــی-  خوشــنوا- 

نــا یا توروا

تکامل نر داستانی1۹۶۰م. – انقالب ثور 13۵۷دورۀ سوم
حبیــب-  اســدالله  عثــامن-  اکــرم 
مریــم  روســتاباخرتی-میثاق- 

زریــاب ســپوژمی  محبــوب- 
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--انقالب ثور به بعددورۀ چهارم

تقســیم  بندی رهنــورد زریــاب تــا حــدودی مســتقل از تحــوالت تاریخــی اســت و از ایــن نظــر بــا 
ــر داســتانی معــارص دری  ــزی ن ــی متفــاوت اســت. دورۀ اول تقســیم  بندی وی، دورۀ پی  ری تقســیم  بندی های قبل
ــن بهادرخــان لوگــری،  ــرب، ســلطان محمــد ب ــف جهاداک ــی مؤل ــه کســانی چــون محمدحســین پنجاب ــق ب و متعل
محی  الدیــن انیــس و عبدالقادرخــان افنــدی اســت. دورۀ دوم، مرحلــۀ تحــول نــر داســتانی و متعلــق بــه کســانی 
چــون جالل  الدیــن خوشــنوا، عزیزالرحمــن فتحــی، ابراهیــم عاملشــاهی، ســیدمحمد ســلیامن و نجیب  اللــه 
ــن دوره از آن کســانی چــون  ــر می  شــود. ای ــر و کامل  ت ــر داســتان متحول  ت ــا می  باشــد. در دورۀ ســوم، ن توروایان
اکــرم عثــامن، اســدالله حبیــب، ســپوژمی زریــاب، روســتا باخــرتی، کریــم میثــاق و مریــم محبــوب اســت)رهنورد 

ــین، ص۵۷ و ۵۸(. ــاب، پیش زری

حمیــرا قــادری نیــز در کتــاب بررســی رونــد داستان  نویســی در افغانســتان، تاریــخ داستان  نویســی کشــور را 
بــه چهــار دوره تقســیم کرده  اســت: دوره اول: 1۲۹۸ تــا 13۲۰ ؛ دوره دوم: 13۲۰ تــا 13۴۲ ؛ دوره ســوم 13۴۲ تــا 

13۵۷ و دوره چهــارم از 13۵۷ تــا 13۸۰ )قــادری، 13۸۷، ص۵ و۶(.

ــوم  ــام دورۀ دوم و س ــا ادغ ــه ب ــت؛ البت ــر   اس ــاب نزدیک  ت ــارص رهی ــر ن ــه نظ ــادری ب ــرا ق ــدی حمی دوره  بن
رهیــاب در یــک دوره و اضافه  کــردن مقطــع زمانــی کودتــای ثــور 13۵۷ تــا زمــان انجــام تحقیــق. قــادری دالیــل 
خــود را بــرای ایــن گونــه تقســیم  بندی، مشــخص نکــرده و تحــوالت مهــم ادبــی در هــر دوره را کــه فصــل ممیــز 

ــت.  ــر نکرده  اس ــز ذک ــتند نی ــر هس دو دوره از یکدیگ

جدول شامره3-3 سیر تحول داستان  نویسی بر اساس نظر حمیرا قادری

آثار یا کسان مهمتحول مهممقطع تاریخیترتیب دوره

--1۲۹۸-13۲۰دورۀ اول

--13۲۰-13۴۲دورۀ دوم

--13۴۲-13۵۷دورۀ سوم

--13۵۷-13۸۰دورۀ چهارم

ــخ تحلیلــی داستان  نویســی افغانســتان،  ــاب تاری تقســیم  بندی بعــدی از ســوی محمدحســین محمــدی، در کت
پیشــنهاد شده  اســت: دوره اول-آغازیــن جوشــش  ها: 1۲۹۸ )تالیــف اولیــن رمــان( تــا 13۰۸ )ســقوط امان  اللــه 
و آغــاز کار محمدنادرشــاه(؛ دوره دوم- سیاه  مشــق   ها: 13۰۸ )آغــاز حکومــت محمدنادرشــاه( تــا 13۲۵ ؛ دوره 
ــان  ــا 13۴۲ )پای ــات( ت ســوم- جســتجو و کاوش : 13۲۵ )آغــاز صــدارت شــاه محمودخــان، تاســیس دانشــکده ادبی
صــدارت داودخــان(؛ دوره چهــارم- رئالیســم یــا رشــد و شــکوفایی: 13۴۲ )آغــاز دهــه دموکراســی( تــا 13۵۷ )کودتــای 
کمونیســتی ( ؛ دوره پنجــم- رئالیســم سوسیالیســتی: 13۵۷ تــا 13۷1 دورۀ ششم-داستان  نویســی در مهاجــرت: 13۷1 

ــا 13۸۴ )محمــدی، 13۸۸، ص1۲ و 13(. ــن( ت ــه و آغــاز حکومــت مجاهدی ــت نجیب الل )ســقوط دول

جدول شامره 3-4 سیر تحول داستان  نویسی بر اساس نظر محمدحسین محمدی

تحول ادبیتحول اجتامعیمقطع تاریخیترتیب دوره  ها

سقوط امان  الله خان1۲۹۸-13۰۸دورۀ اول
و  رمــان  اولیــن  تألیــف 
جوشــش  های  آغازیــن 

نی ســتا ا د

سیاه  مشق هااستبداد نادرشاهی و هاشم  خانی13۰۸-13۲۵دورۀ دوم
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13۲۵-13۴۲دورۀ سوم
و  خــان  شــاه  محمود  صــدارت 

داودخــان
تأسیس دانشکدۀ ادبیات

13۴۲-13۵۷دورۀ چهارم
جمهــوری  و  دموکراســی  دهــۀ 

نــی ودخا دا
و  رشــد  و  رئالیســم  رواج 

داســتان شــکوفایی 

13۵۷-13۷1دورۀ پنجم
حکومــت  و  ثــور  کودتــای 

نیســتی کمو
رواج رئالیسم سوسیالیستی

13۷1-13۸۴دورۀ ششم1
و  مجاهدیــن  ســقوط  و  پیــروزی 

طالبــان
داستان  نویســی مهاجــران در 
پاکســتان و کشــورهای دیگــر

13۷1-13۸۴دورۀ ششم۲
و  مجاهدیــن  ســقوط  و  پیــروزی 

طالبــان
داستان  نویســی مهاجــران در 

یران ا

ــردوره تقســیم شده  اســت: بخــش اول: داستان  نویســی مهاجــران در پاکســتان  ــه دو زی ــه دوره ششــم ب البت
ــای  ــاب، مبن ــۀ کت ــنده، در مقدم ــران. نویس ــران در ای ــی مهاج ــش دوم: داستان  نویس ــر و بخ ــورهای دیگ و کش
تقســیم  بندی خــود را توجــه بــه تحــوالت اجتامعــی- سیاســی و علمــی جامعــه و تأثیــر آن بــر ســیر داستان  نویســی 
اعــالم کرده  اســت. تقســیم  بندی محمــدی، یکــی از بهرتیــن پیشــنهادها بــرای دوره  بنــدی تاریــخ ادبیــات داســتانی 
افغانســتان اســت؛ چــرا کــه حــوادث مهــم شــکل دهنــدۀ هریــک ازدوره  هــا مشــخص هســتند و تغییــر مســیر 

جریان  هــای ادبــی در هریــک از دوره هــا قابــل بررســی و تشــخیص هســتند.

هرکــدام از ایــن تقســیم  بندی ها، پایه  هــای اســتداللی بخصوصــی دارنــد و چارچــوب تحلیلــی خاصــی ارائــه 
می  کننــد؛ امــا جملگــی دارای ضعف  هایــی هســتند کــه اعتبــار آنهــا را بــرای کاربــرد در ایــن پژوهــش، زیــر ســؤال 
ــی  ــن معن ــه ای ــاوت اســت ب ــه متف ــا بقی ــاب ب ــورد زری ــدی رهن ــوق، دوره  بن ــان دوره  بندی هــای ف ــرد. از می می  ب
کــه بــه تحــوالت اجتامعــی و تاریخــی افغانســتان اهمیــت ثانــوی داده   و اهمیــت تأثیــر تحــوالت کالن اجتامعــی 
کشــور در شــکل  دهی بــه ســاختار و محتــوای داســتان را نادیــده گرفته  اســت. پیداســت کــه تقســیم  بندی 
رهنــورد زریــاب بــرای اهــداف و روش کار مــا در ایــن پژوهــش- کــه بــه دنبــال بررســی چگونگــی و میــزان ارتبــاط 

ســاختاری و محتوایــی رمــان و تحــوالت اجتامعــی هســتیم- کارآیــی نــدارد.

ــان و طــول دوره  هــا-  ــاز و پای ــداد دوره  هــا و آغ ــاوت ظاهــری در تع ــا وجــود تف ــر- ب دوره  بندی هــای دیگ
ــه تحــول  ــن اســت ک ــزی شــده  اند و آن ای ــن پژوهــش پی  ری ــا در ای ــدگاه م ــا دی ــر اســاس دیدگاهــی مشــابه ب ب
ــت و  ــر نیس ــی، امکان  پذی ــی و اجتامع ــوالت تاریخ ــامع و تح ــای اجت ــارج از فض ــتان، خ ــی افغانس داستان  نویس
داستان  نویســان در تعاملــی پیچیــده بــا اقــران معــارص و گذشــتۀ خــود و نیــز مســائل جــاری اجتــامع، بــه ایــن 
ــا  ــن دوره  بندی  ه ــند. ای ــه بنویس ــه و چگون ــارۀ چ ــا درب ــند ی ــرت بنویس ــا بیش ــرت ی ــه کم ــیده  اند ک ــه می  رس نتیج
ــا منی  تواننــد  بــه خاطــر داشــن برخــی ضعف  هــا از ســویی و محدودیت  هــای پژوهــش مــا از ســوی دیگــر، عین
ــن اســت: 1-طــول دوره  هــا در هرســه تقســیم  ــل چنی ــن دالی ــد. برخــی از ای ــای کار قرارگیرن ــن رســاله مبن در ای
بنــدی آنقــدر نیســت کــه واقعــا تحولــی در داستان  نویســی یــک کشــور بتوانــد رخ دهــد؛ بخصــوص در کشــوری 
ــی کــه از هــم جــدا  ــد و بطــیء بوده  اســت. ۲-دوره  های ــد پیرشفــت امــور بســیار کن ــد افغانســتان کــه رون مانن
شــده  اند، در بســیاری مــوارد، ماهیــت یکســانی دارنــد و فضــای کالن حاکــم بــر جامعــه در ایــن دوره  هــای جــدا 
از هــم تغییــر چندانــی نکرده  اســت؛ مثــل دوره هــای اول تــا ســوم قــادری و اول تــا چهــارم محمــدی کــه در متــام 
ایــن دوره  هــا قــدرت مطلقــۀ ســلطنت، وجــود و عــدم وجــود متــام امــور اجتــامع را معیــن می  کــرد و نیروهــای 
ــی اساســی داشته  باشــند. 3-اهمیــت حوادثــی  ــد کــه قــدرت ایجــاد تحول ــر از آن بودن اجتامعــی دیگــر ضعیف  ت
ــا  ــات ی ــکدۀ ادبی ــیس دانش ــر تأس ــال تأثی ــت؛ مث ــان نیس ــد، یکس ــخص می  کن ــا را مش ــان دوره  ه ــاز و پای ــه آغ ک
پایــان دوره صــدارت داودخــان، از نظــر عمــق و حجــم تأثیــر، بــه هیــچ روی قابــل مقایســه بــا کودتــای/ انقــالب 
ــن تقســیم  بندی  ها  ــه در ای ــال آنک ــتند. ح ــان نیس ــن و طالب ــن مجاهدی ــدرت گرف ــا ق ــور 13۵۷ ی ــتی ث مارکسیس
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وزن یکســانی بــه ایــن تحــوالت داده شده  اســت. ۴-در دوره بندی هــای فــوق، تحــول ادبیــات داســتانی بــه صــورت 
کلــی مطمــح نظــر بوده اســت؛ حــال آن کــه در ایــن پژوهــش، منحــرصا در مــورد رمــان بحــث می شــود. در برخــی 
مقاطــع تاریخــی، تحــوالت رمــان و داســتان کوتــاه، بــر یکدیگــر منطبــق نیســتند. مثــال در دهــه دموکراســی، شــعر 
و داســتان کوتــاه، رشــد کردنــد امــا در رمان نویســی و بخصــوص رمــان اجتامعــی، تحــول مهمــی مشــاهده نشــد. 

ایــن نــکات جزئــی در پژوهشــی کــه بــه صــورت تخصصــی در مــورد رمــان بحــث می کنــد، اهمیــت دارد. 

جدول 3-5 سیر تحول داستان  نویسی افغانستان بر اساس پژوهش انجام  شده در این رساله

تحول ادبی مهمتحوالت اجتامعی مهممقطع تاریخیترتیب دوره

1۲۹۸-13۵۷دورۀ اول
ــدرت در  ــز ق دوران ســلطنت و مترک

افغانســتان

دوران پیدایــش و رشــد در ســایه 
تــرس، واقعگرایــی در  سانســور و 

هــرن و ادبیــات

13۵۷-13۷1دورۀ دوم
حکومــت  و  ثــور  کودتــای 

نیســت  ها کمو
رواج رئالیســم سوسیالیســتی و رمان 

تبلیغــی، رواج ادبیــات مقاومت

13۷1-13۸۰دورۀ سوم
ســلطه  و  مجاهدیــن  حاکمیــت 

لبــان طا

نویســندگان،  گســرتده  مهاجــرت 
ــد  ــه  ها، تجدی ــر در اندیش تجدیدنظ

ــوا  ــرم و محت ــر در ف نظ

13۸۰ به بعد.دورۀ چهارم
اســتقرار دموکراســی حامیت  شــده 

رســانه  ها آزادی  و 
گرایــش بــه تکنیک  هــا و مکاتــب 

ــو ــان ن ــد و زب ــی جدی ادب

ــود؛  ــه می  ش ــدی ارائ ــیم  بندی جدی ــش، تقس ــن پژوه ــای ای ــه یافته  ه ــه ب ــا توج ــوق و ب ــل ف ــه دالی ــا ب بن
ــی در  ــت تحــوالت ادب ــا واقعی ــان اســت و ب ــد اجتامعــی رم ــه نق ــن پژوهــش ک ــا اهــداف ای ــه ب ــه  ای ک ــه گون ب
درون تحــوالت کالن اجتامعــی- سیاســی افغانســتان، همخوانــی بیشــرتی داشته  باشــد. ایــن دوره  بنــدی، یکــی از 
ــش و رشــد  ــز بوده  اســت: دوره اول- پیدای ــاله نی ــن رس ــل در ای ــد و تحلی ــرای نق ــا ب ــای انتخــاب رمان  ه معیاره
ــم  ــا 13۵۷(؛ دوره دوم- رواج رئالیس ــلطنت )1۲۹۸ ت ــور، در دوران س ــایه سانس ــی در س ــان و رواج واقعگرای رم
ــا 13۷1(؛  ــت  ها )13۵۷ ت ــت کمونیس ــت در دوران حکوم ــات مقاوم ــی و رواج ادبی ــان تبلیغ ــتی و رم سوسیالیس
ــت  ــندگان در دوران حاکمی ــرتده نویس ــرت گس ــوا و مهاج ــه و محت ــرم، اندیش ــر در ف ــد نظ ــوم- تجدی دوره س
ــد  ــی جدی ــب ادب ــا، مکات ــه تکنیک ه ــش ب ــارم- گرای ــا 13۸۰( و دوره چه ــان )13۷1 ت ــلطۀ طالب ــن و س مجاهدی
ــن  ــد(. ای ــه بع ــانه  ها ) 13۸۰ ب ــرتش آزادی رس ــده و گس ــی حامیت  ش ــتقرار دموکراس ــو در دوران اس ــان ن و زب

تقســیم  بندی در جــدول 3-۵ خالصــه شده  اســت. 

دورة اول در ایــن تقســیم بندی، بــا وجــود اینکــه از نظــر منطــق حاکــم بــر کل دوره هــا و پایه هــای 
اســتداللی، هیــچ مشــکلی نــدارد، از نظــر زمانــی، طوالنــی اســت و حــدود شــصت ســال از تاریــخ داستان نویســی 
افغانســتان را در بــر می گیــرد. اگــر قــرار بــود ایــن پژوهــش بــا جزئی نگــری بیشــرت و در زمانــی طوالنی تــر انجــام 
شــود و رمان هــای بیشــرتی بــرای نقــد برگزیــده شــوند، دوره اول می توانســت بــه چهــار زیــردوره تقســیم شــود: 
1۲۹۸)پیدایــش رمــان( تــا 13۰۸)ســقوط امان اللــه خــان(؛ 13۰۸ تــا 13۲۵)پایــان صــدارت هاشــم خان(؛ 13۲۵ تــا 
13۴۲)آغــاز دهــه دموکراســی(؛ 13۴۲ تــا 13۵۷) کوتــای کمونیســتی(. ایــن چهــار دوره در جــدول 3-۶ منعکــس 
ــرتی  ــای بیش ــود رمان ه ــد ب ــا بعی ــن زیردوره ه ــه ای ــی ب ــن بررس ــورت عمق یاف ــی در ص ــه حت ــت. البت شده اس
از ایــن دوره انتخــاب شــود زیــرا غیــر از زیــردوره اول، تحــول چشــمگیری در پیرشفــت رمــان در ایــن دوره رخ 

نداده اســت. 

1-2-3 دوره اول: سلطنت مطلقه، دورۀ پیدایش رمان، واقعگرایی در هرن و ادبیات

ــوالت  ــع تح ــه، تاب ــورهای خاورمیان ــر کش ــل اک ــتان مث ــی، در افغانس ــوص رمان  نویس ــی، بخص ــوالت ادب تح
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ــگان و روشــنفکران  ــی پاگرفــت کــه نخب ــی کــه داستان  نویســی وقت ــن معن اجتامعــی و سیاســی بوده  اســت؛ بدی
ــد و تحــول  ــر در شــیوۀ زندگــی و تحــول ســاختارهای اجتامعــی پیــدا می  کردن ــرای ایجــاد تغیی ــی ب کشــور مجال
ــت  ــه و حکوم ــطح جامع ــزرگ در س ــد ب ــک رون ــی از ی ــز بخش ــان نی ــتان و رم ــش داس ــات و پیدای ــاد ادبی نه
بــود. داستان  نویســان در چنیــن رشایطــی، بــه کار پرداخته  انــد و متعهدانــه، مســایل مبتالبــه جامعــه را در 
داســتان  ها بازتــاب داده و بــرای حــل مشــکالت، اندیشــیده  اند. از ســوی دیگــر هــرگاه جامعــه بــه ســوی انســداد 
ــایل  ــکاس مس ــرم انع ــز رسگ ــی نی ــت، داستان  نویس ــت کرده  اس ــردم حرک ــگان و م ــکار نخب ــرتل اف ــی و کن سیاس
ــر تحــوالت داستان  نویســی  ــرای بررســی مفصل  ت ــرای آن شده  اســت. ب ــات ب ــی تبلیغ ــت و حت ــل حکوم ــاب می ب
افغانســتان، رضوری اســت کــه ابتــدا نگاهــی بــه تحــوالت اجتامعــی ایــن کشــور از پیدایــش رمــان تــا کودتــای 

۷ثــور/ اردیبهشــت 13۵۷ افکنده  شــود. 

الف- وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی

ســالهای 1۲۹۸ )ســال تألیــف اولیــن رمــان( تــا پایــان ســلطنت امان  اللــه خــان )13۰۸(، پادشــاه تجددخــواه 
افغانســتان، دوران زایــش و آغــاز حرکــت اســت. بــه ســبب فضــای نســبتا بــاز سیاســی و اجتامعــی کشــور- کــه تــا 
آن زمــان بی  ســابقه بــود- افــکار و آرای نــو بــه گســرتدگی وارد ادبیــات شــد و رمــان افغانســتان نیــز در همیــن 

فضــا متولــد شــد. 

بــا ســقوط امان  اللــه خــان در 13۰۸ دوران فضــای بــاز سیاســی و اجتامعــی پایــان یافــت و پــس از چندمــاه 
هــرج و مــرج، نادرشــاه قــدرت را تصاحــب کــرد و بــا سیاســت رسکــوب و خفقــان، متــام دســتاوردهای فرهنگــی 
ــه خــارج بازگردانــده شــدند  ــاد داد: مــدارس جدیــد محــدود شــد، دانشــجویان اعزامــی ب ــه را برب دوران امان  الل
و مــدارس دخرتانــه تعطیــل گردیــد. جرایــد نیــز تحــت نظــام مســتحکم سانســور دولتــی فعالیــت می  کردنــد و 
ــن  ــه در همی ــل ک ــی کاب ــه افغانســتان، اعــامل می  شــد. انجمــن ادب ــالم فرهنگــی ب ــر ورود اق ــرتل شــدیدی ب کن
دوران تأســیس شــد، بیشــرت بــرای کنــرتل و سانســور افــکار ایجــاد شــده بود)ژوبــل، پیشــین، ص۶۸(. ایــن وضعیــت 
ــم  خان  ــرادرش هاش ــری ب ــت وزی ــان نخس ــا پای ــتهای او ت ــرد و سیاس ــر نک ــز تغیی ــان)131۲( نی ــرور نادرخ ــا ت ب
ــان را عامــل مشــکالت  ــا تعویــض نخســت  وزیران خــود، ســعی داشــت آن ــان اعــامل می  شــد. ظاهرشــاه ب همچن
مــردم معرفــی کنــد بنابرایــن هاشــم  خان را کــه مــردم از او بــه ســتوه آمده  بودنــد، برداشــت و در هفــده ســال 
ــوان  ــه عن ــان، را ب ــپس داودخ ــان و س ــاه  محمود خ ــدا ش ــا 13۴۲ ابت ــی از 13۲۵ ت ــود، یعن ــلطنت خ ــدی س بع

ــرد.  ــن ک ــت  وزیر تعیی نخس

ــرت محمدیوســف، نخســتین  ــدن دک ــد افغانســتان در 13۴3 و روی کار آم ــون اساســی جدی ــب قان ــا تصوی ب
ــه دهــۀ  ــه ب ــاز می  شــود ک ــخ افغانســتان آغ ــالی از تاری ــدان شــاهی(، ده س ــی )خــارج از خان صدراعظــم مردم
ــی،  ــای سیاس ــاط فعالیت  ه ــان، دوران نش ــه خ ــد دوران امان  الل ــال  ها هامنن ــن س ــت. ای ــهور اس ــی مش دموکراس
ــور  ــی ظه ــندگان بزرگ ــت و نویس ــه یاف ــرتی ادام ــت بیش ــا جدی ــی ب ــود. داستان  نویس ــی ب ــی و فرهنگ اجتامع
کردنــد و واقعگرایــی قــوام پیــدا کــرد. بســیاری از فرهنگیــان و ادیبــان آزادی  خــواه همچــون خلیل  اللــه خلیلــی، 
عبدالهــادی داوی، براتعلــی تــاج و ...کــه طــی ســالهای گذشــته زندانــی شــده  بودند، آزاد شــدند و در مصــدر امــور 
قــرار گرفتنــد. آزادی بیــان نیــز تــا حــدود زیــادی تأمیــن شــد و نرشیــات زیــادی تأســیس شــدند. دهــه دموکراســی 
بــا کودتــای داودخــان- پرعمــوی ظاهرشــاه- درســال 13۵۲ پایــان یافــت و داودخــان، تحــت نــام رییــس جمهــور، 

قــدرت متمرکــز و مطلقــۀ کشــور جمهــوری افغانســتان را در دســت گرفــت. 

ــه  ــای داودخــان علی ــق، متحــد شــده  بودند، در کودت ــب حــزب خل ــه در قال مارکسیســت  های افغانســتان ک
ظاهرشــاه، همدســت داودخــان شــدند و در نتیجــه در ســاختار حکومــت، ســهم عمــده  ای را از آن خــود کردنــد. 
ــق  ــزب خل ــد. ح ــه بگیرن ــان فاصل ــه از داودخ ــت ک ــان را واداش ــم آن ــداف، کم  ک ــوژی و اه ــاوت ایدئول ــا تف ام
ــت  ــر دول ــه عم ــت و ب ــه برداش ــان را از صحن ــت 13۵۷ داودخ ــور/ ادریبهش ــای ث ــت در کودت ــتان عاقب افغانس

ــان داد. ــوری او پای جمه
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ب- جریان شناسی/ تحول ادبیات داستانی در دورۀ اول

ــی  ــور 13۵۷ یعن ــای ث ــا کودت ــان( ت ــن رم ــف اولی ــه از 1۲۹۸)ســال تألی دوره اول رمان  نویســی افغانســتان ک
ســالهای ســلطنت امان  اللــه خــان، محمدنــادر شــاه و محمدظاهــر شــاه و جمهــوری داودخانــی را در بــر می  گیــرد، 
ــنفکران  ــار از روش ــاه و درب ــت ش ــبب حامی ــه س ــن دوران، ب ــدای ای ــت. در ابت ــد آرام اس ــش و رش دوران پیدای
تجددخــواه و جریان  هــای ملی  گــرا و تحــت تأثیــر فضــای حامســی حاصــل از جنــگ ســوم افغانســتان و انگلیــس، 
ــد شــد. چــاپ  ــز در همیــن فضــا متول ــه گســرتدگی وارد ادبیــات شــد و رمــان افغانســتان نی ــو ب افــکار و آرای ن
اولیــن رمــان افغانســتان، جهاداکــر، در مجلــه معــرف معــارف از ســال 1۹1۹م. تــا 1۹۲1م. طــول کشــید)رهنورد 

زریــاب، پیشــین، ص۵3(. 

ــالت خــود  ــه تحصی ــود ک ــن تجددخواهــی ب ــی، از مبارزی ــوی محمدحســین پنجاب ــرب، مول نویســندۀ جهاداک
ــان  ــت. او در رم ــنایی داش ــتعامر آش ــد دوران اس ــی هن ــای مبارزات ــا فض ــود و ب ــد گذرانده  ب ــبه  قارۀ هن را درش
ــک  ــا تحری ــادی دارد ام ــل زی ــر، دالی ــن ام ــت. ای ــس پرداخ ــتان و انگلی ــگ افغانس ــوع جن ــه موض ــز ب ــود نی خ
روحیــۀ جهــاد بــا انگلیســی  ها در اثــر جنگ  هــای طوالنــی افغانســتان بــا انگلیــس، یکــی از دالیــل ایــن رویــداد 
ــده شــدن روح  ــات فارســی و پشــتوی افغانســتان، دمی ــی در ادبی ــم دورۀ محمدزائ اســت:»یکی از تحــوالت مه
ــتان و  ــالۀ افغانس ــای صدس ــر جنگه ــتو در اث ــی و پش ــفاهی فارس ــری و ش ــات تحری ــی در ادبی ــی و رزم حامس
انگلیــس بود«)غبــار،13۷۸، ص1۰(. رونــد آفرینــش رمــان و داســتان   بلنــد اجتامعــی، پــس از انتشــار جهــاد اکــرب، بــا 
رمان  هــا یــا رمان  واره هــای تصویــر عــربت و نــدای طلبــۀ معــارف کــه محتــوای آنهــا ریشــه در تحــوالت اجتامعــی 

ــت. ــه یاف ــان دارد، ادام ــه خ ــان و امان  الل ــه خ ــات دورۀ حبیب  الل ــی از اصالح ــی ناش و فرهنگ

ــاز  ــی آغ ــگارش رمان  واره  های ــا ن ــی را ب ــت دوم، داستان  نویس ــش مرشوطی ــس از جنب ــان، پ ــندگان افغ نویس
کردنــد کــه بــا تســامح آنهــا را رمــان می  خوانیــم. داســتانهای اولیــه دری، هامنندی هــای زیــادی بــا نــر روایتــی 
قدیــم فارســی و آثــار فولکلوریــک دارنــد و بســیار توصیفــات از مکانهــا و حــوادث در آنهــا هســت کــه اضافــی 
ــت  ــی رعای ــه متام ــی ب ــای داستان  نویس ــه، معیاره ــای اولی ــتانها و رمانه ــد. در داس ــرنی ندارن ــه ه ــتند وجنب هس
نشده  اســت؛ امــا ایــن داســتانها پلــی میــان نــر گذشــتۀ دری بــه دوران معــارص اســت)رهیاب، پیشــین، ص۲۷(. در 

ــر داســتانها بیشــرت اســت.  ــر روایتــی کالســیک ب ــم یعنــی ن ــر افســانه  ها و قصه  هــای قدی آغــاز، تأثی

هامننــد ایــران پــس از مرشوطــه، داستان  نویســی دوره آغازیــن افغانســتان بــه موضوعــات عشــقی و عاطفــی 
توجهــی نــدارد و موضوعــات تنــد انتقــادی و اجتامعــی یــا موضوعــات تاریخــی مطمــح نظــر نویســندگان اســت. 
ــان روابــط  ــا وفــای زن، بیــش از آن کــه بی ــا مــرگ در دم شــفق ی ــاه ی ــی بی  گن ــر قربان حتــی داســتان  هایی نظی
مــرد و زن مطمــح نظــر باشــد، بــر انتقــاد از رســوم و عــادات نادرســت اجتامعــی و ســخت  گیری های نادرســت 
ــن مناســبات آشــنا  ــره ای ــای تی ــا ژرف ــده را ب ــا خوانن در مســأله ازدواج اشــاره شــده   و نویســنده کوشیده  اســت ت
ســازد)هامن، ص۵1۷(. متأســفانه از آنجــا کــه نویســندگان ایــن دوره، هنــوز بــا هــرن رمان  نویســی آشــنا نبوده  انــد، 
بــه جــای تصویرکــردن زندگــی در قالــب رمــان و داســتان، بــه بحــث و فحــص موعظــه و ایــراد خطابــه پرداخته  انــد 

و پیــام خــود را بــه صــورت عریــان و آشــکار و مســتقیم عرضــه کرده  انــد.

ــن  ــاد. ای ــق افت ــم  خان از رون ــت  وزیری هاش ــتبداد دوران نخس ــر اس ــان، در اث ــش رم ــۀ آفرین ــش اولی جنب
ــان  ــا پای ــتهای او ت ــرد و سیاس ــر نک ــز تغیی ــاه)131۲( نی ــادر ش ــدن محمدن ــرور و کشته  ش ــد از ت ــت، بع وضعی
نخســت  وزیری بــرادرش هاشــم  خان همچنــان اعــامل می  شــد. در ایــن دورۀ خفقــان و رسکــوب، اگرچــه 
رمان  نویســی بــه حیــات خــود ادامــه  داد، امــا خــربی از روح انتقــادی آن نبــود و تقریبــا همــه نویســندگان ایــن 
ــاهی و  ــش نادرش ــاه و آرام ــرص رف ــتایش از ع ــه س ــتان  ها ب ــالی داس ــا الب ــان ی ــت، در پای ــرس حکوم دوره، از ت

می  پرداختنــد. ظاهرشــاهی! 

در ســال 131۷ بــا انتشــار رمان  هــای شــام تاریــک و صبــح روشــن نوشــتۀ ســید ابراهیــم عاملشــاهی و خنجــر 
نوشــتۀ جالل  الدیــن خوشــنوا از رس گرفتــه شــد و در ســال بعــد)131۸( بــا چــاپ رمان  هــای فیــروز از گل  محمــد 
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ــن  ــا ای ــن انصــاری و... ادامه  یافــت؛ ام ــا از امین  الدی ــدی، بیگــم از ســلامنعلی جاغــوری، در جســتجوی کیمی ژون
رمان  هــا نــه از نظــر تکنیکــی و نــه از نظــر محتــوا پیرشفتــی نداشــتند و تحــت تأثیــر سانســور حاکــم بــر فراینــد 
چــاپ و نــرش، تهــی از گزندگــِی انتقــادی یــا ارشــادی و اصالحــِی چنــد رمــان اولیــه بودنــد. بیگــم و درجســتجوی 
ــان طبقــات فرودســت جامعــه  ــه انتقــاد از رواج خرافــات در می ــا کــه هــردو در 131۸ نوشــته شــده  اند، ب کیمی
پرداخته  انــد و بــه عوامــل نابســامانی  ها کاری ندارنــد. اصالحــات اجتامعــی، آشــنا ســاخن مــردم بــا معاییــر جهــان 
پیرشفتــه، ارزش مــدارس جدیــد، تشــویق پیوســن بــه نیروهــای مســلح، رد و طــرد خرافــات و رســوم عامه  پســند، 
ــی،  ــل و ناآگاه ــا جه ــارزه ب ــان، مب ــاع از زن ــی، دف ــری، بی  نظم ــوه گی ــران، رش ــادو و جادوگ ــر ج ــارزه در براب مب
بازگفــن ســتم  هایی کــه بــر مــردم رفته  اســت و همــدردی و همداســتانی بــا ســتمدیدگان، مســائلی اســت کــه در 
قالــب رمــان طــرح و دنبــال می شــود و اکــر مواقــع آشــکار و مســتقیم نیــز بیــان می  شــود. نیــت نویســنده بــه 
اســتفاده ابــزاری و پیامــی از داســتان و رمــان باعــث حضــور اندیشــه  ها و بحثهــای نوشــتاری غیــر رضور فــراوان 

ــا داســتان ذکــر می  شــوند.  ــی بی  جهــت در ســیر رمــان ی ــه داســتانها شــده  اند و رخدادهای در بدن

داســتانهای بیگــم، شــام تاریــک و صبــح روشــن و جــوان مکتبــی از منونه  هــای ایــن گونــه داســتان هســتند 
کــه عقایــد نویســنده، مســتقیام و بــدون اســتفاده از شــخصیت ها و گفتگــو، در داســتان طــرح می  شــوند و کار 

ــد)هامن، ص۵1۸(. ــی می  رس ــی و شعارنویس ــه بیانیه  نویس ــی ب از داستان  نویس

ــف  ــه ضع ــی رو ب ــاظ کیف ــم از لح ــی و ه ــر کم ــم از نظ ــی ه ــه رمان  نویس ــد ک ــب ش ــت موج ــن وضعی ای
رود. البتــه عــالوه بــر ضعــف ســاختار رمان  هــای اولیــه کــه ترکیبــی از قصه  هــای عامیانــه قدیــم و رمــان غربــی 
بودنــد، کم  بــودن افــراد باســواد و تحصیل  کــرده و کمبــود خواننــده، دشــواری چــاپ و اختنــاق و سانســور شــدید 
ــه فارســی افغانســتان نقــش داشــتند)فخری،  ــش ترجمــۀ رمان  هــای خارجــی در شکســت رمان  هــای اولی و افزای

13۷۹، ص3۲1(. 

بــا تأســیس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه کابــل، تقریبــا همزمــان بــا برکنــاری هاشــم  خان در 13۲۵ تحقیقــات 
علمــی ادبــی- تاریخــی رونــق گرفــت امــا رمــان همچنــان بی  کیفیــت مانــد. بیشــرت رمان  هــا از نــوع رسگرم  کننــده 
ــق  های  ــا عش ــدۀ آنه ــوع عم ــدند و موض ــرش می  ش ــا منت ــی روزنامه  ه ــور در پاورق ــه وف ــه ب ــد ک ــزی بودن و فانت
ــاه در ایــن دوره رشــد کیفــی و کمــی خوبــی داشــت و مجــالت معتــربی  ــود. در عــوض داســتان کوت ــه ب جوانان

ماننــد آریانــا -کــه ویــژۀ پژوهش  هــای علمــی بودنــد- نیــز بــه چــاپ داســتان کوتــاه روی   آوردنــد. 

در ســال 1333 شــفیع رهگــذر داســتان بلنــد حاکــم را در انیــس چــاپ کــرد. ایــن رمــان  واره محتــوای اجتامعی 
دارد. در ایــن ســالها از نظــر زبانــی نیــز داستان  نویســی افغانســتان، خــود را از زیــر بــار نــر روایتــی کالســیک، 
ــرب وارد  ــارص فارســی از غ ــه داستان    نویســی مع ــا ک ــز از آنج ــک نی ــرون کشــید)بیژن، 1۹۹۴(. از لحــاظ تکنی بی
شــده بــود، هرچــه بیشــرت از شــیوه  های روایتــی کالســیک فاصلــه گرفــت و بــه ســوی جریان  هــای داســتان  پردازی 

غربــی متامیــل شــد. 

ــه دهــۀ تحــرک اجتامعــی و سیاســی و فکــری و فرهنگــی  ــون اساســی 13۴3 دهــۀ چهــل را ب تصویــب قان
تبدیــل کــرد و گروههــای روشــنفکری و سیاســی بــه تعــارف و درگیــری و ارتبــاط بــا هــم روی آوردنــد و فضــا بــرای 
رشــد داســتان مناســب شــد. در ایــن حــال و هــوای جدیــد، در حالــی کــه داســتان کوتــاه، رشــد کمــی و کیفــی را 
تجربــه می  کــرد، رمــان همچنــان در رکــود بــه رس می  بــرد. درازتریــن داســتان  های ایــن دوره نقــش قدمهــا و از 
وقتــی کــه او رفــت از سیدمحمدســلیامن، ســپیداندام از اســدالله حبیــب، پنجــره از روســتا باخــرتی و نقشــها و 
پندارهــا از رهنــورد زریــاب هســتند. پنجــره و نقشــها و پندارهــا آثــاری روشــنفکرانه هســتند و رسشــت انتقــادی 

و اجتامعــی عمیقــی دارنــد. 

نفــوذ فرهنــگ غــرب و ترجمــۀ رمانهــای روســی، انگلیســی، فرانســوی و امریکایــی بــه ویــژه از داستایوســکی، 
ــران بخصــوص  ــۀ ای ــا رمــان و داســتان پیرشفت ــز، همینگــوی و آشــنایی ب ــزاک، هوگــو، کامــو، دیکن تولســتوی، بال
آثــار هدایــت، محمــد مســعود، دشــتی، حجــازی، مســتعان، بــزرگ علــوی، چوبــک و .... در شــکل  گیری داســتان، 
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گزینــش مضامیــن و پیرشفــت داســتان در دهــۀ چهــل شمســی) دهــۀ دموکراســی( نقــش داشــت)فخری، هــامن، 
ص3۲۲(. در دهــه دموکراســی و ســپس جمهــوری داودخانــی، رئالیســم سوسیالیســتی بــه تدریــج نضــج گرفــت و 
نویســندگان مارکسیســت، آهســته آهســته، بــه بیــان ایدئولــوژی خــود در داســتان و رمــان پرداختنــد و ادبیــات 
مبتنــی بــر ایدئولــوژی خــود را در روزنامه  هایــی کــه در اختیــار داشــتند، منتــرش کردنــد. رمــان کوتــاه ســپیداندام 
نوشــتة اســدالله حبیــب، منونــه  ای از ایــن نــوع رمــان، در ایــن دوره اســت. طــی ایــن دوره طوالنــی، نویســندگان 
از نظــر ســطح تکنیــک و مهــارت نویســندگی و ارشاف و آگاهــی بــر کنــه واقعیت  هــای ســطحی و علــت واقعــی 
مشــکالت جامعــه، در یــک ســطح نبوده  انــد. رهنــورد زریــاب دالیــل تفــاوت ســطح نویســندگان افغانســتان در۶۰ 
ــه  ــد ک ــت می  دان ــم و تربی ــدی از تعلی ــی و بهره  من ــی، جغرافیای ــه ســال 13۶۰ را تاریخــی، طبقات ســال منتهــی ب

همــه، دالیــل اجتامعــی هســتند)رهنورد زریــاب، پیشــین، ص۵۵(.

جدول3-6 رمان  های مترششده در دورۀ اول تاریخ ادبیات داستانی افغانستان

محــل سال نرشنویسندهنام رماندوره فرعی
نــرش

نارش

تــا   1۲۹۸
)آغــاز  13۰۸ش. 
تــا  رمان  نویســی 
ــه  ــقوط امان  الل س

) ن خــا

تــا مولوی محمدحسینجهاد اکرب  1۲۹۸
1 3 ۰ ۰

معــرف کابل مجلــه 
ف  ر معــا

تصویر عربت یا 
بی  بی خوری جان

عبدالقــادر  محمــد 
ی فنــد ا

س 1۹۲۲م. ر مــد
) هنــد (

بی  نا

مکاملــات روحانــی در خصــوص 
ارتقــای  یــا  حقیقــی  حیــات 

ــی مل

امــان کابل13۰۲سلطان محمد روزنامــه 
ن فغــا ا

یــا  معــارف  طلبــه  نــدای 
ملــت حقــوق 

مطبعه دولتیهرات13۰۲محی  الدین انیس

تــا   13۰۸
)دوران   13۲۵
ه  رشــا د نا محمد
صــدارت  و 
) ن شــم  خا ها

هیــم شام تاریک،صبح روشن ا بر ا محمد
هی ملشــا عا

روزنامه اصالحکابل131۷

روزنامه اصالحکابل131۷جالل  الدین خوشنواخنجر

یــن در جستجوی کیمیا لد مین  ا ا میر
ی ر نصــا ا

روزنامه اصالحکابل131۸

روزنامه اصالحکابل131۸عبدالحلیم عاطفیشام غریبان

روزنامه اصالحکابل131۸سلامنعلی جاغوریبیگم

روزنامه اصالحکابل131۸گل  محمد ژوندیفیروز

شــامگاهان)دم  در  مــرگ 
زن وفــای  یــا  شــفق( 

روزنامه اصالحکابل131۹محمدحسین غمین

اتفــاق هرات131۹محمدحسین غمینگلهای اکاسی روزنامــه 
ســالم ا

روزنامه اصالحکابل131۹عبداللطیف آریانجوان مکتبی

روزنامه اصالح13۲1محمدحسین غمینقو

روزنامه اصالح13۲۲محمدحسین غمیننوای نی

اتفــاق هرات13۲۲محمدابراهیم رجاییدلداده)دلباخته( فراری روزنامــه 
ســالم ا
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 13۴۲ تــا   13۲۵
ی  یر ز نخســت  و
د  ه  محمو شــا
خــان و داودخــان

روزنامه اصالحکابل13۲۷محمدحسین غمینآب و آتش یا هام و هابیل

روزنامه اصالحکابل13۲۸عزیزالرحمنطلوع سحر

روزنامه انیسکابل13۲۹سلطان احمد رمزیدو دلدادۀ ناکام

روزنامه انیسکابل133۰عزیزالرحمن فتحیدر پای نسرتن

مطبعه دولتیکابل1331غالمحسین فعالفرودگاه عشق

روزنامه انیسکابل1333محمدشفیع رهگذرحاکم

نرشاتــی کابل133۴غالم  غوث خیربیتفنگداران خیرب مؤسســه 
نیــس ا

کابل133۴غالم  غوث خیربیتوفان  ها

بی  ناکابل133۵محمدموسی همتتقدیر

بی  ناکابل133۵محمداعظم عبیدیاشکها و نگاهها

پیــام کابل133۹نبی خاطردخرتی در سه پرده انتشــارات 
ز مــرو ا

 13۵۷ تــا   13۴۲
دهــه دموکراســی 
و دوره جمهــوری

عمومــی 13۴۴اسدالله حبیبسپید اندام مدیریــت 
تشــویق آثــار و هــرن

بی  ناتهران13۴۴روستا باخرتیپنجره

بی  ناکابل13۴۶پاییز حنیفیجربان شکست

بی  ناکابل13۵۰محمدرفیق یحیاییو خدا وطن را آفرید

مطبعۀ وارستهکابل13۵۲محمدامان وارستهبچه یتیم

ین اژدهای خودی لد ا ء بها ســید
ح و مجــر

و کابل13۵۲ تاریــخ  انجمــن 
ب د ا

بی  ناکابل13۵۴پاییز حنیفیفریب دوستانه

بی  ناتهران13۵۴محمدامان وارستهبازی رسنوشت

مجله ژوندونکابل13۵۴ظریف صدیقیآرزوهایی که گل کرد

مطبعه وارستهکابل13۵۵محمدامان وارستهماجرای هواپیام

مطبعه وارستهکابل13۵۶محمدامان وارستهصدای وجدان

بی  ناکابل13۵۶پاییز حنیفیانتقام

در یــک نــگاه کلــی بــه دورۀ اول رمان  نویســی افغانســتان، شــاهد نضــج گرفــن آهســته و پیوســتۀ رئالیســم، 
بــا فــراز و فــرود بســیار هســتیم. دســت آشــکار و پنهــان کنــرتل و سانســور کــه از آســتین قــدرت متمرکــز ســلطنتی 
ــی  ــری و ادب ــد فک ــای قدرمتن ــکل  گرفن جریان  ه ــکار و ش ــان آزاد اف ــع جری ــد، مان ــرون می  آم ــلطنتی بی و شبه  س
بــود؛ امــا نویســندگان، بــا احتیــاط بســیار و بــه صــورت پراکنــده، بــه انتقــاد از ســاختار کلــی جامعــه و روابــط 

ــان ایده  هــای خــود می  شــدند. ــه بی ــد و کــم و بیــش موفــق ب انســانی می  پرداختن

2-2-3 دوره دوم: حکومت کمونیستی، رواج رئالیسم سوسیالیستی، ادبیات مقاومت

الف- وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورۀ دوم

ــک  ــزب دموکراتی ــیدن ح ــدرت رس ــه ق ــور 13۵۷ و ب ــم ث ــالب هفت ــای/ انق ــا کودت ــی ب دوره دوم رمان  نویس
خلــق و تأســیس جمهــوری دمکراتیــک خلــق افغانســتان، آغــاز می  شــود و تــا ســقوط رئیس  جمهــور نجیب  اللــه 
ــر  ــم ب ــوژی مارکسیس ــت ایدئول ــن دوره، حاکمی ــی ای ــی- اجتامع ــی تاریخ ــد. ویژگ ــه می  یاب ــال 13۷1 ادام در س
سیاســت و حکومــت و حیــات اجتامعــی رســمی در افغانســتان اســت؛ امــری کــه در تاریــخ افغانســتان ســابقه 
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ــتان  ــی در افغانس ــف زندگ ــای مختل ــر جنبه  ه ــی ب ــای عمیق ــود و پیامده ــد ب ــال جدی ــده  ای کام ــت و پدی نداش
برجــای نهــاد.

حــزب خلــق، طــی دهــۀ چهــل و پنجــاه شمســی، بــا اســتفاده از فضایــی کــه حکومــت بــرای فعالیــت حلقــات 
ــجویان  ــوزان و دانش ــان و دانش  آم ــان جوان ــود را در می ــوذ خ ــود، نف ــاد کرده  ب ــوروی، ایج ــرف  دار ش ــی ط سیاس
ــام  ــتقرار نظ ــلطنت و اس ــقوط س ــه س ــر ب ــه منج ــال 13۵۲ ک ــای س ــان کودت ــزب، در جری ــن ح ــرتش داد. ای گس
جمهــوری بــه رهــربی رسدار محمدداودخــان شــد، یکــی از بازوهــای اصلــی داودخــان بــود و بــه همیــن دلیــل، از 
ســال 13۵۲ بــه بعــد، نفــوذ حــزب خلــق در تشــکیالت دولتــی و مقام  هــای عالــی حکومــت بــه شــکل چشــمگیری 
افزایــش یافت)فرهنــگ، 13۸۵، ص۸۶۶ و ۸۷۲(. امــا حــزب خلــق بــه ایــن حــد از قــدرت قانــع نبــود و بــه دنبــال 
ــه  ــق ب ــکای حــزب خل ــود و از ات ــه خطــر را احســاس کرده  ب ــد داود، ک ــور، محم ــس جمه ــود. رئی ــگاه اول ب جای
ابرقــدرت همســایه، اتحــاد جامهیــر شــوروی، بــه خوبــی آگاهــی داشــت، سیاســت گرایــش بــه غــرب و اقــامر 
ــرداب  ــود را از گ ــد خ ــاید بتوان ــا ش ــت ت ــش گرف ــران را در پی ــاهی ای ــم شاهنش ــتان و رژی ــه  ای آن، عربس منطق
رشاکــت بــا حــزب خلــق برهانــد و نفــوذ اعضــای ایــن حــزب را در نظــام حکومتــی کاهــش دهد)طنیــن، 13۸3، 
ــه  ــر شــوروی را ب ــی آن، اتحــاد جامهی ــق و حام ــور و حــزب خل ــط رئیس  جمه ــش، رواب ــن گرای ص1۹1-1۹۴(. ای
ســوی تعــارض متــام عیــار برد)هــامن، ص۲۰1-۲۰3(. در ســال 13۵۷ جلوه  هــای ایــن تعــارض در جامعــه آشــکار 
ــرد و رسان  ــال خــود پیش  دســتی ک ــه خی ــدداود ب ــا دارد. محم ــق قصــد کودت ــه حــزب خل ــایعه شــده  بود ک و ش
ــی  ــای امنیت ــش و نیروه ــود ارت ــار و پ ــه در ت ــق ک ــزب خل ــا ح ــاخت؛ ام ــی س ــتگیر و زندان ــق را دس ــزب خل ح
ــا کودتایــی رسیــع، در تاریــخ ۷ ثــور/ اردیبهشــت 13۵۷رژیــم جمهــوری محمــد داود را ســاقط  نفــوذ داشــت، ب
کرد)فرهنــگ،13۸۵، ص۹31-۹3۹(. رئیــس جمهــور کشته  شــد و بــا ســقوط او، زمــام اختیــار حکومــت کــه نزدیــک 
بــه دو قــرن در اختیــار خانــدان محمدزایــی بــود، در اختیــار حزبــی قــرار گرفــت کــه مدعــی منایندگــی از طبقــه 

کارگــر، دهقــان و رنجــرب بــود. 

حــزب خلــق، بــا صــدور فرمان  هــای مشــهور هشــت  گانه، نــام، نشــان و پرچــم دولتــی افغانســتان را تغییــر 
ــن  ــی، یکــی از قدرمتندتری ــد تره  ک ــرد و نورمحم ــز ک ــق افغانســتان متمرک ــدرت را در اعضــای حــزب خل داد و ق
ــج  ــه رن ــردم ک ــور برگزیده  شــد)هامن، ص۹۴۴ و۹۵۴-۹۵۶(. م ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــز ب ــق نی رهــربان حــزب خل
ــری را  ــرادری و براب ــودای آزادی و ب ــد و س ــده بودن ــوری دی ــلطنتی و جمه ــتبدادی س ــای اس ــیاری از رژیم  ه بس
در رس داشــتند، در ابتــدا از ایــن تغییــر اســتقبال کردنــد. تبلیغــات حکومــت نیــز اغواگرانــه بــود و نویــد آغــاز 
دورانــی جدیــد و پــر رونــق را بــرای کشــور مــی  داد. امــا ایــن دلخوشــی  ها دیــری نپاییــد و بخصــوص، بــا صــدور 
ــد،  ــی جدی ــام قضای ــا و نظ ــیس دادگاهه ــابق و تأس ــای س ــای دادگاهه ــارۀ الغ ــه درب ــای ۶ و ۷ و ۸ ک فرمان  ه
ــا  ــت آن، ب ــق و روش حکوم ــزب خل ــک ح ــات ایدئولوژی ــود، تعارض ــرد ب ــاوی زن و م ــی و تس ــات ارض اصالح

اعتقــادات اســالمی مــردم افغانســتان آشــکار شــد.

مخالفت  هــای پراکنــده علیــه اقدامــات دولــت آغــاز شــد و پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران در بهمــن 13۵۷ 
بــر جرئــت مــردم افغانســتان افــزود. در اواخــر ســال 13۵۷ مــردم دره  صــوف، در شــامل افغانســتان، قیــام کردنــد 
ــخ ماننــد چهارکنــت، از کنــرتل دولــت خــارج  و در پــی آن، برخــی نواحــی کوهســتانی اســتانهای ســمنگان و بل
شــد)طنین، 13۸3، ص۲۵3(. چنــد روز بعــد، قیــام مشــهور ۲۴ حوت/اســفند هــرات رشوع و بــه شــدت رسکــوب 
ــورش  ــار، ش ــان ننگره ــورش نظامی ــت. ش ــدت گرف ــا ش ــال 13۵۸ قیام  ه ــاز س ــا آغ ــد)هامن، ص۲۵۴-۲۵۵(. ب ش
زندانیــان زنــدان پلچرخــی، قیــام و تظاهــرات شــیعیان کابــل، مشــهور بــه قیــام چنــداول، در دوم رسطان/تیرمــاه 
همیــن ســال )فرهنــگ، 13۸۵، ص۹۸۸( و شــورش نظامیــان در باالحصــار کابل)هــامن، ص۹۹۴(، همــه بــه فاصلــۀ 

کمــی از یکدیگــر، رخ دادنــد.

حکومت  گــران جــوان کــه از درک قــدرت اعتقــادات و فرهنــگ مــردم، عاجــز بودنــد و آموزه  هــای کتاب  هــای 
مارکسیســتی و روش کشــورداری حکومت  هــای سوسیالیســتی شــوروی، بخصــوص اســتالین، را رسلوحــۀ کار قــرار 
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ــه  ــی، ب ــد. مأمــوران حکومت ــگاه مــردم رفتن ــه اســتقبال مخالفت  هــای گاه و بی ــن ب ــا مشــت آهنی ــد، ب داده  بودن
ــن  ــی ای ــۀ اصل ــل و ریش ــه رساغ عام ــود ب ــال خ ــه خی ــد و ب ــا نکردن ــا اکتف ــن برخورده ــۀ ای ــدروی در صحن تن
ناآرامی  هــا یعنــی روحانیــون و متنفذیــن قومــی و مذهبــی رفتنــد و رشوع بــه دســتگیری و شــکنجه و اعــدام آنهــا 
کردنــد. از قــول نورمحمــد تره  کــی، اولیــن رئیــس جمهــور کمونیســت افغانســتان، و برخــی رهــربان و فرماندهــان 
حزبــی نقــل شده  اســت کــه کشــتار مخالفــان را می  تــوان تــا زمــان آرام شــدن مــردم افغانســتان ادامــه داد؛ حتــی 
اگــر در نتیجــۀ کشــتار مــردم، از جمعیــت افغانســتان، چیــزی غیــر از یــک میلیــون موافــق حــزب خلــق، بــر جــای 

مناند)هــامن، ص1۰1۰(. 

مجموعــۀ ایــن عوامــل، مخالفت  هــا را شــدت بخشــید و ســبب شــوروش عمومــی مــردم در روســتاها شــد. 
ــد و عوامــل حکومتــی را از منطقــه زندگــی  ــه اســلحه بردن مــردم، از متــام اقــوام، مذاهــب و طبقــات، دســت ب
ــرت  ــم، بیش ــد و کم  ک ــتاها رشوع ش ــازی روس ــد آزادس ــد رون ــه بع ــال 13۵۸ ب ــط س ــد. از اواس ــراج کردن ــود اخ خ
ــز  ــتان و نی ــه هزارس ــزی افغانســتان، مشــهور ب ــه رسارس مناطــق مرک ــتاهای کشــور، از جمل ــتان  ها و روس شهرس
ــت  ــق را در دس ــن مناط ــود ادارۀ ای ــردم، خ ــد و م ــارج ش ــت خ ــرتل دول ــل، از کن ــی کاب ــیر در نزدیک درۀ پنجش

ــین، ص۹۹۶(.  ــگ، پیش گرفتند)فرهن

بــه مــوازات ایــن شکســت  ها در صحنــۀ عمومــی افغانســتان، رقابــت   باندهــا و دســته  های رقیــب، در داخــل 
حــزب خلــق، نیــز در جریــان بــود. حفیظ  اللــه امیــن کــه موفــق شــده  بود بــا تکیــه بــر اعتبــار تره  کــی، اعضــای 
جنــاح پرچــم را از مناصــب دولتــی عــزل و تبعیــد کنــد، در شــهریور 13۵۸ علیــه دوســت دیریــن خــود، تره  کــی، 

کودتــا کــرد و قــدرت را در دســت گرفت)هــامن، ص1۰۰۵(. 

ــان و  ــزرگان قومــی، بازرگان ــون، ب ــا روحانی ــر تنــدروی حکومــت در برخــورد ب ــه تنهــا ب ــن، ن ــه امی حفیظ  الل
مــردم عــادی افــزود؛ بلکــه خیــل عظیمــی از رقبــا و مخالفــان داخــل حزبــی را نیــز روانــۀ زنــدان و شــکنجه  گاه 
ــی  ــای رشق ــا اروپ ــه شــوروی ی ــد و ب ــگ او بگریزن ــه توانســته  بودند از چن ــن ک ــف امی ــای مخال ــرد. برخــی رقب ک
ــتان  ــتقیم در افغانس ــت مس ــه دخال ــا را ب ــاندند و آنه ــن ترس ــای امی ــب کاره ــوروی را از عواق ــد، رسان ش برون

ــد.  ترغیــب کردن

ــتند و  ــن را کش ــه امی ــدند و حفیظ  الل ــتان ش ــوروی، وارد افغانس ــم ش ــش چهل ــای ارت ــب، نیروه ــن ترتی بدی
ــاندند)هامن، ص1۰۲۲(.  ــدرت رس ــه ق ــامه 13۵۸ ب ــی را در دی ــن و تره  ک ــه امی ــای حفیظ  الل ــل، از رقب ــربک کارم ب
ــا دامــن خــود را از  ــه دوش او انداخــت و کوشــید ت ــن، حکومــت، متــام خطاهــای خــود را ب ــا کشته  شــدن امی ب
ــان و روشــن کــردن وضعیــت مفقوداالثرهــا و  ــد. آزادی برخــی زندانی ــاک کن ــود، پ ــی کــه صــورت گرفته  ب جنایات
اعــالم لیســت اعدامی  هــا از جملــه کارهــای حکومــت بــرای راضی  کــردن مــردم بــود. امــا کار از کار گذشــته  بود 
و بدتــر از همــه ایــن کــه اکنــون، ارتــش شــوروی، کشــور را اشــغال کرده  بــود و توجیــه حضــور نیــروی بیگانــه در 

ــه بیگانه  ســتیزی مشــهورند، کاری دشــوار و بلکــه ناممکــن بــود. کشــوری کــه مردمــان آن ب

ــد و  ــل ش ــداوم تبدی ــاینده و م ــی فرس ــگ چریک ــک جن ــه ی ــد ب ــه بع ــال 13۶۰ ب ــردم، از س ــورش  های م ش
هــدف مجاهدیــن، از آزادی روســتاها و مناطــق دورافتــاده، فراتــر رفــت و متوجــه شــهرهای بــزرگ شــد و آزادی 
ــت. کشــورهای  ــرار گرف ــان ق ــی، در رسلوحــۀ شــعارهای آن ــت خلق ــگال شــوروی و ســقوط حکوم کشــور از چن
اســالمی و کشــورهای بلــوک غــرب، هریــک بــر اســاس نیــات و اهدافــی جداگانــه، جهــاد مــردم افغانســتان بــر 
ضــد اشــغالگری شــوروی و حکومــت خلقــی را بــه رســمیت شــناختند و ارســال کمک  هــای تســلیحاتی و مالــی 

بــه مجاهدیــن، قــدرت جنگــی آنــان را فزونــی بخشــید. 

ایــن جنــگ فرســاینده، عاقبــت تــوان شــوروی و حــزب خلــق را بــه شــدت کاهــش داد. عــالوه بــر آن، عواملــی 
ــت  ــی در رأس حکوم ــری و سیاس ــوالت فک ــود. تح ــته کرده  ب ــوروی را خس ــادی، ش ــده اقتص ــف فزاین ــون ضع چ
شــوروی و روی کار آمــدن گورباچــف، بــا شــعار اصالحــات، تغییــر در سیاســت شــوروی در افغانســتان را در پــی 

داشــت؛ بــربک کارمــل در اوایــل ســال 13۶۵ اســتعفا داد.
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دکــرت نجیب  اللــه بــا شــعار »مصالحــۀ ملــی« بــر رس کار آمــد و سیاســت نرمــش در مقابــل مخالفــان و فضــای 
نســبتا بــاز بــرای افــکار و بیــان را در پیــش گرفــت. سیاســت سانســور و کنــرتل نرشیــات، تغییــر کــرد و نرشیــات 
ــه ریاســت انجمــن  ــود، ب ــاب کــه از نظــر فکــری، مســتقل ب ــورد زری ــد. رهن ــه کار کردن نســبتا مســتقل، آغــاز ب
نویســندگان منصــوب شــد. انجمــن نویســندگان کــه پیــش از ایــن، همیشــه توســط یکــی از اعضــای رده بــاالی 
ــت  ــار و حامی ــرش آث ــع و ن ــق از نظــر طب ــۀ دوم دهــۀ شــصت، دوره  ای موف ــق اداره می  شــد، در نیم حــزب خل
ــارص  ــات مع ــخ ادبی ــی را در تاری ــی طالی ــرد و دوران ــاز ک ــی را آغ ــر حزب ــات غی ــتقل و ادبی ــندگان مس ار نویس

افغانســتان رقــم زد. 

شــوروی کــه بــا روی کار آمــد گورباچــف، سیاســت نرمــش و توجــه بــه درون را در پیــش گرفته  بــود، مذاکــره 
بــرای خــروج از افغانســتان را آغــاز کــرد و در ژنــو بــا مناینــدگان غــرب و مجاهدیــن بــه توافــق رســید. در زمســتان 
ســال 13۶۷ آخریــن رسبــازان شــوروی از روی پــل رودخانــۀ اســطوره  ای آمودریــا بــه ســوی جمهــوری ازبکســتان 
شــوروی، گــذر کردنــد و بدیــن ترتیــب، اشــغال افغانســتان توســط شــوروی پایــان یافــت؛ امــا ایــن پایــان جنــگ 

افغانســتان نبــود.

مجاهدیــن، بــه نــربد بــا حکومــت ادامــه دادنــد و حکومــت حــزب خلــق، بــا وجــود کاسته  شــدن از 
ــۀ  ــوروی در صحن ــف ش ــن، ضع ــار مجاهدی ــه داد. فش ــود ادام ــات خ ــه حی ــان ب ــوروی، همچن ــای ش حامیت  ه
جهانــی و بــروز اختــالف در صفــوف نظامیــان و سیاســتمداران حاکــم، بــه آهســتگی، زمینــۀ ســقوط حکومــت 
خلقــی را فراهــم کــرد. ســقوط مــزار رشیــف بــه دســت مجاهدیــن در اوخــر ســال 13۷۰ رونــد فروپاشــی حکومت 
خلقــی را تریــع کــرد. عاقبــت در اواخــر فروردیــن 13۷1، دکــرت نجیب  اللــه، از قــدرت کناره  گیــری کــرد و اندکــی 
بعــد، مجاهدیــن قــدرت را در کابــل بــه دســت گرفتنــد و صبغت  اللــه مجــددی بــه عنــوان رئیــس دولــت موقــت، 

وارد کابــل شــد.

ب- جریان شناسی/ تحول ادبیات داستانی در دورۀ دوم

ایــن دوره، دوران رونــق رئالیســم سوسیالیســتی و رمــان تبلیغــی بــه مــوازات پیرشفــت کلــی واقعگرایــی و 
دوران ظهــور ادبیــات مقاومــت اســت. 

رواج رئالیســم سوسیالیســتی در افغانســتان، طــی دهه  هــای ســی و چهــل شمســی آغــاز شــد. همســایگی بــا 
ابرقدرتــی بــه نــام اتحــاد جامهیــر شــوروی، بــاز شــدن نســبی فضــای سیاســی افغانســتان، نارضایتــی جوانــان از 
نظــام حاکــم و فاصلــۀ طبقاتــی، گــرم شــدن روابــط شــوروی بــا افغانســتان و ورود گســرتدۀ نرشیــات و کتاب  هــای 
مارکسیســتی بــه زبــان فارســی از شــوروی و ایــران، زمینــۀ گرایــش جوانــان، بخصــوص شــاعران و نویســندگان را 
بــه مارکسیســم فراهــم کــرد. اعطــای مجــوز فعالیــت بــه احــزاب و نرشیــات چپــی و مارکسیســتی در افغانســتان، 
ــان  ــج اندیشــه  های آن ــرد و در تروی ــد و متشــکل ک ــک مارکسیســت  ها را نظام  من ــت فرهنگــی و ایدئولوژی فعالی

در میــان جوانــان و نوجوانــان، بســیار مؤثــر واقــع شــد. 

ــع کــرد. رهنــورد  کودتای/انقــالب هفتــم اردیبهشــت 13۵۷ ســیر تحــول داستان  نویســی افغانســتان را تری
زریــاب، مشــهورترین داســتان  نویس آن ســالهای کابــل، در ایــن بــاره می  گویــد: »انقــالب پدیــده  ای اســت 
ــد«  ــرای تکامــل و پیرشفــت آمــاده می  کن ــه را ب ــز تحــول مــی  آورد و زمین زنجیرشــکل کــه در همه  جــا و همه  چی
ــت  ــور/ اردیبهش ــای ث ــس از قیام/کودت ــوالت پ ــر تح ــرتین تأثی ــه بیش ــین، ص۵۹(. وی ک ــاب، پیش ــورد زری )رهن
ــامرد: »1-  ــن برمی  ش ــول را چنی ــن تح ــروز ای ــل ب ــت، دالی ــتان  ها دیده  اس ــوای داس ــون و محت 13۵۷ را در مضم
بررســی پدیده  هــای تاریخــی ســدۀ بیســتم در داســتان  ها مجازشــد. ۲-داســتان در میــان انــواع ادبــی بــه رســمیت 
ــه در  ــتانی ک ــای داس ــده  اند. ۴- درومنایه  ه ــناخته ش ــد و ش ــرتام دارن ــان اح ــت 3- داستان  نویس ــناخته شده  اس ش
رژیــم ســلطنتی غیرمجــاز بــود، وارد داســتان می  شــود از جملــه درومنایه  هــای ضــد اســتبدادی و ضــد فئودالــی 
۵- دخالــت کمــرت دولــت در کنــرتل داستان  نویســان« )هــامن، ص۶1(. پذیرفــن اینکــه بعــد از کودتــای ثــور 13۵۷ 
سانســور و دخالــت دولــت در ادبیــات کمــرت شده  اســت، ســخت اســت و بــه همیــن دلیــل در مــورد درســتی مــورد 
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پنجــم بایــد تردیــد کــرد؛ بخصــوص بــا توجــه بــه گفتــۀ همیــن نویســنده در بخشــی دیگــر از همیــن ســخرنانی 
کــه تأکیــد می  کنــد در دورۀ پــس از انقــالب ثــور13۵۷ هنــوز اثــر بزرگــی نوشــته نشده  اســت و قطعــا یکــی از 
ــوده و  ــل حــارض ب ــی کــه در آن روزگار در کاب ــن امــر، سانســور اســت. برخــی نویســندگان و منتقدین ــل ای دالی
داســتان می  نوشــته  اند نیــز بــر عــدم رشــد رمــان در اثــر سیاســتهای تندروانــۀ رژیــم خلقــی در نیمــۀ اول دهــه 
شــصت اذعــان دارنــد: »پــس از کودتــای 13۵۷ هــم رمــان مهمــی نوشــته منی  شــود« )فخــری، پیشــین، ص3۲۲(.

جمهــوری دمکراتیــک خلــق افغانســتان بــه تأســی از اقــران خــود در اروپــای رشقــی، هامنقــدر کــه چــاپ 
ــان  ــرف بی ــه ظ ــرد و آن را ب ــواه بُ ــوی دلخ ــمت و س ــه س ــات را ب ــعه داد، ادبی ــد را توس ــار جرای ــاب و انتش کت
ــتان  های  ــا و داس ــگارش رمان  ه ــه ن ــندگان ب ــی نویس ــه برخ ــرد. در نتیج ــل ک ــود تبدی ــوب خ ــوژی مطل ایدئول
تبلیغاتــی روی آوردنــد و برخــی نیــز ســکوت کردنــد یــا موفــق بــه انتشــار آثــار خــود نشــدند: »اولیــن ســال  های 
ــندگان  ــردد... نویس ــوب می  گ ــا محس ــور م ــی در کش ــر ادب ــن ژان ــاب ای ــب و ت ــر ت ــال  های پ ــصت، س ــۀ ش ده
جــوان دیگــری چــون بــربک ارغنــد، ســامل ســایق و حســین فخــری دســت بــه آفرینــش رمــان   می  زننــد. پرکارتریــن 
ایــن رمان  نویســان، بــربک ارغنــد اســت کــه بــا رمان  هــای راه رسخ) 13۶۴( در ســه جلــد، حــق خدا،حــق 
ــصت  ــۀ ش ــای ده ــام رمان  ه ــود... مت ــرح می  ش ــور مط ــی کش ــه ادب ــوراب)13۶۶( در جامع ــایه)13۶۵(، ش همس
یــک وجــه مشــرتک دارنــد و آن اینکــه همــه... از نــوع ادبیــات تبلیغــی سویالیســتی یــا بــه قولــی، ادبیــات رســمی 
شــمرده می  شــوند کــه در دهــۀ شــصت د  ر افغانســتان رواج می  یابنــد. در ]ایــن داســتان  ها[ هــرن پایــامل 
ــای  ــرا از تکنیک  ه ــار اک ــن آث ــود. ای ــه می  ش ــور پرداخت ــالب ث ــم و انق ــزب حاک ــغ ح ــه تبلی ــده و ب ــت ش سیاس
رمان  نویســی بهــرۀ چندانــی ندارنــد و از لحــاظ حجــم نیــز آنقــدر الغرنــد کــه بــه ســختی بــه داســتان بلنــد تنــه 

ــدی، 13۸۴(. ــفته  اند« )محم ــز آش ــی نی ــاظ فن ــد و از لح می  زنن

ــد و  ــرتی یافتن ــندگان آزادی بیش ــتی، نویس ــت مارکسیس ــر حکوم ــال آخ ــم در چندس ــت رژی ــا تغییرسیاس ب
ــاب] در دهــۀ شــصت[ از پیرشفــت محسوســی  ــا وجــودی کــه چــاپ کت ــادی یافت:»ب ــاه رونــق زی داســتان کوت
ــول و  ــث تح ــد و باع ــداوم منی  یاب ــذرد و ت ــی منی  گ ــن و ابتدای ــای آغازی ــد تجربه  ه ــا از ح ــد، ام ــارت می  ده بش
تکامــل زیــاد ادبــی و هــرنی منی  گردد«)فخــری، پیشــین، ص1۰۵(. در نیمــۀ دوم دهــۀ شــصت، رمــان افغانســتان 
کــه بــرای چنــد دهــه در کــام فــرو رفته  بــود، نســبتا احیــا شــد و رمان  هایــی همچــون درکشــوری دیگــر )13۶۵( 
از ســپوژمی زریــاب و تــالش)13۶۶( از حســین فخــری و دشــتهای طوفانــی از ســامل ســایق، شــوراب و راه رسخ از 
بــربک ارغنــد و فــرار از تاریکــی از ظریــف صدیقــی، بــه بــازار نــرش آمدنــد. البتــه ایــن رمان  هــا، در یــک ســطح 
ــان در  ــت رم ــر وضعی ــد؛ بخصــوص اگ ــج می  برن ــا از ضعف  هــای ســاختاری بســیاری رن نیســتند و برخــی از آنه
ایــن دوره را بــا داســتان کوتــاه مقایســه کنیــم کــه طــی دهــۀ چهــل و پنجــاه شمســی، چــه از نظــر کمــی و چــه 

ــود.  ــگاه کیفــی رشــد کرده  ب از ن

جریــان دیگــری کــه در همیــن دوران متولــد شــد و بعدهــا در ادبیــات افغانســتان بســیار تأثیرگــذار شــد، 
ــا سیاســت  های حکومــت خلقــی، چــه در داخــل  ــف ب ــود. نویســندگان و شــاعران مخال ــات مقاومــت ب ادبی

جدول3-7 رمان  های منترش شده در دوره دوم تاریخ ادبیات داستانی افغانستان)1371-1357(

نارشمحل نرشسال نرشنویسندهنام رمان

روزنامه انیسکابل13۵۹ظریف صدیقیمالمحمدجان

روزنامه انیسکابل13۶۰ظریف صدیقیبا کاروان رسنوشت

روزنامه انیسکابل13۶۰ظریف صدیقیکبوتر حرم

روزنامه انیسکابل13۶1ظریف صدیقیهمسفر بهار

نویســندگان کابل13۶۲اسدالله حبیبداسها و دستها اتحادیــه 
افغانستان 
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نویســندگان کابل13۶۴ظریف صدیقیفرار از تاریکی اتحادیــه 
ن نســتا فغا ا

اتحادیه نویسندگان ج.د.اکابل13۶۴قدیر حبیبکاوه کوچک

کمیته دولتی طبع و نرشکابل13۶۴بربک ارغندراه رسخ

خیابــان  گردشــهای 
کــی ر گو

ســخی  غــالم 
ت غیــر

نویســندگان کابل13۶۵ اتحادیــه 
ن نســتا فغا ا

نویســندگان کابل13۶۵سامل سایقدشتهای توفانی اتحادیــه 
ن نســتا فغا ا

کمیته دولتی طبع و نرشکابل13۶۵بربک ارغندحق خدا،حق همسایه

کمیته دولتی طبع و نرشکابل13۶۶بربک ارغندشوراب

مطبعه دولتیکابل13۶۶تورپیکی قیومو سکوت شکست

انجمن نویسندگان افغانستانکابل13۶۷سپوژمی زریابدر کشوری دیگر

انجمن نویسندگان افغانستانکابل13۶۷حسین فخریتالش

للــه پیراهن ارغوانی یت ا عنا
ن یــا پو

مطبعه دولتی بلخمزاررشیف-

نویسنده )میرحاتم امیری(تهران13۷۰میرحاتم امیریباند اژدها

هجــوم  در  افغانســتان 
تبهــکاران

م  لقیــو ا عبد
ی و فــد

انتشارات استقاللپیشاور13۷۰

کشــور و چــه در دنیــای غربــت و مهاجــرت، رشوع بــه نوشــن کردنــد. بزرگرتیــن و تأثیرگذارتریــن حلقــات 
ادبــی در ایــن ایــام، در ایــران و پاکســتان بــه صحنــه آمدنــد و بعدهــا نویســندگان مقیــم در کشــورهای دیگــر 
ــالم  خواهی،  ــن، اس ــاک وط ــه خ ــن ب ــا متجاوزی ــارزه ب ــتیزی و مب ــه س ــدند. بیگان ــهیم ش ــان س ــن جری ــز در ای نی
شــهادت و جهــاد و ارزشــهای ســنتی و دینــی از درومنایه  هــای مهــم داســتان و رمــان ایــن جریــان اســت. البتــه 
آثــار خلق  شــده در قالــب ادبیــات مقاومــت، در دهــۀ شــصت، چنــدان قــوی و پــر تعــداد نیســتند کــه جــو غالــب 
ــان ادبیــات مقاومــت،  ــاد اســت کــه نویســندگان جری فرهنگــی و ادبــی را شــکل دهنــد و بیشــرت در دهــۀ هفت
رسدمــداران ادبیــات کشــور می  شــوند. از ســوی دیگــر، محــور ادبیــات مقاومــت، شــعر بــود و داســتان و رمــان 
در حاشــیه قــرار داشــتند. نســل دوم شــاعران و نویســندگان مهاجــر، در دهــة هفتــاد و هشــتاد، بیــش از گذشــته 

بــه رمــان و داســتان پرداختنــد و آثــار بــزرگ و مانــدگاری منتــرش کردنــد. 

ــرم و  ــر در ف ــد نظ ــرت، تجدی ــات مهاج ــان، ادبی ــن و طالب ــت مجاهدی ــوم: حکوم 3-2-3 دوره س
ــوا محت

الف- وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورۀ سوم

ــال 13۷1  ــی از س ــان یعن ــارت طالب ــن و ام ــت مجاهدی ــتان، دوران حکوم ــی افغانس ــوم رمان  نویس دوره س
ــی  ــی تاریخ ــور، ویژگ ــتی در کش ــوژی مارکسیس ــت ایدئول ــه حاکمی ــور ک ــرد. هامنط ــر می  گی ــا 13۸۰ را در ب ت
ــاده،  ــان س ــه زب ــا ب ــالمی و ی ــوژی اس ــود؛ ایدئول ــتان، ب ــتانی افغانس ــات داس ــخ ادبی ــی دورۀ دوم تاری -اجتامع
ــات داســتانی  ــخ ادبی ــی تاریخــی - سیاســی دورۀ ســوم تاری ــر سیاســت و حکومــت، ویژگ ــت رشیعــت ب حاکمی
ــان، طالبــان، مدعــی بودنــد کــه بــرای حاکمیــت رشیعــت اســالمی  افغانســتان اســت. مجاهدیــن و جانشــین آن
ــی آشــنا اســتفاده  ــز اگرچــه از لغات ــده نی ــن پدی ــات اســت. ای ــی متــام منازع ــد و اســالم، راه حــل نهای می  جنگن

ــود.  ــابقه ب ــد و بی  س ــتان، نوپدی ــی افغانس ــخ سیاس ــا در تاری ــرد؛ ام می  ک
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در هشــتم ثــور/ اردیبهشــت ســال 13۷1 رهــربان مجاهدیــن وارد کابــل شــدند و در مراســمی رســمی، قــدرت 
را از مقامــات رژیــم پیشــین کــه فروپاشــیده و تنهــا اســمی از آن باقــی مانده  بــود، تحویــل گرفتنــد. صبغت اللــه 
مجــددی، نخســتین رئیــس جمهــور دولــت اســالمی افغانســتان، عفــو عمومــی اعــالم کــرد و از کارمنــدان ادارات 
و نهادهــای دولتــی خواســت کــه بــه رس کارهــای خــود برگردنــد؛ امــا خوش  بینی  هــا نســبت بــه مجاهدیــن، بــا 

آغــاز زد و خــورد گروههــای مجاهدیــن بــا یکدیگــر، رنــگ باخــت. 

جامعــه در گردابــی فــرو رفــت کــه فرهنــگ و هــرن و نوشــن، یــک  رسه فرامــوش شــد و بیشــرت نویســندگان بــه 
کشــورهای همســایه و دورتــر گریختنــد. از خاکســرت درگیری  هــای مجاهدیــن، جنبــش طالبــان رس بــرآورد کــه بــه 
کلــی بیــخ و بــن هرچــه هــرن و هرنمنــد و اثــر هــرنی بــود، برکنــد و بــر بــاد داد و کتاب  هــا را هیــزم آتشــخانه  ها 
کــرد. بقیه  الســیف نویســندگانی کــه بی  نظمــی دورۀ مجاهدیــن را تحمــل کــرده بودنــد، در ایــن دوره گریختنــد 

و آنهــا کــه در کشــورهای همســایه بــه امیــدی منتظــر نشســته  بودند، دســت از وطــن شســتند و دورتــر رفتنــد.

ب- جریان شناسی/ تحول ادبیات داستانی در دورۀ سوم

پــس از اســتقرار مجاهدیــن در 13۷1 و جنگهــا و بی  ثباتــی و آشــوب پــس از آن، رکــود نســبی بــر ادبیــات 
ــتانی  ــات داس ــدی در ادبی ــاوت و جدی ــد دورۀ متف ــال بع ــا چندس ــد. ام ــایه افکن ــتانی در داخــل کشــور، س داس
آغــاز شــد. روشــنفکر و نویســندۀ افغانســتانی کــه در طــول ســه دهــه جنــگ و اشــغال افغانســتان، تجربه  هــای 
ــا  ــه حزب  هــا و ایدئولوژی  هــای مختلــف پیوســته و گسسته  اســت، ب سیاســی و اجتامعــی و سیاســی داشــته   و ب
ــه تنهــا  ــه ایــن دلیــل کــه بســیاری از آنهــا، ن ــه واپــس بنگــرد. بخصــوص ب توشــه  ای از تجربه  هــا، می  خواســت ب
شــغل و مقــام و موقعیــت اجتامعــی را از کــف داده  انــد و بــه تبعیــدی اجبــاری یــا خودخواســته، در کشــورهای 
ــا و  ــارة باوره ــر درب ــد. تجدیدنظ ــت آورده  ان ــه دس ــته را ب ــارۀ گذش ــل درب ــت تأم ــده  اند و فرص ــر آواره ش دیگ
اعــامل گذشــته، تردیــد در صداقــت جریان  هــای مختلــف سیاســی، مخالفــت بــا بیگانــگان و عوامــل داخلــی آنهــا، 
ــان  ــت و مســائل آن از درومنایه  هــای مهــم مطــرح شــده در داســتان و رم ــب آن، آوارگــی و غرب ــگ و مصائ جن

ایــن دوران اســت.

ــد و تحــت  ــی و آموزشــی بهــرتی دســت یافتن ــه فرصت  هــای تحصیل برخــی از نویســندگان، در مهاجــرت ب
ــری  ــل فک ــه تأم ــری ب ــی عمیق  ت ــا جهان  بین ــان، ب ــامل طالب ــی و اع ــای داخل ــم درگیری  ه ــوک  های عظی ــر ش تأثی
و نوشــن پرداختنــد. همچنیــن برخــی نویســندگان افغانســتانی توانســتند وارد محافــل ادبــی کشــورهای میزبــان 
شــوند و بــه تعامــل فکــری و ادبــی بــا نویســندگان کشــورهای دیگــر بپردازنــد و ادبیــات و داســتان افغانســتان را 

بــه دیگــران معرفــی کننــد و راه و روش نویســندگی را بهــرت فراگیرنــد.

در ســال 13۷1 گروههــای مجاهدیــن بــه صــورت نامنظــم و پراکنــده، کنــرتل کشــور را در دســت گرفتنــد و 
ــد. ملوک  الطوایفــی آغــاز شــد و جامعــه در گردابــی فــرو رفــت  ــا یکدیگــر پرداختن ــه زدوخــورد ب متعاقــب آن ب
کــه فرهنــگ و هــرن و نوشــن، یکــره در آن فرامــوش شــد. بدیهــی اســت کــه نویســندگان نیــز هامننــد بســیاری 
مردمــان دیگــر گریختنــد، برخــی بــه پاکســتان، برخــی بــه ایــران و بعضــی بــه کشــورهای اروپایــی و امریکایــی. 
ــه فرصتهــای تأمل،تحصیــل و آســایش بهــرتی دســت  ــه بعــد در مهاجــرت، نویســندگان افغانســتانی ب از 13۷1 ب
ــا جهان  بینــی عمیق  تــری بــه  ــان، ب یافتنــد و تحــت تأثیــر شــوک های عظیــم درگیری هــای داخلــی و اعــامل طالب
نــگارش پرداختنــد. عمــق نــگاه، اســتحکام ســاختار، غنــای زبــان و رعایــت عنــارص داســتانی در داســتان و رمــان 
نویســندگان مهاجــر، در ســطحی بســیار باالتــر از متــام تاریــخ گذشــته داستان  نویســی افغانســتان قرارداشــت و 
ــر در  ــندگان مهاج ــادی از نویس ــداد زی ــت. تع ــتان داشته  اس ــی افغانس ــد رمان  نویس ــی در رش ــش مهم دارد و نق
ایــران و خــارج از ایــران مــورد تشــویق قــرار گرفتنــد و آثارشــان مــورد توجــه ناقــدان برجســته و محافــل ادبــی 
واقــع شــد. ترقــی و رشــد نویســندگی در غربــت، داستان نویســان جــوان افغانســتان در دوران بعــد از طالبــان را 

بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرارداد.
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ــود کــه نســلی از نویســندگان مهاجــر- کــه از ســالها  ــن ب اتفــاق مهــم دیگــری کــه در ایــن دوره رخ داد ای
پیــش وطــن خــود را تــرک کــرده بودنــد- در محیــط فرهنگــی کشــور میزبــان بــه بلــوغ هــرنی و فکــری رســیدند و 
بخصــوص در ایــران، بــه عنــوان شــاعر و نویســنده مــورد توجــه قــرار گرفتنــد؛ تشــویق شــدند و آثارشــان توســط 
ناقــدان برجســتۀ ایرانــی نقــد و بررســی شــد. مجمــوع ایــن عوامــل باعــث شــد کــه ادبیــات و بخصــوص داســتان 
و رمــان رونــد پیرشفــت خــود را در غربــت ادامه  دهــد و بــه کیفیتــی دســت  یابد کــه در داخــل افغانســتان، بــه 
ایــن زودی  هــا در دســرتس نبــود. عمــق نــگاه، اســتحکام ســاختار، غنــای زبــان و کاربــرد درســت عنــارص داســتانی 
در آثــار نویســندگان مهاجــر، در ســطحی باالتــر از داستان  نویســی افغانســتان قرارداشــت. البتــه رمان  نویســی در 
ایــن دوره- بــا وجــود پیرشفــت قابــل مالحظــه نســبت بــه دوره  هــای قبــل- در ســایۀ شــعر و داســتان کوتــاه قــرار 
داشــت و معــدود رمان  نویســان ایــن دهــه، نویســندگانی بودنــد کــه توشــۀ فکــری و ادبــی خــود را در دوره  هــای 

پیشــین اندوختــه بودنــد. 

رمــان عــرص خودکشــی رزاق مأمــون بــه شــکلی جامــع و دیــد انتقــادی بخشــی از حقیقــت زندگــی در زنــدان 
پلچرخــی را بیــان می  کنــد. ایــن اثــر را در شــامر رمان  هــای منتخــب ایــن ســالها بایــد حســاب کــرد. رمانهــای آوار 

شــب از رسور آذرخــش و فریــاد خامــوش از ذبیح اللــه پیــامن، آرزوهــای 

جدول 3-8 فهرست رمانهای منترش شده در دوره سوم تاریخ ادبیات داستانی افغانستان)1380-1371(

نارشمحل نرشسال نرشنویسندهنام رمان

از  عبــور 
مرز 

انتشارات استقاللپیشاور13۷1عبدالقیوم فدوی

هفته  نامه وحدتقم13۷۲محمداسحاق فیاضرفیق روسی  ام

د عرفان چاپولو مؤسسه کراچی13۷۶نثاراحمد رسولیگنجینه  ی پنهان

د عرفان چاپولو مؤسسهکراچی13۷۶نثاراحمد رسولیقاتل کی بود؟

دوره  فــروش  کتــاب 
گــرد

خالد وارستهپیشاور13۷۶محمدامان وارسته

احمدخالد وارستهپیشاور13۷۶محمدامان وارستهتقدیر و تصادف

مؤلف )رسور آذرخش(پیشاور13۷۶رسور آذرخشآوار شب

بــاد  بــر  آرزوهــای 
رفتــه

)ســیدمحمد پیشاور13۷۷سیدمحمد سلیامن نویســنده 
) ن ســلیام

خالد وارستهپیشاور13۷۷محمدامان وارستهدخرتی در دواخانه

شــوکران در ســاتگین 
رسخ

مرکز نرشاتی میوندپیشاور13۷۸حسین فخری

خاورانپاریس13۷۸عتیق رحیمیخاکسرت و خاک

بی  ناپیشاور13۷۸ذبیح  الله پیامنفریاد خاموش

انتشارات پرتهران13۷۹مهسا طایعناقوس دل

انتشارات پرتهران13۷۹مهسا طایعصنم

انتشارات مهران  شهرتهران13۷۹مهسا طایعشبهای بی  ستاره

انتشارات مهران  شهرتهران13۷۹مهسا طایعترفند شور

انتشارات پرتهران13۷۹مهسا طایعباورم کن نازنین
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نویسنده )رزاق مامون(پیشاور13۷۹رزاق مامونعرص خودکشی

مرکز نرشاتی حلیمیپیشاور13۷۹محمدامان وارستهعاطفه

لله مرغک گمشده ح  ا و ر ســید
ه د ا حمــت  ز ر

بی  ناپیشاور13۸۰

ــاد  ــۀ هفت ــۀ دوم ده ــه در نیم ــی ک ــق رحیم ــر و خــاک از عتی ــلیامن و خاکس ــیدمحمد س ــه، از س بربادرفت
چــاپ شــده  اند در میــان خرابه  هــا و در بطــن لطــامت جنــگ و دشــواری  های آن زاده شــده و بالیده  انــد. 
رمــان آوارشــب از رسور آذرخــش، گــزارش جنگهــای داخلــی کابــل دراوایــل دهــه هفتــاد اســت. ایــن کتــاب، رمــان 
بزرگــی نیســت؛ امــا ســبک روشــن و موجــز و ســاختار محکــم و نیرومنــدی دارد)فخــری، پیشــین، ص۲۰3(. کتــاب 
عــرص خودکشــی از رزاق مأمــون، شــاید تنهــا اثــر داســتانی افغانســتان در زمینــۀ ادبیــات زنــدان باشــد. منایــش 
مقاومــت مجاهــدان در زنــدان، معرفــی طبقــات جامعــه افغانســتان و ترســیم وضعیــت تاریخــی جامعــه، بخشــی 

از محاســن ایــن اثــر اســت. 

ــال آرام  ــدن ذغ ــهر و در مع ــه در ش ــای آن در قری ــه اعض ــت ک ــه  ای اس ــف جامع ــاک توصی ــر و خ خاکس
نیســتند. دستگیر،شــخصیت محــوری رمــان، بــه جســتجوی رنجبــار و بیهــوده  ای دســت می  زنــد و در گــذر از هــر 
ــاز  ــتان، زمینه  س ــۀ داس ــه هــر صحن ــه طــوری ک ــد؛ ب ــه، بخشــی از جســم و روح خــود را از دســت می  ده واقع
ــد  ــوم می  شــود)هامن، ص۲۶1(. رسانجــام بای ــودی محت ــه ســوی رسگشــتگی و ناب ــازه  ای از حرکــت او ب ــه ت صحن
از رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ نوشــته حســین فخــری یــاد کــرد کــه شــاید مناینــده واقعــی تحــول رمــان و 
تحــول فکــری نویســندگان در ایــن دوره باشــد. محــور حــوادث ایــن رمــان، شــخصیت مختــار، پزشــک عضــو حــزب 
دمکراتیــک خلــق افغانســتان، اســت و رمــان، رشح تحــول روحــی ایــن جــوان بــه مــوازات تحــوالت اجتامعــی و 
تاریخــی افغانســتان از روی کار آمــدن حــزب خلــق تــا ســقوط ایــن حــزب اســت. ایــن رمــان یکــی از رمان هایــی 

اســت کــه در فصــل چهــارم نقــد و تحلیــل شده اســت.

4-2-3 دوره چهارم: استقرار دموکراسی حامیت  شده، گرایش به تکنیک، مکاتب جدید ادبی

الف- وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورة چهارم

ــد تحــوالت اجتامعــی و سیاســی افغانســتان  ــا دوران جدی ــارن ب ــن دوره رمان  نویســی افغانســتان، مق آخری
بعــد از ســقوط طالبــان در ســال 13۸۰ اســت و هنــوز ادامــه دارد. حادثــة یازدهــم ســپتامرب ۲۰۰1 نــگاه جهــان 
را متوجــه افغانســتان کــرد. آمریــکا کــه ایــن حادثــه را تحقیــری بــرای خــود و متــدن غربــی می  دانســت، انفجــار 
برج  هــای دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی در نیویــورک را بهانــه حملــه بــه افغانســتان قــرار داد و در رأس ائتــالف 
جامعــه جهانــی بــه افغانســتان لشــکر کشــید. طالبــان ســقوط کــرد و افغانســتان بــار دیگــر حضــور نیروهــای یــک 

ابرقــدرت دیگــر را تجربــه کــرد. 

ــر اســت؛ امــا فضــای پــس از  ــگان، امــری شــوم و مذمــوم و تحمل  ناپذی اگرچــه تجــاوز ابرقدرت  هــا و بیگان
ســال 13۸۰ در افغانســتان، شــباهت بســیاری بــه فضــای ایــران پــس از شــهریور 13۲۰ و ورود متفقیــن بــه ایــران، 
داشــت؛ مــردم از رفــن حکومــت جــالد و قــرون وســطایی طالبــان نجــات یافتنــد و خوشــحال شــدند امــا بدیهــی 

اســت کــه هیچ  کــس از اینکــه ایــن رفــن، آمــدن بیگانــه را در پــی داشــت، خشــنود نبــود.

ــر  ــا غی ــا نادرســت، واقعــی ی ــان، درســت ی در وضعیــت جدیــد سیاســی افغانســتان، دموکراســی و آزادی بی
واقعــی، بــه آرمــان همــه نیروهــای سیاســی تبدیــل شــد و قدرت  هــای حــارض در صحنــه، تــالش کردنــد تــا خــود 

را مدافــع واقعــی آزادی و دموکراســی نشــان دهنــد و مرشوعیــت خــود را بــر ایــن اصــول بنــا کننــد. 

ســقوط حکومــت دیکتاتــوری و متحجــر طالبــان، منجــر بــه رشــد آزادی بیــان و هــرن و تفکــر شــد و 
فعالیت  هــای ادبــی رونــق گرفــت. از آنجــا کــه هــرن و ادبیــات افغانســتان، همیشــه از بیــامری سانســور و کنــرتل 
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ــرای رشــد و توســعه داســتان و  ــود، ب ــر از گذشــته ب ــه بالنســبه آزادت ــد ک ــط جدی ــج برده  اســت، محی ــی رن دولت
رمــان نیــز مهیــا بــود. ادبیــات داســتانی نیــز بــا اســتفاده از ایــن فضــا رشــدی دوبــاره را آغــاز کــرد کــه مثــرات آن 

ــت.  ــته اس ــای گذش ــر از دهه  ه ــی باالت ــطح کیف ــا س ــتان  هایی ب ــا و داس رمان  ه

ب- جریان شناسی ادبیات داستانی دورة چهارم

بعــد از ســقوط طالبــان در 13۸۰ دوره جدیــدی در حیــات اجتامعــی و سیاســی افغانســتان آغــاز شده اســت 
کــه هنــوز ادامــه دارد و بالطبــع ایــن حیــات جدیــد، در عرصــه فرهنگــی نیــز جلوه هــای خاصــی ایجــاد 
ــاپ  ــش چ ــی و دیجیتالی،افزای ــانه های چاپ ــرتش رس ــد و گس ــی، رش ــق ادب ــراوان و پررون ــل ف ــت. محاف کرده اس
ــا همســایگان و کشــورهای دیگــر بــه  کتــاب، توســعه آمــوزش عمومــی و تحصیــالت عالــی و ارتبــاط گســرتده ب
ویــژه، ارتبــاط نزدیــک بــا فضــای ادبــی ایــران، چشــم انــداز امیدبخشــی بــرای رمــان و داســتان ایجــاد کرده اســت. 
رمان  هایــی کــه درســالهای اخیــر نوشــته شــده  اند هــم بــه لحــاظ ســاختار و هــم بــه لحــاظ محتــوا، تأمــل برانگیــز 
و تحــول  آور هســتند. بخصــوص نوآوری هــای زبانــی ایــن آثــار شایســتۀ توجــه زیــادی اســت. تغییــرات شــگرفی 
کــه صاعقــه  وار در ســالهای اخیــر در فضــای جامعــه افغانســتان آمــده و رفته  انــد، نویســندگان جــوان افغانســتان 
ــزودۀ  ــار، اف ــن آث ــیاری از ای ــبب بس ــن س ــه همی ــت و ب ــز کرده  اس ــی تجهی ــدد و متفاوت ــه های متع ــا اندیش را ب
ارزشــمندی بــرای ادبیــات فارســی محســوب می  شــوند. بســیاری از رمان  هــای دو دوره اخیــر، شایســته بررســی و 
نقــد مفصــل در ایــن رســاله هســتند و انتخــاب از میــان آنهــا بســیار دشــوار اســت امــا از آنجــا کــه گریــز و گزیــری 

ــم. ــی برگزیده  ای ــوای اجتامع ــاختار و محت ــاظ س ــه لح ــته  ترین ها را ب ــود، برجس ــاب نب از انتخ

مهم  تریــن تفــاوت ایــن دوره بــا دوره  هــای قبلــی، بازگشــت امیــد بــه زندگــی و آینــده در میــان مــردم، آزادی 
وســیع چــاپ و نــرش، بیــان افــکار و رســانه  ها اســت. همچنیــن ظرفیــت تحمــل نقــد و انتقــاد در دولــت و رهــربان 
ــای  ــت. ویژگی  ه ــش یافته  اس ــرف- افزای ــد ح ــل در ح ــی- حداق ــور فرهنگ ــه ام ــه ب ــی و توج ــی و سیاس اجتامع
دیگــر ایــن دوره، گســرتش محافــل ادبــی، رشــد رســانه    های الکرتونیکــی، افزایــش چــاپ کتــاب، توســعه آمــوزش 
عمومــی و تحصیــالت عالــی و ارتبــاط گســرتده بــا همســایگان و کشــورهای دیگــر بــه ویــژه ارتبــاط نزدیــک بــا 
ــزان تحــول رمــان  ــارۀ می ــن دوره هســتیم و قضــاوت درب ــوز در همی ــران اســت. اگرچــه مــا هن ــی ای فضــای ادب
ــی رمان    هــای  ــت فّن ــان و پیرشف ــش انتشــار رم ــا افزای ــن دوره، شــاید زود باشــد؛ ام و داســتان افغانســتان در ای

نوشته  شــده در دهــۀ هشــتاد، نشــانۀ رشوع عــرص طالیــی رمــان در افغانســتان اســت. 

رمان  هایــی کــه در ســالهای اخیــر نوشــته شــده  اند، از نظــر تکنیکــی و محتوایــی تأمل  برانگیــز و تحــول  آور 
ــۀ  ــگرف جامع ــوالت ش ــت. تح ــیار اس ــه بس ــتۀ توج ــار شایس ــن آث ــی ای ــای زبان ــوص نوآوری  ه ــتند؛ بخص هس
ــی آشــنا کرده  اســت و  ــا افــکار و اندیشــه  های گوناگون ــر، نویســندگان جــوان را ب ــد دهــۀ اخی افغانســتان در چن

ــات فارســی محســوب می  شــوند.  ــرای ادبی ــار، افــزودۀ ارزشــمندی ب ــن آث ــن ســبب بســیاری از ای ــه همی ب

موضــوع جنــگ و پیامدهــای آن در دهــۀ هشــتاد نیــز همچنــان دغدغــۀ فکــری نویســندگان بــود و البتــه 
ــرش،  ــوق ب ــر حق ــی نظی ــه موضوعات ــه ب ــه توج ــن ده ــا در ای ــتند؛ ام ــود را داش ــیوۀ خ ــدگاه و ش ــدام دی هرک
حقــوق اقــوام، مســئلۀ زبان  هــا و گویش  هــا نیــز بــه بــه میــان آمــد و مســئله زنــان و تبعیــض جنســیتی بســیار 
پررنــگ شــد. همچنیــن فضــای بــاز ایجادشــده در ایــن دوره، بــه نویســندگان اجــازه داد تــا بــار دیگــر بــه تاریــخ 
ــا رویکــردی انتقــادی بنگرنــد و روایت  هــای رســمی تاریخــی را مــورد شــک و تردیــد قــرار دهنــد.  افغانســتان ب
ــه وجــود  ــاری،13۸۸( و گردابی)حیدربیگــی،13۹۰( ب ــی بختی ــوای خفتگان)تق ــر بل ــی نظی ــن رو رمان  های از همی
آمــد کــه مــادۀ خــام آنهــا پژوهــش تاریخــی اســت و رمــان نقــره دخــر دریــای کابل)قــادری، 13۸۸( را نیــز بایــد 
در عــداد رمانهــای تاریخــی قــرار داد؛ اگرچــه ســوژه اصلــی ایــن رمــان مشــکالت زنــان اســت و راوی-شــخصیت 

اصلــی نیــز زن اســت.
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جدول 3-9 فهرست رمانهای منترششده در دوره چهارم رمان  نویسی افغانستان)1380به بعد(

ل نویسندهنام رمان ســا
نــرش

محــل 
نــرش

نارش

مرکز نرشاتی فضلپیشاور13۸۰محمدنبی عظیمیسایه های هول

بی  ناپیشاور13۸1حسین فخریاهل قصور

انتشارات ترانهمشهد13۸1احمدشاه فرزانعقاب های پامیر

انتشارات هاتفمشهد13۸1محمدحسن احمدیآن سوی خط سبز

خاورانپاریس13۸1عتیق رحیمیهزارخانه خواب و اختناق

مرکز نرشاتی آرشپیشاور13۸1رهنورد زریابگلنار و آیینه

)عزیزاللــه املان13۸۲عزیزالله ایامءشنگری نویســنده 
یــامء( ا

انتشارات هژبرکانادا13۸۲پروین پژواکسالم مرجان

نویسنده )مرادی(پیشاور13۸۲عبدالقادر مرادیرسمه و خون

انتشارات میوندکابل13۸۲محمدنبی عظیمیواهمه  های زمینی

نویسنده )عباس آرمان(کابل13۸3عباس آرمانگلهای سیاه

پوهنتــون کابل13۸3میر ظهیرالدین انصاریصوفی رسدوز مطبعــه 
ســکا ا نرب

ــه  ــبی ک ــراد و اس ــوان م پهل
ــود ــل نب اصی

بی  ناهلند13۸3بربک ارغند

نرش چشمهتهران13۸۶محمدحسین محمدیاز یاد رفن

انجمن قلم افغانستانکابل13۸۶تقی واحدیگلیمباف

خانه ادبیات افغانستانکابل13۸۸تقی بختیاریبلوای خفته  گان

نرش روزگارتهران13۸۸حمیرا قادرینقره دخرت دریای کابل

نرش افرازتهران13۸۸حسین حیدربیگیگردابی

انتشارات تاککابل13۹۰حمیرا قادرینقش شکار آهو

گلیمبــاف )واحــدی، 13۸۶( و آب و دانــه )نویســا، 13۸۵( کــه هــردو از بهرتیــن منونه  هــای رمــان رئالیســتی 
ــروم  ــات مح ــان طبق ــگ در می ــل از جن ــکالت حاص ــی از مش ــای خاص ــوند؛ جنبه  ه ــوب می  ش ــتان محس افغانس
ــت  ــن روای ــیال ذه ــان س ــیوة جری ــه ش ــه ب ــاف ک ــان گلیمب ــیده  اند. رم ــر کش ــه تصوی ــتان را ب ــه افغانس جامع
می  شــود، از آثــار برجســته ســال  های اخیــر اســت. دهــۀ هشــتاد، دهــۀ رونــق رمان  نویســی افغانســتان 
ــن ســالها، پیرشفــت تکنیکــی و انســجام  ــاالی رمان  هــای منترششــده در ای بوده  اســت و جــدا از تعــداد نســبتا ب
ــز اگرچــه  ــی نی ــای پیشــین، چشــم  گیر اســت. از نظــر محتوای ــار دوره  ه ــه آث ــا نســبت ب ــن رمان  ه ــاختاری ای س
جنــگ و پیامدهــای جنــگ در متــام رمان  هــای ایــن دوره حضــور دارد، امــا اندیشــه  های متفــاوت و زاویــۀ دیــد 
شــخصی نویســندگان بــه اوضــاع کشــور، درومنایه  هــای تــازه و متفاوتــی را پیــش چشــم خواننــدگان نهاده  اســت: 
بلــوای خفتــه  گان )تقــی بختیــاری، 13۸۸( از اولیــن منونه  هــای رئالیســم جادویــی در رمــان افغانســتان اســت کــه 
تاریــخ رنــج انســان معــارص در افغانســتان کنونــی را بــه شــیوه  ای بدیــع روایــت کرده  اســت؛ گلهــای ســیاه )آرمــان، 
13۸3( از رمان  هــای معــدودی اســت کــه موضــوع آن بــه زندگــی مهاجــران افغــان در ایــران مربــوط می  شــود؛ 
از یــاد رفــن )محمــدی، 13۸۶( نیــز- کــه در ســال 13۸۷ رمــان برگزیــده مطبوعــات ایــران شــد- زندگــی در دوران 
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طالبــان را بــا دیــدی نــو کاویده  اســت؛ رمــان دوم عتیــق رحیمــی، هزارخانــه خــواب واختنــاق )رحیمــی، 13۸1( 
ــتی  ــتان دورۀ کمونیس ــان در افغانس ــم و روان انس ــر جس ــه ب ــی را ک ــگ، ظلم ــای جن ــه پیامده ــه ب ــن توج ضم
رفته  اســت، روایــت می  کنــد. پهلــوان مــراد و اســبی کــه اصیــل نبــود )ارغنــد، 13۸3( اندیشــۀ تقابــل طبقاتــی و 
دفــاع از رعیــت مظلــوم در برابــر خان  هــای ظــامل را دنبــال می  کنــد. ایــن رمــان نشــان می  دهــد کــه بــربک ارغنــد 
اگرچــه رمان  هــای بهــرتی نســبت بــه دهــه شــصت می  نویســد؛ امــا همچنــان در حــال و هــوای رمان  هــای قــرن 

نوزدهــم اروپــا ســیر می  کنــد و ســخن جدیــدی متناســب بــا اوضــاع جدیــد افغانســتان و جهــان نــدارد.

3-3 رمان اجتامعی افغانستان

ــه  ــری ک ــن اث ــرد، از اولی ــود ک ــالم وج ــتان اع ــت افغانس ــش مرشوطی ــب جنب ــه متعاق ــتان ک ــان افغانس رم
نویســندۀ آن ادعــای »رمــان« بودنــش را دارد، یعنــی جهــاد اکرب)مولــوی محمدحســین،1۲۹۸( تــا رمانــی قوی چون 
خاکســر و خاک)رحیمــی،13۷۹(، دغدغــۀ مشــکالت و مســائل اجتامعــی را داشته  اســت و روشــنفکران افغانســتان 
تــالش کرده  انــد تــا ضمــن آفرینــش هــرنی، بــه انعــکاس مســائل یــا نشــان  دادن راه   حــل مســائل مبتالبــه کشــور 
و اجتــامع بپردازنــد. اگرچــه واقعگرایــی، در ذات و فلســفۀ رمــان اســت و ایــن ویژگــی ذاتــی رمــان، نویســنده را 
بــه واکنــش نســبت بــه واقعیت  هــای جامعــه می  کشــاند؛ وضعیــت خــاص افغانســتان و تاریــخ معــارص آن- کــه 
ــائل  ــارۀ مس ــی درب ــر و چاره  جوی ــه تفک ــرباً ب ــندگان را ج ــت- نویس ــول بوده اس ــر و تح ــار و تغیی ــار از فش رسش
اجتــامع وادار کرده  اســت. چنیــن اســت کــه از هــامن ابتــدای تاریــخ رمان  نویســی افغانســتان، رمــان بــه صــورت 
ــد شــد و گونــه  ای از رمــان کــه آن را رمــان تاریخــی می  نامیــم، در افغانســتان بســیار کــم  رمــان اجتامعــی متول

نوشته  شــد و هــامن تعــداد معــدود هــم مشــخصات رمــان تاریخــی و اجتامعــی را توأمــان دارا هســتند.

جنبــش آفرینــش رمــان و داســتانهای بلنــد تاریخــی و اجتامعــی پــس از انتشــار جهــاد اکــر و تصویــر عــرت 
ــن انیــس کــه ریشــه در تحــوالت اجتامعــی فرهنگــی نایشــی از اصالحــات  ــۀ معــارف از محی  الدی ــدای طلب و ن
دورۀ حبیب اللــه خــان و امان اللــه خــان دارنــد، بــر اثــر اســتبداد هاشــم خانی از رونــق  افتــاد. رمان هایــی کــه در 
ســالهای بعــد نوشــته  شــدند ماننــد درجســتجوی کیمیــا از میــر امیــن الدیــن انصــاری، شــام تاریــک وصبــح روشــن 
از ســیدابراهیم عاملشــاهی، بیگــم از ســلامنعلی جاغــوری، درپــای نســرن و طلــوع ســحر از عزیزالرحــامن فتحــی 
هیــچ پیرشفتــی ندارنــد. آثــار اولیــه بــا وجــود آشــنایی نویســندگان آنهــا بــا رمان  هــای خارجــی ترجمــه شــده و 
یــا اصــل) آنهــا کــه مقیــم خــارج بوده انــد( بــاز هــم بــا ادبیــات کهــن پیونــد دارنــد و بــه خوبــی نشــان دهندۀ 

مرحلــۀ گــذار هســتند)فخری، پیشــین، ص3۲۰(.

ــار او بوده  اســت و آن  ــد در کن ــدو تول ــه از هــامن ب ــه رمــان اجتامعــی افغانســتان یــک همــزاد دارد ک البت
برتــری گزارش  گــری ســطحی بــر تحلیــل عمیــق و برتــری توصیــف نســبت بــه تخیــل و صناعــت داســتانی اســت. 
ایــن دو ضعــف، رمــان افغانســتان را عقــب نگهداشــته  بود امــا از اواخــر دهــۀ هفتــاد بــه بعــد شــاهد پیرشفــت 

ــه مســائل اجتامعــی هســتیم.  فنــی رمان  نویس هــا و دقــت نظــر آنهــا نســبت ب

ــب  ــود را در قال ــی خ ــای اجتامع ــا و آرمان  ه ــی ایده  ه ــخ رمان  نویس ــی تاری ــۀ ابتدای ــندگان در دو ده نویس
رمــان طــرح و دنبــال می  کردنــد و داســتان، ظــرف پیــام بــود نــه خــود پیام)رهیــاب، پیشــین، ص۵1۸(. بیــان ارزش 
علــم، حقــوق بــرش، حکومــت قانــون، معرفــی دنیــای جدیــد و انتقــاد از رســوم و عــادات نادرســت اجتامعــی مثــل 
ــه  های  ــه اندیش ــوادی از جمل ــا بی  س ــارزه ب ــی و مب ــوم و خراف ــد موه ــر ازدواج، عقای ــا در ام ــخت  گیری نابج س
رایــج در رمان  هــای ابتدایــی اســت و نویســنده تــالش دارد خواننــده را بــا ژرفــای تیــره ایــن مناســبات آشــنا ســازد. 
در ایــن میــان هرچــه از زمــان انتشــار اولیــن رمــان فارســی افغانســتان می  گــذرد، فضــا بــرای انعــکاس و انتشــار 
ــکالت  ــمت مش ــه س ــا ب ــوند ی ــور می  ش ــندگان مجب ــود و نویس ــر می  ش ــا تنگ  ت ــاد از کژی  ه ــا و انتق واقعیت  ه
ــز از زمــان پیدایــش  ــان نی ــال، مســأله زن ــه طــور مث ــده و ســمبلیک بنویســند. ب ــا پیچی ــد ی فرعــی اجتــامع برون
رمــان فارســی افغانســتان یکــی از دغدغه  هــای نویســندگان بوده  اســت؛ تصویــر عــربت)13۰۰(، بیگــم )131۸( و 
دخــرتی در ســه تابلــو )133۹(، هــر ســه، از اولیــن رمان  هــای افغانســتان هســتند کــه شــخصیت اول آنهــا زن اســت 
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و مســأله زن در آنهــا طــرح می  شــود امــا بســته بــه رشایــط سیاســی روز، هریــک از نویســندگان بــا رویکردهــای 
ــۀ رئالیســم محســوب می  شــود و  ــن تجربه  هــا در زمین ــر اول، از اولی ــد. اث ــان پرداخته  ان ــه مســأله زن ــی ب متفاوت
دیــد انتقــادی نویســنده، آزادانــه روابــط انســانی در جامعــه افغانســتان را زیــر ســؤال می  بــرد. اثــر دوم و ســوم 
ــر تیــغ سانســور  ــا ســالمت از زی ــرای عبــور همــراه ب کــه در دوران اســتبداد نوشــته شــده  اند؛ هریــک روشــی ب
ــه کار مقــرصان  ــردازد و کاری ب ــدم و فرعــی اجتــامع می  پ ــه مســائل دســت چن ــد: نویســندۀ بیگــم، ب برگزیده  ان
وضــع موجــود نــدارد امــا نویســندۀ دخــرتی در ســه تابلــو، تــالش کــرده بــا زبــان ســمبلیک و ســاختاری مبهــم 
و پیچیــده، وضعیــت زن در جامعــۀ افغانســتان و کل روابــط اجتامعــی- بخصــوص روابــط قــدرت- را بــا دیــدی 

انتقــادی روایــت کنــد.

ــه دهــۀ تحــرک اجتامعــی و سیاســی و فکــری و  ــون اساســی 13۴3 دهــۀ چهــل شمســی ب ــا تصویــب قان ب
فرهنگــی تبدیــل می  شــود و گروههــای روشــنفکری و سیاســی بــه همگرایــی یــا درگیــری و ارتبــاط بــا هــم روی 
ــاه  ــتان کوت ــرت داس ــد و بیش ــد منی  کن ــان رش ــا رم ــود؛ ام ــب می  ش ــتان مناس ــد داس ــرای رش ــا ب ــد و فض می  آورن
ــت از  ــه او رف ــی ک ــا و از وقت ــش قدمه ــن دوره نق ــتان  های ای ــن داس ــود. بلندتری ــی می  ش ــش ادب ــۀ آفرین عرص
ــورد  ــا از رهن ــها و پنداره ــرتی و نقش ــتا باخ ــره از روس ــب، پنج ــدالله حبی ــپیداندام از اس ــلیامن، س سیدمحمدس
زریــاب هســتند)فخری، پیشــین، ص3۲1(. پنجــره )13۴۴( بــا شــیوه روایــی نســبتاً پیچیــده و منادیــن و ســاختار 
ــوری  ــل از 13۴3 )دیکتات ــتان را در دوران قب ــه افغانس ــد جامع ــاع ب ــت اوض ــالش کرده  اس ــود، ت ــناختی خ روانش
هاشــم خان و داودخــان( بیــان کنــد. پنجــره و نقشــها و پندارهــا آثــاری روشــنفکرانه هســتند و رسشــت انتقــادی 
و اجتامعــی عمیــق دارنــد. فرهنــگ غــرب و ترجمــۀ رمانهــای روســی، انگلیســی، فرانســوی و امریکایــی بــه ویــژه 
ــۀ  ــان وداســتان پیرشفت ــا رم ــز، همینگــوی و آشــنایی ب ــو، دیکن ــو، کام ــزاک، هوگ از داستایوســکی، تولســتوی، بال
ایــران بخصــوص آثــار هدایــت، محمــد مســعود، دشــتی، حجــازی، مســتعان، بــزرگ علــوی، چوبــک و .... در شــکل 

گیــری آثــار، گزینــش مضامیــن و پیرشفــت داســتان نقــش داشــت. 

ســپیداندام )13۵3( از اولیــن منونه  هــای رمــان رئالیســم سوسیالیســتی و از تجربه  هــای موفــق در ایــن 
ــان در  ــک و دهق ــط مال ــان، رواب ــن رم ــب در ای ــی اســت. اســدالله حبی ــوز هــم مثال  زدن ــه هن ــب اســت ک مکت
جامعــۀ روســتایی را مــورد انتقــاد قــرار داده و نتیجــه فاجعه  بــار حاکمیــت خان  هــا بــر رسنوشــت روســتائیان را 
نشــان داده  اســت. رمــان درکشــوری دیگــر )13۵۶( از ســپوژمی زریــاب بــه گفتــۀ منتقــدان یکــی از کامل  تریــن 
ــندۀ زن در  ــک نویس ــان ی ــن رم ــا اولی ــت و گوی ــل از 13۵۷ اس ــا قب ــتان ت ــتانی افغانس ــات داس ــای ادبی رمان  ه

افغانســتان اســت.

روی کار آمــدن مارکسیســت  ها در ســال 13۵۷ و تجــاوز شــوروی بــه افغانســتان، فرهنــگ و ادبیــات را بــه 
حاشــیه بــرد و برخــی نویســندگان کشــور را تــرک کردنــد و آنهــا کــه ماندنــد، مجبــور بــه همراهــی بــا ایدئولــوژی 
رســمی حکومــت خلقــی شــدند. در نیمــۀ دوم دهــۀ شــصت و پــس از بازتــر شــدن فضــای سیاســی افغانســتان، 
نویســندگان توانســتند آزادانه  تــر بنویســند و بــه همیــن دلیــل چنــد رمــان خــوب منتــرش شــد؛ تــالش)13۶۶( از 
حســین فخــری و دشــتهای طوفانــی از ســامل ســایق، شــوراب )13۶۶( و حــق خدا،حــق همســایه )13۶۵( از بــربک 
ارغنــد و فــرار از تاریکــی از ظریــف صدیقــی در ایــن دوره منتــرش شــدند. ســپوژمی زریــاب نیــز ویراســت جدیــد 
از رمــان درکشــوری دیگــر )13۶۷( را در ایــن دوره منتــرش کــرد. بخــش زیــادی از داســتان ها و رمان هــای دهــه 
ــا و تالش  هــای  ــد. مترین  ه ــن ندارن ــرای گف ــی ب ــز حرف ــی نی ــی و تکنیک ــی هســتند و از نظــر فن شــصت تبلیغات
نویســندگان در ایــن دهــه، در حقیقــت، مقدمــۀ رونــق رمان  نویســی و انتشــار رمان  هــای قابــل اعتنــا در دهــۀ 

هفتــاد در فضــای مهاجــرت و دوران جدیــد سیاســی پــس از ســال 13۸1 بــود.

ــس از آن، مهاجــرت  ــی پ ــی و آشــوب داخل ــن در ســال 13۷1 و بی  ثبات ــس از اســتقرار حکومــت مجاهدی پ
نویســندگان بــه کشــورهای دیگــر تشــدید شــد. ایــن نویســندگان در کنــار نویســندگان جوانــی کــه در مهاجــرت 
بــه آفرینــش آغــاز کرده  بودنــد، دورۀ متفــاوت و جدیــدی را در ادبیــات داســتانی افغانســتان بنیــان نهادنــد کــه 
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یکــی از وجــوه آن در زمینــۀ محتــوا، تجدیــد نظــر در باورهــای گذشــته و رواج مضمــون شکســت بــود. شــوکران 
ــا  ــتند، ب ــتان هس ــده در پاکس ــرش ش ــار منت ــردو از آث ــه ه ــی)13۷۹( ک ــاتگین رسخ )13۷۸( و عرصخودکش در س
ســاختار رئالیســتی و زبــان صمیمــی خــود، نگاهــی از درون بــه تحــوالت جامعــه افغانســتان در دوران حکومــت 
ــس از  ــه پ ــد ک ــق افغانســتان بودن ــن رمان  هــا از اعضــای حــزب خل ــد. نویســنده هــردوی ای کمونیســت  ها دارن
فروپاشــی نظــام برآمــده از آن حــزب، بــه تجدیــد نظــر در آرمان  هــا و عقایــد حزبــی و بررســی علــل شکســت 
ایدئولــوژی حــزب خلــق پرداختنــد. رمــان عــرص خودکشــی رزاق مأمــون بــه شــکلی جامــع و دیــد انتقــادی بخشــی 

ــد.  ــان می  کن ــدان پلچرخــی را بی از حقیقــت زندگــی در زن

ــر  ــار آن ب ــاد، جنــگ و پیامدهــای مصیبــت ب ــج در رمان  هــای دهــۀ هفت ــن مهــم رای یکــی دیگــر از مضامی
زندگــی انســان افغانســتانی بــود. رمان  هــای آوار شــب از رسور آذرخــش و فریــاد خامــوش از ذبیح اللــه پیــامن، 
آرزوهــای بربادرفتــه، از ســیدمحمد ســلیامن و خاکســرت و خــاک )13۷۹( از عتیــق رحیمــی از ایــن دســت رمان  هــا 
هســتند کــه بــدون تــالش بــرای جســن اســباب و علــل جنــگ و مقــرص وضــع موجــود، انعــکاس تصویــر وحشــتناک 

جنــگ، خرابی  هــا، کشــته  ها و دیگــر لطــامت و دشــواری  های آن را وجهــۀ همــت خــود قــرار داده  انــد. 

وضعیــت سیاســی افغانســتان معــارص و اقتصــاد توســعه نیافتــۀ آن، مجــال رشــد تعلیــم و تربیــت عمومــی را 
از بخــش اعظــم جامعــه و فرصــت رشــد فکــری و تربیــت هــرنی حداکــری را از جمــع نویســندگان گرفته اســت 
ــی  ــرش و کتابخوان ــازار ن ــی بوده  اســت. ب ــد و بطئ ــزد نویســندگان افغانســتان بســیار کن ــرن در ن ــن ه ــد ای و رش
نیــز بســیار ضعیــف و کم  بنیــه و درعیــن حــال غیــر شــفاف بــوده و همیشــه ســایه امیــال و اهــداف حکومــت 
در چــاپ شــدن یــا نشــدن و ممیــزی آثــار چاپــی حضــور داشته  اســت. بررســی تأثیــر و تأثــر محیــط اجتامعــی و 
فرهنگــی، بخصــوص فضــای چــاپ و نــرش، بــر رونــد رشــد و تطــور رمــان اجتامعــی افغانســتان، شایســته بررســی 

اســت؛ امــا نبــود آمارهــا و اطالعــات قابــل اتــکا در ایــن زمینــه، مانــع انجــام ایــن بررســی می  شــود. 

4-3 پیشینۀ نقد اجتامعی داستان   و رمان در افغانستان

در زمینــه نقــد رمــان فارســی افغانســتان و بخصــوص نقــد جامعه  شــناختی رمــان، بــه صــورت خــاص و مجــزا، 
تقریبــا هیــچ منبــع علمــی معتــربی وجــود نــدارد. امــا هــر کتــاب یــا مقالــه  ای کــه بــه نقــد و بررســی متــام یــا 
ــز  ــان و رمان  نویســی افغانســتان نی ــر رساغ رم ــخ داستان  نویســی افغانســتان پرداخته  باشــد، ناگزی بخشــی از تاری
رفته  اســت. ایــن نقدهــا مبتنــی بــر نظریــۀ نقــد جامعه  شــناختی داســتان و رمــان نیســتند امــا تقریبــا در همــه 

آنهــا اشــاراتی بــه مســائل اجتامعــی وجــود دارد. 

در میــان مقــاالت، مقالــۀ لطیــف ناظمــی بــا عنــوان »مقدمــه  ای بــر داستان  نویســی معــارص کشــور« 
ــارص  ــه از ن ــد. دو مقال ــتان باش ــارص افغانس ــتان مع ــی داس ــد و بررس ــۀ نق ــه در زمین ــن مقال ــاید قدیمی  تری ش
ــی داســتان معــارص دری« و »بررســی داستان  نویســی معــارص دری در دهــۀ اول  ــا عنوان  هــای »پیدای ــاب ب رهی
و دوم ســده چهاردهــم« نیــز از مقــاالت مهــم در زمینــه رمان  نویســی افغانســتان اســت. نــارص رهیــاب بعدهــا 
کتــاب ســپیده  دم داستان  نویســی افغانســتان را براســاس همیــن دو مقالــه و نیــز مقالــه مفصــل لطیــف ناظمــی 
ــج  ــه بررســی پن ــه ب ــاب، 13۸۴( ک ــورد زری ــوان »خمســۀ اولیه«)رهن ــا عن ــاب ب ــورد زری ــۀ رهن نوشته  اســت. مقال
رمــان/ داســتان بلنــد آغازیــن تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان پرداخته  اســت، دیگــر نوشــتۀ دقیــق و علمــی در 
زمینــۀ نقــد و بررســی داســتان افغانســتان اســت. نزدیک  تریــن مقالــۀ موجــود بــه موضــوع پژوهــش ایــن رســاله، 
ــان   فارســی در افغانســتان«)محمدی، 13۸۴( اســت.  ــوان »ســیر تحــول رم ــا عن ــۀ محمدحســین محمــدی ب مقال
نویســنده عــالوه بــر مــرور کلــی رونــد رمان  نویســی افغانســتان و معرفــی برخــی نویســندگان و رمان  هــا و تأثیــر 

ــن کشــور پرداخته  اســت. ــر رمان  نویســی ای ــت خــاص افغانســتان ب وضعی

ــاب در  ــن کت ــوی، قدیمی  تری ــوی غزن ــی رض ــتۀ عل ــی  قصه )13۵۷( نوش ــا س ــتان ی ــر دری افغانس ــاب ن کت
زمینــۀ بررســی داستان  نویســی افغانســتان اســت. در ایــن کتــاب عمدتــا داســتان  های کوتــاه افغانســتان معرفــی 
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شده  اســت. ایــن کتــاب، پایان  نامــۀ تحصیلــی دکــرت رضــوی غزنــوی در دانشــگاه تهــران اســت. رضــوی بیشــرت بــر 
مطالعــۀ زبــان و مختصــات نــر فارســی دری افغانســتان مترکــز داشــته و داســتان  ها بیشــرت بــه عنــوان مــواد اولیــۀ 

تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفته  انــد و از ایــن حیــث کــه داســتان هســتند، بررســی نشــده  اند. 

پــس از آن، کتــاب نگرشــی بــر نــر دری افغانســتان )13۶1( نوشــتۀ دکــرت خدای  نظــر منتــرش شده اســت کــه 
کــم و بیــش بــه تحلیــل تعــدادی از داســتان  های معــارص نیــز پرداخته  اســت. 

کتــاب حاشــیه  ها)13۶۶( نوشــتۀ داســتان  نویس پــرآوازۀ افغانســتان، اعظــم رهنــورد زریــاب نیــز کــم 
ــتانی  ــات داس ــول ادبی ــیر تح ــیم  بندی س ــس از تقس ــت. وی پ ــتان پرداخته  اس ــد داس ــوع نق ــه موض ــش ب و بی
افغانســتان، روشــی بــرای بررســی و نقــد ادبیــات داســتانی پیشــنهاد می  کنــد؛ امــا خــود بــه بررســی منی  پــردازد: 
ــور  ــی کش ــادی- اجتامع ــاع اقتص ــد : ا- اوض ــز باش ــا متمرک ــن زمینه ه ــر کاوش ای ــد ب ــا بای ــن دوره ه ــی ای »بررس
ــر  ــایه و تأثی ــورهای همس ــژه کش ــه وی ــان ب ــی جه ــادی و اجتامع ــاع ا قتص ــتانی ۲- اوض ــر داس ــر ن ــر آن ب و اث
ــر  ــار ب ــذاری آث ــتانی ۵- تأثیرگ ــار داس ــندگان ۴- آث ــی نویس ــتان 3- زندگ ــی افغانس ــر داستان نویس ــتان ب آن داس
ــتانی را  ــات داس ــته در ادبی ــات گذش ــی تحقیق ــل کم ــاب دالی ــاب، 13۶۶، ص۵۸ و ۵۹(. زری یکدیگر«)رهنوردزری
چنیــن بــر می  شــامرد : »1- پســامندگی های عمیــق اقتصــادی و اجتامعــی کــه باعــث ضعــف تحقیــق و پژوهــش 
می شــود ۲- بهــا نــدادن بــه داســتان و داستان نویســی از گذشــته تاکنــون 3- هــراس حاکــامن از غــور و پژوهــش 

ــخ معارص«)هــامن،ص۵۷(. ــه  ای در تاری ــر زمین تاریخــی در ه

نخســتین داســتانهای معــارص دری)13۶۷( نوشــتۀ فریــد بیــژن اولیــن کتابــی اســت که بررســی داستان  نویســی 
افغانســتان را بــه معنــای واقعــی وجهــۀ همــت خــود قــرار داده  اســت. البتــه در ایــن کتــاب خــربی از نقــد نیســت 
و بیشــرت بررســی تاریخــی مدنظــر نویســنده بوده  اســت امــا دیــدگاه جامعه  شــناختی بــر کتــاب حاکــم اســت و از 
ایــن نظــر اثــری درخــور توجــه اســت. همچنیــن مــن کامــل یــا خالصــۀ برخــی رمان  هــا ماننــد تصویــر عــربت- کــه 

اکنــون نایــاب هســتند- در ایــن کتــاب چــاپ شــده   و بــر اهمیــت کتــاب افزوده  اســت. 

ــنده  ــای نویس ــه  ای از نقده ــری( مجموع ــی )فخ ــین گل  کوه ــتۀ حس ــا )13۷۹( نوش ــتان  ها و دیدگاه  ه داس
بــر داســتان  های کوتــاه و بلنــد افغانســتان اســت. ایــن کتــاب از نظــر مترکــز بــر نقدنویســی، در تاریــخ ادبیــات 

داســتانی افغانســتان، از حســن تقــدم برخــوردار اســت. 

ــاب، داســتان  ها و رمان  هــای منتــرش  ــارص رهی ســپیده  دم داستان نویســی افغانستان)مشــهد،13۸3( نوشــتۀ ن
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــی کرده  اس ــد و بررس ــتان را نق ــی افغانس ــخ داستان  نویس ــی تاری ــال ابتدای ــت س ــده در بیس ش
ــن  ــز بوده  اســت؛ ای ــوم افغانســتان نی ــی عل ــته و عضــو اکادم ــنایی داش ــا اصــول داستان  نویســی آش نویســنده ب
کتــاب از اعتبــار علمــی برخــوردار و نقدهــا و تحلیل  هــای آن عمیــق و مبتنــی بــر اصــول تحقیــق علمــی اســت. 

ــاب  ــر کت ــادری دیگ ــرا ق ــتۀ حمی ــران 13۸۷( نوش ــتان )ته ــی در افغانس ــد داستان  نویس ــی رون ــاب بررس کت
خــوب ســالهای اخیــر اســت. ارزش ایــن کتــاب -کــه پایان  نامــۀ تحصیلــی نویســنده در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
اســت- در معرفــی و نقــد و بررســی داســتان  های نویســندگان هــرات اســت. نویســنده، در فصــل اول کتــاب کــه 
»تاریخچــۀ سیاســی- فرهنگــی افغانســتان« نــام دارد، حکومت  هــای مختلــف افغانســتان از ابتــدای قــرن بیســتم 
ــگ بررســی کرده  اســت. نویســنده  ــم و فرهن ــان، قل ــزان آزادی زب ــا آخــر دهــۀ هشــتاد شمســی را از نظــر می ت
در فصــل دوم کتــاب، تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان را بــه چهــار دوره تقســیم کــرده و بــه اجــامل در مــورد 
هریــک از دوره  هــا ســخن گفته  اســت. فصــل ســوم و اصلــی ایــن کتــاب - کــه طوالنــی تریــن فصــل نیــز هســت- 
ــام دارد. در ایــن فصــل، نویســنده، تاریــخ  ــد داستان نویســی در هــرات از آغــاز تاکنــون« ن »نقــد و بررســی رون
ــا  ــر تقســیم و بررســی کرده  اســت:1.دوره رشــد: ســالهای 131۴ ت ــار بخــش زی ــه چه داستان  نویســی هــرات را ب
13۵۲ ۲.دوره ســکوت: ســالهای 13۵۲ تــا 13۶۸ ۲. دوره ادبیــات مقاومــت: ســالهای 13۶۸ تــا 13۷۴ 3- دوره 
رونــق: ســالهای 13۷۴ تــا 13۸۰. در صــد و پنجــاه صفحــۀ پایانــی کتــاب نیــز گزیــده  ای از داســتان  های افغانســتان 

)۵۰صفحــه( و شــهر هــرات )1۰۰صفحــه( آمده  اســت.
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ــن و  ــخ بهرتی ــن تاری ــا ای ــدی، 13۸۸(، ت ــتان )محم ــی افغانس ــی داستان  نویس ــخ تحلیل ــمند تاری ــاب ارزش کت
ــخ  ــن تاری ــش از نوش ــدی، پی ــت. محم ــتان اس ــی افغانس ــورد داستان  نویس ــده در م ــاب   نوشته  ش ــن کت کامل  تری
تحلیلــی، در کتــاب فرهنــگ داستان  نویســی افغانســتان )13۸۵( تقریبــا متــام داســتان  ها و داستان  نویســان 
ــم  ــه فراه ــن زمین ــل در ای ــع کام ــک منب ــرده   و ی ــی ک ــی معرف ــورت الفبای ــه ص ــال 13۸۴ را ب ــا س ــتان ت افغانس
ــات همچــون  ــخ ادبی ــه شــیوۀ کتاب  هــای تاری ــی داستان  نویســی افغانســتان ب ــخ تحلیل ــد اول تاری ــود. جل کرده  ب
ــیر  ــی س ــر بررس ــالوه ب ــده و ع ــران، نوشته  ش ــو ای ــعر ن ــی ش ــخ تحلیل ــا تاری ــران ی ــی ای ــال داستان  نویس صدس
ــدی  ــت. محم ــز در آن درج شده  اس ــم نی ــتان  های مه ــی از داس ــل کوتاه ــد و تحلی ــی، نق ــی داستان  نویس تاریخ
تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان را بــه ۶ دوره تقســیم کــرده و چهــار دورۀ اول داستان  نویســی افغانســتان در 
ایــن کتــاب تحلیــل و بررســی کــرده، مابقــی کار را بــه جلــد دوم کتــاب حوالــه کرده  اســت. مقدمــۀ کتــاب تاریــخ 
تحلیلــی بــه بررســی چگونگــی پیدایــش و زمینه  هــای رواج ادبیــات داســتانی جدیــد در ابتــدای قــرن بیســتم در 
افغانســتان اختصــاص دارد. نویســنده ورود صنعــت چــاپ و مطبوعــات را در کنــار ترجمــۀ آثــار ادبیــات جدیــد 
غــرب، از دالیــل پیدایــش داســتان معــارص افغانســتان معرفــی کرده  اســت. در چهــار دوره  ای کــه در ایــن جلــد 
از کتــاب بررســی شده  اســت، آثــار کســانی چــون مولــوی محمدحســین پنجابی،عبدالقــادر افنــدی، محیی  الدیــن 
انیــس، نعیمــی، فتحــی، رهگــذر، عثــامن صدقــی، اســدالله حبیــب، باخــرتی، حنیفــی، رهنــورد زریــاب، ســپوژمی 

ــت. ــی شده  اس ــران بررس ــاب و دیگ زری

خالصه فصل سوم

ــل  ــن فص ــر آن در ای ــر ب ــی مؤث ــی و سیاس ــی، اجتامع ــل متدن ــان و عوام ــتان و رم ــش داس ــی پیدای چگونگ
بررســی شده اســت. عواملــی چــون وضعیــت خــاص تاریخــی دوران سلســله محمدزایــی، تغییــرات در جهــان و 
همســایگان افغانســتان، تأســیس مــدارس جدیــد، آغــاز چــاپ و نــرش، پیدایــش مطبوعــات و ترجمــه آثــار داســتانی 
غربــی ســبب شــد کــه زمینــه ظهــور داســتان و رمــان جدیــد فراهــم شــود و نویســندگان افغانســتانی بــر پایــه 
ســنت و پیشــینه قصه رسایــی در ادبیــات قدیــم فارســی، بــه نوشــن رمــان جدیــد بــه شــیوه غربــی دســت بزننــد. 
ــدی  ــت. دوره بن ــود دیده اس ــیاری را در خ ــوالت بس ــون تح ــد و تاکن ــتان در 1۲۹۸ منترشش ــان افغانس ــن رم اولی
تاریــخ داستان نویســی افغانســتان در نظــر پژوهشــگران متفــاوت اســت. در ایــن فصــل نظــر چنــد پژوهشــگر از 
جملــه، رهنــورد زریــاب، محمدحســین محمــدی، حمیــرا قــادری، نــارص رهیــاب و اســدالله حبیــب بررســی و نقــد 
شــده و دوره بنــدی بهــرت و متناســب تر بــا اهــداف ایــن پژوهــش، ارائــه شده اســت. ســپس جریــان  یــا جریان هــای 

ــی شده اســت. ــی معرف ــار چــاپ شــده، در جدول های ــم رمان نویســی در هــر دوره بررســی و آث مه

نقــد اجتامعــی رمــان در افغانســتان پیشــینه محکمــی نــدارد. در جایــی کــه هنــوز نقــد رمــان بــه معنــای 
ــا ایــن  ــاز نکرده باشــد. ب واقعــی کلمــه گســرتش نیافته اســت، بدیهــی اســت کــه نظریه هــای جدیــد هنــوز جــا ب
وجــود در برخــی مقــاالت و نوشــته های مربــوط بــه تاریــخ داستان نویســی افغانســتان، نکاتــی مربــوط بــه نقــد 

ــه آنهــا اشــارتی رفته اســت. اجتامعــی هــم دیــده می شــود کــه در انتهــای فصــل ســوم ب
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مقدمه

نقــد جامعه  شــناختی، مجموعــه  ای از رویکردهــای نظــری اســت کــه بــه صــورت خالصــه و مجمــل در فصــل 
ــیر  ــناختی، س ــد جامعه  ش ــری نق ــای نظ ــی و چارچوب  ه ــه مبان ــا توج ــوم، ب ــل س ــد. در فص ــح داده  ش دوم توضی
پیدایــش و تحــول داستان  نویســی افغانســتان، بــا مترکــز بــر رمــان فارســی آن ســامان، تحلیــل و بررســی شــد. در 
ــه و روش نقــد جامعه  شــناختی، نقــد و  ــر اســاس نظری ــدۀ فارســی افغانســتان، ب ــن فصــل، چهــار رمــان برگزی ای
ــدل و  ــی باشــند، در چارچــوب م ــل ارزیاب ــه نقدهــای ارائه  شــده، روشــمند و قاب ــرای اینک ــل شده  اســت. ب تحلی

ــم. ــه نقــد و بررســی رمان  هــا پرداخته  ای ــی کــه طراحــی و در فصــل اول رســاله، معرفــی شــد، ب الگوی

یــادآوری ایــن نکتــه، رضوری اســت کــه ایــن فصــل بایــد در ادامــه و در طــول فصــل قبلــی، مطالعــه شــود 
و هــردو فصــل، مجموعــا، بررســی و نقــد تاریــخ رمان  نویســی فارســی افغانســتان- از دیــدگاه نقــد اجتامعــی- را 
تشــکیل می  دهنــد و مطالعــۀ هریــک از ایــن دو فصــل، بــه تنهایــی، دیدگاهــی کامــل از آنچــه، ایــن رســاله در پــی 

بیــان آن اســت، بــه دســت نخواهــد داد.

همچنیــن بایــد یــادآوری کــرد کــه نقــد اجتامعــی و دیــدگاه جامعه  شناســی ادبــی، بــر متــام اجــزای ایــن رســاله 
ــه تقســیم  بندی  ــل، ممکــن اســت ک ــن دلی ــه همی ــا ب ــا، مســلط اســت و دقیق ــا انته ــدا ت و فصل  هــای آن، از ابت
ارائه  شــده در فصــل ســوم ایــن رســاله از تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان، متفــاوت از تقســیم  بندی های دیگــر 
بــه نظــر برســد و یــا چهــار رمــان برگزیــده شــده بــرای نقــد در ایــن فصــل، در لیســت رمان  هــای برتــر افغانســتان، 

از دیــدگاه منتقــدان دیگــر، حضــور نداشته  باشــند. 

1-4 تصویر عرت یا بی  بی خوری جان)محمد عبدالقادر افندی،1300(

1-1-4 معرفی رمان

ایــن رمــان انتقــادی- اجتامعــی، از اولیــن رمان  هــای فارســی افغانســتان اســت. محمــد عبدالقــادر افنــدی، 
ایــن رمــان را در ســال 13۰۰ش/1۹۲۲م. در ۹۲ صفحــه چــاپ و منتــرش کرده اســت امــا تألیــف آن احتــامال 
ــتان  ــف در افغانس ــل مختل ــه دالی ــان، ب ــن رم ــت)فاریابی،13۶۷، ص۷3(. ای ــه بوده اس ــان یافت ــال 1۲۹۸ پای در س
ناشــناخته مانــده و کمــرت محقــق و منتقــدی آن را خوانده  بــود تــا اینکــه در ســال 13۶۷ فریــد بیــژن در کتــاب 
ــدی، 13۸۸،  ــرار داد)محم ــوم ق ــار عم ــرد و در اختی ــاپ ک ــد چ ــارص دری آن را تجدی ــتانهای مع ــتین داس نخس
ص۴۰(. از آنجــا کــه اکنــون، کتــاب بیــژن نیــز نایــاب اســت، بــرای نقــد ایــن رمــان، از مــن بازنرششــده در مجلــۀ 
ــم و  ــتفاده کرده  ای ــت، اس ــان اس ــن رم ــاپ ای ــومین چ ــع س ــه در واق ــدی،13۸۷( ک ــادر افن روایت)محمدعبدالق
ــن مــن  ــر عــربت ارجــاع داده می  شــود، منظــور همی ــان تصوی ــا رم ــدی ی ــه افن ــن، هرجــا ب ــن م ــن در ای بنابرای
اخیرالذکــر اســت. مــن داســتان در چــاپ اخیــر، رسشــار از اغــالط مطبعــی و غیــر مطبعــی و مشــکالت انشــایی 
ــارشان  ــا ن ــت ی ــف اس ــی مؤل ــف زبان ــالط، ضع ــن اغ ــأ ای ــه منش ــت ک ــم نیس ــخص ه ــت و مش ــتوری اس و دس

چاپ  هــای اول، دوم و ســوم.

تصویــر عــربت، شــامل یــک دیباچــه و ۹ بــاب اســت کــه در هــر بــاب، مقطعــی از زندگــی قهرمــان رمــان، 
ــان،  ــن رم ــت می  شــود. ای ــود، روای ــه و طنزآل ــدی نقادان ــا دی ــرگ او در ســفر حــج، ب ــان م ــا زم ــان، ت خــوری ج
ــر عــرت  ــوان دارد: تصوی ــا دو عن ــه، ی ــوان دوگان ــه افغانســتان، عن ــد دیگــر رمان  هــا و رمان  واره  هــای اولی هامنن
یــا بی  بــی خــوری جــان. عنــوان اول برگرفتــه از اندیشــۀ اصلــی و پیــام مــورد نظــر نویســنده و عنــوان دوم، نــام 

شــخصیت محــوری رمــان اســت.

در دیباچــۀ رمــان، نویســنده، انتقــادات رصیــح و کوبنــده  ای از اوضــاع افغانســتان، رفتــار شــاه و درباریــان و 
آییــن کشــورداری آنــان، طــرح می  کنــد و قصــد خــود را از نوشــن رمــان، خدمــت بــه ملــت اعــالم می  کنــد. ســپس 
بــه موضــوع رمان-کــه وضعیــت زنــان افغانســتان و رفتــار جامعــۀ مردســاالر بــا ایــن بخــش از جامعــه انســانی 



| 82 |

ــا اخــالق و اعتقــادات مــردم افغانســتان آشناســت و احتــامل می  دهــد، در عــوض  ــردازد. وی کــه ب اســت- می  پ
خدمتــی کــه بــه زعــم خــود کــرده، »خلعــت دشــنام« نصیبــش شــود؛ خواننــدگان را بــه غــور در رمــان دعــوت 

ــد.  ــدن کامــل آن، نهــی می  کن ــد و از لعــن نویســنده، پیــش از خوان می  کن

ایــن رمــان نیــز هامننــد چنــد رمــان اولیــۀ تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان، یــک پــای در ســنت قصه  گویــی 
فارســی و پایــی دیگــر در ادبیــات مــدرن غربــی دارد. باب  هــای رمــان، هامننــد کتاب  هــا و قصه  هــای کالســیک 
فارســی، هریــک، عنــوان جداگانــه  ای دارد کــه متناســب بــا محتــوای هــامن بــاب، برگزیــده شده  اســت: بــاب اول: 
بی  بــی خوری  جان)هــامن،ص۲۵۸(؛ بــاب دوم: صحبــت بی  بــی خوری  جــان بــا عیــال مســتوفی؛ بــاب ســوم: 
وضــع حمــل بی  بــی خوری  جــان؛ بــاب چهــارم: چهله  گریــز خوری  جــان در منــزل رسدار خیرالدیــن خــان و خیــال 
ــاب ششــم:  ــگ؛ ب ــزد صفدرملن ــن ن ــه شــهدای صالحی ــی خوری  جــان ب ــن بی  ب ــاب پنجــم: رف ــزادی پــرش؛ ب نام
کدخدایــی رسدار عبداملنــان خــان؛ بــاب هفتــم: مناقشــۀ خشــو و عــروس؛ بــاب هشــتم: فــوت رسدار شــمس  الدین 
خــان؛ بــاب نهــم: رفــن بی  بــی خوری  جــان بــه حــج و فوتــش. از ســوی دیگــر، قالــب ادبــی رمــان را کــه قالبــی نــو 
و مــدرن اســت بــرای هرنمنایــی و نیــز بیــان انتقــادات اجتامعــی خــود برگزیده  اســت. زبــان رمــان نیــز برگرفتــه از 
محــاورۀ جامعــۀ آن روز افغانســتان اســت و نویســنده، آگاهانــه و بــه شــیوه  ای واقع  گرایانــه، ایــن زبــان را اختیــار 

کرده  اســت کــه ایــن نیــز در ادبیــات افغانســتان تــا آن روز، تازگــی داشته  اســت.

اهمیــت رمــان تصویــر عــربت در تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان، آنقــدر هســت کــه تقریبــا متــام 
نویســندگانی کــه دربــارۀ داستان  نویســی افغانســتان و بخصــوص دوران آغازیــن آن، مطلبــی نوشــته  اند، از ایــن 
ــود در  ــته  های موج ــن نوش ــد. مفصل  تری ــاد از آن پرداخته  ان ــه انتق ــا ب ــرده   ی ــین ک ــرده و آن را تحس ــان یادک رم
ایــن زمینــه، نقــد نــارص رهیــاب بــر ایــن رمــان در کتــاب ســپیده  دم داستان  نویســی افغانســتان و نوشــتۀ مفصــل 
ــان،  ــدان و محقق ــت اســت)محمدی، زمســتان13۸۷(. عمــوم منتق ــاب ســوم روای محمدحســین محمــدی، در کت
ــی  ــه فارس ــتانهای اولی ــان داس ــربت را در می ــر ع ــان، تصوی ــن رم ــای ای ــتی  ها و ضعف  ه ــمردن کاس ــن برش ضم
ــگی  ــوای اندیش ــه محت ــد ک ــان می  ده ــز نش ــان نی ــن رم ــته  اند. م ــر دانس ــین برانگیزت ــر و تحس ــتان، رست افغانس
رمــان، در بســرت عــرص و زمــان خــود، قابــل توجــه   اســت و از نظــر فنــی و ســاختاری نیــز، تــا چنــد دهــۀ بعــد، 
همچنــان یکــی از رمان هــای خــوب افغانســتان تلقــی می  شــد. افنــدی، در رمــان تصویــر عــربت، انتقــادات خــود 
ــردم.  ــی م ــر عموم ــار فق ــان در کن ــل ارشاف و درباری ــی مجل ــی طــرح کرده  اســت: 1- زندگ را در دو محــور اصل

ــان.  ــان آن ــج در می ۲- وضــع زندگــی زن در افغانســتان و خرافــات رای

2-1-4 معرفی نویسنده

محمدعبدالقــادر افنــدی، فرزنــد رسدار محمدایــوب خــان و نــوۀ امیــر شــیرعلی خــان، دومیــن شــاه از خاندان 
ــت  ــواده  اش، در حال ــا خان ــراه ب ــالگی، هم ــه از هشت  س ــود ک ــتان)حک:1۲۷۹-1۲۹۶ق.(، ب ــی افغانس محمدزای
تبعیــد، در هنــد بــه رس می  بُــرد. عبدالقــادر، شــخصی فاضــل بــود و عــالوه بــر فارســی و پشــتو، زبان هــای اردو، 
ــژن13،  ــل کرده  بود)بی ــد تحصی ــی در هن ــات انگلیس ــتۀ ادبی ــت و در رش ــز می  دانس ــی را نی ــوی و انگلیس فرانس
ــه  ــی ب ــان پنجاب ــز از زب ــا را نی ــر و رانجه ــه انگلیســی تألیــف کــرده و داســتان هی ــر ب ۲۰۰۲، ص1۶1(. وی دو اث
ــان  وارۀ  ــد رم ــندگان چن ــر نویس ــد دیگ ــز هامنن ــدی نی ــین، ص۵۷(. افن ــاب، پیش ــه کرده  بود)رهی ــی ترجم انگلیس
اولیــه افغانســتان، فقــط همیــن داســتان را نوشــته و در ایــن زمینــه، ســابقه و الحقــه  ای نــدارد. دربــارۀ زندگــی 
ــتان)رهیاب،13۸3(،  ــی افغانس ــپیده  دم داستان  نویس ــد س ــی مانن ــه کتاب  های ــوان ب ــدی می  ت ــار افن ــکار و آث و اف
فرهنــگ داستان  نویســی افغانســتان)محمدی،13۸۵( و تاریــخ تحلیلــی داستان  نویســی افغانســتان)محمدی،13۸۸( 
مراجعه  کــرد. مشــخص نیســت کــه افنــدی آثــار دیگــری نیــز بــه فارســی داشته  اســت یــا نــه؛ امــا بررســی رمــان 
ــا ادبیــات غــرب آشــنا بــوده و راه و رســم داستان  نویســی را نیــک  تصویــر عــربت نشــان می  دهــد کــه افنــدی ب

می  دانسته  اســت.
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3-1-4 خالصة رمان

ــی خوری  جــان،  ــه بی  ب ــی ک ــه- جای ــه در کوچــۀ باران ــان اســت ک ــرف چن ــارش ب زمســتان اســت و شــدت ب
ــه خــراب شده  اســت.  ــد خان ــه، در آن ســکونت دارد- چن همــر رسدار شــمس  الدین خــان، حاکــم والیــت میمن
خوری  جــان در حــال خوانــدن اوراد و اذکار اســت تــا بدیــن وســیله، توجــه شــوهر را از هــووی جوانــش- مــادر 
بلقیــس- بــه ســوی خــود جلــب کنــد؛ امــا هــامن دم خــرب می  رســد کــه شــوهرش، در بازگشــت از ســفر والیــات، 
ــادر  ــامن روز، م ــر ه ــد از ظه ــود. بع ــی می  ش ــان عصبان ــس را دارد. خوری  ج ــادر بلقی ــۀ م ــه خان ــن ب ــد رف قص
ــان، مهــامن او می  شــوند. شــب، بعــد  ــا عــده  ای از زن ــرزا محمدتقی خــان مســتوفی، همــراه ب ــرخ، همــر می گل
از شــام، یکــی از مهامن  هــا بــرای خوری  جــان فــال می  گیــرد و بشــارت توجــه شــوهرش، در آینــده نزدیــک را بــه 
ــران  ــوز جادوگ ــاس و اوراد مرم ــان مشــرتی اجن ــز همچن خوری  جــان می  دهــد. خوری  جــان، در روزهــای بعــد نی
ودعانویســان اســت تــا باالخــره، رابطــۀ شــوهر بــا بی  بــی خوری  جــان بهبــود می  یابــد. خوری  جــان صاحــب پــر 
دیگــری می  شــود و نــام او را عبدالغفــران می  گــذارد تــا هــم  وزن نــام پــر اولــش، عبداملنــان، باشــد. خوری  جــان، 
بــرای مراســم چهله  گریــز خــود، بــه خانــه بــرادر شــوهر خــود مــی  رود و شــاهناز، دخــرت برادرشــوهر خــود را بــرای 
ــوروز، خوری  جــان  ــروز منی  دهــد. در روز دوم ن ــه کســی ب ــه را ب ــا قضی ــر اول خــود می  پســندد ام همــری پ
همــراه کاروانــی از زنــان بــا سوروســات الزم بــرای تفریــح و تفــرج، بــه بــاغ لطیــف در نزدیکــی قربســتان و زیــارت 
شــهدای صالحیــن می  رونــد؛ امــا قبــل از هــر تفریحــی، نــزد صفــدر ملنــگ- درویشــی کــه در شــهدای صالحیــن 
حجــره  ای دارد- می  رونــد و تحایــف خــود را تقدیــم   کــرده، از او اســتمداد و طلــب دعــا می  کننــد و صفــدر ملنــگ 
ــام، رسدار شــمس  الدین خــان و  ــن ای ــان را می  دهــد. دوازده ســال بعــد از ای ــی، جــواب آن ــا اوراد و حرکات ــز ب نی
ــات عروســی  ــد. مراســم و ترشیف ــاد کنن ــان خــان را دام ــد پرشــان عبداملن ــم می  گیرن ــی خوری  جــان تصمی بی  ب
ــالی از آوردن  ــوز س ــان، هن ــود. خوری  ج ــروس  دار می  ش ــان، ع ــام می  شــود و خوری  ج ــب انج ــاه رج ــر م در اواخ
عــروس نگذشــته، بنــای حســادت و مخالفــت بــا عــروس را می  گــذارد. بعــد از مدتــی، رسدار شــمس  الدین خــان 
ــام  ــد از انج ــی بع ــان، مدت ــد. خوری  ج ــه می  ده ــزاداری را ادام ــال ع ــک س ــا ی ــان ت ــد و خوری  ج ــوت می  کن ف
عزاداری  هــا عــازم حــج می  شــود و از راه پشــاور و مببئــی، بــا کشــتی بــه جــده مــی  رود و حــج را بــه جــا مــی  آورد؛ 

ــد. ــرد و او را در جــده دفــن می  کنن ــگام بازگشــت از ســفر حــج، مریــض می  شــود و می  می امــا هن

4-1-4 ارتباط جامعه افغانستان و رمان تصویر عرت

رمــان تصویــر عــربت، داســتان رنــج و رسگردانــی و پریشــانی مردمانی اســت که جهــل و خرافات و رســوم زاید، 
ــوان در بســیاری از  ــان را احاطــه کرده  اســت. موقعیت  هــا و تصویرهــای ترسیم  شــده در رمــان را می  ت زندگــی آن
جوامــع تحــت حاکمیــت شــاهان خودکامــه مشــاهده کــرد، امــا نویســنده در ایــن رمــان رئالیســتی، زمــان و مــکان 
وقایــع را مشــخص کرده  اســت: شــهر کابــل، پایتخــت افغانســتان، در دوران حکومــت شــاهان سلســلۀ محمدزایــی. 
حــوادث رمــان تصویــر عــربت، بنــا بــه برخــی قرایــن، در دوران حکومــت حبیب  اللــه خــان )131۹ه.ق.- 1۲۹۸ش.( 
ــاال  ــاغ ب ــه طباخــی« شــاه در ب ــزاری »میل ــه اســتبداد شــاه، برگ ــان ب ــۀ رم رخ می  دهــد. راوی داســتان، در مقدم
ــه در  ــدی، 13۸۷، ص۲۵۴( ک ــاره می  کند)محمدعبدالقادرافن ــل وی اش ــه می ــان ب ــر درباری ــاس و عط ــر لب و تغیی
این  گونــه فرمایشــات و دســتورات، حبیب  اللــه خــان در تاریــخ افغانســتان شــهرت دارد)فرهنــگ، 13۸۵، ص۵3۵(. 
حبیب  اللــه خــان همچنیــن بــه دلیــل رسکــوب جنبــش مرشوطیــت و اعــدام و حبــس مرشوطه  خواهــان )هــامن، 
ــه، روش  ــالت اصالح  خواهان ــن داشــن متای ــه در عی ــردی ک ــوان ف ــه عن ــخ افغانســتان معــارص، ب ص۵11(، در تاری

اســتبدادی خــود را در حکومــت و ادارۀ کشــور حفــظ کرده  بــود، شــناخته   می  شــود. 

بــا ایــن وصــف، نویســندۀ رمــان تصویــر عــربت، اگرچــه در مقدمــۀ کتــاب، انتقــادات تنــدی علیــه حکومــت 
ــا  ــتان ی ــی افغانس ــاع سیاس ــه اوض ــتقیام ب ــان مس ــده در رم ــائل طرح  ش ــد، مس ــرح می  کن ــتان مط ــت افغانس وق
انتقــاد از شــاه، مربــوط منی  شــود بلکــه نقــد ســاختار جامعــه افغانســتان و روابــط قرشهــا و اصنــاف و آدمهــای 

ــی کشــور، مطمــح نظــر نویســنده بوده  اســت. ــاد از نقــش ارشاف در عقب  ماندگ آن، بخصــوص انتق
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1-4-1-4 بازتاب جامعه در رمان

ــرق،  ــه، ب ــد روزنام ــد مانن ــن مظاهــر متــدن جدی ــه خــان، شــاهد ورود اولی ــر حبیب  الل ــل، در دوران امی کاب
ــامع  ــری در اجت ــطحی، تأثی ــرات س ــن تغیی ــا ای ــن، 13۸3، ص۲3(. ام ــتان بود)طنی ــه افغانس ــودرو ب ــاده و خ ج
و قرشبندی  هــای ظاملانــۀ آن نداشــت و نویســندۀ رمــان تصویــر عــربت، همیــن نکتــه را اســاس کار خــود 
ــتبدادزده،  ــه  ای اس ــت، جامع ــی شده  اس ــتان بازمنای ــن داس ــه در ای ــتان، چنانک ــه افغانس ــت. جامع ــرار داده  اس ق
خرافــات  زده و توســعه  نیافته اســت. تصویــر ارشاف کشــور کــه عالی  تریــن قــرش جامعــه و برخــوردار از امتیــازات 
ــش  ــا منای ــنده، ب ــت. نویس ــی شده  اس ــی بازمنای ــه خوب ــان، ب ــن رم ــد، در ای ــی بوده  ان ــادی و سیاس ــراوان اقتص ف
رســم  ها، باورهــا و عنعنــات رایــج در میــان ایــن قــرش، عمــق بی  خــربی جامعــه افغانســتان از تحــوالت جهــان و 
قافلــۀ متــدن و حتــی میــزان دوری آنــان از ســنت   و فرهنــگ واقعــی اســالم را نشــان داده    اســت. جامعــۀ شــهری 
افغانســتان در دورۀ حبیب  اللــه خــان، چیــزی بــه نــام طبقــۀ متوســط نداشــت و ایــن نکتــه، در ایــن رمــان نیــز 
ــرزا  ــدۀ می ــال مســتوفی، وال ــد خوری  جــان، عی ــا از ارشاف هســتند، مانن ــان، ی مشــهود اســت. شــخصیت  های رم
محمدکاظــم خــان، شــمس  الدین خــان، خیرالدیــن خــان و... و یــا از رعیّــت، ماننــد خدمتــکاران خوری  جــان. البتــه 
هســتند برخــی شــخصیت  ها ماننــد مــال مجیــد )محمدعبدالقادرافنــدی، ص۲۵۹( یــا بابــه نــادر خارکــش) هــامن، 
ص۲۸۶( کــه می  تــوان آنــان را در قرشهایــی جــدا از ایــن دو قــرش یــا طبقــه قــرار داد؛ امــا حضــور و نقــش آنــان 
بســیار کمرنــگ اســت. انعــکاس تصویــر جامعــه در رمــان و همخوانــی ســاختارهای اجتــامع و اثــر هــرنی را بیشــرت 

ــوان نشــان داد: ــه می  ت ــگام بررســی دو عنــرص داســتانی شــخصیت و درومنای در هن

الف. شخصیت  پردازی 

ــد؛  ــق دارن ــل تعل ــاری کاب ــۀ ارشاف درب ــه طبق ــی، ب ــتگاه طبقات ــر خاس ــان، از نظ ــخصیت  های رم ــرت ش بیش
ــا مــردم عــادی، در ســطح باالتــری از نظــر آگاهــی و تربیــت علمــی  ارشافــی کــه بنابــر قاعــده، بایــد نســبت ب
باشــند؛ امــا شــخصیت  های ارشافــی ایــن رمــان، غــرق خرافــات و جهــل هســتند. از ســوی دیگــر بیشــرت 
شــخصیت  های رمــان و بخصــوص قهرمــان یــا شــخصیت محــوری آن، زن هســتند و درمتــام رمــان، صــدای زنــان 
اســت کــه شــنیده می  شــود. نویســنده بــا مرکزیــت بخشــیدن بــه زنــان و منایــش مشــکالت و عقب  ماندگــی آنــان، 
بــه زعــم خــود از حــق زنــان دفــاع کــرده   و بــا منایــش زندگــی درونــی ارشاف، برجســتگی خاصــی بــه رمــان خــود 
بخشیده  اســت. مهــارت نویســنده در شــخصیت  پردازی نیــز بســیار بیشــرت از نویســندگان هم  عــرص خــود اســت. 

خوری  جــان: ایــن زن، شــخصیت محــوری داســتان اســت. شــوهرش، شــمس  الدین خــان، یــک رسدار و عضــو 
خانــدان شــاهی و خــودش نیــز دخــرت رسدار شــیرین  دل خــان قندهــاری اســت و بنابرایــن خوری  جــان، از دو ســوی 
بــه خانــدان شــاهی محمدزایــی متصــل اســت و از ارشاف کابــل محســوب می  شــود. روابــط، جدال  هــا، دوســتی  ها 
و رفتارهــای خوری  جــان، حــوادث و رویدادهــای رمــان را شــکل داده  اســت و از نظــر زمانــی، از اواســط زندگــی 
ــه  ای  ــرد و در خان ــج می  ب ــوو رن ــن ه ــان، از داش ــرد. خوری  ج ــر می  گی ــات او را در ب ــان حی ــا پای ــان ت خوری  ج
ــا  ــد. تقریب ــان، و خدمتــکاران و کنیــزکان پرشــامرش زندگــی می  کن ــا پــر نوجوانــش، عبداملن ــه، همــراه ب جداگان
ــذرد و  ــر رس کســب ســهمی بیشــرت از وقــت شــوهر، می  گ ــش، ب ــا هووی ــت ب ــوان او رصف رقاب متــام وقــت و ت
ابــزار او در ایــن رقابــت، جــادو، حــرز، فــال و امــوری از ایــن قبیــل و البتــه خریــد پارچــه و لبــاس جدیــد اســت. 

خوری  جــان در ابتــدای داســتان، مشــغول خوانــدن اوراد و دعاهــای توصیه  شــده از ســوی درویش  هــا اســت 
تــا توجــه شــوهرش را- کــه در ســفر اســت- از »زوجــۀ ثانــی« او بــه ســوی خــود جلــب کنــد؛ امــا خــرب رســیدن 
شــمس  الدین خــان بــه کابــل، و رفــن او بــه خانــۀ رقیــب، خوری  جــان را آشــفته می  کنــد و بــه جســتجوی اجســام 
ــد دوم  ــد فرزن ــد، خوری  جــان، تول ــالهای بع ــا و س ــی  دارد. طــی روزه ــر وا م ــی بیشــرت و کمیاب  ت ــواد جادوی و م
ــگان و درویش  هــا و  ــرای کمک  گرفــن از توانایــی ملن ــرد؛ امــا ب خــود و عروســی پــر اول خــود را جشــن می  گی
جادوگــران، هیــچ فرصتــی را از دســت منی  دهــد! خوری  جــان در اواخــر عمــر، مجبــور می  شــود، عــالوه بــر هــوو، 

بــا رقیبــی بــه نــام عــروس نیــز دســت و پنجــه نــرم کنــد.
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نویســنده بــا ارائــة گــزارش انتقادآمیــز زندگــی ایــن زن، عــالوه بــر اینکــه پــرده از جزئیــات زندگــی خصوصــی 
ــی و  ــی ذهن ــتان و عقب  ماندگ ــة افغانس ــان در جامع ــت زن ــت فرودس ــت و موقعی ــی  دارد، وضعی ــان برم درباری
فکــری آنــان را منایــش می  دهــد و همــة ایــن مــوارد را دســتامیة انتقــاد از حکومــت و نظــام اجتامعــی مردســاالر 
و فاســد افغانســتان قــرار می  دهــد. خــوری جــان و زنانــی کــه پیرامــون او زندگــی می  کننــد، همــه دچــار درد و 

حرمــان هســتند؛ امــا نــوع مشــکالت و حرمان  هــای هرکــدام متفــاوت اســت. 

رسدار شــمس  الدین خــان: عضــو خانــدان شــاهی محمدزایــی و از ارشاف دربــاری اســت. حجــم گفتگوهــا و 
کردارهــای او و میــزان حضــورش در ایــن رمــان، انــدک اســت. غیــر از یکــی دو گفتگــوی کوتــاه بــا خوری  جــان، 
ــنده،  ــوارد، نویس ــی از م ــه در یک ــود ک ــوط می  ش ــول مرب ــه دادن پ ــان، ب ــمس  الدین خ ــای ش ــن کنش  ه مهم  تری
نحــوۀ رفتــار شــمس  الدین خــان را دربــارۀ رصفه  جویــی در مخــارج جشــن تولــد فرزنــد دومــش، لحنــی طنزآلــود 
ــز از محاســبۀ حکومــت را  ــرای گری ــان ب ــا منایــی از زد و بندهــا و صحنه  ســازی های حاکــامن و والی داده  اســت ت
ــورگل دســتور می  دهــد کــه رســومات  ــه ن ــه از داســتان، رسدار شــمس  الدین خــان ب ــن صحن نشــان دهــد. در ای
ــاب  گیری  ــغول حس ــب مش ــرا امیرصاح ــد زی ــول نکن ــدوق  دار وص ــو را از صن ــل ن ــد طف ــه تول ــوط ب ــة مرب مردان
ــا  ــم ب ــول مراس پ میمنه )والیتی که توسط رسدار شمس  الدین اداره می  شود( است؛ مبادا فکر کند که  
ــدی، ص۲۷۰(.  ــن شده  اســت )محمــد عبدالقادرافن ــه تأمی ــات مــردم میمن جــور و تعــدی و رشوت  ســتانی از مالی
ــذ  ــردم اخ ــه زور از م ــه ب ــی ک ــا پول  های ــی رسدار ب ــام زندگ ــه مت ــت ک ــن اس ــنده ای ــر نویس ــورد نظ ــای م معن
ــه نظــر می  رســد  ــادا حکومــت محاســبه کنــد! ب ــن اســت کــه مب ــی ای ــا نگران ــن می  شــود و تنه شده  اســت، تأمی
ــنده  ــم نویس ــادات مه ــی از انتق ــل یک ــان، حام ــمس  الدین خ ــِی ش ــر فرع ــه ظاه ــش ب ــاه و کن ــۀ کوت ــن صحن ای
نســبت بــه ســاختار جامعــه و حکومــت افغانســتان باشــد. شــمس  الدین خــان، در اواخــر عمــر و پیــش از جشــن 
ــان، معــزول می  شــود)محمدعبدالقادرافندی، 13۸۷، ص۲۹۲( و ســپس می  میــرد. وی و  عروســی فرزنــدش عبداملن

ــال کرده  اســت.  ــا زمــان مــرگ، دنب ــا را ت ــا کســانی هســتند کــه نویســنده، رسنوشــت آنه خوری  جــان، تنه

داده گلبــدن: دومیــن زن مهــم داســتان، و مهم  تریــن و پیرتریــن خدمتــکار خوری  جــان و نزدیک  تریــن 
شــخصیت داســتان، بــه وی اســت. او بــا توجــه بــه ســن زیــادش، آزادانــه نــزد درویش  هــا و جادوگــران مــی  رود 
ــا  ــت ب ــدان رقاب ــان را در می ــی  آورد؛ خوری  ج ــان م ــرای خوری  ج ــان را ب ــی آن ــام جادوی ــا و اجس و اوراد و حرزه
ــد و جشــن  ها و مهامنی  هــا  ــی می  کن ــان مهــم خوری  جــان اســتقبال و پذیرای ــاری می  دهــد؛ از مهامن ــش ی هووی
ــی کــه از خــود نشــان  ــا وجــود کفایــت و درایت ــن شــخصیت زن، ب ــه را ســامان می  دهــد. ای و مالقات  هــای زنان
ــان و در  ــمس  الدین خ ــوادة رسدار ش ــت خان ــش، رضای ــت آرزوی ــت و نهای ــکار اس ــک خدمت ــط ی ــد، فق می  ده
مقیــاس کالن  تــر، رضایــت خانــدان شــاهی محمدزایــی اســت)محمدعبدالقادر افنــدی، ص۲۶۷(. بــه نظــر می  رســد 
ــتان وارد  ــی افغانس ــر ارشاف ــی و غی ــان معمول ــدۀ زن ــاخص و مناین ــوان ش ــه عن ــدن را ب ــنده، داده گلب ــه نویس ک
داســتان کرده  اســت؛ زنانــی کــه اگرچــه در جهــل و باورهــای خرافــی، هم  پــای مخدومــان ارشافــی خــود هســتند 
ــدة  ــد و عقب  مان ــی ناکارآم ــام اجتامع ــن وجــود، نظ ــا ای ــد و ب ــری دارن ــان برت ــر آن ــر، ب ــی و تدبی ــا در کاردان ام

ــد.  ــز باقــی مبانن ــان همیشــه خدمتــکار و کنی افغانســتان اقتضــا می  کنــد کــه این

صفــدر ملنــگ: منونــه و تیــپ درویش  هــای مفت  خــور و انگل  صفتــی اســت کــه بــر ســفرۀ جهــل و 
ــه یکــی دو  ــن شــخصیت، ب ــد. متــام گفتگوهــای ای ــزاق می  کنن خرافه  پرســتی مــردم افغانســتان نشســته  اند و ارت
ــد؛ امــا مریــدان صفــدر ملنــگ،  ــه آدمــی منی  مان ــز هیــچ ب ــه  وار خالصــه می  شــود و کنش  هــای او نی نعــرۀ دیوان
ایــن فریادهــا و حــرکات جنون  آمیــز را تأویــل بــه بــرآورده شــدن خواســته  های خوری  جــان می  کننــد و در 
مقابــل، خواســتار اهــدای هدایــا و نــذورات بــه ملنــگ می  شــوند. صحنــۀ حضــور زنــان ارشافــی در حجــرۀ ملنــگ 
ــی پرداخــت شــده و وضعیــت اســفبار حاصــل از  ــه زیبای ــگ، ب ــد و زرن ــن دیوانه  منــای رن ــه ای ــان ب و التجــای آن

ــد. ــان را نشــان می  ده ــی زن ــای خراف باوره



| 86 |

ب. درومنایه  ها

محمــد عبدالقــادر افنــدی در دیباچــۀ رمــان خــود، بــه دو مســئله یــا مشــکل مهــم جامعــه افغانســتان اشــاره 
می  کنــد: 1.جهــل و عقب  ماندگــی و فقــر و فالکــت عمومــی مــردم افغانســتان و ۲.نــگاه نادرســت نســبت بــه زن 
بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور بــه بهانــۀ حفــظ عصمــت آنــان. ایــن دو مســئله، در رمــان تصویــر عــربت، 
در یکدیگــر ادغــام شــده و درومنایــه رمــان   تصویــر عــربت را شــکل داده  اســت. افنــدی، علــت بــروز مســئلۀ اول 
را شــاه و ارشافیــت دربــاری معرفــی می  کنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی 
ــد امــا  جهــل و بی  ســوادی. بنابرایــن در نظــر نویســنده، شــاه و ارشافیــت، عامــل متــام مشــکالت کشــور بوده  ان
وی، در ایــن رمــان، توجــه خــود را بــه ارشافیــت معطــوف کــرده   و نشــان داده  اســت کــه ایــن قــرش اجتــامع، خــود 
چقــدر غــرق در فســاد و تباهــی و باورهــای خرافــی اســت. می  تــوان گفــت کــه درومنایــۀ مرکــزی رمــان، بیــان 
پوســیدگی و فســاد یکــی از ارکان مهــم ســاختار اجتامعــی جامعــه آن روز افغانســتان- ارشافیــت- اســت. ارشافیــت 
واپس  گــرای افغانســتان، بــا حلقــه زدن بــر دور محــور ســلطنت مطلقــه، یکــی از عوامــل مهــم عقب  ماندگــی و 
جهــل و تاریکــی فراگیــر حاکــم بــر افغانســتان ســلطنتی بــود و افنــدی کــه خــود از میــان رجــال و ارشاف دربــاری 
برخاســته  بود، بــا آگاهــی و ارشاف کم  نظیــر بــه ایــن علــت، بــا دیــدی انتقــادی و زبانــی طنزآلــود، زندگــی بیهــوده 

و غــرق در خرافــات و رســوم و باورهــای نادرســت خانواده  هــای اعیــان و ارشاف کابــل را تصویــر کرده  اســت. 

ــان جامعــۀ ســنتی  ــا جســارت متــام، صــدای بخــش پنه ــدی ب ــه مــوازات طــرح مســئله عقب  ماندگــی، افن ب
افغانســتان، یعنــی زنــان را منعکــس می  کنــد. قهرمــان رمــان و بیشــرت شــخصیت  های رمــان، زن هســتند و زبــان 
ــا  ــان در آن دوره، نوشــته شــده  اند. افنــدی ب ــات زن ــا روحی ــه و هامهنــگ ب ــز کامــال زنان گفتگوهــا و رفتارهــا نی
ایــن کار خــود، چنــان کــه در مقدمــه می  گویــد، خواننــدگان را بــه یــاد نیمــی از جامعــه می  انــدازد؛ نیمــی کــه 

بــه عمــد و نابجــا بــه فراموشــی ســپرده شــده  اند و از آمــوزش و تربیــت فرهنگــی و علمــی بــه دورنــد. 

جدول 4-1 الگو و خالصۀ نقد رمان تصویر عرت

رشحمشخصات رمان

ی 
رف

مشــخصات کتابشناســی: افندی،محمــد عبدالقــادر، تصویــر عــربت) بی  بــی رمانمع
خــوری جــان(، ]بی  نــا[، مــدرس، 1۹۲۲م. ایــن رمــان انتقادی،اجتامعــی، از 
اولیــن رمان هــای فارســی افغانســتان اســت کــه درســال 13۰۰ در هنــد 
ــردم  ــی م ــر عموم ــل ارشاف و فق ــی مجل ــنده، زندگ ــت. نویس ــاپ شده  اس چ
و رواج خرافــات و عقــب ماندگــی عمومــی را بــا دیــدی انتقــادی بــه تصویــر 

کشیده  اســت.

ده
سن

وی
عبدالقــادر افنــدی، شــاهزاده تبعیــدی افغــان ســاکن هنــد و فــردی تحصیــل ن

ــی از  ــته و ترجمه های ــنایی داش ــز آش ــرب نی ــات غ ــا ادبی ــود. وی ب ــرده ب ک
ــت. ــا مانده  اس ــه ج ــر از وی ب ــای دیگ ــی و زبان ه ــه فارس ــی ب انگلیس

ان
رم

ه 
الص

ــه و خ ــت میمن ــم والی ــان، حاک ــمس  الدین خ ــر ش ــان، هم ــوری ج ــی خ بی  ب
ــالش  ــود، ت ــووی خ ــا ه ــت ب ــت و در رقاب ــه نشسته اس ــل، در خان ــاکن کاب س
ــد امــا هــامن روز  ــه ســوی خــود جلــب کن ــد توجــه شــوهر را بیشــرت ب می  کن

ــه...  ــد ک ــرب می رس خ

این رمان، ظرفیت بررسی و تحلیل منادین را ندارد.تحلیل منادین
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ان
رم

و 
ه 

مع
جا

ط 
تبا

ار

ان
 م

در
ه 

مع
جا

ب 
زتا

شــخصیت با
ــردازی  پ

شــخصیت محــوری داســتان، یــک زن از طبقــه ارشاف دربــاری افغانســتان 
اســت. هــم ســوژه قــرار دادن طبقــه ارشاف و هــم زن بــودن قهرمــان داســتان، 

ــت. ــر اوس ــی اث ــدی و ویژگ ــای افن از نوآوری  ه

ناآگاهــی و جهــل گســرتده و اعتقــاد بــه خرافــات در میــان ارشاف- کــه قاعدتــا درومنایه
بایــد آگاه    تــر و دارای تربیــت علمــی بهــرتی نســبت بــه مــردم عــادی باشــند- 
نشــانۀ انحطــاط و عقــب ماندگــی جامعــه افغانســتان در ســایۀ ســاختارهای 
معیــوب اجتامعــی آن اســت. بیــان مســائل زنــان و لــزوم توجــه بــه آنــان، از 

دیگــر مضامیــن رمــان اســت.

در  رمــان  تأثیــر 
معــه جا

ــد  ــار تجدی ــود؛ امــا دوب ــدان شناخته  شــده نب ــن رمــان چن ــا دهــۀ شــصت، ای ت
چــاپ آن، در دهــۀ شــصت و هشــتاد شمســی، نشــان  دهندۀ اعتبــار ایــن رمــان 

و جایــگاه آن در تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان اســت.

جهان  نگــری  تحلیــل 
ه یســند نو

ــا افــکار رهــربان مســلامن  ــل در محیــط آکادمیــک غربــی و آشــنایی ب تحصی
کشــورهای خاورمیانــه و هنــد، افــکار انتقــادی و اصالحــی را در ذهــن افنــدی، 

ــود.  ــت کرده  ب تثبی

2-4-1-4 تأثیر رمان در جامعه

ســخن  گفن از تاثیرگــذاری یــک رمــان در جامعــه  ای ماننــد افغانســتان- بــه خصــوص بــه دلیــل نداشــن آمــار 
دقیــق در مــورد ســواد و کتاب  خوانــی- غیــر قابــل پذیــرش بــه نظــر می  رســد؛ امــا بررســی نحــوۀ نقــد و مکاملــۀ 
خواننــدگان صاحب  نظــر و نخبــگان ادبــی، هــرنی و فکــری یــک جامعــه بــا اثــر یــا آثــار نویســنده  ای کــه از هــامن 
ــد.  ــد باش ــه مفی ــر جامع ــرنی ب ــر ه ــر اث ــزان تاثی ــنجش می ــد در س ــا حــدودی می  توان ــت، ت ــه برخاسته  اس جامع
ــار در افغانســتان تجدیــد چــاپ  ــاب، یــک ب ــم، ایــن کت از نظــر آمــاری، چنانکــه در بخــش معرفــی رمــان آوردی
شده  اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت انــدک باســوادان افغانســتان در هنــگام انتشــار رمــان، منی  تــوان تصــور کــرد 
کــه بــر جامعــه، تأثیــری عــام داشته  اســت. البتــه قــرش باســواد و کتابخــوان نیــز تــا مدتهــا از وجــود چنیــن کتابــی، 
خــرب نداشــتند و در دهــۀ شــصت بــود کــه پــس از تجدیدچــاپ، در اختیــار عمــوم اهــل فرهنــگ و عالقه  منــدان 
ــان، شــصت  ــک رم ــی بازشناســی و تجدیدچــاپ ی ــر، یعن ــن ام ــرار گرفت)محمــدی، 13۸۸، ص۴۰(. ای داســتان ق
ســال پــس از تألیــف، بــا هــر هدفــی کــه صــورت گرفته  باشــد، نشــان دهنــدۀ اهمیــت و جایــگاه آن در جامعــه 
و رضورت طــرح مجــدد انتقــادات افنــدی نســبت بــه مســائل جامعــه افغانســتان نیــز هســت. شــاید بــه همیــن 
دلیــل بوده  اســت کــه چــاپ دوم ایــن رمــان نیــز بســیار زود نایــاب شــد و در ســال 13۸۷ مجلــه روایــت، چــاپ 

ســوم داســتان را منتــرش کــرد.

5-1-4 تحلیل جهان  نگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده

محمــد عبدالقــادر افنــدی، شــاهزاده  ای تبعیــدی بــود؛ یعنــی از یــک ســو، عضــو خانــدان شــاهی بــود و از ســوی 
دیگــر، از حقوقــی کــه دیگــر اقــران او داشــتند، بی  بهــره بــود. بدتــر از آن، حتــی ماننــد مردمــان معمولــی کشــور، 
حــق زیســن در زادگاه خــود را نیــز نداشــت؛ فقــط بــه ایــن دلیــل کــه پــدر وی، بــا حکومــت جنگیده  بــود. ایــن 
وضعیــت خــاص، بعــالوۀ فرصــت تحصیــل در خــارج از افغانســتان و آشــنایی و ارتبــاط بــا گســرتۀ جهــان، او را فــردی 
منتقــد بــار آورده  بــود. افنــدی، احتــامال بــا روشــنفکران و تحصیل  کــردگان افغانســتان ارتبــاط داشــته و در جریــان 
ــه  ــا ب ــرار داشته  اســت و گوی ــان ق ــه خ ــر حبیب  الل ــوب آن توســط امی ــه و رسک ــش مرشوط ــد جنب ــی مانن اعرتاضات
همیــن دلیــل، اســتعداد نویســندگی خــود را در خدمــت انتقــاد از وضــع موجــود کشــور قــرار داده  اســت. انتقــادات 
افنــدی در مقدمــۀ کتــاب، متوجــه شــاه و ارشاف بــه عنــوان عالی  تریــن الیه  هــای هــرم اجتامعــی افغانســتان اســت 
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و ایــن نشــان می  دهــد کــه افنــدی، ســاختار معیــوب جامعــه و خاصیــت اســتبدادی قــدرت را دلیــل عقب  ماندگــی 
و مانــع توســعۀ کشــور می  دانــد. اندیشــیدن بــه عقب  ماندگــی و توســعه، و انتقــاد و اصــالح جامعــه اســالمی، در 
روزگاری کــه افنــدی داســتان می  نوشــت، شــاه  بیت افــکار و گفتــار عمــوم اندیشــمندان مســلامن در خاورمیانــه و 
هندوســتان بــود و تعجبــی نــدارد کــه افنــدی نیــز از ایــن افــکار متأثــر شده  باشــد. پیــش کشــیدن بحــث حقــوق زن 
و بیــان مســائل آنــان از طریــق انتخــاب شــخصیت  های زن، از نتایــج اندیشــیدن افنــدی بــه بحــث توســعه اســت. 
افــکار افنــدی، بیــش از هــر چیــز، حاصــل آشــنایی بــا غــرب و تحصیــل در مؤسســات غربــی در هنــد اســت؛ امــا بــه 
ســنت و فرهنــگ اســالمی نیــز پشــت نکــرده   و تحــت تأثیر افــکار متفکران مســلامن خاورمیانــه و هنــد در آن روزگار 
اســت. ایــن گرایــش دوگانــه، در ســاختار رمــان نیــز مشــهود اســت؛ ایــن رمــان، مؤلفه  هایــی از ســنت قصه  گویــی 

فارســی را در چارچــوب و قالــب رمــان غربــی وارد کرده  اســت.

6-1-4 نتیجه  گیری

هــدف افنــدی از نوشــن ایــن رمــان، انتقــاد از ســاختار جامعــه افغانســتان بــا هــدف اصــالح و بهبــود اوضــاع 
ــان کرده  اســت. جامعــۀ  ــاب خــود بی ــب را آشــکارا در دیباچــۀ کت ــن مطل ــوده   و ای ــام ب اســفبار کشــور در آن ای
ــر  ــدی ب ــز افن ــت اســت. مترک ــرده، متشــکل از شــاه، ارشاف و رعی ــی ک ــدی آن را بازمنای افغانســتان، چنانکــه افن
منایــش افــکار و گفتــار و کــردار طبقــۀ ارشاف و چگونگــی زیســت آنــان اســت. ارشاف در ایــن رمــان، غــرق در 
ــم  ــرش مه ــن ق ــنده، ای ــع نویس ــوند. در واق ــده می  ش ــال دی ــل و ارساف بیت  امل ــی و جه ــات و عقب  ماندگ خراف
جامعــه را دلیــل عقب  ماندگــی کشــور معرفــی می  کنــد. بــه مــوازات ایــن معنــا، افنــدی بــا جســارت متــام، صــدای 
بخــش پنهــان جامعــه ســنتی افغانســتان، یعنــی زنــان را منعکــس می  کنــد. قهرمــان رمــان و بیشــرت شــخصیت  های 
ــان در آن دوره،  ــات زن ــا روحی ــگ ب ــه و هامهن ــال زنان ــز کام ــا نی ــان گفتگوهــا و رفتاره ــان، زن هســتند و زب رم
نوشــته شــده  اند. افنــدی بــا ایــن کار خــود، چنــان کــه در مقدمــه می  گویــد، جامعــه افغانســتان را بــه دادن آزادی 

بیشــرت بــه زنــان در ســایه قوانیــن رشیعــت اســالم توصیــه می  کنــد.

2-4 حق خدا،حق همسایه)برک ارغند،1365(

1-2-4 معرفی رمان حق خدا،حق همسایه

رمــان 1۲۸ صفحــه  ای حــق خدا،حــق همســایه، در ســال 13۶۵ توســط ریاســت نــرشات کمیتــه دولتــی طبــع و 
نــرش حکومــت منتــرش شده  اســت. رمــان حــق خدا،حــق همســایه، چنانکــه از نامــش پیداســت دربــاره همســایۀ 
مهــم افغانســتان در آن روزگار یعنــی اتحــاد جامهیــر شــوروی ســابق اســت و نویســنده در ایــن داســتان کوشــش 
کرده  اســت تــا چهــرۀ خــوب و پســندیده  ای از نیروهــای شــوروی ســابق در افغانســتان ارائــه دهــد. نــام رمــان، 
رضب  املثــل مشــهور افغانــی »حــق خدا،حــق همســایه« اســت کــه بــر حقــوق همســایه و وظیفــۀ همســایگان در 
رســیدگی بــه یکدیگــر تأکیــد می  کنــد و تــا حــدودی نشــان  دهندۀ محتــوا و طــرح داســتان اســت. در پایــان رمــان، 
رجــب )قهرمــان مثبــت داســتان( درکنــار چنــد رسبــاز و پزشــک و مهنــدس شــوروی، بــه زعــم نویســنده، در نــربد 
ــکا )منظــور مجاهدیــن افغانســتان اســت( کشــته می  شــوند و بدیــن شــیوه، دوســتی و  ــا ارشار طــرف  دار آمری ب

اتحــاد دو کشــور همســایه و پایــداری شــوروی در ایــن اتحــاد، تصویــر می  شــود.

ایــن رمــان شــاید بهرتیــن اثــر ارغنــد در دهــۀ شــصت نباشــد؛ امــا »عنــارص مهــم رمــان رئالیســم سوسیالیســتی 
نظیــر گرایــش حزبــی، شــخصیت  های تیپیــک یــا نوعــی، قهرمــان مثبــت، ملی  گرایــی و بازتــاب مســتقیم واقعیــت 
ــم  ــای رئالیس ــه  ای از رمان  ه ــوان منون ــه عن ــد ب ــن می  توان ــین، ص1۹3( و بنابرای ــژن1۴، پیش ــود دارد«)بی را در خ
ــوط  ــر مرب ــتان  های دیگ ــا و داس ــد رمان  ه ــرد. هامنن ــرار گی ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــتان م ــتی افغانس سوسیالیس
ــغ و توجیه  گــر ایدئولــوژی،  بــه ادبیــات رســمی و دولتــی در دهــۀ شــصت، »حــق خدا،حــق همســایه« نیــز مبلّ

آرمان  هــا و اعــامل حکومــت وابســته بــه حــزب خلــق اســت.

Bezhan,Faridullah - 1۴
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2 -2-4 نویسندۀ رمان حق خدا...

ــل،  ــد از کســب دانشــنامۀ لیســانس در کاب ــد. بع ــا آم ــه دنی ــل ب ــد در ســال 13۲۵ در شــهر کاب ــربک ارغن ب
ــد،  ــه دســت آورد)شــجاعی، 13۸۵، ص1۵۷(. ارغن ــگاری ب ــرتای روزنامه  ن ــتان دک ــال 13۵۸ از کشــور بلغارس در س
داستان  نویســی را از ســال 13۵۲ آغــاز کــرد امــا در دهــۀ شــصت بــود کــه بــه عنــوان یکــی از پرکارترین نویســندگان 
ــد مجموعــه   داســتان  های دفرتچــۀ رسخ  ــد مانن ــار پرشــامر بــربک ارغن افغانســتان صاحــب اســم و رســم شــد. آث
ــای راه رسخ) 13۶۴(  ــن رمان  ه ــل،13۶۹( و همچنی ــل،13۶۵( و مرجــان )کاب ــوان )کاب ــت ال ــل،13۶3(، دش )کاب
ــق  ــغ مرام  هــای سیاســی حــزب خل ــاً مبلّ در ســه  جلد، حــق خدا،حــق همســایه)13۶۵( و شــوراب)13۶۶( عموم
ــدۀ  ــن مناین ــد را مهم  تری ــربک ارغن ــگران، ب ــی پژوهش ــه برخ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــتان هس افغانس
ــت و  ــز می  نوش ــنامه نی ــد، منایش ــا(. ارغن ــته  اند)بیژن1۵، هامنج ــتان دانس ــتی افغانس ــم سوسیالیس ــان رئالیس رم
ــار او در ایــن عرصــه   اســت. فیلــم ســینامیی لحظه  هــا نیــز  منایشــنامه  های مــردان مســلح و آدم  هــا از جملــه آث

ــت. ــاخته شده  اس ــد س ــربک ارغن ــتان  های ب ــاس از داس ــا اقتب ب

رمــان راه رسخ )13۶۴( ایــن نویســنده، جایــزۀ بیســتمین ســالگرد تأســیس حــزب دموکراتیــک خلق افغانســتان 
را از اتحادیــه نویســندگان افغانســتان بــه دســت آورده  اســت)محمدی، 13۸۵، ص3۰( امــا از ایــن رمــان ســه  جلدی 

فقــط دوجلــد- آن هــم در تعــدادی محــدود- در دســت اســت.

ــرد. وی  ــد بــه رس می  ب ــا رفــت و اکنــون در کشــور هلن ــه اروپ ارغنــد در اواخــر دهــۀ شــصت افغانســتان ب
ــوا، متفــاوت از  ــار او در غربــت، از نظــر اندیشــه و محت ــز از نوشــن دســت نکشیده  اســت امــا آث در غربــت نی
ــود )13۸3(،  ــل نب داســتان  های دهــۀ شــصت وی هســتند)قادری، 13۸۷، ص3۰۹(. پهلوان  مــراد و اســپی کــه اصی
ــرش  ــته و منت ــر نوش ــالهای اخی ــه وی در س ــتند ک ــی هس ــازان)13۸۴( رمان  های ــال و کفرتب ــدگان بی  ب ــفر پرن س

ــاله منی  گنجــد. ــن رس ــر وی در حیطــۀ مباحــث ای ــار اخی ــه بررســی آث کرده    اســت. البت

3-2-4 خالصه رمان

ســخیداد، مشــهور بــه پهلــوان رجــب، دســت و پایــش بســته و زندانــی اســت. او را ده روز پیــش، عــده  ای از 
مجاهدیــن عضــو جمعیــت اســالمی در مزاررشیــف دســتگیر کــرده و بعــد از ده روز ســفر بــا قاطــر و ماشــین بــه 
اینجــا آورده  انــد. از او بــه شــدت محافظــت می  کننــد و در روز کمــرت از یــک ســاعت دســتهایش بــاز اســت. رجــب 
کــه چاپ  انــداز و مــرد صحــرا و ســوارکاری و بزکشــی اســت، در اتاقــی کوچــک حبــس شــده و در رنــج اســت. 
محافظــان ریســامن را از دســتهایش بــاز می  کننــد و بــه جایــش دســتبند می  زننــد کــه هــم بــرای زندانــی و هــم 
ــار در گذشــته  ــان بهــرت اســت. رجــب منی  دانــد کــه چــرا دســتگیر و زندانــی شده  اســت. رجــب دو ب بــرای نگهب
توســط خان  هــا زندانــی شــده و هــر دو بــار گریختــه بوده  اســت و اکنــون نیــز بــه فــرار می  اندیشــد و از ســوراخ 
ــز شــبیه خان  هــا  ــن را نی ــش مجاهدی ــل در ذهن ــن دلی ــه همی ــرار اســت. ب ــال راه ف ــه دنب ــدان ب ــوار زن در و دی
می  بینــد. رشــتۀ افــکار رجــب بــا ورود بازپرس  هــا پــاره می  شــود. بازپرس  هــا از او می  پرســند کــه حزبــی اســت؟ 
ــد،  ــی کرده  ان ــه او را زندان ــا کســانی ک ــازی ب ــق نیســت، از رس لجب ــا وجــود آن کــه عضــو حــزب خل و رجــب، ب
ــدارد؛ چــون عضــو حــزب نیســت.  ــی ن ــش در حــزب، جواب ــورد رده و حقوق ــی در م ــت می  دهــد ول پاســخ مثب
رجــب را بعــد از کتــک  کاری بــه زنــدان دیگــری، زنــدان شــامره 3، منتقــل می  کننــد. در زنــدان جدیــد بــا تونیــا، 
پزشــک اهــل شــوروی کــه در شــربغان دســتگیر شده  اســت، هم  بنــد اســت. اتهــام او ایــن اســت کــه متخصــص 
ســالح  های شــیمیایی اســت و در کاربــرد ایــن ســالح در اســتان جوزجــان علیــه مــردم دســت داشته  اســت. تونیــا 
ــد  ــش می  اندیش ــود و هم  بندان ــت خ ــه رسنوش ــدارد. او ب ــول ن ــام را قب ــن اته ــت، ای ــی اس ــکی معمول ــه پزش ک
ــردم افغانســتان از حکومــت اســتبدادی و ســاخت  ــه آزادی م ــرای کمــک ب ــاه هســتند و ب ــان بی  گن ــه آن و اینک
ــیموویچ،  ــی ماکس ــی، الکس ــوروی و افغان ــان ش ــا زندانی ــب ب ــد، رج ــده  اند. روز بع ــی ش ــو زندان ــۀ ن ــک جامع ی
مــراد، احمدشــاه، یــوری باربانــوف، خیرمحمــد، توانعلــی، ایشــانقل، جمعــه و تــوره آشــنا می  شــود کــه یــا اهــل 
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شــوروی هســتند یــا بــه دلیــل عضویــت در حــزب خلــق افغانســتان زندانــی شــده  اند. زندانیــان، تــوره را جاســوس 
مجاهدیــن می  داننــد و در حضــور او ارسار خــود را منی  گوینــد. الکســی و خیرمحمــد کــه مغزهــای متفکــر 
گــروه زندانیــان هســتند رجــب را وارد نقشــه فــرار خــود می  کننــد و او را بــه عنــوان مریــض بــه بیــرون زنــدان 
می  فرســتند. رجــب، وقتــی بــاز می  گــردد، گــزارش قلعه  هــای اطــراف و فاصلــۀ زنــدان تــا آبــادی »چارقــالع« را بــه 
بقیــه می  دهــد. رجــب، شــب هــامن روز، تــوره را می  بینــد کــه وارد اتــاق تونیــا شــده و بــا او در حــال مجادلــه 
اســت و می  اندیشــد کــه تــوره خیــال بــدی نســبت بــه تونیــا دارد. بنابرایــن بــا تــوره درگیــر می  شــود و عــالوه بــر 
تــوره، دو زندانبــان دیگــر را نیــز می  کشــد و رسانجــام دســتگیر می  شــود و نقشــۀ فــرار زندانیــان، نــاکام می  مانــد. 
صبــح روز بعــد، زندانیــان را بــرای متاشــای مراســم اعــدام رجــب بــه بیــرون زنــدان می  برنــد. رجــب در هنــگام 
رفــن بــه ســوی چوبــۀ دار، ناگهــان بــه ســوی محافظانــش حملــه می  بــرد و آنهــا را می  کشــد. زندانیــان بــا دیــدن 
حرکــت رجــب، شــورش می  کننــد. رجــب و تعــدادی از زندانیــان هم  بنــدش، انبــار مهــامت را تــرصف می  کننــد و 
چــون می  داننــد کــه رسنوشــت شــان مــرگ اســت، قلعه  هــای اطــراف و انبــار مهــامت را منفجــر می  کننــد و خــود 
ــار مهــامت  ــان انفجــار انب نیــز کشــته می  شــوند؛ امــا یکــی از زندانیــان- کــه احتــامال ایشــانقل اســت و در جری

ــد. ــرای نویســنده روایــت می  کن ــدان و دره را ب ــرار می  شــود و داســتان آن زن ــه ف ــا شده  اســت- موفــق ب نابین

4-2-4 تحلیل منادین رمان حق خدا... 

اگرچــه ایــن رمــان، هامننــد برخــی دیگــر از داســتان  های ارغنــد در دهــۀ شــصت، در پیرنــگ، زاویــه دیــد و 
ــن  ــاد، از محاســن ای ــرد من ــا کارب ــادری، پیشــین، ص1۲3و1۲۴(، ام شــخصیت  پردازی ضعف  هــای مشــهود دارد)ق

اثــر اســت. نویســنده، بــا اســتفاده از منــاد، معنــای ایدئولوژیــک مــورد نظــر خــود را برجســته کرده  اســت. 

1-4-2-4 شخصیت  های منادین رمان حق خدا...

بازپرس  هــا: بازپرس  هایــی کــه فارســی منی  داننــد و یــک مرتجــم، حرفهــای رجــب را بــرای آنهــا بــه انگلیســی 
ــردازش نشــده  اند و حضــوری ســایه  وار  ــن دو شــخصیت، پ ــن هســتند. ای ــد، شــخصیت  هایی منادی ترجمــه می  کن
ــن شــواهد، بازپرس  هــا منــاد  ــه ای ــا توجــه ب ــده منی  شــود. ب ــا دی ــاری از آنه ــا گفت ــش ی ــی کن ــد؛ حت ــذرا دارن و گ
ــارۀ وابســتگی مجاهدیــن  حضــور امریــکا و غــرب در افغانســتان و بازگوکننــدۀ قضــاوت نویســندۀ داســتان درب

بــه آمریــکا اســت. 

2-4-2-4 نامهای منادین

ــارۀ  ــار منادیــن دارد و بیانگــر موضــع نویســنده در طــول رمــان درب ــام رمــان، ب حــق خدا،حــق همســایه: ن
حضــور ارتــش شــوروی در افغانســتان اســت. نویســنده، ایــن حضــور را نــه اشــغال یــا تجــاوز بیگانــه بــه کشــور، 

ــد. ــه افغانســتان می    دان ــزاری کشــور همســایه نســبت ب بلکــه کمــک و حق  گ

ارشار: نامــی بــود کــه در ادبیــات سیاســی طــرف  داران حــزب خلــق بــه مخالفیــن حکومــت داده شــده  بود 
تــا تضــاد حــزب خلــق و مخالفیــن را تضــاد »خیــر« و »رش« جلــوه دهنــد. در مقابــل، مردمانــی کــه از حکومــت 
ــد  ــد، مخالفــان حکومــت را »مجاهــد« می  نامیدن کمونیســتی و حضــور ارتــش شــوروی در کشــور ناراضــی بودن
کــه آن نــام نیــز بــار منادیــن داشــت و برگرفتــه از ارزش  هــای جهــاد در صــدر اســالم بــود. در ایــن رمــان، نام  هــا و 
ــا سیاســت حــزب خلــق بــه شــخصیت  های داســتان داده شده  اســت و بنابرایــن مجاهدیــن،  صفت  هــا مطابــق ب
ــر  ــو، الغ ــت  چهره، ترس ــی زش ــده  اند، همگ ــر ش ــان تصوی ــن رم ــه در ای ــور ک ــن، آن ط ــتند. مجاهدی »ارشار« هس
مردنــی و پول  پرســت هســتند و برخــی صــدای زنانــه   دارند)ارغنــد، 13۶۵، ص۲۵(. آنهــا مطیــع بیگانــگان پاکســتانی 
و امریکایــی هســتند و بــر رس پــول حارضنــد »شــهید« بدهند)هــامن، ص۲۴(. هــدف از ایــن نام  گــذاری و آوردن 
تصاویــر منفــی در رمــان، تطهیــر حــزب خلــق و هم  ســنگ کــردن وزن و وجهــۀ مجاهدیــن در برابــر حــزب خلــق، 

از نظــر ارتبــاط بــا بیگانــگان اســت. 
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رفیــق: واژه  ای رایــج بــا معنــای مثبــت ایدئولوژیــک در ادبیــات و منابــع سوسیالیســتی و کمونیســتی فارســی 
ــرد فــراوان ایــن  ــه دلیــل کارب ــد. ب ــام می  خواندن ــن ن ــه ای اســت. اعضــای حــزب خلــق افغانســتان، یکدیگــر را ب
واژه، اکنــون ارزش منادیــن آن کمرنــگ شده  اســت؛ امــا در ایــن داســتان، بخصــوص از دیــد رجــب، قهرمــان عامــی 

ــر ارزش منادیــن ایــن کلمــه تأکیــد شده  اســت.  و بی  ســواد داســتان، ب

3-4-2-4 اشیا و عنارص منادین: 

ــتانی در  ــذای پاکس ــن غ ــرصف ای ــخ و م ــت. طب ــتانی اس ــت پاکس ــذای ارزان  قیم ــی غ ــی: نوع دال و چپات
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــان، ب ــه رواج دارد. در رم ــر جامع ــت و فقی ــات فرودس ــان طبق ــرت در می ــتان، بیش افغانس
می  شــود کــه در زنــدان مجاهدیــن بــه زندانیــان، دال و چپاتــی داده می  شــود)هامن، ص3 و۲۵(. نویســنده، دال 
یــا غــذای پاکســتانی را در ایــن رمــان، بــه عنــوان منــاد حضــور تجاوزکارانــۀ پاکســتان در افغانســتان و وابســتگی 
مجاهدیــن بــه پاکســتانی  ها بــه کار برده  اســت. در مقابــل، رجــب کــه شــخصیت مثبــت داســتان و متامیــل بــه 
حــزب خلــق اســت، از دال متنفــر اســت و از روی اضطــرار آن را می  خــورد )هــامن، ص۹(. در افغانســتان، شــهرت 
ــان در افغانســتان، »دال  خــور« اســت و حتــی رهــربان  ــان جاهــالن و افــراد بدزب ــز پاکســتانی  ها در می تحقیرآمی
ــن واژه در ســخنان خــود اســتفاده  ــز از ای ــق افغانســتان، نی ــل نورمحمــد تره  کــی، رهــرب حــزب خل مغــروری مث
ــته   و  ــه داش ــز توج ــی نی ــن دال و چپات ــه منادی ــن وج ــه ای ــنده ب ــین، ص1۰1۰(. نویس ــگ، پیش می  کردند)فرهن

ــد. ــر کن ــا صفــت »دال  خــور« تحقی ــن را ب خواسته  اســت، مجاهدی

کنــرو امریکایــی: غــذای دیگــری کــه در هنــگام بازداشــت بــه پهلــوان رجــب، قهرمــان داســتان داده  شــد، 
کنــرو آمریکایــی اســت)ارغند، پیشــین، ص13(. مجاهــدی کــه نگهبــان رجــب اســت، بــا شــور و شــعف خاصــی 
کنــرو را تعــارف می  کنــد و بــا اشــاره بــه امریکایــی بــودن و بنابرایــن بــا کیفیــت بــودن آن، رجــب را دعــوت 
بــه خــوردن می  کنــد. ایــن کنــرو هــم منــاد حضــور امریــکا در افغانســتان و وابســتگی مجاهدیــن بــه امریــکا 

در ایــن داســتان اســت. 

دالــر و کلــدار: واحــد پــول امریــکا و پاکســتان. پیداســت کــه ایــن دو واژه بــه خــودی خــود منــاد نیســتند 
امــا کاربــرد خــاص آنهــا در ایــن رمــان، بــه آنهــا ارزش منادیــن داده  اســت. در ایــن رمــان، فرماندهــان مجاهدیــن 
در حــال رقابــت و جنــگ بــا یکدیگــر، بــرای بــه دســت آوردن ایــن دو شــیء، تصویــر می  شــوند)هامن، ص۲3(. 
ــان  ــرای بی ــزی ب ــون رم ــن را همچ ــان مجاهدی ــی( در می ــول افغان ــای پ ــه ج ــر و کلدار)ب ــنده، رواج دال نویس
وابســتگی و رسســپردگی مجاهدیــن افغانســتان بــه کشــورهای امریــکا و پاکســتان بــه کار برده  اســت. دلبســتگی 
ــم  ــا ه ــت آوردن آن، ب ــه دس ــرای ب ــد ب ــه حارضن ــت ک ــدی اس ــه ح ــدار ب ــه کل ــان ب ــد رم ــخصیت  های مجاه ش

ــگان بروند)هــامن، ص۲۴و۲۵(. ــزد بیگان ــرای داوری ن ــی ب ــد و حت ــدان برون ــد، زن ــد، شــهید بدهن بجنگن

5-2-4 ارتباط جامعه افغانستان و رمان 

ــاب  ــکاس و بازت ــال انع ــه دنب ــنده ب ــتی، نویس ــم سوسیالیس ــای رئالیس ــر رمان  ه ــد دیگ ــان، مانن ــن رم در ای
ــت  ــی نیس ــی و رازگونگ ــربی از پیچیدگ ــا، خ ــی مناده ــر از برخ ــت. رصف نظ ــتان اس ــت در داس ــتقیم واقعی مس
و مســائلی ماننــد جنــگ، نــربد میــان حــزب خلــق و مجاهدیــن، حضــور شــوروی و آمریــکا در افغانســتان و ... 
ــد، واقعیت  هــای جامعــۀ افغانســتان در دهــۀ  ــه بــربک ارغن ــان شده    اســت. البت ــه زبانــی ســاده و رسراســت بی ب
شــصت را از زاویــۀ دیــد فلســفی خاصــی روایــت می  کنــد و آن دیــد ایدئولوژیــک حــزب حاکــم بــه ماجراهــا و 
ــا  ــا انقالبــی، طــرف  دار حــزب حاکــم و »رفیــق« هســتند ی رویدادهــای افغانســتان اســت و مثــال شــخصیت  ها ی
طــرف    دار ارتجــاع و ضــد انقــالب و »دشــمن«. پیداســت کــه معیــار مثبــت و منفــی بــودن شــخصیت  ها چیســت. 
بــر همیــن اســاس اســت کــه نیروهــای متجــاوز شــوروی، رنــگ مثبــت دارنــد و مجاهدینــی کــه بــرای دفــاع از 

ــکا هســتند.  ــد، مــزدوران ابرقــدرت رقیــب شــوروی یعنــی آمری وطــن خــود می  جنگن

ــان رئالیســم سوسیالیســتی در  ــر رم ــد منونه  هــای برت ــز هامنن ــان نی ــن رم ــامع افغانســتان در ای ــۀ اجت صحن
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ــکا و اردوگاه  ــربی امری ــه ره ــم ب ــی اردوگاه امپریالیس ــی، یعن ــی جهان ــاد اصل ــای متض ــه، آوردگاه نیروه آن بره
نیروهــای سوسیالیســت بــه رهــربی شــوروی، اســت و ایــن تضادهــا و کشــمکش  ها در انتهــا بــه ســود نیروهــای 
حزبــی و انقالبــی )کمونیســت( بــه نوعــی ثبــات و آرامــش و پیــروزی می  رســد)بیژن1۶، پیشــین، ص1۹۲(. ایــن 
ــب و تحریــف واقعیت  هــا برده  اســت کــه مصــداق عمــدۀ  ــا مــرز قل ــه جهــان و جامعــه، نویســنده را ت ــگاه ب ن
آن، »دوســت« نامیــدن کشــور تجاوزگــر و »دشــمن« خوانــدن کســانی اســت کــه از رسزمیــن و خانــه و کاشــانۀ 

ــد.  ــاع می  کنن ــود دف خ

ــوژی  ــز ایدئول ــور از دهلی ــامع، در عب ــان و اجت ــای جه ــه واقعیت  ه ــت ک ــوان یاف ــی می  ت ــرت رمان کم  
ــته،  ــرات، ناخواس ــن تغیی ــو ای ــند؛ ول ــت نشده  باش ــر حال ــگ و تغیی ــر رن ــت، تغیی ــر ماهی ــار تغیی ــنده دچ نویس
ناآگاهانــه و پنهــان در الیه  هــای عمیــق   زبــان و معنــا صــورت گرفته  باشــد. امــا در رمــان رئالیســم سوسیالیســتی، 
ــتان  ــی داس ــه  ای از زیبایی  شناس ــه جنب ــکارا، ب ــه و آش ــد، آگاهان ــن فراین ــم، ای ــان می  بینی ــن رم ــه در ای ــان ک چن
ــی  ــارص داســتانی، قربان ــی رمــان و عن ــا حــدی کــه جنبه  هــای فن ــد می  شــود؛ ت ــر آن تأکی ــل شده  اســت و ب تبدی
بیــان مواضــع سیاســی حــزب یــا دولــت شده  اســت: »متــام رمان  هــای دهــۀ شــصت یــک وجــه مشــرتک دارنــد و 
آن اینکــه همــه... از نــوع ادبیــات تبلیغــی سوسیالیســتی یــا بــه قولــی ادبیــات رســمی شــمرده می  شــوند کــه در 
ــغ حــزب حاکــم و  ــه تبلی ــامل سیاســت شــده و ب ــا هــرن پای ــد. در آنه دهــۀ شــصت در افغانســتان رواج می  یابن
ــی ندارند«)محمــدی،  ــار اکــرا از تکنیک  هــای رمان  نویســی بهــرۀ چندان ــن آث ــه می  شــود. ای ــور پرداخت انقــالب ث

.)13۸۴
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ــن رمــان، ســالهای حضــور نیروهــای شــوروی در افغانســتان اســت. اشــغال  ــۀ تاریخــی رویدادهــای ای زمین
ــه مــدت ده  ــازان شــوروی در ۶ جــدی)دی( 13۵۸ آغازشــد)طنین، پیشــین، ص۲۹3( و ب افغانســتان توســط رسب
ــه زعــم  ــا ب ــای )ی ــام مــردم افغانســتان علیــه حکومــت حــزب خلــق، اندکــی بعــد از کودت ســال ادامه  یافــت. قی
خلقی  هــا، انقــالب( ۷ ثــور )اردیبهشــت( 13۵۷ آغــاز شــده  بود؛ امــا بــا اشــغال افغانســتان شــدت بیشــرتی یافــت. 
ــام  ــا قتل  ع ــل آغازشــد)هامن، ص۲۹۷( و ب ــز کاب ــداول در مرک ــۀ چن ــه از منطق تظاهــرات ســوم حــوت 13۵۸ -ک
ــامن،  ــدارس کابل)ه ــوز م ــرتان دانش  آم ــرات دخ ــز تظاه ــت- و نی ــان یاف ــزاره، پای ــیعیان ه ــوص ش ــردم، بخص م
ص۲۹۸( در ســال 13۵۹ بــه خوبــی موضــع مــردم افغانســتان در مقابــل حضــور نیروهــای اشــغال  گر شــوروی را 
ــه ارتــش شــوروی، از هــامن آغــاز حضــور آنهــا در افغانســتان،  در تاریــخ ثبــت کرده  اســت. مــردم افغانســتان ب
بــه چشــم دشــمن نــگاه کردنــد و ایــن نــگاه، رسبــازان شــوروی را تــا زمــان خــروج از افغانســتان، آزار داد. مــردم 
ــد و شــوروی را  ــا جنگیدن ــا آنه ــد و ب ــامان دادن ــش شــوروی س ــل ارت ــی تاریخــی را در مقاب افغانســتان، مقاومت

مجبــور بــه خــروج از افغانســتان کردنــد.

رویدادهــای رمــان حــق خدا،حــق همســایه، در زمینــۀ تاریخــی ســالهای حضــور ارتش شــوروی در افغانســتان 
رخ می  دهــد امــا نویســنده، کوشــش کرده  اســت تــا تصویــری دوســتانه و صمیامنــه از روابــط ارتــش شــوروی و 
ــا  ــتند. تونی ــتان هس ــان داس ــد قهرم ــی هم  بن ــه زندان ــوری س ــی و ی ــا، الکس ــد. تونی ــه کن ــتان ارائ ــردم افغانس م
پزشــک اســت، الکســی مهنــدس نفــت و یــوری هــم افــر ارتــش شــوروی اســت. چهــرۀ ایــن ســه زندانــی، بســیار 
ــاره حضــور ارتــش شــوروی در افغانســتان،  ــدگاه حــزب خلــق و حکومــت خلقــی درب ــا دی مثبــت و متناســب ب
ــی  ــزان همخوان ــم می ــان و فه ــن رم ــه در ای ــر جامع ــکاس تصوی ــی انع ــرای درک چگونگ ــت. ب ــیم شده  اس ترس
ســاختارهای اجتــامع بــا ســاختارهای داســتانی رمــان، بــه بررســی دو عنــرص داســتانی شــخصیت  پردازی و 

درومنایــه می  پردازیــم.

Bezhan,Faridullah - 1۶
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الف. شخصیت  پردازی

ــار بــربک  ــد از مهم  تریــن ضعف  هــای آث ــه دی پیرنــگ ضعیــف، عــدم پــردازش شــخصیت  ها و نادرســتی زاوی
ارغنــد در دهــۀ شــصت برشــمرده شده  اســت)قادری، پیشــین، ص1۲3 و 1۲۴(. از نظــر تکنیکــی، رمان  هــای ارغنــد 
ــد.  ــی دارن ــد و شــخصیت  پردازی، ضعف  های ــه دی ــگ، زاوی ــد. رمان  هــای او در پیرن ــرار ندارن ــی ق در ســطح باالی
حــوادث، در رمان  هــای ارغنــد، معمــوال اتفاقــی و مطابــق میــل نویســنده، پیــش می  آینــد؛ نــه بــر اســاس پیرنــگ 
و رابطــه علــت و معلولــی طبیعــی. چنیــن اســت کــه آغــاز بیشــرت داســتان  های ارغنــد بــا یــک حادثــه اســت کــه 
شــخصیتی در آن درگیــر اســت و ســپس، حادثــه  ای یــا حوادثــی دیگــر بــه میــان می  آیــد و نقــش محــوری می  یابــد 
ــازه  ــخصیت  های ت ــدن ش ــا واردش ــوال ب ــرد. »معم ــرار می  گی ــعاع ق ــر، تحت  الش ــخصیت درگی ــه   و ش و آن حادث
ــی در شــوراب و رجــب در حــق  ــد عل ــه فراموشــی ســپرده می  شــوند؛ هامنن ــی ب ــه رمــان، شــخصیت  های اصل ب
خدا،حــق همســایه«)محمدی، 13۸۴(. رمــان حــق خــدا، حــق همســایه نیــز از نقص  هــای عمومــی کارهــای ارغنــد 
ــه دســتگیری رجــب توســط  ــال توجی ــه ضعــف در شــخصیت  پردازی- مــربّا نیســت. مث در دهــۀ شــصت- از جمل
ــد؛  ــر منی  رس ــه نظ ــر ب ــت، باورپذی ــدی اس ــوادث بع ــوع ح ــی وق ــت زیربنای ــه عل ــالمی ک ــت اس ــای جمعی اعض
ــه  ــدون هیچ  گون ــم، ب ــم و مارکسیس ــمت سوسیالیس ــه س ــواد ب ــب بی  س ــوان رج ــش پهل ــت گرای ــور اس همین  ط
ــوروی.  ــان ش ــا زندانی ــدروزه ب ــا چن ــاعته ی ــینی چندس ــدان و هم  نش ــی در زن ــالت درون ــا تأم ــا ب ــه و رصف مطالع
نویســنده، آنقــدر مشــتاق رســاندن رجــب بــه نــزد زندانیــان شــوروی و گــره  زدن رسنوشــت آنهــا بــه یکدیگــر اســت 
کــه یــادش مــی  رود بنیان  هــای علّــی ماجــرا را واقعگرایانــه و طبیعــی منایــش دهــد و جنبه  هــا و زمینه  هایــی در 

شــخصیت افــراد بــرای رسنوشــتی کــه قــرار اســت بــرای آنــان رخ دهــد، بیافرینــد. 

ــوروی  ــا ش ــتان ی ــه افغانس ــی از جامع ــدۀ بخش ــا مناین ــدام از آنه ــک و هرک ــان، تیپی ــن رم ــخصیت  های ای ش
هســتند؛ در میــان آنهــا، پهلــوان، کشــاورز، خــادم زیارتــگاه روضــه مبارکــۀ مزاررشیــف، رسبــاز، پزشــک، مهنــدس 
و... دیــده می  شــوند و مجموعــاً بیان  کننــدۀ پیــام نویســندۀ رمــان هســتند. ایــن شــخصیتها، ســطحی و کم  عمــق 
هســتند و بــه جــز رجــب، هیــچ تحــول و تغییــر درونــی در دیگــر شــخصیت  ها رخ منی  دهــد. موضــع نویســنده 
ــک  ــط ی ــر شــخصیت اهــل شــوروی، فق ــورا آشــکار می  شــود: اوالً از ســه نف ــگام بررســی شــخصیت  ها ف در هن
ــازان شــوروی در  ــه او هــم در فــرازی از رمــان، هــدف از حضــور رسب ــاز اســت کــه البت نفــر، یعنــی یــوری رسب
ــن  ــی، هرســه بهرتی ــن ســه زندان ــاً ای ــداد می  کند)ارغند،پیشــین،ص۶۷(. ثانی ــح« قلم ــاع از صل افغانســتان را »دف
صفــات انســانی را دارا هســتند و هیــچ لکــۀ ســیاهی در کارنامۀ  شــان دیــده منی  شــود؛ بخصــوص تونیــا کــه زنــی 
مهربــان اســت و بــا توجــه بــه حرفــه  اش- کــه پزشــکی اســت- بــه همــه رســیدگی می  کنــد و قهرمــان داســتان، 
رجــب، را بــرادر می  خواند)هــامن، ص۵1 و۵۴(. در پایــان داســتان نیــز هــر ســه تبعــۀ شــوروی، در کنــار قهرمــان 
ــزت  ــس آزادی و ع ــای تندی ــر پ ــد در »زی ــف می  کن ــنده توصی ــه نویس ــان ک ــا چن ــوند ی ــته می  ش ــتان کش داس

ــه جــان دادند«)هــامن، ص1۲۴(. همســایگی قهرمانان

ــف  ــدازان مزاررشی ــان و چاپ  ان ــام دارد، از پهلوان ــه رجــب ن ــان ک ــت و وطن  پرســت رم ــان مثب رجــب: قهرم
ــن( دســتگیر و  ــوان رجــب توســط دســته  ای از ارشار )مجاهدی ــی رشوع می  شــود کــه پهل اســت. داســتان از جای
بــه پایــگاه آنــان منتقــل شده  اســت. او متهــم بــه عضویــت در حــزب خلــق شده  اســت. وی در زنــدان، در نتیجــۀ 
ــۀ  ــود و در نقش ــل می  ش ــم متامی ــوروی و مارکسیس ــق، ش ــزب خل ــه ح ــود ب ــی خ ــدان حزب ــا هم  بن ــارشت ب مع
آنــان بــرای فــرار از زنــدان مشــارکت می  کنــد. نقشــه فــرار در اثــر حــرکات تصادفــی و پیش  بینــی نشــدۀ رجــب، 

ــه و حامســی کشــته می  شــوند.  ــه شــکلی قهرمانان شکســت می  خــورد و رجــب و دوســتانش ب

ــد. نویســنده نیــز هیــچ  پهلــوان رجــب، بی  ســواد اســت و از حــزب خلــق و اندیشــه  های آن چیــزی منی  دان
ــان حدس  هــای رجــب در  ــه بی ــد و تنهــا ب کوششــی در جهــت ایضــاح علــت دســتگیری قهرمــان داســتان منی  کن
ــه نویســنده، از  ــی ک ــن داســتان، ضعف  هــای بســیار دارد و ســیر حوادث ــگ ای ــردازد. اصــوال پیرن ــاره می  پ ــن ب ای
پیــش تعییــن کرده  اســت، داســتان را پیــش می  بــرد تــا پیــام مــورد نظــر نویســنده، در انتهــای داســتان بیــان شــود. 
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ــر  ــم نقــش شــخصیت   قهرمــان داســتان، رجــب، در داســتان بســیار کم  رنــگ ت نتیجــه ایــن می  شــود کــه می  بینی
از حــوادث تصادفــی اســت و بــه همیــن علــت، نــه تحــول درونــی رجــب از حالــت فــردی خنثــی و بی  موضــع 
بــه فــردی سیاســی و دارای موضــع مشــخص، باورپذیــر اســت و نــه رفتــار و اعــامل قهرمانانــه و حامســی او در 

ــق.  جهــت آرمان  هــای حــزب خل

ــان اســت کــه بــه  ــا: پزشــک زن اهــل شــوروی و تنهــا شــخصیت زن داســتان اســت. وی پزشــکی مهرب تونی
هم  بندانــش رســیدگی می  کنــد و قهرمــان داســتان، رجــب، را بــرادر می  خواند)هــامن، ص۵1و۵۴(. تونیــا در 
جریــان حملــۀ مجاهدیــن بــه بیامرســتان محــل کارش، در شــربغان، در حالــی کــه شــاهد کشته  شــدن بیامرانــش 
بوده  اســت، دســتگیر و بــه زنــدان شــامره 3 منتقــل می  شــود)هامن، ص۴1(. در زنــدان، بازپرس  هــا از وی 
می  خواهنــد اعــرتاف کنــد کــه متخصــص ســالح شــیمیایی اســت؛ امــا او اعــرتاف منی  کنــد و بــه همیــن دلیــل در 
زنــدان می  مانــد و عاقبــت در کنــار رجــب، کشــته می  شــود. خواننــده پــس از آشــنایی بــا تونیــا انتظــار دارد کــه او 
در رسنوشــت رجــب و ســاختار اصلــی رمــان، نقــش داشــته باشــد امــا چنیــن نیســت. تونیــا بیشــرت بــه ایــن دلیــل 
وارد داســتان شــده تــا نویســنده نشــان دهــد کــه شــوروی، فقــط رسبــاز بــه افغانســتان نفرستاده  اســت و پزشــکان 
آن کشــور دوســت نیــز در افغانســتان هســتند و بــه مــردم خدمــت می  کننــد و حــق همســایگی را ادا می  مناینــد. 
یعنــی رضورت انتقــال پیــام، تونیــا را وارد داســتان کــرده، نــه ســاختار روایــی رمــان. تدبیــر نویســنده بــرای رفــع 
ایــن نقیصــه، یکــی دو حادثــه تصادفــی اســت: تونیــا در حیــاط زنــدان، رجــب را بــا عنــوان بــرادر صــدا می  زنــد 
ــرار  ــان آن دو برق ــرادری می ــر و ب ــت خواه ــان محب ــه ناگه ــد ک ــر می  کن ــب اث ــان در دل رج ــه چن ــن حادث و ای
می  شــود. همیــن محبــت، در حادثــه تصادفــی بعــدی، تونیــا را رس راه رسنوشــت رجــب قــرار می  دهــد. رجــب، 
نیمه  شــبی، می  بینــد کــه تــوره وارد اتــاق تونیــا شــده و قصــد بــدی نســبت بــه او دارد. پــس بــدون تصمیــم قبلــی، 
ــت  ــود. پیداس ــان می  ش ــان رم ــی پای ــای حامس ــاز رویداده ــی، زمینه  س ــه تصادف ــن حادث ــد و ای ــوره را می  کش ت
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــا منی  کن ــی شــخصیت تونی ــری و واقع  منای ــه باورپذی ــی ب ــن ترفندهــا کمــک چندان ــه ای ک
پیــام محبــت همســایگی شــوروی و افغانســتان کــه قــرار اســت از طریــق کشته  شــدن تونیــا در کنــار رجــب، بــه 
خواننــده منتقــل شــود، جــدی و قابــل قبــول بــه نظــر منی  رســد؛ حتــی اگــر خواننــدۀ داســتان اصــال واقعیت  هــای 
ــن  ــه ای ــی کــه ب ــه افغانســتان و رنج  های ــد و از تجــاوز ابرقــدرت همســایه ب ــۀ افغانســتان را ندان تاریخــی صحن

ــد. ــرب باش ــت، بی  خ ــل کرده  اس ــور تحمی کش

موســی  خان و طوطی  خــان: دو فرمانــدۀ مجاهدیــن هســتند کــه بــر رس پــول نــزاع می  کنند)هــامن، ص۲۵-۲۲(. 
ضعــف نویســنده در پرداخــت ایــن دو شــخصیت نیــز آشــکار اســت. مــا فقــط نــام آنهــا را می  دانیــم و توصیفــی 
کوتــاه از چهــرۀ زشــت آنهــا در دســت داریــم. ایــن دو نفــر، باهــم وارد صحنــۀ داســتان می  شــوند و بــا هــم بیــرون 
ــل زندانی  شــدن موســی  خان و  ــر اســت. دلی ــز در حــد صف ــی نی ــاختار روای ــا در س ــرد آنه ــش و کارک ــد. نق می  رون
طوطی  خــان، نــزاع بــر رس پــول اســت. نــزاع آنهــا در زنــدان نیــز ادامــه دارد و در انتهــا یکدیگــر را تهدیــد می  کننــد که 
نــزد »مســرت« حقیقــت را معلــوم خواهندکرد)هــامن، ص۲۵(. گفتنــی اســت کــه »زشــت  منایی« چهــرۀ مجاهدیــن )که 
در ایــن رمــان، ارشار نامیــده می  شــوند( در ایــن رمــان، بســیار رصیــح و آشــکار و برخاســته از موضــع ایدئولوژیــک 
نویســنده اســت؛ بــه گونــه  ای کــه مجاهدیــن یــا الغــر و مردنی  اند)هــامن، ص۴ و۵( یــا چــاق و بی  ریخــت هســتند 

و بینی شــان شــبیه پرنــدگان اســت)هامن،ص۲۲( و یــا دســت کــم سیاه  ســوخته هســتند)هامن،ص۲1(.

الکســی: ایــن شــخصیت، یــک مهنــدس نفــت اســت)هامن، ص۵1( و همــراه بــا تونیــا، در شــربغان دســتگیر و 
بــه زنــدان شــامره 3 منتقــل شده  اســت. ســیامی ایــن شــخصیت نیــز ماننــد دیگــر حزبی  هــای ایــن رمــان، بســیار 
مثبــت ترســیم شده  اســت؛ او مربــی ورزش زندانی  هاســت؛ بدنــی ورزیــده دارد، خوش  فکــر و طــراح نقشــۀ فــرار 
ــاس گــرم خــود را  ــان اســت و در یکــی از صحنه  هــای رمــان، لب ــر بســیار مهرب ــان اســت و از همــه مهم  ت زندانی
بــه زندانــی افغــان- کــه از رسمــا می  لــرزد- می  دهــد. گفتــار و رفتــار ایــن شــخصیت نیــز در جهــت ایدئولــوژی 
و درومنایــه حاکــم بــر داســتان، مبنــی بــر ارائــۀ چهــرۀ مثبــت از نظامیــان و متخصصــان شــوروی در افغانســتان 

اســت. الکســی نیــز در پایــان داســتان، در کنــار رجــب و دیگــر افغانهــای زندانــی، کشــته می  شــود.
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تــوره : نــام جاســوس مجاهدیــن در زنــدان شــامره 3 »تــوره« اســت. تــوره از جملــه القابــی اســت کــه بیشــرت 
ــذاری، قضــاوت خــود را  ــن نام گ ــا ای ــج اســت و نویســنده ب ــامع رای ــن اجت ــات پایی ــکاران و طبق ــان خالف در می

دربــارۀ خاســتگاه اجتامعــی صاحــب نــام، بــه عنــوان شــخصیت تیپیــک مجاهدیــن، بازگــو می  کنــد.

ب - درومنایه  ها

نویســنده بــا انتخــاب عنــوان » حــق خــدا، حــق همســایه« بــرای ایــن رمــان، خواننــده را بــه ســمت درومنایــۀ 
رمــان، راهنامیــی می  کنــد. البتــه وقتــی متوجــه ارتبــاط عنــوان بــا حــوادث رمــان و شــخصیت  های آن می  شــویم، 
کــه داســتان را تــا آخــر خوانده  باشــیم. خــط ســیر اصلــی روایــت، رسنوشــت رجــب، قهرمــان داســتان، اســت؛ امــا 
ــدان شــامره 3 و کشته  شــدن  ــازان و متخصصــان شــوروی در زن ــا رسنوشــت رسب ــن رسنوشــت ب ــره خــوردن ای گ
آنهــا در کنــار یکدیگــر، حامــل معنــای اصلــی داســتان اســت. بــا ایــن توصیــف، شــاید بتــوان درومنایــۀ ایــن رمــان 
ــر انســان اســت و شــوروی،  ــد حــق خــدا ب ــر همســایه، هامنن ــان کــرد: حــق همســایه ب را در ایــن جمــالت، بی
ــه افغانســتان، بــرای حفاظــت مــردم و آبادانــی ایــن کشــور، در  ــازان و متخصصــان خــود ب ــا گســیل  کردن رسب ب
واقــع حــق همســایگی را بجــا آورده  اســت! درون  مایــۀ ایــن رمــان، ســتایش از ارتــش شــوروی اســت؛ ارتشــی کــه 
بیشــرت شــامل پزشــکان و مهندســانی چــون تونیــا و الکســی اســت و مــردم عامــی و ســاده و بی  ســواد افغانســتان 
همچــون رجــب، قهرمــان مثبــت داســتان، حق  گــزار ایــن اقــدام خیرخواهانــۀ شــوروی هســتند و آن را می  فهمنــد 

و تنهــا مــزدوران آمریــکا و پاکســتان، مخالــف رسبــازان آبادگــر شــوروی هســتند.

واضــح اســت کــه رمــان، بــرای خوشــامد یــا بــه ســفارش دولــت وابســته بــه شــوروی نوشته  شــده و هــدف 
تبلیغاتــی مشــخصی دارد. تاریــخ، حملــۀ تجاوزکارانــۀ ارتــش شــوروی و کشــتار و مببــاران پیاپــی در طــی ســالهای 

حضــور ایــن ارتــش متجــاوز را ثبــت کرده  اســت و نیــازی بــه اســناد نیســت.

2-5-2-4 تأثیر رمان در جامعه

ارغنــد یکــی از نویســندگان رسشــناس دهــۀ شــصت و از نویســندگان پــرکار تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان 
ــه داستان  نویســی افغانســتان در دهــۀ شــصت  ــی ب ــورخ ادب ــد م ــه از دی ــد. پژوهشــگرانی ک ــه حســاب می  آی ب
ــن  ــی ای ــول داستان  نویس ــاخص   تح ــراد ش ــی از اف ــد را یک ــربک ارغن ــتثنا ب ــدون اس ــد، ب ــد از آن پرداخته  ان و بع
کشــور دانســته و بــه آثــار او نــگاه ویــژه، چــه مثبــت و چــه منفــی، داشــته   و برخــی داســتان  های او را نقــد و 
ــی)محمدی،  ــگ داستان  نویس ــاب فرهن ــدی در دو کت ــین محم ــد از حس ــا بای ــان آنه ــه از می ــد ک ــی کرده  ان بررس
13۸۵،ص3۰( و تاریــخ تحلیلــی داستان  نویســی افغانســتان، حمیــرا قــادری در کتــاب رونــد داستان  نویســی 
در افغانســتان)قادری، پیشــین، ص1۲۲ و1۲3و3۰۹( و سیداســحاق شــجاعی در کتــاب میــراث شــهرزاد در 

ــرد.  ــاد ک ــین،ص1۵۹(، ی ــجاعی، پیش افغانستان)ش

بــا وجــود جایــگاه ویــژۀ ارغنــد در داستان  نویســی و رمان  نویســی افغانســتان بــه عنــوان رسحلقــۀ 
نویســندگان جریــان رئالیســم سوسیالیســتی در دهــۀ شــصت، تعــداد نقــد و تحلیــل دربــارۀ آثــار او محــدود اســت 
و آثــار دهــۀ شــصت او نیــز نایــاب هســتند. ریشــه و دلیــل ایــن وضعیــت را شــاید بتــوان در ناخرســندی عمومــی 
مــردم افغانســتان از حکومــت خلقــی و جلوه  هــای فرهنگــی و اجتامعــی آن و نیــز رویگردانــی خــود نویســنده 

ــش در دهــۀ شــصت جســتجوکرد.  از مرام  هــا و روش  هــای خوی

ــرار  ــد و بررســی ق ــورد نق ــه صــورت مســتقل، م ــد چــاپ نشــده و ب ــان حــق خدا،حــق همســایه تجدی رم
نگرفته  اســت. بــا توجــه بــه نابــودی آرشــیوها در اثــر جنگ  هــای طوالنــی داخلــی در افغانســتان و عــدم دسرتســی 
بــه روزنامه  هــا و نرشیــات دهــۀ شــصت در روزگار کنونــی، قضــاوت دربــارۀ تأثیــر ایــن رمــان در زمــان انتشــار 
ــخ داستان  نویســی و  ــذار در تاری ــد نویســنده  ای تأثیرگ ــه ارغن ــد گفــت ک ــز دشــوار اســت. در مجمــوع بای آن نی
رمان  نویســی افغانســتان اســت و آثــار وی احتــامال در میــان نویســندگان و اهــل فرهنــگ کشــور، از دهــۀ شــصت 
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تاکنــون، مــورد توجــه بوده  اســت امــا بــه دلیــل عــدم دسرتســی بــه منابــع متقــن، منی  تــوان از میــزان واقعــی و 
صحیــح تأثیــر او بــر طبقــات و قرشهــای مختلــف جامعــه، ســخن گفــت.

6-2-4 تحلیل جهان  نگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده

نویســنده  ای کــه در قالــب جریــان رئالیســم سوسیالیســتی می  نویســد، از بیــان آشــکار موضــع سیاســی خــود 
ابایــی نــدارد و اتفاقــا نــام »رئالیســم سوسیالیســتی« دال بــر موضع  منــدی سیاســی اســت. بــربک ارغنــد نیــز در 
دنیــای داســتان  ها و رمان  هــای خــود، بــه روش  هــای مختلــف، از موضــع سیاســت رســمی حــزب خلــق افغانســتان 
ــا  ــه واقع ــم ک ــا منی  دانی ــده شده  اســت؛ ام ــل، نویســندۀ رســمی خوان ــن دلی ــه همی ســخن گفته  اســت و اصــال ب
ــتان  ــل افغانس ــده در داخ ــای چاپ  ش ــام رمان  ه ــه مت ــر. البت ــا خی ــت ی ــتان بوده  اس ــق افغانس ــزب خل ــو ح عض
در دهــۀ شــصت، ایــن وجــه مشــرتک را دارنــد و آن اینکــه از نــوع ادبیــات تبلیغــی سوسیالیســتی یــا بــه قولــی 
ادبیــات رســمی شــمرده می  شــوند. داســتان بلنــد تبلیغــی پیراهــن ارغوانی)بلــخ، بی  تــا( از عنایت  اللــه پویــان... 
ــی)13۶۵( از ســامل ســایق و  ــرت، دشــت  های طوفان ــی)13۶۵( از ســخی غی ــان گورک رمان  هــای گردش  هــای خیاب
تــالش )13۶۷( از حســین فخــری نیــز، تجربه  هایــی از ایــن دســت هســتند: »در آنهــا هــرن پایــامل سیاســت شــده 

و بــه تبلیــغ حــزب حاکــم و انقــالب ثــور پرداختــه می  شــود«)محمدی، 13۸۴(. 

جدول 4-2 الگو و خالصۀ نقد رمان حق خدا،حق همسایه)1365(

رشحمشخصات رمان

ی
رف

مع

ان
ــی رم ــه دولت ــایه، کمیت ــق همس ــق خدا،ح ــربک، ح ــی: ارغند،ب ــخصات کتابشناس مش

طبــع و نــرش، کابــل،13۶۵. ایــن رمــان، هامننــد دیگــر رمانهــای جریــان رئالیســم 
سوسیالیســتی در دهــۀ شــصت، رمانــی تبلیغاتــی بــرای توجیــه حضــور ارتــش رسخ 

شــوروی در افغانســتان اســت.
ده

سن
وی

بــربک ارغنــد در ســال 13۲۵ در کابــل بــه دنیــا آمــد. در ســال13۵۸ از بلغارســتان ن
دکــرتای روزنامــه نــگاری گرفــت. در دهــه شــصت بــه عنــوان یکــی از پرکارتریــن 
ــزب د.خ.ا  ــرای ح ــغ ب ــد و بیشــرت بــه تبلی ــهور ش ــه، مش ــن ده ــندگان ای نویس
ــه داســتان دفرتچــۀ رسخ)13۶3(، دشــت  ــار او اســت: مجموع می پرداخــت. از آث
خدا،حــق  رسخ)13۶۴(؛حــق  راه  رمانهــای  و   )13۶۹( مرجــان  الــوان)13۶۵(، 

همســایه)13۶۵(، شــوراب)13۶۶(.

خالصه رمان

پهلــوان رجــب، کــه در مزاررشیــف توســط مجاهدیــن دســتگیر شده  اســت، 
ــا افــران شــوروی و اعضــای  ــدان شــامره 3 منتقــل و ب ــه زن بعــد از بازپرســی، ب
حــزب خلــق افغانســتان، هم  بنــد می  شــود. رجــب بــه تدریــج بــا آنهــا دوســت و 
ــا کشــته می  شــود  ــار آنه ــدان در کن ــرار از زن ــان ف ــده می  شــود و در جری هم  عقی
امــا قبــل از مــرگ، انبــار مهــامت مجاهدیــن در کنــار زنــدان را منفجــر می  کنــد.

تحلیل منادین
 حضــور شــخصیت  های منادیــن) ماننــد بازپرس  هــا(، نام  هــای منادیــن) ماننــد 
ارشار( و اشــیا و عنــارص منادین)ماننــد دال و چپاتــی و کنــرو امریکایــی( در ایــن 

رمــان بررســی و تحلیــل شــد.
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ان
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و 
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مع
جا

ط 
تبا

ار

ان
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 د

عه
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 ج
ب

زتا
با

شــخصیت 
زی ا پــرد

قهرمــان رمــان، یــک چاپ  انــداز روســتایی و بی  ســواد اســت کــه در انتهــا حامســه 
می  افرینــد و بــه یــک حزبــی دوآتشــه تبدیــل می  شــود. چهــرۀ خلقی  هــا و 

ــی ترســیم شد  ه  اســت. ــن، منف ــرۀ مجاهدی ــت و چه ــازان شــوروی، مثب رسب

درومنایه ها
ــق افغانســتان و کشــور شــوروی، همســایگانی متحــد  جمهــوری دموکراتیــک خل
و دوســت هســتند و ارتــش رسخ، بــرای آبادانــی و توســعه و خدمــت بــه مــردم 

ــد.  ــن کشــور آمده  ان ــه ای محــروم افغانســتان ب

در  رمــان  تأثیــر 
معــه جا

ــۀ  ــتان در ده ــات افغانس ــه نرشی ــا ک ــده و از آنج ــاپ نش ــد چ ــان تجدی ــن رم ای
ــا  ــارۀ چگونگــی برخــورد منتقــدان ب ــوان درب ــاب اســت، منی  ت شــصت، اکنــون نای

ایــن رمــان ســخن گفــت.

جهان  نگــری  تحلیــل 
ه یســند نو

ــار خــود  ارغنــد، موضــع سیاســی و دیــدگاه اجتامعــی خــود را بــه روشــنی در آث
ــتان  ــق افغانس ــزب خل ــو ح ــه عض ــت ک ــن نیس ــه روش ــت و اگرچ ــان کرده  اس بی
بوده  اســت یــا نــه؛ امــا در آثــار خــود، مبلــغ ایدئولــوژی و اهــداف رســمی حــزب 

خلــق اســت.

در رمــان حــق خدا،حــق همســایه، افغانســتان و در تعبیــر کالن    تــر، جهــان ذهنــی نویســنده، صحنــۀ تضــاد 
ــی  ــادی و عام ــردم ع ــم(، م ــر )اردوگاه سوسیالیس ــرف خی ــت. در ط ــم اس ــم و امپریالیس ــر و رش، سوسیالیس خی
افغانســتان بــه رهــربی حــزب خلــق ایســتاده  اند و همســایۀ مهربانــی بــه نــام اتحــاد شــوروی بــرای اســتقرار صلــح 
و امنیــت و آبادانــی کشــور بــه آنــان کمــک می  کنــد و حــق همســایگی را بــه جــا مــی  آورد. در طــرف رش )بــه 
ــه فرماندهــی پاکســتان و  ــا داده شده  اســت، ب ــه آنه ــام ارشار ب ــن حکومــت کــه ن ــز، مخالفی زعــم نویســنده( نی
کمــک امریــکا و غــرب بــرای آزار و اذیــت مــردم و تخریــب کشــور تــالش می  کننــد. ایــن تضــاد، در پایــان داســتان، 

ــا نابــودی یکــی از پایگاه  هــای بــزرگ ارشار پایــان می  یابــد.  بــه نفــع حــزب خلــق و ب

ــز هســت، کشته  شــدن حزبی  هــای افغــان،  ــوان داســتان نی ــا عن ــه در رابطــه ب ــر، ک ــدی مهم  ت ــه پایان  بن البت
رسبــازان شــوروی و مــردم عــادی افغانســتان در کنــار یکدیگــر و بــرای یــک هــدف اســت؛ هدفــی کــه نویســنده 
ــر  ــود آبادت ــرار ب ــه ق ــد و افغانســتانی را ک ــرای آن جنگیدن ــق افغانســتان، ســالها ب و هم  فکــران او در حــزب خل

ــد.  ــگ  زده و اشغال  شــده درآوردن ــه، جن ــه صــورت کشــوری نیمه  مخروب ــد، ب کنن

7-2-4 نتیجه  گیری

رمــان حــق خــدا، حــق همســایه، در چارچــوب ایدئولــوژی حــزب خلــق افغانســتان نوشــته   شده  اســت. فــارغ 
ــه اشــغال افغانســتان توســط  ــرای توجی ــاکام ب از ضعف  هــای آشــکار در عنــارص داســتانی، ایــن رمــان، تالشــی ن
ــا کمــک غربی  هــا بــه  ارتــش رسخ شــوروی اســت. نویســنده از یــک ســو، ورود ارتــش رسخ بــه افغانســتان را ب
مجاهدیــن مقایســه می  کنــد تــا بگویــد کــه دو طــرف درگیــر در صحنــۀ جهــاد افغانســتان، از نظــر وابســتگی بــه 
بیگانــگان، تفاوتــی ندارنــد و از ســوی دیگــر، بــا ترســیم چهــره  ای موجــه و نوع  دوســت) پزشــک و مهنــدس( از 
ــا آمــدن ارتــش  ــا مــردم عــادی افغانســتان، کوشــش می  کنــد ت ــان ب ــازان شــوروی و دوســتی و صمیمیــت آن رسب
شــوروی بــه افغانســتان را اقــدام نیــک همســایه )شــوروی( بــرای ادا کــردن حــق همســایگی بــه همســایۀ فقیــر 

و درگیــر جنــگ )افغانســتان( جلــوه دهــد. 
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3-4 شوکران در ساتگین رسخ)حسین فخری،1378(

1-3-4 معرفی رمان شوکران در...:

ــتان  ــاور پاکس ــخه در پیش ــامرگان 1۰۰۰نس ــه و ش ــاتگین رسخ )13۷۸(، در ۴۲۵ صفح ــوکران در س ــان ش رم
ــک پزشــک آواره  ــی اســت و راوی آن ی ــرای سیاســی- اجتامع ــان واقعگ ــک رم ــان ی ــن رم ــرش شده  اســت. ای منت
اســت کــه در غربــت پاکســتان بــه تأمــل دربــارۀ گذشــته می  پــردازد و زندگــی سیاســی خــود را روایــت می  کنــد 
و در ســیر ایــن روایــت، کوشــش می  کنــد جــواب برخــی ســؤالهای خــود را دربــارۀ رسنوشــت کشــور، دوســتانش 
و خــودش بیابــد. حســین فخــری ایــن رمــان را در دورانــی نوشــت کــه بــه پختگــی فکــری و سیاســی رســیده و 
ــت  ــه روای ــا ب ــن تجربه  ه ــتفاده از همی ــا اس ــته  بود و ب ــت رس گذاش ــی را پش ــت در داستان  نویس ــالها مامرس س
رسنوشــت فاجعه  بــار نســلی از جوانــان تحصیل  کــردۀ افغانســتان و انتخاب  هــا و تردیدهــا و شکســت  های آنــان، 
طــی دوره  ای پرحادثــه از تاریــخ معــارص افغانســتان می  پــردازد. ایــن رمــان واقعگــرا از زاویــۀ   دیــد اول  شــخص بــه 
روایــت رویدادهــا می  پــردازد. راوی در برخــی از رویدادهــا راوی رشکت  کننــده اســت و در بســیاری از صحنه  هــا 

ــز ناظــری بی  طــرف اســت.  نی

بســرت تاریخــی وقایــع رمــان، از ســقوط ســلطنت در 13۵۲ تــا ســقوط کمونیســت  ها در ســال 13۷1 را در بــر 
می  گیــرد. از آنجــا کــه راوی، عضــو حــزب خلــق افغانســتان اســت؛ ایــن کتــاب، نوعــی تحلیــل و بررســی حــزب 
خلــق از درون نیــز هســت. فخــری تجربــۀ همــکاری بــا دولــت افغانســتان را در دهــۀ شــصت و هفتــاد داشــته و 
جناح  هــای سیاســی حاکــم در دورۀ کمونیســت  ها را بــه خوبــی می  شناســد. ایــن شــناخت موجــب شده  اســت تــا 
خواننــده از دریچــۀ ایــن رمــان و حوادثــی کــه بــر مختــار، راوی داســتان- یــا بــر دوســتان و اطرافیانــی کــه مختــار 
ناظــر رسنوشــت آنــان اســت- می  گــذرد، بــا تصویــری متفــاوت از تحــوالت صحنــۀ افغانســتان طــی ســالهای دهــۀ 

پنجــاه و شــصت شمســی روبــرو گــردد. 

ایــن رمــان، داســتان تولــد و فروپاشــی اندیشــه و ســاختاری اســت کــه همــراه بــا خــود، نســلی از فرزنــدان 
افغانســتان را درگیــر و نابــود کــرد. رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ داســتان فریــب و شکســت اســت. فریــب 
و شکســت خــوردن جوانانــی کــه داروی دردهــا و راه حــل مشــکالت افغانســتان را در ایدئولــوژی مارکسیســتی 
می  دانســتند و فکــر می  کردنــد بــا حاکــم کــردن ایــن ایدئولــوژی بهشــت عدالــت را در افغانســتان توســعه نیافتــه 
بنــا خواهندکــرد و جامعــه را از مشــکالت نجــات خواهنــد داد؛ امــا در نهایــت خودشــان بــه بخشــی از مشــکالت 
ــا لبــۀ پرتــگاه نابــودی بردنــد و رسانجــام مجبــور شــدند جــای خــود را بــه  جامعــه تبدیــل شــدند و کشــور را ت
نیــروی اجتامعــی دیگــری بدهنــد. ایــن رمــان از زاویــه دیــد یکــی از اعضــای حــزب خلــق نوشــته شــده و بنابرایــن 
روایتــی انتقــادی، دلســوزانه و از برخــی جهــات، همدالنــه، از رسنوشــت ایدئولــوژی مارکسیســم در افغانســتان و 

اعــامل سیاســی حــزب خلــق افغانســتان اســت.

2-3-4 نویسنده

ــی را در مکتــب  ــه جهــان گشــود. آمــوزش ابتدای ــی چشــم ب حســین فخــری در ســال 13۲۸ در والیــت غزن
نادریــه کابــل گذرانــد و در ســال 13۵۲ از دانشــکده پلیــس افغانســتان فارغ  التحصیــل شــد و ســپس در هامن  جــا 
بــه تدریــس پرداخــت. وی بعدهــا بــه مناصــب مهمــی همچــون معاونــت دادســتانی کل افغانســتان و دادســتان 
ــی، در  ــز رســید. فخــری بعــد از ســقوط کمونیســت  ها و آغــاز جنگ  هــای داخل کل قــوای مســلح افغانســتان نی
ســال 13۷۲ بــه پاکســتان کــوچ کــرد و بعــد از ســقوط طالبــان بــه کابــل بازگشــت. آثــار فخــری از ســال 13۵۷ بــه 
ــوم  ــات در چــاه آهــو )13۶۴(، اشــک کلث ــه چــاپ می  رســید. مجموعــه داســتان  های مالق بعــد در مطبوعــات ب
ــالش  ــای ت ــل )13۷۵( و رمان  ه ــار ابابی ــگان )13۶۹(، در انتظ ــت کلن ــده )13۶۸(، مصیب ــا و دهک )13۶۶(، گرگه
ــام داســتان  ها و  ــه ن ــی ب ــه نقدهای )13۶۷(، شــوکران در ســاتگین رسخ )13۷۸(، اهــل قصــور )13۸1( و مجموع
دیدگاه  هــا )13۷۴( از جملــه آثــار چــاپ شــدۀ وی هســتند. فخــری از معــدود نویســندگانی اســت کــه در زمینــۀ 
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نقــد داســتان و رمــان، کتــاب نوشــته و منتــرش کرده  اســت و کوشیده  اســت توجــه اهــل فرهنــگ افغانســتان را بــه 
اهمیــت نقــد ادبــی جلــب کنــد. ویژگــی دیگــر فخــری، کوشــش مســتمر در جهــت آفرینــش رمــان اســت و از ایــن 
نظــر از پیــرشوان نویســندگان دهــه شــصت شمســی بــه شــامر مــی  رود کــه دوران جدیــدی را در رمان  نویســی 
ــۀ ادبیــات افغانســتان1۷ طــی سلســله نشســت  های »شــب  های  ــا نهادنــد. گفتنــی اســت کــه خان افغانســتان بن
کابــل« در تاریــخ ۲۵ مهــر 13۸۷ از تالش  هــای حســین فخــری در عرصــه داستان  نویســی افغانســتان تجلیــل کــرد 

و بــه بررســی آثــار وی پرداخت)دبیرخانــه هامیــش شــبهای کابــل،13۸۷(.

3-3-4 خالصه رمان

ــل  ــاز تحصی ــار در آغ ــد. مخت ــش را می  نویس ــت خوی ــت و رسگذش ــب نشسته  اس ــار )راوی( در دل ش مخت
ــد  ــا عقای ــف، یکــی از دانشــجویان دانشــکده، ب ــا رشی ــل و طــی آشــنایی ب در دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه کاب
ــارۀ ناکارآمــدی نظــام ســلطنت، طــرف  داری از طبقــۀ دهقــان و کارگــر و ... آشــنا می  شــود.  مارکسیســت  ها درب
رشیــف، مختــار را بــه اســد معرفــی می  کنــد تــا راهنامیــی فکــری و مطالعاتــی مختــار را بــه عهــده بگیــرد. مختــار 
کــه فرزنــد کشــاورزی فقیــر اســت، تحــت تأثیــر ســخنان اســد و شــعارهایی مثــل عدالــت، نجــات زحمتکشــان 
ــل مســائل سیاســی و مشــکالت جامعــۀ  ــج تحلی ــه تدری ــار ب ــق افغانســتان می  شــود. مخت و... جــذب حــزب خل
ــا وجــود داشــن تردیــد و ســؤال درونــی، در تــدارک  ــار ب افغانســتان و راه  حل هــای حــزب را فــرا می  گیــرد. مخت
ــد  ــا ســقوط نظــام ســلطنتی در ســال 13۵۲ هامنن ــد و ب ــوازم تظاهــرات   و اعتصاب  هــای حزبــی   رشکــت می  کن ل
رفقــای خــود خوشــحال می  شــود. مختــار در ایــن گیــر و دار عاشــق مریــم، دانشــجوی همکالســی  اش، می  شــود. 
رشیــف و اســد ابتــدا بــه نفــع حکومــت نوپــای جمهــوری فعالیــت می  کننــد؛ امــا کم  کــم مخالــف آن می  شــوند. 
حــزب خلــق در کودتــای ثــور 13۵۷ قــدرت را بــه دســت می  گیــرد. اختــالف شــدید میــان دو جنــاح حــزب پــس از 
کســب قــدرت آشــکارتر می  شــود و تــرس از زنــدان و اعــدام را بــرای مختــار- کــه بــا هــر دو جنــاح رابطــه دارد- 
بــه ارمغــان مــی  آورد. رسان جناحــی کــه بیشــرت دوســتان مختــار – ازجملــه رشیــف و اســد- در آن عضویــت دارنــد، 
مخفــی می  شــوند. مختــار در قتل  عــام تظاهــرات مــردم چنــداول در قیــام روز 1۴ اســد 13۵۸ بــا رفقــای حزبــی 
خــود همــکاری می  کنــد؛ امــا دچــار عــذاب وجــدان می  شــود و بــه روســتا مــی  رود و آنجــا می  بینــد کــه مــردم 
روســتای او در قالــب کمیته  هــای جهــادی بــر ضــد روســها و حکومــت حــزب خلــق، ســازمان یافته  انــد. دهقانــان 

ــد.  ــاد می  کنن ــار خان  هــا و ارباب  هــا جه ــت، در کن ــن، باوجــود اعــالم اصالحــات ارضــی از ســوی دول بی  زمی

مدتــی بعــد حفیظ  اللــه امیــن، تره  کــی را می  کُشــد و زمــام کشــور را در دســت می  گیــرد و ایــن مســئله بــه 
شــکاف میــان جناح  هــای حــزب خلــق دامــن می  زنــد. مختــار شــاهد رسمســتی جنــاح حاکــم از قــدرت و آزار و 
شــکنجه دانشــجویان عضــو حــزب- بــه ظــن مخالفــت بــا جنــاح حاکــم- اســت. مختــار در کابــل بــا مریــم عروســی 
ــه  ــربک کارمــل ب ــد و ب ــد. روس  هــا افغانســتان را اشــغال می  کنن ــد و زندگــی مشــرتک خــود را آغــاز می  کن می  کن
ــا و  ــا تانک ه ــغال، ب ــت اش ــل تح ــد. کاب ــدا می  کنن ــام پی ــی مق ــد، ترق ــف و اس ــار، رشی ــد. مخت ــدرت می  رس ق
رسبــازان روســی، چهــرۀ شــهری جنگــی را بــه خــود می  گیــرد و مخالفــت مــردم بــا حــزب خلــق بیشــرت و عمیق  تــر 
ــار در قتل  عــام  ــار دیگــر تظاهــرات ضــد اشــغال آغــاز می  شــود و مخت می  شــود. در ســوم حوت/اســفند 13۵۸ ب
ایــن تظاهــرات نیــز رشکــت می  کنــد. خانــوادۀ همــر مختــار، مثــل متــام جامعــه، دچــار تشــتت اســت؛ مختــار 
ــاح و شــوروی  ــار مخالــف هردوجن ــدرزن مخت ــف و پ ــاح مخال ــم در جن ــاح اســت و برادرزنــش کری در یــک جن
اســت. ایــن تشــتت، فضــای خانــواده و جامعــه را بــه ســوی گسســت برده  اســت. مختــار در رسکــوب تظاهــرات 
۹ثــور 13۵۹ دخــرتان دانش  آمــوز و دانشــجوی کابــل نیــز رشکــت می  کنــد و بیــش از پیــش دچــار تزلــزل روحــی 
ــگ اوج  ــم جن ــده  اند. کم  ک ــل ش ــوب تبدی ــین رسک ــه ماش ــی  اش ب ــای حزب ــه او و رفق ــد ک ــرا می  بین ــود زی می  ش
می  گیــرد و مختــار، بــرای کمــک بــه رسبــازان بــه مناطــق جنگــی روســتایی مــی  رود. در بازگشــت از جبهــه، مختــار 
شــاهد تجمــل زندگــی رشیــف و پای  بنــدی اســد بــه رفتــار اصولــی حزبــی اســت و خــودش هــم شــبیه اســد زندگــی 

1۷ - نهاد »خانه ادبیات افغانستان« متشکل از شاعران و نویسندگان جوان افغانستان و برگزارکنندۀ سلسله هامیش  های ادبی »قند 
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ــی از تبعیض  هــا دل چرکیــن شده  اســت. در حالــی کــه جنــگ در حــال گســرتش اســت و دســتگیری  می  کنــد؛ ول
جوانــان بــرای رسبــازی اجبــاری ادامــه دارد، در جلســات حزبــی ســخن از پیــروزی قریب  الوقــوع اســت. مختــار 
بــرای گذرانــدن دورۀ خدمــت رسبــازی در غزنــی، بــه جبهــه مــی  رود. در غزنــی جنــگ شــدت دارد و توپها همیشــه 
در حــال شــلیک هســتند. مختــار در یــک عملیــات رشکــت می  کنــد و وضعیــت بــد روحــی رسبــازان را می  بینــد. 
در پــادگان، رسبــازان غــذا و لبــاس درســتی ندارنــد و شــوروی  ها را بــه چشــم بــد می  بیننــد. مختــار در بازگشــت 
از دورۀ رسبــازی متوجــه تغییــرات سیاســی در کابــل می  شــود. مدتــی بعــد کارمــل تبعیــد می  شــود و نجیــب بــر 
رس کار می  آیــد و رشیــف هــم تنــزل مقــام را تجربــه می  کنــد. بــا آغــاز خــروج رسبــازان شــوروی از افغانســتان و 
رد شــدن طــرح مصالحــه ملــی از ســوی مجاهدیــن، راکت  بــاران و محــارصه غذایــی شــهر کابــل تشــدید می  شــود. 
قحطــی در کابــل بیــداد می  کنــد و خانــوادۀ مختــار هــم درگیــر گرســنگی و فشــار روانــی هســتند. بعــد از خــروج 
کامــل رسبــازان شــوروی، مختــار شــاهد تجدیــد حیــات حــزب خلــق بــا شــعار ملی  گرایــی اســت. مختــار در جنــگ 
ــس  ــی پ ــد. ول ــاالی دو طــرف را می  بین ــات ب ــن تلف ــن و همچنی ــد و شکســت مجاهدی ــت می  کن ــاد رشک جالل  آب
ــارۀ اختالفــات میــان جناح  هــای مختلــف حــزب خلــق و شکســت  از بازگشــت از ایــن جنــگ، ناظــر ظهــور دوب
تدابیــر سیاســی آن بــرای مصالحــه بــا مجاهدیــن اســت. کودتــای شــهنواز تنــی و شکســت آن، مختــار را عمیقــا 
ــه صفــوف ارتــش کشــیده می  شــود  ــد. اختــالف و دو دســتگی اعضــای حــزب ب دچــار رسدرگمــی و تــرس می  کن
و آن را از هــم می  پاشــد و شــامل کشــور ســقوط می  کنــد. خــرب اســتعفای رئیــس جمهــور در ۲۷فروردیــن 13۷1 
ــار دچــار آزردگــی روحــی شــده و رفقایــش  و کوشــش نافرجــام او بــرای فــرار از کابــل در شــهر می  پیچــد. مخت
ــا  ــد و خصومت  ه ــری منی  پای ــهر، دی ــه ش ــن ب ــردم از ورود مجاهدی ــادی م ــد. ش ــه  ای خزیده  ان ــه گوش ــدام ب هرک
رشوع می  شــود. جنــگ داخلــی شــهری آغــاز می  شــود و گرســنگی، قحطــی و راکت  بــاران دوبــاره بــر شــهر حاکــم 
ــه  ــی ک ــش را می  نویســد؛ در حال ــون در پشــاور اســت و خاطرات ــد و اکن ــرک می  کن ــل را ت ــار کاب ــود. مخت می  ش

حتــی اندیشــیدن دربــارۀ گذشــته و نوشــن داســتان زندگــی خــود نیــز برایــش ســخت و عــذاب  آور اســت.

4-3-4 ارتباط جامعه افغانستان و رمان

1-4-3-4 بازتاب جامعه در رمان

زمینــۀ تاریخــی حــوادث رمــان، چنانکــه قبــال گفته  شــد، از ســقوط حکومــت ســلطنتی افغانســتان در 13۵۲ 
تــا ســقوط دولــت کمونیســتی در ســال 13۷1 اســت. در بســرت رویدادهــای مهــم سیاســی ایــن برهــۀ تاریخــی، 
ــو  ــه عض ــتان را - ک ــردگان افغانس ــرشی از تحصیل  ک ــک ق ــری و ایدئولوژی ــوالت فک ــت تح ــنده کوشیده  اس نویس
حــزب دموکراتیــک خلــق هســتند- تحلیــل کنــد و تردیدهــا و رسگردانی  هــا و دالیــل شکســت ایدئولــوژی حاکــم 
در آن دوره را بیــان منایــد. نویســنده در توصیــف جامعــۀ افغانســتان در اواخــر دهــۀ پنجــاه و شــصت، کوشــش 
بســیار بــه کار بــرده تــا واقعگــرا باشــد و در ایــن مســیر، وقایــع مهــم تاریخــی را بــه صــورت مســتقیم در رمــان 
بازتــاب داده  اســت. کودتــای محمــد داود، کودتــای ثــور 13۵۷، تظاهــرات و اعرتاضــات مهــم مــردم کابــل، احــزاب 
سیاســی مهــم، شــخصیت  های مهــم سیاســی و... در رمــان نــام بــرده شــده  اند. همچنیــن صداهــای مهــم موجــود 
در آن عــرص، کــم و بیــش در رمــان شــنیده می  شــوند؛ امــا صــدای تردیــد نویســنده نســبت بــه همــۀ جریان هــای 
فکــری و سیاســی آن روزگار، از همــه صداهــا رســاتر و بلندتــر اســت و نویســنده قصــد پنهــان کــردن آن را نیــز 

نــدارد. 

ایــن رمــان در زمانــی نوشــته و منتــرش شــد کــه اتحــاد شــوروی کمونیســتی فــرو پاشــیده بــود و افغانســتان- 
در پــی ســه دهــه جنــگ و تجربــۀ پیــروزی و شکســت ایدئولــوژی   مارکسیســم- قــدم در دورانــی ســخت و تاریــک 
ــتان  ــات افغانس ــۀ حی ــارس صفح ــدن از رست ــگ و مت ــر فرهن ــردن مظاه ــغول نابودک ــان، مش ــته  بود و طالب گذاش
بودنــد. ایــن وضعیــت دهشــتناک، کــه چهــرۀ بیرونــی آن در خــارج از افغانســتان، مــوج بی  ســابقۀ مهاجــرت و 
آوارگــی بــود، همــه اصحــاب قلــم و صاحبــان فکــر را بــه بازاندیشــی در همــۀ باورهــا و عقایــد گذشــته واداشــت. 
ــای  ــت  ها و اعض ــی کمونیس ــان یعن ــن رم ــی ای ــوژۀ اصل ــه س ــت ک ــت اس ــن جه ــی از ای ــن بازاندیش ــت ای اهمی
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حــزب خلــق افغانســتان، در طــول چنــد دهــۀ گذشــته، بــرای حاکم  کــردن باورهــا و اندیشــه  های خــود، از هیــچ 
ابــزاری از جملــه رسکــوب، کشــتار، زمینه  ســازی بــرای اشــغال کشــور، ایجــاد اختــالف میــان قرشهــای جامعــه و ... 
روی  گــردان نبودنــد. تردیــدی کــه نویســنده ســعی کرده  اســت در تــار و پــود اثــر بدوانــد، بازتــاب ایــن موقعیــت 

سیاســی و اجتامعــی اســت. 

ــگام  ــرت در هن ــرنی را بیش ــر ه ــامع و اث ــاختارهای اجت ــی س ــان و همخوان ــه در رم ــر جامع ــکاس تصوی انع
بررســی دو عنــرص داســتانی شــخصیت و درومنایــه می  تــوان نشــان داد:

الف. شخصیت  پردازی

نویســنده در ایــن داســتان، انبوهــی از شــخصیت  ها را بــرای بیــان مقاصــد خــود گــرد آورده  اســت. گویــا قصــد 
ــه دهــد و شــخصیت  های  ــامع افغانســتان در داســتان خــود ارائ ــی از اجت ــی کامل ــه بازمنای ــن بوده اســت ک او ای
متفاوتــی از طبقــات و قرشهــای متفــاوت را در داســتان جــای دهــد تــا تصویــر او از جامعــه و کشــورش تــا حــد 
امــکان کامــل باشــد. ایــن نیــت و عمــل نویســنده، احتــامالً اعتبــار و ســندیت تاریخــی اثــر را افزایــش داده امــا بــه 
اعتبــار ادبــی اثــر آســیب زده  اســت؛ زیــرا تعــداد کمــی از ایــن تــودۀ انبــوه شــخصیت  ها، ماننــد مختــار، رشیــف، 

اســد و ایمــل، در خدمــت خــط اصلــی روایــت هســتند و تعــداد زیــادی از آدمهــا بی  دلیــل می  آینــد و 

می  رونــد و مثــال فقــط در یکــی دو صفحــه از رمــان حضــور دارنــد؛ مثــل نصیر)فخــری،13۷۸، ص۹(، 
قدوس)هــامن،ص13(، ضیا)هــامن، ص1۵و 1۶(، بازمحمد)هــامن،ص۲۷( و... . برخــی دیگــر از شــخصیت  ها 
قصــه  ای جــدا از روایــت اصلــی دارنــد و در اصــل بــرای بیــان قصــۀ خــود وارد ایــن رمــان شــده  اند و اگــر صفحــات 
مربــوط بــه آنهــا از رمــان حــذف شــود؛ هیــچ خدشــه  ای بــر خــط اصلــی روایــت و ســاختار رمــان وارد منی  شــود؛ 
ماننــد قصــۀ ازدواج و زندگــی خانوادگــی مختــار بــا مریم)هــامن،ص۴1-۴۵ و1۲1-1۲3( یــا قصــۀ زندگــی کریــم 
بــرادر مریــم کــه از اواســط کتــاب، در کنــار و بــه مــوازات قصــۀ زندگــی خانوادگــی مختــار جریــان می  یابــد و بــا 
مهاجــرت کریــم بــه آملــان، پایــان می  یابد)هــامن، ص1۲1-1۲۸ و...(. نقطــۀ اتصــال و ربــط ایــن قصه  هــای فرعــی 
بــا بدنــۀ اصلــی رمــان، اندیشــه و مضمــون کالن رمــان یعنــی تردیــد و شکســت اعضــای حــزب خلــق و پیامدهــای 

آن اســت کــه البتــه ایــن ارتبــاط نیــز چنــدان محکــم نیســت.

نویســنده در هنــگام شــخصیت  پردازی، بیشــرت در حیــن گفتگــو و عمــل داســتانی خصایــص اشــخاص را نشــان 
ــام و شــغل یــک  ــه گفــن ن ــه در برخــی مــوارد، فقــط ب ــه توصیــف مســتقیم پرداخته  اســت. البت داده و کمــرت ب
شــخصیت اکتفــا کرده  اســت؛ گویــی کــه مــا از همیــن آدرس بایــد بــه متــام خصایــص احتاملــی فــرد مــورد نظــر 
پــی بربیــم. هامنقــدر کــه تعــداد شــخصیت  ها در ایــن رمــان زیــاد اســت، از پیچیدگــی و عمــق شــخصیت خــربی 
نیســت. شــخصیت  ها بســیار ســاده و مســطح هســتند و تغییــر رفتــار سیاســی و اجتامعــی آنــان قابــل پیش  بینــی 
اســت. شــاید بخشــی از دالیــل ایــن گونــه شــخصیت  پردازی، تیپیــک و منونــه  وار بــودن شــخصیت  ها و نیــز زاویــه 
دیــد فلســفی نویســنده بــه تحــوالت اجتــامع باشــد؛ دیدگاهــی کــه پیچیدگی  هــا را از ســطح فــردی بــه ســاختار 
ــز در هــامن ســطح  ــا ســاختار جامعــه و دولــت نســبت می  دهــد و منشــأ مشــکالت را نی حــزب و رهــربی آن ی
ــه از  ــت ک ــل اس ــخصی قائ ــدود و مش ــش مح ــرد، نق ــان و ف ــرای انس ــنده، ب ــر، نویس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می  بین
ســوی ســاختار حــزب، قبیلــه و یــا ســنت  های جامعــه بــه او دیکتــه شده  اســت و بــه همیــن دلیــل امــکان تغییــر 

چندانــی بــرای یــک شــخصیت متصــور نیســت. 

مختــار، راوی داســتان، جوانــی روســتازاده اســت کــه تــازه بــه دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه کابــل آمده  اســت. 
فضــای ملتهــب سیاســی دانشــگاه، مختــار را بــه ســوی فعالیــت سیاســی در قالــب حــزب خلــق، فعال  تریــن حــزب 
سیاســی در دانشــگاه کابــل، می  کشــاند. مختــار از آنجــا کــه توســط رشیــف و اســد بــا مســائل سیاســی روز آشــنا 
و جــذب حــزب می  شــود، از نظــر روحــی تحــت ســلطۀ آن دو قــرار می  گیــرد و وابســته بــه آنهــا می  شــود. البتــه 
نــوع وابســتگی روحــی او بــه رشیــف متفــاوت از رابطــه بــا اســد اســت. رشیــف مختــار را می  ترســاند و نوعــی 
اقتــدار در ذهــن او ایجــاد کرده  اســت؛ امــا تســلط اســد بــر مختــار، فکــری و عاطفــی اســت و شــاید بــه همیــن 
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دلیــل اســت کــه مختــار، اســد را الگــوی سیاســی خــود قــرار می  دهــد. مختــار کــه شــخصیت چنــدان محکمــی 
نــدارد و در بزنگاه  هــا و دوراهی  هــا قــدرت تصمیم  گیــری مبتنــی بــر تحلیــل شــخصی خــودش را نــدارد، معمــوال 
بــه تحلیل  هــای حزبــی تکیــه می  کنــد و زندگــی خــود را وقــف حــزب می  کنــد. او بــه تدریــج عمــق اشــتباهات 
را بیشــرت می  بینــد؛ امــا قــدرت تغییــر مســیر زندگــی را نــدارد و همچنــان بــه ســوی تباهــی پیــش مــی  رود. ایــن در 
حالــی اســت کــه مختــار شــخصی منفعت  طلــب نیســت و واقعــا بــه دنبــال اصــالح جامعــه و فراهم  کــردن زندگــی 
بهــرت بــرای مــردم کشــور خویــش اســت. مختــار بعــد از گریخــن رشیــف و کشــته شــدن اســد، شکســت را کامــال 
ــتباهات  ــرا در اش ــد چ ــوز منی  دان ــه هن ــی ک ــد؛ در حال ــرک می  کن ــور را ت ــواده، کش ــراه خان ــد و هم ــاور می  کن ب

حــزب رشیــک شده  اســت. وی خــود را مقــرص می  دانــد و بــه همیــن دلیــل جــان و روحــش آزرده اســت. 

نویســنده، از آنجــا کــه دغدغــۀ اصلــی اش دغدغــه  ای انســانی و میهنــی اســت، شــخصیت اصلــی داســتان را 
ــار،  ــق انتخــاب کرده  اســت. مخت ــی حــزب خل ــان اعضــای معمول ــان رهــربان و فرماندهــان بلکــه از می ــه از می ن
شــخصیت تیــپ و منونــۀ اکریــت اعضــای حــزب خلــق اســت؛ هــامن اکریــت دنبالــه  رو کــه می  کُشــند و کشــته 
ــره  ــد و باالخ ــل می  کنن ــرت عم ــد و بیش ــرت می  دانن ــه کم ــی ک ــد؛ اکریت ــده مبانن ــزب زن ــربان ح ــا ره ــوند ت می  ش
اکریتــی کــه محکــوم بــه زنــدان و شــکنجه و مــرگ و نابــودی هســتند. نویســنده بــه دنبــال بیــان تاریــخ تحلیلــی 
ــت  ــد رسنوش ــار، می  خواه ــی مخت ــت زندگ ــا روای ــه ب ــت بلک ــتان نیس ــق افغانس ــزب خل ــت ح ــقوط و شکس س
ــج  ــواب، رن ــوژی و روش ناص ــا ایدئول ــای واال ام ــا آرمان  ه ــه ب ــد ک ــأله  داری را بگوی ــان  های مس ــار انس فاجعه  ب

بســیاری را بــرای خــود و کشــور و مــردم بــه ارمغــان آوردنــد. 

رشیــف: یکــی از شــخصیت های محــوری رمــان اســت. وی نیــز ماننــد مختــاری دانشــجوی دانشــگاه کابــل 
و در عیــن حــال از اعضــای مهــم حــزب خلــق اســت و هموســت کــه مختــار را کشــف می  کنــد. او کســی اســت 
ــال تأمیــن منافــع  ــه دنب ــارزه سیاســی و اشــتغال در دولــت ب ــد چــه می  خواهــد و در متــام دوران مب کــه می  دان
ــی و رفاقــت  خــود اســت. او قــدرت مدیریــت و هدایــت جمعیــت جــوان دانشــجو را دارد و از روابــط تحصیل
ــق  ــی حــزب خل ــش می  دهــد. وقت ــدرت خــود را افزای ــد و ق ــتفاده می  کن ــرای توســعه شــبکه حــزب اس خــود ب
ــه  ــدان ب ــتمدار، چن ــام سیاس ــف در مق ــد. رشی ــروت را می  چش ــدرت و ث ــم ق ــف طع ــد، رشی ــدرت می  رس ــه ق ب
آرمان  هــا و اصــول حزبــی وفــادار نیســت و در جســتجوی بهره  منــدی از موقعیــت خــود اســت. وقتــی هــم کــه 
جنــاح او ســقوط می  کنــد، بــه جــای چانــه  زدن در مــورد خطراتــی کــه کشــور و حــزب را تهدیــد می  کننــد، رشیــف 
فقــط بــه توطئــه بــرای کنــارزدن رقبــا فکــر می  کنــد. رشیــف در هنــگام ســقوط کمونیســت  ها پیــش از دیگــران، 
تغییــر جهــت بــاد را متوجــه می  شــود و بــه شــامل افغانســتان، نــزد ژنــرال دوســتم- کــه از رئیس  جمهــور جــدا 
شده  اســت- مــی  رود و جــان خــود را نجــات می  دهــد. رشیــف، تیــپ و منونــه و منــاد رهــربان اصلــی حــزب خلــق 
ــم و  ــوژی مارکسیس ــه از ایدئول ــت ک ــل اس ــربک کارم ــن و ب ــه امی ــی، حفیظ  الل ــد تَرَک ــر نورمحم ــتان نظی افغانس
آرمان  هــای حزبــی بــرای فریــب جوانــان و بــه خدمــت گرفــن قــدرت جســمی و روحــی آنــان اســتفاده کردنــد و 
خــود بــر مرکــب مــراد نشســتند؛ مــردم را بــه کشــن دادنــد و خــود در ســاحل امــن از راحــت زندگــی برخــوردار 

شــدند. 

ــار  ــد و الگــوی مخت ــه می  کن ــار را تغذی ــه از نظــر فکــری مخت ــان اســت ک ــم رم اســد: دیگــر شــخصیت مه
ــد  ــق سیاســت  های حــزب می  توان ــد از طری ــی و دلســوز مــردم اســت و فکــر می  کن اســت. اســد شــخصی اصول
بدی  هــا و ســیاهی  های اجتــامع را اصــالح کنــد. اســد هامننــد مختــار دچــار شــک و تردیــد نیســت و بــا قاطعیــت 
بــه سوسیالیســم بــاور دارد و از دل و جــان بــرای آن تــالش می  کنــد و در هنــگام برخــورد بــا شکســت و مشــاهدۀ 
ــتی  ــوژی سوسیالیس ــتی ایدئول ــر از نادرس ــی غی ــال توجیه ــه دنب ــی، ب ــای حزب ــودن ایده  ه ــی ب ــی غیرعمل عین
می  گــردد. اســد بــه دنبــال منافــع شــخصی نیســت؛ در میــدان جنــگ و رسکــوب حــارض اســت و در گفتگوهــای 
خــود بــا مختــار همیشــه از رهــربان و مقامــات بلندپایــه  ای کــه بــه خاطــر نفــع شــخصی، حــزب را دچــار تهدیــد 
می  کننــد گلــه و شــکایت دارد. رسنوشــت اســد بعــد از شکســت و فروپاشــی نظــام حزبــی، مرگــی دردنــاک اســت. 
اســد تیــپ و منونــه  ای از اقلیــت وفــادار بــه آرمانهــای مارکسیســتی و اهــداف حــزب خلــق اســت کــه واقعــا بــه 



| 103 |

اعــامل خــود بــاور داشــتند و بــرای رســیدن بــه مــال و منــال و ثــروت در مســیر حــزب قــرار نگرفتــه بودنــد. اســد 
منــاد دســته  ای از اعضــای حــزب، اســت کــه بــه اشــتباه، عقیــده و ایدئولــوژی خــود را قابــل تطبیــق در افغانســتان 
می  دانســتند و واقعــا بــه دنبــال نجــات کشــور بودنــد و حرف  هــای رهــربان دوروی حــزب را بــاور می  کردنــد و 

بــرای عملــی کــردن نقشــه  های آنــان جــان و زندگــی خــود را بیهــوده قربانــی کردنــد. 

مریــم: همــر مختــار اســت و خــط اصلــی درام کــه در رسارس رمــان کشــیده شده  اســت؛ وابســته بــه حضــور 
ــه  دار شــهری افغانســتان در آن دوران اســت و نویســنده  ــۀ زن خان ــن زن تیــپ و منون ــن شــخصیت اســت. ای ای
بــا نشــان  دادن نگرانی  هــا و رنج  هــای ایــن زن، تأثیــر جنــگ و درگیری  هــای بی  پایــان مــردان افغانســتان را 
ــن زن  ــن حــال نقــش ای ــا ای ــر کرده  اســت. ب ــة افغانســتان، تصوی ــان جامع ــة همیشــه پنه ــر، نیم ــة دیگ ــر نیم ب
در داســتان و در پیشــربد اندیشــۀ اصلــی رمــان در حــد هیــچ اســت؛ بــه گونــه  ای کــه حــذف قســمتهای مربــوط 
بــه زندگــی خانوادگــی مختــار و مریــم، لطمــۀ چندانــی بــه معنــا و مفهــوم کلــی رمــان و ســاختار روایــی آن وارد 
منی  کنــد و ایــن یکــی از ضعف  هــای اصلــی ایــن رمــان اســت. بــه بیــان بهــرت، زندگــی خانوادگــی مختــار و عشــق 
و ازدواج او بــا مریــم، داســتانی جــدا از روایــت زندگــی سیاســی مختــار اســت و ایــن دو خــط روایــی مــوازی، بــا 
شــخصیت  های مجــزا، تــا آخــر داســتان از هــم جــدا می  ماننــد و یکدیگــر را قطــع منی  کننــد و تأثیــری بــر یکدیگــر 
ــان افغانســتان در  ــت واقعــی زن ــوان منایشــگر وضعی ــم را می  ت ــدن مری ــد. از ســوی دیگــر، در حاشــیه مان ندارن
دوره حکومــت حــزب خلــق افغانســتان- علی  رغــم تبلیغــات فــراوان حــزب خلــق در مــورد نقــش زنــان در انقــالب 
ثــور و تســاوی حقــوق زن و مــرد در ســایه حکومــت ایــن حــزب و ... – دانســت. مریــم بــا وجــود اینکــه زنــی 
ــان  ــا دیگــر زن تحصیل  کــرده اســت و شــوهرش از مقامــات رده پاییــن حــزب محســوب می  شــود، هیــچ فرقــی ب
افغانســتان نــدارد. بــه بیــان دیگــر، علی  رغــم تبلیغــات حــزب خلــق در مــورد پیرشفــت زنــان و بهبــود وضعیــت 

زنــان، حکومــت نتوانسته  اســت هیــچ تغییــری در ایــن زمینــه در جامعــه افغانســتان ایجــاد کنــد.

ایمــل: شــخصیتی شــبیه مختــار اســت. ایمــل نســبت بــه برخــی رفتارهــای حــزب انتقــاد می  کنــد امــا چــون 
زاویــه دیــد رمــان نســبت بــه او، بیرونــی اســت؛ مــا در طــول رمــان از انگیزه  هــای ایمــل و آنچــه در ذهــن وی 
ــرار  ــار ق ــد مخت ــاح افــرادی مانن ــن اســت کــه در جن ــد ای ــر می  آی ــار او آنچــه ب می  گــذرد آگاه منی  شــویم. از رفت
دارد؛ هامن  هــا کــه بــه امیــد بهبــود اوضــاع افغانســتان عضــو حــزب شــدند امــا زحــامت جنــگ و عــذاب وجــدان 
ــز  ــی نی رشکــت در رسکــوب مــردم روح و جســم شــان را آزار می  دهــد و از مواهــب و نعمت  هــای قــدرت حزب
بهــرۀ چندانــی ندارنــد. رسانجــام ایمــل در جنــگ جالل  آبــاد کشــته می  شــود و مختــار و دوســتانش از رسنوشــت 
ایمــل- کــه می  توانســت رسنوشــت آنهــا نیــز باشــد- ســخت متأثــر می  شــوند. رسنوشــت ایمــل نیــز یکــی از هــامن 
ــم زدن  ــا رق ــا نویســنده ب ــا گوی ــد ام ــی داســتان ندارن ــا خــط اصل ــی ب ــط چندان ــه رب قصه  هــای فرعــی اســت ک
ــا  رسنوشــت  های مختلــف بــرای شــخصیت  هایی ماننــد ایمــل، می  خواهــد گســرتۀ فاجعــه  ای را کــه در پــی کودت

و حکومــت حــزب خلــق افغانســتان رخ داده  اســت؛ بــا روشــنی بیشــرت بیــان کنــد.

قیــوم: یکــی از اقــوام مختــار در روســتای زادگاهــش در غزنــی اســت کــه در تغییــر و تحــوالت دورۀ 
ــون«  ــک »فرع ــه ی ــل ب ــم تبدی ــد و کم  ک ــدرت می  کن ــب ق ــود و کس ــتا می  ش ــن روس ــدۀ مجاهدی ــاد، فرمان جه
می  شــود)هامن،ص۲۵۰(. بــرادر راوی، قاســم، مجبــور اســت ماننــد همــۀ جوان هــای روســتا در پایــگاه قیــوم بــه 
ــار و قاســم، در دو  ــرادر، مخت ــاری و ناخواســتۀ دو ب ــاز مجاهدیــن حضــور داشته  باشــد. حضــور اجب ــوان رسب عن
جبهــۀ متفــاوت و در مقابــل یکدیگــر، طنــز تلخــی اســت کــه ماهیــت جنــگ افغانســتان را ملمــوس و روشــن 
می  ســازد. قیــوم نیــز تیــپ و منونــۀ بخشــی از فرماندهــان مجاهدیــن اســت کــه بــه زعــم نویســنده، بیشــرت از 
اینکــه دغدغــه جهــاد و نجــات کشــور و مــردم را داشــته باشــند، بــه فکــر تصاحــب قــدرت بیشــرت و کســب منافــع 

بوده  انــد.  افزون  تــر 

ــدا  ــتگی پی ــن وابس ــه امی ــاح حفیظ  الل ــه جن ــه ب ــت ک ــار اس ــی مخت ــای حزب ــر از رفق ــی دیگ ــحال: یک خوش
می  کنــد و از ایــن طریــق در ابتــدای دوران حکومــت حــزب خلــق، قــدرت بالمنــازع در محیــط دانشــگاه کســب 
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ــدد  آمیز و  ــار تش ــه رفت ــت ک ــق اس ــزب خل ــای ح ــی از جناح ه ــه  ای از یک ــپ و منون ــز تی ــحال نی ــد. خوش می  کن
ــد. خوشــحال در  ــر اوضــاع بودن ــال تســلط ب ــه دنب ــا اعــامل خشــونت و ایجــاد وحشــت ب افراطــی داشــتند و ب
ــدان می  فرســتد و در رسکــوب  ــه زن ــا ب ــد ی ــدرت خــود بســیاری از دانشــجویان را آزار و شــکنجه می  کن دوران ق
ــر  ــحال از نظ ــخصیت خوش ــد. ش ــود راه منی  ده ــه خ ــدی ب ــچ تردی ــردم هی ــرتاض م ــرات و اع ــتار تظاه و کش
ــر از  ــر و عمیق  ت ــیار زیرک  ت ــف بس ــه رشی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــف اســت ب ــبیه رشی ــتی ش ــی و منفعت  پرس جاه  طلب
ــامال نشــان دادن صفــات و  ــد در یــک داســتان، احت ــن دو شــخصیت هامنن ــل حضــور ای خوشــحال اســت و دلی

ــان اســت.  ــق افغانســتان و رفتارهــای آن ــد از رهــربان حــزب خل ــی و قدرمتن ــاح اصل ــات دو جن خصوصی

کریــم: بــرادر زن مختــار و عضــو جناحــی از حــزب خلــق اســت. کریــم در دورانــی کــه جنــاح او قــدرت دارد، 
بــا تبخــرت و غــرور بــا همســایگان رفتــار می  کنــد امــا پــس از افــول قــدرت جنــاح او، افــرده می  شــود و عاقبــت 

در آخریــن روزهــای حکومــت حــزب خلــق، تغییــر مســیر بــاد را حــس می  کنــد و راهــی آملــان می  شــود. 

پــدر مریــم: تیــپ و منونــۀ مــردان ســنتی و معمولــی شــهری اســت. او مخالــف تغییــرات پی  درپــی حکومــت 
اســت؛ بــا ایدئولوژی  هــای نــو مشــکلی نــدارد و حتــی آن را منی  فهمــد امــا هرچیــزی کــه مخالــف دیــن باشــد در 
نظــر او ناپســند اســت. از همیــن رو بــا حضــور رسبــازان شــوروی مخالــف اســت و از آمــدن مجاهدیــن اســتقبال 
می  کنــد. در کل، او از حکومــت انتظــار رسپرســتی امــور و رســیدگی بــه مــردم را دارد حــاال هرکــس می  خواهــد 
باشــد. بــه همیــن خاطــر وقتــی بعــد از حاکم  شــدن مجاهدیــن، جنــگ داخلــی در می  گیــرد، از مجاهدیــن نیــز 
ــم،  ــدر مری ــد. پ ــرک می  کن ــل را ت ــانه  اش، کاب ــه و کاش ــه خان ــدید ب ــتگی ش ــود دلبس ــا وج ــود و ب ــر می  ش دلگی
ــرب از  ــه بی  خ ــتند ک ــتان هس ــادی افغانس ــردم ع ــدای م ــدۀ ص ــار، مناین ــدر و کاکای مخت ــم و پ ــزرگ مری مادرب
ایدئولوژی  هــای جدیــد، حکومتــی را می  خواهنــد کــه کشــور را بگردانــد و محافــظ دیــن و آئیــن مــردم باشــد. بــا 
همیــن اســتدالل ســاده اســت کــه حــزب خلــق را رد می  کننــد و حضــور شــوروی را تحمــل منی  کننــد و مجاهدیــن 

را بــا وجــود برخــی رفتارهــای ناشایســت، حامیــت می  کننــد.

کاکا)عمــو(ی مختــار: مــردی روســتایی امــا باخــرب از محیــط اســت و بنــا بــر تجربــه، ســمت و ســوی حرکــت 
مــردم را می  فهمــد. عمــوی مختــار اصالحــات ارضــی دولــت را غیــر عملــی می  دانــد و ایــن نکتــه را بــه مختــار 
ــط  ــده توس ــع ش ــن توزی ــان، زمی ــه دهقان ــد و ن ــات را برمی  تابن ــن اصالح ــکان زمی ــه مال ــه ن ــد ک ــزد می  کن گوش
دولــت را می  پذیرنــد؛ زیــرا آن را غصبــی و حــرام می  داننــد. شــخصیت کاکای مختــار- کــه در ایــن رمــان، بخشــی 
از صــدای مــردم معمولــی افغانســتان را منایندگــی می  کنــد- خیلــی پــرورده نشــده و ورود و خــروج او از داســتان 

نیــز چنــدان محســوس نیســت. 

پــدر مختــار: مــردی روســتایی و معمولــی و تیــپ مردمــان روســتایی افغانســتان در آن دوران اســت؛ مردمانی 
کــه هــم از ســوی دولــت تحــت فشــار هســتند؛ هــم شــالق زورگویی  هــای خــان و اربــاب را تحمــل می  کننــد و 
هــم بعــد از آمــدن مجاهدیــن نیــز فشــار زیــادی را بــرای تأمیــن نیــرو و معیشــت نهــاد مجاهدیــن بایــد تحمــل 
کننــد. بزرگرتیــن خســارت در طــی چنــد دهــه جنــگ افغانســتان نیــز متوجــه همیــن قــرش از جامعــه افغانســتان 
بوده  اســت. ســطح آگاهــی نیــز در میــان ایــن مــردم چنــدان نیســت کــه آنــان را بــه مقاومــت در مقابــل تحــوالت 
و تغییــرات وا دارد و پیــروی از ســنت  های دیریــن جامعــه، آنــان را بیشــرت بــه تحمــل دعــوت می  کنــد تــا تغییــر.

نرصالله خان)اربــاب ده مختــار( : منونــۀ تیــپ خان  هــای روســتاهای افغانســتان اســت. بیشــرت زمیــن روســتا 
بــه او تعلــق دارد و همیشــه در حــال تــالش و تقــال بــرای متلــک اراضــی بیشــرت و مزدبگیــر کــردن اهالــی اســت. 
نرصالله خــان نصــف زمیــن و بــاغ پــدر مختــار را بــا حیلــه و ترفنــد تصاحــب کــرده و اینکــه چشــم بــه باقی  مانــدۀ 
زمیــن آنهــا دوخته  اســت و بــه مختــار کــه بــه شــهر رفتــه و درس خوانده اســت، بدبیــن اســت. بــا ایــن وجــود، 
پــدر مختــار و خانــواده  اش- بــا وجــود اینکــه مزدبگیــر یــا دهقــان نرصالله خــان نیســتند- مجبورنــد بــه او احــرتام 

بگذارنــد.
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ب - درومنایه  ها 

عنــوان رمــان اســتعاره   از فریبــی اســت کــه در دوران حاکمیــت حــزب خلــق افغانســتان رخ داد. »ســاتگین 
ــاتگین  ــن س ــان اســت. ای ــن احــزاب کمونیســت در رسارس جه ــگ منادی ــق و رسخ، رن ــه از حــزب خل رسخ« کنای
رسخ رنــگ، بــه جــای رشابــی لذت  بخــش یــا آبــی گــوارا، زهــر یــا شــوکران در خــود دارد و بــه جــای اینکــه نیــاز 
ــوان اســت:  ــن عن ــا ای ــط ب ــا مرتب ــز دقیق ــان نی ــن رم ــۀ ای ــد، او را می  کشــد. درومنای ــع کن و عطــش کســی را رف
حــزب خلــق افغانســتان، نــه راه حــل مشــکالت افغانســتاِن نیازمنــد توســعه، بلکــه فریبــی بــزرگ بــرای ریخــن 
زهــر مرگبــار کمونیســم در کام جوانــان افغانســتان بوده  اســت. جوانــی کــه فکــر می  کنــد جــواب مســائل خــود 
و راه حــل مشــکالت کشــور را یافته  اســت، عضــو حــزب خلــق افغانســتان می  شــود امــا هــر روز کــه می  گــذرد 
بیشــرت می  فهمــد کــه فریــب خورده  اســت و تــوان یــا ارادۀ بازگشــت را نیــز نــدارد و تنهــا زمانــی بــه خودآگاهــی 
ــد کــه کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی افتاده  اســت. حــزب خلــق  دســت می  یاب
بــا فریفــن جوانــان معرتضــی کــه جویــای تغییــر وضــع جامعــه و پیرشفــت و ترقــی افغانســتان بودنــد؛ بــه جــای 
ارائــه راه حــل و هدایــت کشــور بــه ســوی نجــات، نســخۀ مــرگ مــردم افغانســتان و اعضــای خــود را پیچیــد و 

کشــور را بــه ســوی نابــودی بــرد.

2-4-3-4 تأثیر رمان شوکران... در جامعه افغانستان

محمدحســین محمــدی در یکــی از معــدود مقاالتــی کــه در زمینــۀ رمان  نویســی افغانســتان منتــرش 
شده  اســت، دربــارۀ رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ می  نویســد: »آثــار نــام برده  شــده] از دهــۀ هفتــاد[ بیشــرت 
بــه عواقــب جنــگ در افغانســتان و مهاجــرت افغان  هــا بــه دیگــر کشــورها می  پردازنــد و بــا وجــود نزدیکــی و 
ــاق عتیــق  ــۀ خــواب و اختن ــودن... رمان  هــای شــوکران در ســاتگین رسخ حســین فخــری، هزارخان هــم ســطح ب
ــار مطــرح ایــن ســال  ها محســوب  ــد و آث ــاب از کیفیــت بهــرتی برخوردارن ــه رهنــورد زی ــار و آیین رحیمــی و گلن

 .)13۸۴ می  شــوند«)محمدی، 

ایــن رمــان تاکنــون تجدیــد چــاپ نشده  اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در زمینــۀ کتابخوانــی و میــزان اســتقبال 
ــا  ــدن ی ــده ش ــرش و خوان ــورد پذی ــوان در م ــدارد، منی  ت ــود ن ــتان وج ــاری در افغانس ــا آم ــان از کتاب  ه مخاطب
نشــدن ایــن رمــان بــا تکیــه بــر آمــار ســخن گفــت. بــا توجــه بــه شــاخص تعــداد نقــد و بررســی و معرفــی نیــز 
ــی  ــل ادب ــع و محاف ــه مجام ــد ک ــرش ش ــی منت ــاب در دوران ــن کت ــرا ای ــت زی ــت یاف ــی دس ــه تخمین ــوان ب منی  ت

چنــدان رونــق نداشــتند. 

5-3-4 تحلیل جهان  نگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده

فخــری در دورانــی بــه رشــد فکــری رســید کــه ایدئولــوژی مارکسیســم، فضــای تفکــر و فرهنــگ افغانســتان را 
پــر کرده  بــود. در آغــاز دهــۀ شــصت کــه اولیــن آثــار حســین فخــری بــه چــاپ می  رســید، حــزب خلــق افغانســتان 
ــندگان،  ــیاری دیگــر از نویس ــن دوران هامننــد بس ــری در ای ــت. فخ ــی را در اختیــار داش ــور حکومت ــام ام زم
خواســته یــا ناخواســته، آثــاری در چارچــوب رئالیســم سوسیالیســتی و مبتنــی بــر ایدئولــوژی رســمی حــزب خلــق 
می  نوشــت کــه داســتان »در چنــگال دژخیــم« فخــری، منونــه  ای از ایــن نــوع داســتان  ها اســت)احمدی۲۰۰۸،1۸، 
ص۹۶(. رمــان تــالش)13۶۷( نیــز از آثــار حســین فخــری در دهــۀ شــصت اســت کــه در زمــرۀ داســتان  های تبلیغــی 
ایــن ســال  ها قــرار می  گیــرد: »حســین فخــری در رمــان تــالش ســعی کرده  اســت کــه بــا مــورد توجــه قــرار دادن 
عشــق، از تبلیغــی بــودن کتابــش بکاهــد. گرچــه فخــری در تــالش بــه مراتــب موفــق تــر از بــربک ارغنــد و ســامل 
ســایق عمــل کرده  اســت، امــا عــدم انســجام و چنــد موضوعــه بــودن و شــعار دادن هــای رصیــح، گریبانگیــر او نیــز 

هســت و ایــن، رمانــش را در جملــۀ رمان  هــای تبلیغــی و سیاســی قــرار داده  اســت«)محمدی،13۸۴(. 

Ahmadi, Wali  - 1۸
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از ســوی دیگــر، حــزب خلــق- حداقــل بــه شــکل شــعاری و صــوری- ســنگ طبقــۀ محــروم جامعــه و رنجــربان 
ــتایی  ــۀ روس ــه و از جامع ــن طبق ــز از همی ــی فخــری نی ــتگاه اجتامع ــی  زد و خاس ــینه م ــه س و زحمتکشــان را ب
اســتان غزنــی بــود. امــروز شــاید آن شــعارها ســطحی، هیجانــی، غیرعملــی و مســخره بــه نظــر برســند؛ امــا بــرای 
جوانانــی در ســن و ســال حســین فخــری در دهــۀ پنجــاه و شــصت شمســی، جذابیــت زیــادی داشــتند و بنابرایــن 
طبیعــی بــود کــه برخــی نویســندگان جــوان، جــذب برنامه  هــای تبلیغاتــی حــزب خلــق شــوند. از ســوی دیگــر، 
ــود  ــدن خ ــرای خوان ــتان را ب ــت و داس ــود اس ــته  های خ ــرش نوش ــال ن ــه دنب ــی ب ــنده و صاحب  قلم ــر نویس ه

منی  نویســد. 

جدول 4-3 الگو و خالصۀ نقد رمان شوکران در ساتگین رسخ

رشحمشخصات رمان

ی 
رف

ــاور، رمانمع ــاتگین رسخ، پش ــوکران در س ــین، ش ــری، حس ــی : فخ ــخصات کتابشناس مش
مرکــز نرشاتــی میونــد، 13۷۸، 1۰۰۰ نســخه، ۴۲۵ صفحــه. در ایــن رمــان، چگونگــی 
جــذب شــدن جوانــان بــه حــزب خلــق و قــدرت گرفــن ایــن حــزب و انحــراف آن 
از اهــداف اعــالم شــده اولیــه، بیــان می شــود. ایــن رمــان، نوعــی تحلیــل و بررســی 

حــزب خلــق از درون، اســت.

حســین فخــری در ســال 13۲۸ در غزنــی بــه دنیــا آمــد و در کابــل تحصیــل کــرد. نویسنده
تــا ســال 13۷1 معــاون دادســتان کل کشــور و دادســتان عمومــی نیروهــای مســلح 
افغانســتان بــود. فخــری از دهــه پنجــاه شمســی داســتان می  نوشــت و در دهــۀ 
شــصت، مشــهور شــد. وی از معــدود نویســندگانی اســت کــه مجموعــه نقدهــای 
خــود را بــه صــورت کتاب)داســتانها و دیدگاههــا-13۷۴( منتــرش کرده  اســت. 
ــل  ــاتگین رسخ)13۷۸( و اه ــوکران در س ــالش)13۶۷(، ش ــی رمان  هــای او: ت برخ

قصــور)13۸1( 

مختــار، راوی، در دل شــبی در غربــت نشســته و پشــیامن از گذشــته، رسگذشــت خالصه رمان
خــودش را می  نویســد. آغــاز داســتان، ســالی قبــل از اعــالم دولــت جمهــوری در 
ــل آمــده، در دانشــکده پزشــکی  ــه کاب ــی ب ــه از غزن ــار ک افغانســتان اســت. مخت
ــات  ــی، در جریان ــد از فارغ  التحصیل ــد و بع ــق در می  آی ــزب خل ــت ح ــه عضوی ب

ــود... ــل می  ش ــور داخ ــی کش سیاس

این رمان، ظرفیت بررسی و تحلیل منادین را ندارد.تحلیل منادین

ان
رم

و 
ه 

مع
جا

ط 
تبا

ار

ان
 م

در
ه 

مع
جا

ب 
زتا

شــخصیت با
زی ا پــرد

ــول اســت.  ــل قب ــم، قاب ــردازش شــخصیت  های مه ــاد و پ ــداد شــخصیت  ها، زی تع
ــل هســتند. شــخصیت  ها بیشــرت از قــرش تحصیلکــرده و دانشــگاهی کاب

حــزب خلــق، بــا شــعارهای فرینــده و جوان  پســند، بــه جــذب نیــرو پرداخــت؛ امــا درومنایه ها
هــامن جوانــان را دچــار مشــکالتی کــرد کــه عواقــب آن ادامــه دارد. عنــوان رمــان 

نیــز اســتعاره ای از ایــن فریــب اســت.

رمــان  تأثیــر 
معــه جا ر د

ایــن رمــان، بــه هــر دلیــل، چنــان که بایــد و شــاید، مــورد توجه قــرار نگرفته  اســت. 
البتــه رشایطــی کــه رمــان در آن دوره چــاپ شــد نیــز در ایــن امر دخیل اســت.
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نگــری  جهــان  تحلیــل 
ه یســند نو

ــد  ــک م ــم، ی ــه مارکسیس ــه اندیش ــش ب ــه گرای ــرد ک ــد ک ــی رش ــری، در فضای فخ
روشــنفکرانه و جوان  پســند بــود و اکــر جوانــان نویســنده را جــذب خــود 
کرده  بــود. فخــری ســابقه کار در حکومــت خلقــی را نیــز دارد و از درون، بــا 
ســاختار و ماهیــت حــزب آشناســت. فخــری پــس از ســقوط ایــن حــزب، فرصــت 
ــا  ــادی، ام ــان انتق ــن رم ــت و ای ــته را یافته  اس ــارۀ گذش ــی درب ــل و بازاندیش تأم

ــت. ــق را نوشته  اس ــزب خل ــای ح ــا اعض ــه ب همدالن

ــرای اینکــه آثارشــان بخــت و  ــان، ب در فضــای دهــۀ شــصت افغانســتان، اکــر نویســندگان، بخصــوص جوان
ــه آرمان  هــای  ــار خــود ب ــا بخشــی از آث ــد، چــاره  ای جــز اختصــاص دادن متــام ی ــدا کن ــال چــاپ و نــرش را پی اقب
سیاســی حــزب حاکــم نداشــتند. قضــاوت دربــارۀ اینکــه یــک نویســنده ماننــد حســین فخــری تــا کجــا و چقــدر 
بــه میــل خــود و بــر اســاس عقیــده و میــل باطنــی بــه تبلیغــات فرهنگــی حــزب خلــق کمــک کرده  اســت، بســیار 

مشــکل اســت. 

ــی نوشــتند و از  ــار متفاوت ــق، آث ــه فخــری، بعــد از ســقوط حــزب خل ــن نویســندگان، از جمل بســیاری از ای
ایدئولــوژی حــزب خلــق و رفتارهــا و شــیوه  های آن انتقــاد کردنــد. رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ نیــز نوعــی 
انتقــاد در قالــب روایــی اســت. در واقــع، فروپاشــی شــوروی، ســقوط حکومــت حــزب خلــق در ســال 13۷1 و 
غربت  نشــینی حاصــل از ایــن تحــوالت، از یــک ســو قیــد و بنــد سانســور را از فکــر و قلــم فخــری بــاز کــرد و از 
ســوی دیگــر او را بــه بازبینــی بنیادیــن در اصــول فکــری و نویســندگی واداشــت. آثــار فخــری در دهــۀ هفتــاد 
ــاوت و  ــیار متف ــصت او بس ــۀ ش ــار ده ــا آث ــده  اند- ب ــاپ ش ــتان چ ــرون از افغانس ــرت در بی ــه بیش ــتاد- ک و هش
معمــوال در انتقــاد از عقایــد جزمــی حاکــم بــر شــیوۀ حکومــت و زندگــی اجتامعــی در دوران حاکمیــت حــزب 

خلــق هســتند. 

ــان »شــوکران در ســاتگین رسخ« نشــان  دهندۀ جهان  نگــری متحــول شــدۀ حســین فخــری در نیمــه دوم  رم
ــت و  ــیوۀ حکوم ــتان و ش ــق افغانس ــزب خل ــامل ح ــار و اع ــه رفت ــاد ب ــار از انتق ــی و رسش ــاد شمس ــه هفت ده
سیاســت آن و »شــهادت نامــه/ اظهارنامــه ای بــر ضــد دگم  هــا و عقایــد اتخــاذ شــده از ســوی رژیــم خلقــی و 
ــظ و  ــه همدســتی رئالیســم سوسیالیســتی در حف ــادی نســبت ب ــی انتق ــی و بازبین ــت بازخوان کوششــی در جه

ــدی،۲۰۰۸،ص۹۷( اســت. ــۀ آن رژیم«)احم ــیده و ظاملان ــدرت پوس ــاختار ق ــغ س تبلی

6-3-4 نتیجه    گیری

رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ داســتان فریــب و شکســت اســت. فریــب و شکســت خــوردن جوانانــی کــه 
داروی دردهــا و راه حــل مشــکالت افغانســتان را در ایدئولــوژی مارکسیســتی می  دانســتند و فکــر می  کردنــد بــا 
حاکــم کــردن ایــن ایدئولــوژی، بهشــت عدالــت را در افغانســتان توســعه نیافتــه بنــا خواهندکــرد و جامعــه را از 
مشــکالت نجــات خواهنــد داد؛ امــا در نهایــت خودشــان بــه بخشــی از مشــکالت جامعــه تبدیــل شــدند و کشــور 
را تــا لبــۀ پرتــگاه نابــودی بردنــد و رسانجــام مجبــور شــدند جــای خــود را بــه نیــروی اجتامعــی دیگــری بدهنــد. 
ایــن رمــان از زاویــه دیــد یکــی از اعضــای حــزب خلــق نوشــته شــده و بنابرایــن روایتــی انتقــادی، دلســوزانه و 
از برخــی جهــات، همدالنــه، از رسنوشــت ایدئولــوژی مارکسیســم در افغانســتان و اعــامل سیاســی حــزب خلــق 

افغانســتان اســت.

4-4 هزارخانة خواب و اختناق )عتیق رحیمی،1381(

1-4-4 معرفی رمان

کتــاب هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق، دومیــن رمــان فارســی عتیــق رحیمــی اســت. ایــن رمــان 1۴۴ صفحــه  ای 
بــا شــامرگان هــزار نســخه در قطــع رقعــی توســط انتشــارات خــاوران در پاریــس در ســال 13۸1 منترششــده و در 
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ســال 13۸۹ در کابــل توســط انتشــارات تــاک، تجدیــد چــاپ شده  اســت)رحیمی، 13۸۹(. رمــان هزارخانــۀ خــواب و 
اختنــاق تــا چنــدی پیــش، در زیــر ســیطرۀ شــهرت اولین رمــان فارســی رحیمــی، خاکســرت و خاک)رحیمــی،13۷۹( و 
فیلمــی کــه بــا اقتبــاس از آن ساخته  شــد، قــرار داشــت؛ امــا هامن  طــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشاره  شــد، در ســال 
13۸۸ در اولیــن دور جایــزۀ ادبــی نــوروز، جایــزۀ مشــرتک بهرتیــن رمــان دهــۀ افغانســتان را بــه خــود اختصــاص 
داد. هیــأت داوران جایــزۀ نــوروز، در بیانیــۀ خــود، رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق را بــه دلیــل نــوآوری در 
ــۀ رنــج  ــه کارگیــری ماهرانــۀ تک  گویــی درونــی، ایجــاز و انســجام ســاختار روایــی، بازتــاب هرنمندان روایــت و ب
ــن  ــم و درخــور ای ــان محک ــن ســه دهــه و زب ــر کشــور در ای ــم ب ــاق حاک ــز از اختن انســان افغانســتانی در گری
مضمــون، شایســتۀ دریافــت جایــزۀ بهرتیــن رمــان دهــۀ افغانســتان دانســت)مجلة روایــت،13۸۹(. از آنجــا کــه 
نــزد منتقــدان افغانســتانی، دهــۀ هشــتاد، بــه دهــۀ رمــان افغانســتان شــهرت یافته  اســت؛ رمــان هزارخانــۀ خــواب 
و اختنــاق را می  تــوان یکــی از بهرتیــن رمان  هــای تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان تلقی  کــرد. ایــن رمــان، بــه 

ــه انگلیســی و آملانــی ترجمــه شده  اســت)آبادی، 13۸1(.  ــا از جمل برخــی زبان  هــای دنی

ــه برخــوردار اســت و برخــی از  ــی هرنمندان ــاق از پرداخت ــۀ خــواب و اختن ــان هزارخان ــان رم ســاختار و زب
ــی  ــون عرفان ــرنی مت ــای ه ــة ویژگی  ه ــه در زمین ــی ک ــی را در خــود دارد. پژوهش  گران ــون عرفان ــای مت ویژگی  ه
ــد، برخــی از ویژگی  هــای ایــن متــون را چنیــن برشــمرده  اند: رمزوارگــی و منادپردازی)نیکوبخــت  تحقیــق کرده  ان
و قاســم  زاده،13۸۷،ص1۸۶(، آیرونــی )غالمحســین  زاده و دیگــران،13۸۸، ص۹۷و۹۸(، فــراروی از واقعیــت یــا 
ــزی و  ــه وســیلۀ هنجارگری ــادی ب ــان ع ــراروی از زب سوررئالیســم )مشــتاق  مهر و دیگــران، 13۸۹، ص۸3 و ۹۰(، ف
برجسته  ســازی زبــان، ایجــاز، ابهــام و... . بــا نگاهــی بــه مــن رمــان هزارخانــه... نیــز چنیــن ویژگی  هایــی را در آن 
ــن ویژگی  هــا  ــا ای ــن نوشــته، خواهــد آمــد. ام ــم کــه برخــی از مصداق  هــای آن در بخش  هــای بعــدی ای می  بینی
-کــه گویــا تحــت تأثیــر آشــنایی نویســنده بــا متــون عرفانــی بخصــوص مقــاالت شــمس)آبادی، پیشــین(، پدیــد 
آمده  اســت- ُمِخــّل دریافــت محتــوای اندیشــگی داســتان منی  شــود و مکتــب غالــب در رمــان، واقعگرایــی اســت. 
ــا مکتــب ترکیبــی، در داستان  نویســی فارســی مســبوق بــه ســابقه اســت: »]سیمین[دانشــور، رمــان  ایــن روش ی
فارســی را در کشــاکش و چالــش ســنت و تجــدد و ابهام  هــا و بی  رسانجامی  هــای ناشــی از اســتمرار دیکتاتــوری، 
بــه رسمنــزل مقصــود رســانید و موفــق شــد...عنارص ناســازگار سمبولیســم بــا رئالیســم را بــا هــم آشــتی  دهد. از 
ایــن جهــت هــم، صاحــب مکتــب است...سووشــون، نــه رئالیســم سوسیالیســتی اســت، نــه رمانتیســم اســت، نــه 
کامــال سمبولیســم، نــه پســت مــدرن و نــه تقلیــد مطلــق از ادبیــات گذشــته و بازســازی رصف آن؛ حتــی عنارصی از 
مکاتــب جدیــد همچــون پست  مدرنیســم را بــه نحــوی منســجم،در کنــار ســایر مکاتــب ادبــی جــای داده  اســت... 
و در عیــن حــال از آموزه  هــای شــهودی عرفانــی و بنیادهــای فلســفه اســالمی و ایرانــی نیــز برخــوردار اســت« 
)قبــادی، 13۸3(. میرصادقــی چنیــن رمان هایــی را »واقعگــرای منادیــن« خوانده  اســت)میرصادقی،13۸۵، ص۴۴3( و 
تحقیقــات جدیدتــر نشــان داده  اســت کــه تعبیــر میرصادقــی را می  تــوان دربــارۀ بســیاری از رمان  هــای رئالیســتی، 
مدرنیســتی و حتــی پســت  مدرن ماننــد بــوف کــور هدایــت، شــازده احتجــاب گلشــیری، سووشــون،جزیره 
ــز  ــور و... نی ــی پ ــرو روان ــی، اهــل غــرق منی ــردان دانشــور، ســمفونی مــردگان معروف ــی و ســاربان رسگ رسگردان
ــی،13۸۶، ص۸۵ و۸۶(. بنابرایــن رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق را بایــد رمانــی  بــه کار برد)نوری  خاتونبان
ــخص  ــد اول ش ــه دی ــاق در زاوی ــواب و اختن ــۀ خ ــان هزارخان ــاب آورد. رم ــه حس ــن ب ــرای منادی ــوع واقعگ از ن
ــن  ــطۀ ذه ــق واس ــخصیت  ها از طری ــام ش ــود و مت ــت می  ش ــر( روای ــی، راوی ناظ ــده )و در بخش  های رشکت  کنن

فرهــاد، شــخصیت محــوری داســتان، بــه خواننــده معرفــی می  شــوند. 

2-4-4 نویسنده

عتیــق رحیمــی در ســال 13۴۰ خورشــیدی در شــهر کابــل، در خانــواده  ای مرفــه از دولتمــردان عــرص ظاهرشــاه 
بــه دنیــا آمــد. عتیــق، تحصیــالت عمومــی خــود را در لیســه اســتقالل-که مدرســه  ای فرانســوی زبــان بــود- بــه 
ــل ادامــه  داد امــا در ســال  ــه تحصی ــات فرانســوی ب ــان و ادبی ــل در رشــتۀ زب ــان رســاند. وی در دانشــگاه کاب پای
13۶3 تحصیــل خــود را نیمــه  کاره رهاکــرد و بــه فرانســه پناهنده  شــد و تحصیــالت خــود را در دانشــگاه ران )رن( 
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در شــامل فرانســه ادامــه   داد و رسانجــام از دانشــگاه ســوربن در رشــتۀ ســینام دکــرتا گرفــت و اکنــون در فرانســه 
زندگــی می  کنــد. وی از ســال 13۸1 بــه بعــد، عــالوه بــر فرانســه، در افغانســتان نیــز بــه ســاخت فیلــم و رسیــال 
ــه عضــو  ــق ک ــرادر عتی ــه ب ــر اســت ک ــه و در هــردو کشــور حضــور داشته  اســت. شــایان ذک ــی پرداخت تلویزیون
شــاخه  ای از حــزب خلــق افغانســتان بــود، در جریــان تصفیه  هــای درون  حزبــی، در کابــل بــه قتــل رســید)کاملی 
ــق  ــاه، در مناط ــر ش ــلطنت محمدظاه ــان س ــه در زم ــز- ک ــی نی ــه رحیم ــق، عطاءالل ــدر عتی ــان، 13۸۷(. پ دهق
مختلفــی فرمانــدار یــا اســتاندار بــود- پــس از ســقوط نظــام ســلطنتی در ســال 13۵۲ بــه مــدت سه  ســال زندانــی 

گردیــد و ســپس بــه هنــد تبعیــد شــد)مهدیزاده کابلــی، ۲۰1۰(.

رحیمــی از نوجوانــی بــه نوشــن آغــاز کــرد. نوشــته  های دورۀ جوانــی وی در مجله  هــای آواز، درفــش 
جوانــان و مجلــۀ ژونــدون منتــرش می  شــد. وی در ســال 13۷۹ رمــان خاکســرت و خــاک را منترشکــرد کــه در ســال 
13۸1 در ایــران تجدیــد چــاپ شــد)رحیمی،تهران،13۸1( و بــا تحســین منتقــدان رو بــه رو شــد و جایــزۀ ادبــی 
یلــدای ســال 13۸۲ را در ایــران، در بخــش نویســندگان غیرایرانــی، بــه دســت آورد. فیلــم ساخته  شــده بــر اســاس 
ــاق و  ــه خــواب و اختن ــی، هزارخان ــدی رحیم ــای بع ــرد. رمان  ه ــددی کســب ک ــای متع ــز جایزه  ه ــان نی ــن رم ای
ــد از رضــا  ــان فرانســوی نوشته  شده  اســت1۹. رحیمــی، بع ــه زب ــر آخــری، ب ــه اث ــه البت ــام دارد ک ــور ن ســنگ صب
براهنــی، دومیــن نویســندۀ فارســی  زبان بــود کــه بــه جشــنوارۀ جهانــی نویســندگان در تورنتــوی کانــادا دعــوت 
شــد)آبادی، پیشــین(. همچنیــن رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق او در ســال 13۸۸ برنــدۀ جایــزۀ ادبــی نــوروز 
افغانســتان شــد. رحیمــی درســال 13۸۷ بــه خاطــر نوشــن رمــان ســنگ صبــور جایــزة گنکــور فرانســه را بــه دســت 

آورد)خربگــزاری فــارس،13۸۷(. 

وی، در کودکــی، بــا آثــار کالســیک نظــم و نــر فارســی و متــون فرهنــگ اســالمی آشــنا شــد و ایــن آشــنایی، 
ســبب شده اســت کــه در آثــار او، رئالیســم و سمبولیســم، عرفــان اســالمی، اســطوره  های کهــن ایرانــی و 
دغدغه  هــای انســانی، در ترکیبــی هامهنــگ حضــور داشته  باشــند: در رمــان خاکســرت و خــاک، افســانۀ رزم 
رســتم و ســهراب و شــخصیت  هایی شــبیه رســتم و ســهراب حضــور مؤثــر دارند)رحیمی،تهــران،13۸1( و در رمــان 
هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق، شــمس تربیــزی و مقــاالت او، بــه عنــوان منــادی از یــک روش دینــداری و فرهنــگ 
خــاص، در قالــب یــک شــخصیت، و نیــز ســخنان و گفتگوهــای چندیــن شــخصیت، حضــور دارد)رحیمــی، 13۸1(.

3-4-4 خالصه رمان

ــارۀ ایــن  ــام، کلمــۀ پــدر را می  شــنود و ســپس یــک دشــنام: پدرلعنــت. جــوان درب مــرد جوانــی، در حالــت کُ
کلــامت فکــر می  کنــد؛ امــا افــکارش بــه هــر ســو در ســیالن اســت. پدربزرگــش و دوســت او، دامــال ســیدمصطفی، 
را بــه یــاد مــی  آورد و تــالش می  کنــد شــهادتین را بگویــد. ســپس لحظــه  ای را بــه یــاد مــی  آورد کــه در یــک جــوی 
لجــن افتــاده و از دو رسبــاز کتــک خــورده و کلمــۀ پدرلعنــت را هامنجــا شنیده  اســت. کلامتــی از اطرافیــان خــود 
می  شــنود: پــدر، مــادر و برادرجــان، امــا فکــر می  کنــد اجنــه او را تســخیر کرده  انــد؛ گاهــی نیــز فکــر می  کنــد مــادر 
و یــا خواهــرش، پروانــه، در اطــراف او هســتند. افــکارش بــه چندلحظــه پیــش از افتــادن در جــوی آب مــی  رود؛ شــبی 
کــه رضبــه قنــداق کالشــینکوف افــر نشســته در جیــپ دولتــی، حــال او را بــد کــرده و او در هــامن حــال، عکــس 
ــد  ــادش می  آی ــوده، دیده  اســت. ی ــزان ب ــپ آوی ــه عقــب منــای جی ــه آیین ــه ب ــن، را ک ــه امی رئیس  جمهــور، حفیظ  الل
کــه هــامن افــر بــه او پدرلعنــت گفته  اســت. بالفاصلــه کلمــۀ برادرجــان را از زنــی کــه احتــامل می  دهــد خواهــرش 
پروانــه باشــد، می  شــنود؛ از او و مــادرش کمــک می  خواهــد. ذهنــش بــاز بــه لحظــات دســتگیری و فحاشــی افــر و 
رسبــازان دولتــی مــی  رود. کســی بــه صورتــش آب می  پاشــد و او را برادرجــان می  خوانــد؛ امــا او کــه هشــیاری اندکــی 
یافته  اســت، تــوان جــواب دادن نــدارد. تــالش می  کنــد چشــمش را بازکنــد؛ چهــرۀ مبهــم کودکــی را می  بینــد کــه او را 
پــدر خطــاب می  کنــد. کم  کــم موقعیــت خــود را درک می  کنــد و می  فهمــد کــه شــب اســت و یــک کــودک و زنــی 
ناشــناس در کنــارش هســتند و او درد دارد و زخمــی اســت امــا بیــن حالــت کــام و هوشــیاری در رفــت و آمــد اســت. 

.Syngué sabour: Pierre de patience. Paris: P.O.L .)۲۰۰۸( Rahimi, Atiq  - 1۹
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نــام و مشــخصات خــود را کــه فرهــاد فرزنــد میــرداد متولــد 133۷ اســت بــه یــاد مــی  آورد و ســپس بــه روزهــای 
ــن  ــه ای ــس از مــرگ می  اندیشــد؛ ب ــای پ ــه و دنی ــارۀ اجن ــزرگ و دامــال ســیدمصطفی درب ــای پدرب کودکــی و حرفه
نتیجــه می  رســد کــه مرده  اســت. بــار دیگــر ذهنــش بــه وســط صحنــۀ دســتگیری و بازجویــی خــودش در خیابــان و 
توســط یــک افــر در کنــار جیــپ مــی  رود. شــدت درد و کوفتگــی، تصــور مــرگ و حضــور در قــرب را در او تقویــت 
ــدارد  ــای مــردگان می  پن ــا ارواحــی از دنی ــد، فرشــته و ی ــار خــود حــس می  کن ــد و زن و کودکــی را کــه در کن می  کن
و دربــارۀ توبــه و مراســم تلقیــن و تدفیــن مــرده فکــر می  کنــد. در هــامن حــال بــه یــاد مــی  آورد کــه اواخــر شــب، 
در ســاعات منــع آمــد و شــد شــبانه، در خیابــان بــوده و اســم شــب نداشــته   و بــه همیــن دلیــل، دســتگیر و شــکنجه 
شده  اســت. در لحظاتــی کــه از کــام خــارج می  شــود بــا وضــوح بیشــرتی چهــرۀ زن و کودکــی را کــه از او مراقبــت 
می  کننــد، می  بینــد، هشــیارتر می  شــود و یقیــن می  کنــد کــه زنــده اســت؛ امــا وقتــی جســم ســومی را می  بینــد کــه 
شــکلی مبهــم امــا شــبیه آدمــی دارد، بــاز در زنــده بــودن خــود شــک می  کنــد و بــه میــان کابوس  هــا فــرو مــی  رود. 
امــا همچنــان صــدای کــودک و زن ناشــناس را می  شــنود کــه ســعی دارنــد بــه او آب بنوشــانند. کــودک هنــوز او را 
ــه  ــد. رفته  رفت ــدا می  زن ــه ص ــی گفت ــودک را یحی ــد و زن، ک ــاب می  کن ــادر خط ــناس را م ــد و زن ناش ــدر می  خوان پ
هشــیارتر می  شــود. نــام و مشــخصات مــادرش حمیــرا و خواهــرش پروانــه و بــرادرش فریــد و پــدرش را -کــه بعــد 
ــاد مــی  آورد.  ــه ی ــه پاکســتان رفته  اســت - ب ــا زن دومــش ب ــا را رهــا کــرده و ب ــور )اردیبهشــت(، آنه ــای ۷ث از کودت
ــن  ــه امی ــت حفیظ  الل ــدرت در دس ــد و ق ــرار دارن ــاه 13۵۸ ق ــزان/ مهرم ــب ۲۴ می ــه در ش ــد ک ــن می  دان همچنی
اســت. در بیــن خــواب و بیــداری، بــه زمــان آخریــن مالقــات خــود بــا عنایــت، دوســت و همکالســی  اش در دانشــگاه 
ــا صــدای زن  ــع آمــد و شــد شــبانه را فرامــوش کرده  اســت. فرهــاد ب ــل، می  اندیشــد و اینکــه چــرا مقــررات من کاب
ــازان و حرکــت جیــپ  ــه، صــدای رسب ــرا از بیــرون خان ــد؛ زی ــاق فرامی  خوان ــه داخــل ات بیــدار می  شــود. زن، او را ب
نظامــی بــه گــوش می  رســد. فرهــاد اکنــون می  توانــد بایســتد و راه بــرود. اندکــی بعــد، زن صاحــب خانــه او را از 
اتــاق بیــرون می  بــرد و بــه درون نقبــی کــه در زیرزمیــن خانــه ایجــاد شده  اســت، هدایــت می  کنــد. شــبحی کــه او 
قبــال دیــده بــود نیــز آنجاســت؛ مــردی جــوان کــه ترسیده  اســت و مثــل کــودکان نالــه می  کنــد و فرهــاد منی  دانــد 
کــه ایــن جــوان، شــوهر زن اســت یــا بیگانــه  ای مثــل خــودش. رسوصــدای رفــت و آمــد رسبــازان کــه می  خوابــد، بــا 
شــنیدن کلمــۀ برادرجــان از زبــان زن ناشــناس، از مخفــی  گاه خــارج می  شــود. فرهــاد در تــالش بــرای پی  بــردن بــه 
موقعیــت خــود و هویــت زن و کــودک و آن جــوان شــبح ماننــد، کــم کــم بــه زن عالقــه   پیــدا می  کنــد. زن بــرای 
فرهــاد، توضیــح می  دهــد کــه او را از رس دلســوزی بــه خانــه خــود آورده و پنــاه داده  اســت و قصــد خاصــی نــدارد. 
نــام زن، مهنــاز اســت و شــوهرش اعــدام شده  اســت در حالــی کــه یحیــی، پــرش، فکــر می  کنــد پــدرش بــه شــهری 
بــه نــام پلچرخی)زنــدان مخــوف کابــل( ســفر کرده  اســت و زمانــی برخواهدگشــت. آن جــوان شــبح ماننــد نیــز بــرادر 
کوچکــرت زن اســت و محــب نــام دارد. محــب طــی ســه هفتــه  ای کــه در زنــدان بــوده، دچــار بیــامری عصبــی شــده 
و موهایــش ســفید شده  اســت. فرهــاد بــه عنایــت فکــر می  کنــد و دلیــل فــرار او؛ کــه دســتکاری و تحریــف یــک 
شــعار معــروف حــزب خلــق بوده  اســت. صبــح روز بعــد، مهنــاز از بیــرون خانــه خــرب مــی  آورد کــه رسبــازان همچنان 
در جســتجوی فرهــاد هســتند و او همچنــان بایــد مخفــی مبانــد. فرهــاد، غوطــه ور در افــکار خــود بــه زمــان آغــاز 
دوســتی بــا عنایــت و ارتبــاط آن بــا مقــاالت شــمس و کلمــۀ اختنــاق و ارتبــاط آن بــا موقعیــت کنونــی خــودش فکــر 
می  کنــد. مهنــاز نشــانی خانــۀ فرهــاد را می  گیــرد و مــی  رود تــا وضــع فرهــاد را بــه مــادرش بگویــد. فرهــاد دوبــاره 
بــه خاطــرات خــود بــاز می  گــردد و بــه بــرادر عنایــت فکــر می  کنــد؛ همــو کــه زندانــی شــد و در زنــدان خودکشــی 
کــرد. مــادر فرهــاد یــک قالــی بــا خــود مــی  آورد و بــه فرهــاد می  گویــد کــه ایــن قالــی دســتمزد قاچاقــربی اســت کــه 
عــرص خواهدآمــد و او را در قالــی پیچانــده بــه ســوی پاکســتان خواهدبــرد. فرهــاد میــان عشــق بــه مهنــاز و گریــز از 
اختنــاق کابــل، مــرّدد اســت؛ امــا عاقبــت، پیچیــده در قالــی، بــر دوش قاچاقــرب، خانــۀ مهنــاز را تــرک می  کنــد. فرهــاد 
در مســیر خــروج از کابــل، هشــت  ضلعی ها و چهارضلعی  هــای قالــی پیچیــده شــده بــه دور خــود را هزارخانــه  ای 
ــه  ای  ــرب، شــب را در قری ــد. قاچاق ــار شــده و راه خــروج را منی  یاب ــه او در آن گرفت ــد، ک ــیاه تصــور می  کن رسخ و س
ــا ســاکنین مســجد  ــه ب ــد ک ــه می  کن ــه بخوابد-توصی ــرار اســت در مســجد قری ــه ق ــه فرهاد-ک ــد و ب توقــف می  کن
حــرف نزنــد و از دانشــگاهی بودنــش نیــز چیــزی نگویــد. افــراد مســلح حــارض در مســجد کــه از مجاهدیــن مخالــف 
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ــد.  ــه را صــادر می  کن ــع خــروج او از قری ــده گــروه، دســتور من ــه او مشــکوک می  شــوند و فرمان دولــت هســتند، ب
ــی  ــد و از او راهنامی ــش ســخن می  گوی ــا دروی ــد. ب ــران منی  بینن ــه دیگ ــد ک فرهــاد در مســجد، درویشــی را می  بین
می  خواهــد. رسانجــام، فرهــاد بــا اســتفاده از خواب  آلودگــی شــبانه و نشــئگی مــردان مســلح، هــامن شــب از قریــه 

ــازان دولتــی می  شــود. می  گریــزد؛ ولــی بســیار زود، گرفتــار رسب

4-4-4 تحلیل منادین رمان هزارخانۀ... 

ــیعی دارد،  ــی وس ــناختی و زبان ــی، روانش ــی، فرهنگ ــی، اجتامع ــای سیاس ــه ظرفیته ــل ک ــن دلی ــه ای ــان ب رم
هــم ظرفیــت منادپــردازی اجتامعــی سیاســی فرهنگــی را دارد و هــم منادپــردازی فــردی و بالغــی و هرنی)نــوری 
خاتونبانــی، 13۸۶، ص۷۲(. بــا توجــه بــه نقــش منــاد در گســرتش و انتقــال معنــا و پررنــگ بــودن وجــه منادپردازانــه 
در ایــن رمــان، شایســته اســت کــه پیــش از هرگونــه نقــد و بررســی، بــه اختصــار، تحلیلــی منادیــن از رمــان بــه 
دســت داده  شــود تــا در درک معنــای کلــی اثــر و نقــد و بررســی رمــان، بــه بی  راهــه نرویــم. برخــی از دالیــل مــا 
بــرای منادیــن خوانــدن ایــن رمــان چنیــن اســت: 1- وجــود ابهــام   در مــن رمــان. ۲-ســخنان و رفتارهــای عجیــب 
ــم  ها،  ــارص، اس ــیا، عن ــرار اش ــب. ۵. تک ــاد و مح ــوص فره ــتان؛ بخص ــخصیتهای داس ــول ش ــب و گاه نامعق و غری
ــودک،  ــال ســیدمصطفی، ک ــه، جــن، دام ــاق، هزارخان ــل اختن ــا مث ــر آنه ــد ب ــا و رفتارهــای خــاص و تأکی وصف  ه
پــدر، شــب، خــواب و کابــوس و... . ۶- وجــود ســاختارهای مبهــم و متضمــن ابعــاد و الیه  هــای متعــدد معنایــی 
مثــل شــخصیت درویشــی کــه کســی بــه جــز فرهــاد او را منی  بینــد یــا ظاهــر و رفتــار محــب و یحیــی. ۷- وجــود 
ــد رؤیاهــای فرهــاد  ــه می  شــود؛ مانن زبان  پریشــی، فضاهــای توهمــی و ســخنان هذیانــی کــه در کابوس  هــا گفت

ــا ســخنان درویــش.  در هنــگام کــام و تک  گویــی درونــی او و ی

شــیوۀ منادپــردازی در داســتان  های معــارص فارســی الگــوی روشــنی نــدارد و بســته بــه موضــوع و درومنایــۀ 
داســتان، موقعیــت اجتامعــی و فرهنگــی نویســنده و بســا عوامــل دیگــر، متغیر اســت؛ مانند اشــاره بــه رویدادها، 
ــت،  ــت و غیرواقعی ــن واقعی ــم آمیخ ــازی و در ه ــی، ابهام  س ــاطیری و تاریخ ــای اس ــا و مکان  ه ــم، زمانه مفاهی
هنجارشــکنی در لحــن و زبــان در کنــار عوامــل محتوایــی و نیــز اســتفاده از عنــرص تکــرار: »نویســندگان تقریبــا 
در همــۀ ابعــاد و عنــارص داســتان امــکان منادپــردازی داشــته  اند... منادپــردازی در خلــق و پــرورش شــخصیت  ها 
و اســتفاده از شــخصیت  های منادیــن، تصاویــر منادیــن، اشــیا و عنــارص منادیــن، کنش  هــای منادیــن، زبــان و بیــان 
ــی، 13۸۶، ص۸۲  ــن اشــاره  کرد«)نوری خاتونبان ــان و مــکان منادی ــن، زم ــردازی منادی ــن، فضاســازی و صحنه  پ منادی

و۸3(. پیگیــری جســتجوهای فــوق در مــن رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق، نتایجــی از ایــن دســت داشــت:

1-4-4-4 شخصیت  های منادین 

ــاد  ــش، من ــق بی  رسانجام ــام و عش ــۀ ن ــه قرین ــاد ب ــت. فره ــاد اس ــان، فره ــن رم ــخصیت منادی ــن ش مهم  تری
ــاه عشــق  ــی بی  گن ــۀ خــرو و شــیرین، قربان ــت نظامــی در منظوم ــه روای ــا ب ــه بن فرهــاد اســطوره  ای اســت ک
شــیرین و خــرو شــد. اشــاره بــه وجــود کتاب  هــای هفــت پیکــر و خــرو و شــیرین نظامــی در خانــۀ 
ــۀ  ــه قرین ــن ادعــا اســت. از ســوی دیگــر، فرهــاد ب ــر صحــت ای ــه  ای دیگــر ب مهناز)رحیمــی،13۸1،ص ۷۶(، قرین
رسنوشــت و کــردارش، بــه نوعــی منــاد حــرت یوســف)ع( -کــه بــی هیــچ گناهــی، قربانــی حســد بــرادران خــود 
شــد و چــاه و زنــدان و دوری پــدر را تحمــل کــرد- نیــز هســت. نویســنده، در بخشــی از رمــان، فرازهایــی از ســورۀ 
ــر هم  رسنوشــتی  ــاً ب ــتان، تلویح ــراز از داس ــد ف ــه کرده      )هــامن، ص133-13۷( و در چن ــاً ترجم یوســف)ع( را عین
ــوب را از  ــز می  رســانم. صــدای آب، آواز گله  هــای یعق ــار کاری ــد کرده  اســت:»خودم را کن فرهــاد و یوســف تأکی

ــامن، ص13۴(.  ــف افتاده  اند...«)ه ــای یوس ــاه در پ ــتاره  ها و م ــت. س ــری اس ــامن اب ــوید. آس ــم می  ش ذهن

دیگــر شــخصیت منادیــن رمــان، درویشــی اســت کــه عیــن ســخنان شــمس را تکــرار می  کنــد: »تــا آن چنــان 
ــاالی رس  ــداری اســت، مخســب! مــرد درویــش اســت کــه آمــده و ایســتاده ب ــن بی ــو عی نشــده  ای کــه خــواب ت
ــه گــوش مــن می  رســد: آنچــه در خــود  ــا ب ــش تنه ــد:»آواز مــرد دروی ــا شــبیه آن را می  گوی من«)هــامن، 13۸( ی
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ــر از  ــس غی ــت...«)هامن، 13۶( و هیچ  ک ــود اس ــرده  دار خ ــی پ ــی؟ هرکس ــرا منی  بین ــد)ص( چ ــی در محم می  بین
فرهــاد، او را منی  بینــد. درویــش، هنــگام خــواب، رس بــر خشــت می  نهــد و موهــای ســپید و بلنــدی صورتــش را 
ــه  ــزی و ب ــمس تربی ــاد ش ــش، من ــه دروی ــت ک ــوان گف ــا می  ت ــن قرینه  ه ــا ای ــت)هامن،ص13۰(. ب ــان کرده  اس پنه

عبــارت بهــرت، منــاد نوعــی اســالم عرفانــی و فردگراســت. 

دیگــر شــخصیت منادیــن مهــم در ایــن رمــان، جــن اســت:»جن  ها آمــده و نشســته  اند روی ســینه  ام. پدرکالنــم 
ــامن،  ــه می  کنند«)ه ــا خان ــد، جن  ه ــرآن نباش ــه ق ــی ک ــود در اتاق ــیدمصطفی... گفته  ب ــال س ــه دام ــت ک می  گف
ــی  ــا موجودات ــد. آنه ــان او را می  بندن ــم  ها و ده ــد و چش ــاد، او را آزار می  دهن ــوس فره ــا در کاب ص1۵(. جن  ه
شــیطانی و دشــمن قــرآن و نام  هــای خداونــد هســتند. باتوجــه بــه اینکــه در عــامل واقــع، نظامیــان کمونیســت- 
کــه آنهــا نیــز بــا قــرآن و مظاهــر دینــی مخالــف هســتند- فرهــاد را آزار و شــکنجه می  کننــد و از ســوی دیگــر، 
فرهــاد در بخشــی از داســتان، مــدام میــان واقعیــت و کابــوس در رفــت و آمــد اســت و زندگــی در افغانســتان 
ــان،  ــن رم ــا در ای ــه جن  ه ــت ک ــوان گف ــامن، ص۲۴ و۲۷ و ۴۵(، می  ت ــر می  بیند)ه ــرگ، براب ــوس و م ــا کاب را ب
ــه  ــت و ب ــوس اس ــت  ها، کاب ــلطۀ کمونیس ــت س ــی تح ــه زندگ ــور ک ــتند؛ هامنط ــت هس ــان کمونیس ــاد نظامی من
هــامن ســان کــه آدمهــای تحــت ســلطه، بــه اشــباح تبدیــل شــده  اند. یــک قرینــۀ مهم  تــر در تأییــد ایــن تأویــل، 
شــیوۀ روایــت رمــان اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه قطعــات کابــوس فرهــاد بــه مــوازات زندگــی واقعــی او روایــت 
می  شــوند و چنیــن تداعــی می  کننــد کــه جن  هــای کابوس  هــای فرهــاد، هــامن نظامیانــی هســتند کــه در 
ــزی  ــه چی ــن ب ــوند... م ــیطانی می  ش ــه  ها ش ــرت، اندیش ــس: »در بس ــد و بالعک ــت می  کنن ــاد را اذی ــت، فره واقعی
منی  اندیشــم. کلمــه  ام را می  خوانــم... تــا روحــم هرچــه زودتــر برگــردد... زیــر لگدهــای دو چکمه  پــوش در جــوی 
ــن بخــش از رمــان:» امشــب هــامن جن  هــا  ــا ای ــاده  ام، دشــنامم داده  اند«)هــامن، ص1۲ و13( ی ــر از لجــن افت پ
ــه  ــود ب ــب  دار غضب  آل ــد... منص ــم دزدیده  ان ــا آوازم را از گلوی ــد... جن  ه ــن ادرارکنن ــینۀ م ــا روی س ــد ت آمده  ان

ــاد زده  اســت: قومانــدان ...ات را خواهد...«)هــامن، ص1۶ و 1۷(.  مــن نــگاه کــرده و فری

حمیــرا، مــادر فرهــاد و مهنــاز، ناجــی و معشــوق فرهــاد، کــه هــردو رسنوشــتی شــبیه هــم دارنــد، منــاد زن 
افغانســتانی هســتند کــه خــود حامــی ندارنــد؛ امــا بایــد حامــی فرزنــدان و خویشــان خــود باشــند. ایــن دو زن، در 
چشــم  اندازی دیگــر، منــاد وطــن یــا کشــور افغانســتان نیــز هســتند. هــردو زن، شــوهر خــود را از دســت داده  انــد 
ــه خواســتگار  ــل افغانســتان. بخصــوص شــخصیت حمیرا-ک ــری هســتند؛ درســت مث ــردان دیگ ــع م ــورد طم و م
ــرۀ  ــد چه ــه »از روز تول ــرا ک ــت. حمی ــیم شده  اس ــزی ترس ــدت رم ــه ش ــت- ب ــت اس ــرال کمونیس ــک ژن دوم او ی
ــه  ــان قوس  هــا بوده)هامنجــا(، ب ــی  اش در می ــه و متــام زندگ ــده و گری وحشــت  زده داشــت«)هامن،ص۶۷( و خن
ــه بــر چهــره  اش منــودار می  شــدند-  ــر تــرس چیــره می  شــود و قوس  ها-کــه هنــگام خنــده و گری محــض اینکــه ب
ــت  ــد. رسنوش ــا می  کن ــوهرش، او را ره ــد و ش ــوهر می  افت ــم ش ــوند، از چش ــد می  ش ــش ناپدی ــرف دهان از دو ط

حمیــرا، بــا توجــه بــه ایــن قرینه  هــا منــاد رسنوشــت افغانســتان)وطن( نیــز هســت. 

ــاد  ــز من ــت دارد- نی ــه مراقب ــاز ب ــوزاد نی ــک ن ــد ی ــده و مانن ــپید ش ــش س ــه موهای ــرادر مهناز-ک ــب، ب مح
جامعــۀ تحــت ســتم افغانســتان اســت؛ جامعــه  ای دیریــن و کهنســال کــه نشــانه  های هدایــت و رســتگاری در او 
هســت) مــوی ســپید( امــا تحــت فشــار نظــام ســتمگر حاکــم، تفکــر و زبــان خــود را از دســت داده  اســت و فقــط 
ــاز را  ــی و مهن ــان، محــب، یحی ــدای رم ــر می  کشــد)هامن، ص1۰۵(. فرهــاد در ابت ــز از دل ب ــی رقت  انگی ناله  های
اشــباحی می  بینــد کــه بــه گــور او داخــل شــده  اند و ایــن قرینــه هــم منادیــن بــودن شــخصیت محــب را تأییــد 
ــد...  ــز می  آی ــیاهی دهلی ــی از س ــت بزرگ ــا بالش ــودک ب ــردد. ک ــد می  گ ــز ناپدی ــیاهی دهلی ــد:»زن در س می  کن
ــد. دســت هایش را  ــز حرکــت می  کن ــه طــرف دهلی ــا گام  هــای شــمرده ب ــه آهســته و آرام ب ــم ک جســمی می  بین
ــن اشــباح  ــدم. دیگــر منی  خواهــم در مــورد ای ــد دو قــوس از تنــش دور ساخته  اســت... چشــم  هایم را می  بن مانن

و رؤیاهــا بیندیشــم.«)هامن، ص۴۲(.
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دامــال ســیدمصطفی دیگــر شــخصیت رمــزی و منادیــن ایــن رمــان اســت؛ هــم بــه قرینــۀ نامــش و هــم بــه 
قرینــۀ صفاتــی کــه بــه او نســبت داده می  شــود: او پیشــوای روحانــی پــدرکالن فرهــاد اســت و اسامءالحســنی را 
می  دانــد و پــدرکالن همه  چیــز را از او آموخته  اســت)هامن، ص1۲و1۴( و اینکــه هیچ  کــس جــز پــدرکالن فرهــاد، 
ــا  ــت جن  ه ــیدمصطفی می  توانس ــال س ــوی دیگر:»دام ــت)هامن، ص۴۵( و از س ــیدمصطفی را ندیده  اس ــال س دام
ــر  ــه اک ــا توجــه ب ــی گرفته  بود«)هــامن، ص1۶(. ب ــه غالم ــا را ب ــود. جن  ه ــه کرده  ب ــده پخت ــال قصی ــد. دام را ببین
قرینه  هــا دامــال ســیدمصطفی منــاد رشیعــت )در مقابــل طریقــت( و بــه عبارتــی منــاد بخشــی از دیــن و فرهنــگ 
اســالمی اســت کــه نویســنده، آن را خــوش منــی  دارد و بنابرایــن در بخش  هایــی از رمــان، چهــره  ای منفــی بــه او 

داده  اســت:»این جن  هــا شــاید هــامن جن  هــای حلقــه بــه گــوش دامــال ســیدمصطفی باشــند«)هامن، ص1۶(.

یــک شــخصیت فرعــی منادیــن دیگــر، معلــم رشاب  فــروش اســت؛ هــامن کــه موهــای دراز او روی شــانه  اش 
ــی اســت کــه فرهــاد و  ــن شــخص، رشاب  فروشــی معمول ــان، ای ــه ظاهــری رم ریخته  اســت)هامن، ص۴۷(. در الی
دوســتش، مشــرتیان او هســتند. امــا قرینه  هایــی- از جملــه غلبــۀ اندیشــۀ عرفانــی- در رمــان هســت کــه نشــان 
ــه او  ــی ک ــت و رشاب ــز هس ــده نی ــرب آگاه و بیدارکنن ــاد ره ــر، من ــی عمیق  ت ــۀ معنای ــم، در الی ــه معل ــد ک می  ده
ــده( اســت، ظاهــر او  ــن شــخص، معلم)تعلیم  دهن ــام مســتعار ای ــا ن ــام ی ــی نیســت. ن می  فروشــد، رشاب معمول
ــا شــعر عرفانــی آشناســت و گاهــی ســخنان شــمس تربیــزی را بســیار بجــا بــه کار  بــه اهــل عرفــان می  مانــد، ب
می  برد)هــامن، ص۴۸(. از طــرف دیگــر،   رشاب  نوشــی فرهــاد در دکان معلــم یــا رس قــرب ســیدجامل  الدین، بیدارگــر 
و مصلــح مشــهور مســلامن)هامن، ص۹۲( نیــز قرینه  هــای دیگــری مبنــی بــر رمــزی بــودن معلــم و رشاب او اســت: 
فرهــاد و عنایــت در اثــر رفــت و آمــد بــا معلــم آگاهــی کســب می  کننــد و بنابرایــن دیگــر قوانیــن و مقــررات 

ــده می  شــود.  ــا افکن ــز از همین  ج ــتان نی ــره داس ــد و گ ــم را برمنی  تابن نادرســت حاک

2-4-4-4 نامهای منادین 

نــام رمــان، منادیــن اســت. هزارخانــه یــا هزارتــو جایــی خیالــی اســت کــه انســان از داالنــی بــه داالنــی یــا از 
خانــه  ای بــه خانــۀ دیگــر می  رســد امــا راهــش را منی  یابــد و همچنــان رسگــردان اســت. عتیــق رحیمــی، خــود در 
ــا از  ــه[ م ــم، ]نشــان می  دهــد ک ــه مــن از نارصخــرو بلخــی گرفت ــه ک ــا هزارخان ــو ی ــاره می  گوید:»هزارت ــن ب ای
یــک اختنــاق بــه اختنــاق دیگــر گــم شــده  ایم و انــگار در یــک هزارخانــه هســتیم«)آبادی،13۸1(. در مــن رمــان 
نیــز بــه هامننــدی نقشــۀ رسخ و ســیاه قالــی افغانســتانی بــا رسنوشــت فرهــاد اشــاره شده  اســت)رحیمی،13۸1، 
ص1۲۰و1۲1(. او از اختنــاق کمونیســم می  گریــزد امــا بــه رهایــی منی  رســد و گرفتــار اختنــاق طالبانــی می  شــود. 

3-4-4-4 رنگ  های منادین 

دو رنــگ رسخ و ســیاه و اشــیا و زمان  هــا و عنــارص متناظــر بــا ایــن رنگ  هــا- ماننــد شــب و خــون- کــه بارهــا 
در مــن رمــان بــه کار رفته  انــد، منادیــن هســتند:»روی شــب مــی  دوم ... خــط ســیرم را درختهــای ســوخته امــا پــر 
از میوه  هــای رسخ خشــکیدۀ دو کنــار جــاده تعییــن می  کنند«)هــامن، ص۵۰(. در بخــش دیگــری از رمــان، بــرادر 
عنایــت، پرچم  هــای آغشــته بــه خــون گوســفند را بــه جــای پرچم  هــای رسخ  رنــگ می  فروشــد و چــون پرچم  هــا 
بــه رنــگ ســیاه درمی  آینــد، دســتگیر و زندانــی می  شــود )هــامن، ص۹۲(. همچنیــن بارهــا بــه ترکیــب رنگ  هــای 
ــی اشــاره می  شــود)هامن، ص۷۶ و1۰۵ و1۲۰(. رنــگ رسخ، منــاد نظــام کمونیســتی  ــی افغان رسخ و ســیاه در قال
ــدة رحیمــی  ــه منــاد رنــگ رسخ، آفری ــان( اســت. البت و رنــگ ســیاه، منــاد مســلامن  منایان افراطی)حکومــت طالب
نیســت و در ادبیــات و هــرن مارکسیســتی جهــان و ازجملــه در افغانســتان، از ســالها قبــل بــه کار می  رفته  اســت 
امــا ارتبــاط دادن آن بــا رسخــی قالــی افغانــی و کاربــرد آن در ایــن رمــان، تــازه اســت. نویســنده بــه زعــم خــود، 
اتفاقــات چنددهــۀ اخیــر افغانســتان را بــه تضــاد و تقابــل ایــن دو نیــرو در جامعــۀ افغانســتان منتســب کــرده 
ــرد  ــی افغانســتانی تشــبیه کرده  اســت:»برای مــن از لحــاظ کارب ــه نقشــۀ قال ــاق جامعــۀ افغانســتان را ب و اختن
ســمبلیک رنگ  هــا، دوران اختنــاق ایدئولوژیکــی، یــک دوران رسخ بوده  اســت و دوران ]دیگــر[ رنــگ ســیاه 
ــی  ــا و رسخ ــت  ضلعی  ها، چهارضلعی  ه ــدم: هش ــونتی می  دی ــک خش ــی ی ــی افغان ــه در قال ــن همیش ــت. م داش
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و ســیاهی. فکــر می  کــردم کــه چــرا در یــک اثــر تزئینــی مــا ایــن همــه خشــونت وجــود دارد...«)آبــادی، 13۸1(. 

4-4-4-4 زمان و مکان منادین 

ــا  ــک اســت ی ــم تاری ــن دارد:»اتاق ــش منادی ــان در ســیاهی شــب رخ می  دهــد و شــب نق ــع رم بیشــرت وقای
چشــم  هایم بســته اند؟ شــاید هــردو. شــب اســت و مــن خوابــم. پــس چــرا می  اندیشــم؟« )رحیمــی،13۸1، ص۹(. 
نکتــۀ مهــم، توصیــف کــردن اوقــات بــا رنــگ ســیاه یــا رسخ اســت؛ چنانکــه مثــال آخــر روز، رسخ  رنگ اســت)هامن، 
ص1۲۷( و اول صبــح نیــز رسخ)هــامن، ص1۴۴( و شــب و ســیاهی نیــز متناظرنــد: »بــه زمیــن می  افتــم... در برابــر 

چکمه  هــای رسبــاز، پــردۀ ســیاهی روی چشــم  هایم می  افتــد. شــب شــد؟ چــه زود!« )هــامن، ص1۴۴(. 

همچنیــن گــور، یکــی از مکان  هــای منادیــن اســت کــه در ایــن رمــان بســیار تکــرار شــده و منــاد افغانســتان 
ــاز در خــواب  ــۀ مهن ــده و در خان ــی کــه زن ــه کــه فرهــاد، در حال ــن قرین ــه ای تحــت ســلطۀ کمونیســم اســت ب
اســت، مــدام محیــط اطــراف خــود را گــور و گورســتان می  خواند:»مــن مــرده  ام و بــه خــاک هــم ســپرده شــده  ام. 
ــن کــه مــرده در گــور  ــه پدربزرگــم می  گفــت همی در گورســتان خانوادگــی مــا هســتم... دامــال ســیدمصطفی ب
ــیاه در  ــن س ــگ منادی ــه رن ــامن، ص۲۸( و اینک ــتانش را می  بیند«)ه ــایگان گورس ــت همس ــد، نخس ــته ش گذاش
ــب و  ــی بی  ترتی ــت و تداع ــکل روای ــت«)هامن، ص۲۹(. ش ــب اس ــیاهرت از ش ــور س ــور دارد: »گ ــم حض ــور ه گ
ــدای  ــا ص ــته، ام ــم  هایم را بس ــور چش ــدت ن ــک می  کند:»ش ــوق کم ــل ف ــه تأوی ــز ب ــکان نی ــان و م ــوازی زم م
هیبتنــاک منصبــدار دوبــاره بازشــان کرده  اســت: نامــت چیســت؟... مــن مــرده  ام. پیــش از افتــادن زیــر لگدهــای 
ــد، راوی  ــه بع ــد صفح ــت«)هامن، ص31 و3۲( و چن ــم را شکستانده  اس ــور، قربغه  های ــرده  ام. گ ــا م چکمه  پوش  ه

ــدارم و زنده«)هــامن، ص۴1(. ــرزخ. بی ــه در ب ــوس و ن ــه در کاب ــا هســتم، ن ــه در رؤی ــه. ن می  گوید:»ن

5-4-4-4 گفتگو و تک  گویی منادین 

نــام و درومنایــۀ رمــان، در پیونــد بــا ســخنان شــمس تربیــزی انتخــاب شده  اســت؛ زیــرا در بخشــی از رمــان 
ــانی  ــمس را نش ــار ش ــاب، گفت ــن کت ــت. در م ــزی نوشته  اس ــوان چی ــه ج ــدم ک ــه  ای را پالی ــم: »..صفح می  خوانی
کــرده: »مــا را اهلیــت گفــت نیســت، کاشــکی اهلیــت شــنودن بــودی. متــام گفــن می  بایــد و متــام شــنودن. امــا 
بــر گوش  هــا مهــر اســت، بــر دل  هــا مهــر اســت، بــر زبان  هــا مهــر اســت...«و در حاشــیۀ صفحــه بــا قلــم پنســلش 
افــزوده:= اختناق...«)هــامن، ص۸۴(. همچنیــن رمــان، بــا فــرازی از مقــاالت شــمس رشوع می  شــود: »تــا چنــان 
نشــده  ای کــه خــواب تــو عیــن بیــداری اســت، مخســب«)هامن، ص۵( و ایــن گفتــۀ شــمس را بــار دیگــر، در مــن 

ــان درویــش می  شــنویم)هامن، ص13۸(.  ــان، از زب رم

6-4-4-4 رفتارهای منادین 

کابوس  هــای فرهــاد، رشاب  نوشــی فرهــاد در دکان معلــم و در دانشــگاه نزدیــک قــرب ســیدجامل  الدین، عشــق 
ــت، گریخــن  ــرادر عنای ــه دســت ب ــا ب ــردن پرچم  ه ــود ک ــت، خون  آل ــعار توســط عنای ــف ش ــاز، تحری ــه مهن او ب

فرهــاد از افغانســتان، تصمیــم او بــه بازگشــت و گرفتــاری مجــدد او، همــه منادیــن هســتند. 

7-4-4-4 اشیا و عنارص منادین 

یکــی از مهم  تریــن عنــارص منادیــن در ایــن رمــان، خــواب و رؤیاســت. از هــامن ابتــدای کتــاب، نویســنده، بــا 
کمک  گرفــن از مقــاالت شــمس، تأکیــد می  کنــد کــه خــواب در ایــن رمــان، عنــرصی منادیــن اســت؛ منــاد موقعیتــی 

از زندگــی واقعــی: »تــا چنــان نشــده  ای کــه خــواب تــو عیــن بیــداری اســت، مخســب!« )هــامن، ص۵(. 

شــخصیت محــوری رمــان، فرهــاد، بارهــا در کابوس  بــودن زندگــی واقعــی یــا واقعی  بــودن کابوس  هــای خــود 
تردیــد می  کنــد و شــکل روایــت رمــان نیــز چنــان اســت کــه او بیــن خــواب و بیــداری و کابــوس و واقعیــت، در 
رفــت و آمــد اســت:»...من خوابــم. پــس چــرا می  اندیشــم؟ نــه، بیــدارم امــا بــا چشــم  های بســته.«)هامن، ص۹( 
و یــا: » مگــر ایــن حرف  هایــی نیســت کــه چندلحظــه پیــش در کابــوس بــا خــود می  گفتــم؟ اینکــه هرآنچــه کــه 
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ــح  ــه رصی ــک قرین ــامن، ص۴۵( و ی ــت می  پندارم«)ه ــم را واقعی ــام کابوس ــم... مت ــرار می  کن ــده  ام تک ــواب دی خ
تــر:»آن رشــته  های مــو کــه رویــم را می  نواختنــد، آن کــودک کــه مــرا پــدر خطــاب می  کــرد، تــا چــه حــد واقعــی 
ــت  ــر از واقعی ــز واقعی  ت ــه در خــواب همه  چی ــا نیســت ک ــن هــم از ویژگی  هــای رؤی ــر ای ــد؟ مگ ــی بودن و عین

ــد؟«) هــامن، ص3۹(.  ــوه می  کنن جل

ــۀ  ــاق و خشــونت جامع ــه اختن ــی اســت ک ــی افغان ــان، قال ــن رم ــن در ای ــن شــیء منادی ــن مهم  تری همچنی
ــت  ضلعی های  ــت و هش ــب اس ــیاه در آن غال ــن رسخ و س ــای منادی ــرا رنگ  ه ــد؛ زی ــی می  کن ــتان را تداع افغانس
ــدرم  ــن فراز:»پ ــوص در ای ــود؛ بخص ــد می  ش ــی تأکی ــن ویژگ ــر ای ــا ب ــد و باره ــه می  مان ــه هزارخان ــۀ آن ب نقش
ــی  دوم.  ــزد. م ــن بلغ ــۀ رسخ قالی ــه زمین ــیاه ب ــم از خط  هــای س ــه پاهای ــذارد ک ــاالی رسم ایستاده  اســت... منی  گ ب
می  چرخــم. انــگار در هزارخانــه  ای گیــر مانــده  ام. نقش  هــای ســیاه نــه آغــاز دارنــد، نــه انجــام... هشــت  ضلعی  ها 
و چهارضلعی  هــا... رسم در هزارخانــۀ رسخ و ســیاه قالیــن می  چرخد«)هــامن، ص1۲۰ و 1۲1(. همچنیــن، فرهــاد، 
پیچیــده شــده در قالــی بــه ســوی مــرز بــرده می  شــود و همیــن قالــی دســتمزد راه بلــد اوســت)هامن، ص11۸(.

5-4-4 ارتباط جامعه افغانستان و رمان هزارخانه خواب و اختناق

رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق، داســتان رنــج و رسگردانــی و پریشــانی مردمانــی اســت کــه تحــت ســتم 
ــاط  ــۀ ارتب ــا حلق ــان، تنه ــده در رم ــف ش ــۀ توصی ــان، در جامع ــد. نظامی ــرار دارن ــن ق ــول و خش ــی نامعق نظام
حکومــت و مــردم هســتند و از بقیــه ارکان نظــام حاکــم، غیــر از عکــس رئیــس جمهــور، هیــچ نشــانی در رمــان 
نیســت. طبیعــی اســت کــه در چنیــن نظامــی، چکمــه و تفنــگ  ، ابــزار اصلــی تعامــل حکومــت و مــردم باشــد. در 
رسارس کتــاب، شــاهد اعاملــی چــون دشــنام  های رکیــک، تحکــم شــدید، کتــک  زدن، قــرار دادن چکمه  هــا بــر روی 
صــورت مــردم، جســتجوی خانــه بــه خانــه، زنــدان و اعــدام از ســوی نظامیــان کمونیســت هســتیم و هیــچ ســخن 

قابــل قبولــی، غیــر از دشــنام، بــر زبــان نظامیــان جــاری منی  شــود)هامن، ص۸و13و1۷و۲۵و۲۶(. 

ــن  ــن نپذیرف ــیله  ای، ای ــر وس ــه ه ــد و ب ــه را نپذیرفته  ان ــر جامع ــم ب ــای حاک ــت نیروه ــز مرشوعی ــردم نی م
ــامن، ص۷1(  ــف می  کند)ه ــز تحری ــکلی طنزآمی ــه ش ــم را ب ــزب حاک ــمی ح ــعار رس ــی، ش ــد؛ یک ــراز می  کنن را اب
ــامن، ص۹۲و۹3(.  ــخند می  گیرد)ه ــه ریش ــت- ب ــتان اس ــق افغانس ــزب خل ــاد ح ــه من ــگ رسخ را- ک ــری رن ؛ دیگ
ــرک زندگــی  ــرک وطــن و ت ــل، ت ــرک تحصی ــه ت ــور ب ــه  ای مــردم را مجب ــدک بهان ــا ان ــز ب ــل، حکومــت نی در مقاب
ــوای  ــاخت و محت ــه در س ــانه  هایی ک ــا و نش ــده و مناده ــیم ش ــان ترس ــن رم ــه در ای ــی ک ــد. موقعیت  های می  کن
رمــان بــه کار رفته  اســت، می  توانــد در بســیاری از جوامــع تحــت حاکمیــت احــزاب کمونیســت در قــرن بیســتم 
پیــدا شــود، امــا نویســنده در ایــن رمــان رئالیســتی، زمــان و مــکان وقایــع را مشــخص کرده  اســت: شــهر کابــل، 
ــور/  ــم ث ــالب( هفت ــد؛ انق ــت  ها می  گفتن ــه کمونیس ــا چنانک ــای )ی ــس از کودت ــتان در دوران پ ــت افغانس پایتخ

ــت 13۵۷.  اردیبهش

حــوادث رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق، در دوران حکومــت حفیظ  اللــه امیــن، دومیــن رئیــس جمهــور 
ــی  ــتان، در جای ــد. راوی داس ــتان، رخ می  ده ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــتان در دوران حاکمی افغانس
ــای  ــامن، ص۹۲( و در ج ــاره می  کند)ه ــت اش ــور/ اردیبهش ــای( ۷ ث ــالگرد انقالب)کودت ــم س ــزاری مراس ــه برگ ب
ــت)هامن، ص۴۵( و  ــاه 13۵۸ رخ داده  اس ــزان/ مهرم ــخ ۲۴می ــتگیری او در تاری ــه دس ــد ک ــخص می  کن ــر مش دیگ
ــت  ــل دریاف ــی قاب ــه صــورت اجامل ــن، ب ــارض در م ــانه  های ح ــق نش ــه از طری ــی را ک ــق، اطالعات ــن طری ــه ای ب
ــود  ــاز می  ش ــی آغ ــان، زمان ــوادث رم ــی ح ــر تاریخ ــن از نظ ــد. بنابرای ــان می  کن ــن بی ــورت روش ــه ص ــت، ب اس
ــه  ــوری« ب ــت جمه ــد »حکوم ــر ض ــتان ب ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــای ح ــدی از کودت ــال و ان ــک س ــه ی ک
رهــربی محمدداودخــان گذشته  اســت و ایــن حــزب، توســط یــک نظــام شبه  کمونیســتی تحــت عنــوان »جمهــوری 
ــه امیــن، دقیقــا یــک مــاه قبــل از تاریــخ  دموکراتیــک افغانســتان«، کشــور را اداره می  کنــد. همچنیــن حفیظ  الل
ــی،  ــد تَرَک ــی، نورمحم ــای درون حزب ــک کودت ــی ی ــهریور 13۵۸ ط ــی ۲۶ سنبله/ش ــه قول ــا ب ــه، در ۲3 ی پیش  گفت
ــدرت را  ــانده و ق ــل رس ــه قت ــتان، را ب ــت افغانس ــور کمونیس ــس جمه ــن رئی ــق و اولی ــزب خل ــین ح ــرب پیش ره
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در دســت گرفته  است)فرهنگ،پیشــین،ص1۰۰۵ و 1۰۰۶(. در ایــن زمــان در کابــل، فضــای امنیتــی و پلیســی 
ــتگیری و  ــوج دس ــود. م ــوب می  ش ــت محس ــا دول ــه ب ــی و مقابل ــاد، رسپیچ ــن انتق ــت و کوچک  تری ــم اس حاک
ــه  دارد  ــان ادام ــود- همچن ــت خلقی  هــا رشوع شــده ب ــدای حکوم ــه از ابت ــه بهانه  هــای واهی-ک ــردم ب ــدام م اع
و زندان  هــای کشــور بــه یــک مســلخ بــزرگ تبدیــل شــده)هامن،ص۹۶۲-۹۶۶( و در نتیجــه، مخالفت  هــای 
ــاد  ــتایی ایج ــای روس ــیاری در محیط  ه ــای بس ــز پایگاهه ــتان نی ــن افغانس ــت. مجاهدی ــاز شده  اس ــی آغ مردم
کرده  اند)جیوســتوزی، 13۸۶،ص1۸(. جوانــان بســیاری از رسبازی  کــردن بــرای حکومــت خلقــی گریزاننــد. جمعــی 
ــرای  ــد و جمعــی دیگــر- هامننــد فرهــاد، قهرمــان ایــن رمــان- در جســتجوی راهــی ب ــه مجاهدیــن می  پیوندن ب
ــر  ــان و تأثی ــه در رم ــاب جامع ــد اجتامعــی، بازت ــز اشاره  شــد، در نق ــال نی ــه قب خــروج از کشــور هســتند. چنانک
رمــان بــر جامعــه بــه مــوازات هــم، بررســی می  شــوند بنابرایــن بهــرت اســت بحــث ارتبــاط جامعــه و رمــان، ذیــل 

ایــن دو عنــوان مطــرح شــود: 

1-5-4-4 بازتاب جامعه افغانستان در رمان هزارخانۀ... 

ایــن رمــان، توصیفــی از جامعــۀ افغانســتان- و بخصــوص جامعــۀ شــهری کابــل- در آخریــن ســالهای 
ــا و  ــا خیابانه ــه ت ــه، از دانشــگاه گرفت ــه متــام فضــای جامع ــه کرده  اســت؛ ســالهایی ک دهــۀ پنجــاه شمســی ارائ
ــرس  ــا از ت ــت. آدمه ــاق اس ــت و اختن ــر وحش ــیده از اب ــردم، پوش ــای م ــی درون خانه  ه ــهر و حت ــای ش کوچه  ه
ــر  ــاق دیگ ــه اختن ــی ب ــد و از اختناق ــراری ندارن ــا راه ف ــد؛ ام ــط می  گریزن ــاق محی ــت و از اختن ــازان حکوم رسب

کشــانده می  شــوند. 

ــۀ  ــی چندده ــی و سیاس ــای اجتامع ــاد از نیروه ــی انتق ــع، نوع ــاق در واق ــواب و اختن ــۀ خ ــان هزارخان رم
اخیــر افغانســتان اســت. ایــن رمــان، در روزگاری منترششــد کــه مــردم افغانســتان در داخــل و خــارج از کشــور، 
شکســت ایدئولوژی  هــای متفــاوت در ادارۀ افغانســتان را شــاهد بودنــد و تجربــۀ چهاردهــه جنــگ و شــوربختی 
ــت  ــد، فرص ــی می  کن ــه زندگ ــون در فرانس ــال 13۶3 تاکن ــه از س ــی ک ــق رحیم ــتند. عتی ــود داش ــا خ ــداوم را ب م
تأمــل و اندیشــیدن دربــارۀ ایــن تجربه  هــای شــگرف و عظیــم را داشــته و توانسته  اســت پــس از دو دهــه زندگــی 
در خــارج از افغانســتان، تجربه  هــای خــود را دســتامیۀ خلــق آثــار داســتانی قــرار دهــد. وی برخــالف بســیاری 
ــگ  ــایند جن ــای ناخوش ــگ و پیامده ــارۀ جن ــرت درب ــن دوره، بیش ــه در ای ــش- ک ــارص هم  وطن ــندگان مع از نویس
نوشــته  اند- بــه رساغ رسنوشــت انســان افغانســتانی در روزهــای آغازیــن حکومــت کمونیســت  ها- کــه بــه گــامن 

ــد- رفته  اســت.  ــی افغانســتان بوده  ان ــگ و ویران ــردم، رسمنشــأ ســه دهــه جن ــب م اغل

ــر شده  اســت،  ــان تصوی ــن رم ــور 13۵۷،چنانکــه در ای ــم ث ــای هفت ــۀ افغانســتان بعــد از انقالب/کودت جامع
اجتامعــی غــرق در وحشــت، ســیاهی، اعــدام، زنــدان و فــرار اســت. زندگــی هیــچ یــک از آدم  هــای داســتان در 
وضــع عــادی نیســت: فرهاد،عنایــت و خانــوادۀ شــوهر مهنــاز در حــال فــرار از کشــور هســتند؛ بــرادر عنایــت 
ــراری اســت  ــاز ف ــرد- رسب ــج می  ب ــی رن ــامری روان ــک بی ــه از ی ــرادر مهناز-ک ــاز اعــدام شــده  اند؛ ب و شــوهر مهن
ــداری  ــع رمــان در ســیاهی شــب رخ می  دهــد و خــواب و بی ــاز مخفــی شده  اســت. بیشــرت وقای ــۀ مهن و در خان
ــل  ــی در کاب ــی خــود، اوضــاع زندگ ــن شــیوه، در ســاختار کل ــه ای ــان درآمیخته  اســت ک ــت و اوهــام چن و واقعی
آن ســال ها را از دیــد نویســنده، تصویــر می  کنــد. زندگــی چنــان ســخت و تحــت فشــار رسکــوب اســت کــه بــه 
ــل کرده  اســت. ــه شــب ســیاه تبدی ــت؛ ســتمی کــه روزگار مــردم را ب ــا واقعی ــد ت کابوســی متــام نشــدنی می  مان

ــا کلــی از اجتــامع افغانســتان منی  کنــد.  رحیمــی در ایــن رمــان هیــچ تالشــی بــرای ارائــه تصویــری کامــل ی
ــاد،  ــه فره ــت ک ــی اس ــت اجتامع ــی از واقعی ــات و پاره  های ــد، جزئی ــرار می  ده ــده ق ــار خوانن ــه او در اختی آنچ
شــخصیت مرکــزی داســتان، می  بینــد و می  شــنود و ملــس می  کنــد. موضــع انتقــادی نویســنده نیــز در منادپــردازی 
و در زاویــه دیــد راوی داســتان- فرهــاد- نســبت بــه وقایــع نهفته اســت. نویســنده، هیــچ تأکیــدی، مســتقیم یــا 
غیــر مســتقیم، منی  کنــد مبنــی بــر اینکــه کابــل ســال 13۵۸ حتــام همیــن گونــه بوده  اســت؛ نــه تحلیــل می  کنــد 
و نــه حتــی توصیــف، بلکــه خواننــده را در مــن وقایعــی کــه بــر فرهــاد گذشته  اســت، درگیــر و رهــا می  کنــد تــا 
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رنــج و تــرس و خفقانــی را کــه بــر انســان ســاکن در کابــل ســال 13۵۸ مســلط بوده  اســت، حــس کنــد. ســاختار 
روایــت و زاویــه دیــد راوی، در حقیقت  ماننــدی داســتان و جلــب همراهــی و موافقــت خواننــده بســیار مؤثــر 

اســت. 

ــرآن  ــه مســجد و اذان و ق ــر کرده  اســت، جامعــه  ای اســت ک ــان تصوی ــن رم ــه رحیمــی در ای افغانســتانی ک
و اذکار و متــون ادبــی و عرفانــی فارســی در آن حضــور دارد. اشــاره بــه اذکار، باورهایــی ماننــد اجنــه و ارواح، 
منظومه  هــای نظامــی گنجــوی و امثــال ایــن مــوارد نیــز نشــانۀ آشــنایی عمیــق نویســنده بــا فرهنــگ، اســطوره  ها، 
اعتقــادات و ســنن مــردم افغانســتان اســت و بــه شــیوه  ای هرنمندانــه بــرای ایجــاد موقعیــت داســتانی و 
تصویرکــردن وضــع مــردم در یــک برهــۀ تاریخــی خــاص بــه کار رفته  اســت. چگونگــی انعــکاس تصویــر جامعــه در 
رمــان و همخوانــی ســاختارهای اجتــامع و اثــر هــرنی را بیشــرت در هنــگام بررســی دو عنــرص داســتانی شــخصیت 

ــان داد:  ــوان نش ــه می  ت و درومنای

الف. شخصیت  پردازی و دسته  بندی شخصیت  ها

ــد.  ــازی می  کنن ــاق، نقــش ب ــۀ خــواب و اختن ــی و فرعــی، در رمــان هزارخان ــش از پنجــاه شــخصیت اصل بی
ــهری  ــط ش ــات متوس ــه طبق ــا ب ــی، عمدت ــتگاه طبقات ــر خاس ــان، از نظ ــی رم ــخصیت  های اصل ــه ش ــا ک از آنج
ــد،  ــخص یافته  ان ــوند و تش ــده می  ش ــه دی ــخصیت  هایی ک ــام ش ــد. مت ــی می  کنن ــل زندگ ــد و در کاب ــق دارن تعل
مردمانــی عــادی هســتند و برجســتگی اجتامعــی و سیاســی خاصــی ندارنــد. هامننــد دیگــر آثــار رحیمــی، رمــان 
ــک شــخصیت محــوری هســتیم،  ــدارد. اگرچــه شــاهد حضــور ی ــان« ن ــز »قهرم ــاق نی ــه خــواب و اختن هزارخان
امــا ایــن شــخصیت، یــک انســان منفعــل و یــک قربانــی اســت؛ قربانــی تحــوالت اجتامعــی کــه او در آنهــا هیــچ 
نقشــی نــدارد. ایــن »قربانــی بــودن« صفــت مشــخصۀ اکــر انســان  های داســتان  های رحیمــی اســت؛ در رمــان 
ــا دوام جنــگ  خاکســرت و خــاک، دســتگیر و خانــواده  اش قربانــی غــول جنــگ هســتند، بــدون اینکــه در آغــاز ی
نقشــی داشته  باشــند)رحیمی،تهران،13۸1( و در رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق، فرهــاد و اعضــای خانــواده و 
دوســتانش، قربانیــان حکومتــی هســتند کــه نــه آن را دوســت دارنــد و نــه بــا آن دشــمنی خاصــی دارنــد؛ امــا نظــام 
ــه آنهــا منی  دهــد و آنهــا بایــد  ــز ب ــی را نی حکومتــی دیکتاتــوری حــزب خلــق افغانســتان، اجــازۀ زندگــی معمول
برونــد و در افغانســتان نباشــند؛ وگرنــه ماننــد شــوهر مهنــاز و بــرادر عنایت کشــته می  شــوند)رحیمی،13۸1،ص۶۴ 
ــوند)هامن، ص۴۶و۵۹(.  ــل می  ش ــان تبدی ــپیِد بی  زب ــودِک موس ــک ک ــه ی ــی، ب ــب، در جوان ــد مح ــا مانن و۹3( ی
ــور  ــش و ظه ــت و آرام ــاد امنی ــتان در ایج ــن افغانس ــت مجاهدی ــۀ شکس ــر تجرب ــت تاثی ــامال تح ــی، احت رحیم
طالبــان در تاریــخ افغانســتان، جهــاد مــردم مســلامن افغانســتان بــر ضــد رژیــم کمونیســتی را نیــز در ایــن رمــان 
بــا عینــک بدبینــی و نفــرت می  بینــد و چهــرۀ مجاهدیــن را بســیار منفــی و شــبیه طالبــان تصویــر می  کند)هــامن، 
ص131-133( و آنهــا را نیــز عامــل اختناقــی از نــوع دیگــر می  دانــد. در میــان شــخصیت  های مثبــت رمــان، فقــط 
عنایــت و بــرادرش جــرأت اقــدام علیــه رژیــم کمونیســتی را پیــدا می  کنند)هــامن، ص۷1و۹3( کــه البتــه اقــدام 

هــردوی ایــن اشــخاص، فرهنگــی و ســمبلیک اســت؛ نــه مســلحانه. 

فرهــاد، راوی داســتان، دانشــجویی برخاســته از یــک خانــوادۀ متوســط شهرنشــین اســت کــه بــا وجــود در 
یــاد داشــن تعلیــامت مذهبــی، بی  مباالتی  هــای بســیاری در رفتارهــای خــود دارد)هــامن، ص۴۷و۴۸و۷۲( و 
نویســنده، گویــا بــه عمــد، بــر ایــن گونــه رفتارهــا تأکیــد کرده  اســت تــا خاســتگاه طبقاتــی و جایــگاه اجتامعــی 
فرهــاد را واضــح و روشــن ســازد. فرهــاد، دانشــجویی معمولــی و غیــر حزبــی در دانشــگاه کابــل اســت. وی در 
فــرازی از داســتان، خطــاب بــه مهنــاز می  گویــد؛ نــه مبــارز کمونیســت اســت و نــه تعلــق خاطــری بــه مجاهدیــن 
ــت،  ــواده  اش شده  اس ــت او و خان ــج و مصیب ــاری و رن ــث گرفت ــه باع ــاد ک ــرم فره ــا ج ــامن، ص۸1(. تنه دارد)ه
ــده  ــدارد: نادی ــۀ سیاســی و نظامــی ن ــچ جنب ــد و هی ــه از هــر انســانی ممکــن اســت رس بزن اشــتباهی اســت ک
ــه او را بازداشــت  ــی افــری ک ــتباه در تشــخیص درجــۀ نظام ــا اش ــبانه ی ــرور ش ــور و م ــع عب ــون من ــن قان گرف
ــتان  ــتی افغانس ــام کمونیس ــای نظ ــکارکردن ویژگی  ه ــته  کردن و آش ــرای برجس ــنده، ب ــت)هامنجا(. نویس کرده  اس
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ــوع فعالیــت سیاســی- کــه در  ــم، فرهــاد را از هــر ن ــن رژی ــول ای ــرۀ تنــگ و محــدود رفتارهــای مــورد قب و دای
ــا نشــان  دهد  ســالهای دهــۀ پنجــاه شمســی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه کابــل رایــج بــود- مــربا کرده  اســت ت
ــل نفــی آزادی  هــای  ــه دلی ــم، ب ــده بگیری ــوژی آن را نادی ــی اگــر نادرســتی ایدئول کــه حکومــت کمونیســتی، حت
فــردی و حــق حیــات شــخصی انســان  ها، حکومتــی غیــر معقــول و نادرســت اســت. خواننــده، بــا مقایســه نــوع 
ــدون اینکــه نویســنده  ــد، ب ــی کــه فرهــاد تحمــل می  کن جــرم )اگــر جرمــی رخ داده  باشــد( و مجــازات و مصیبت
قضاوتــی ارائــه دهــد، عمــق رنــج مــردم افغانســتان، در زیــر یــوغ خشــونت و اختنــاق حکومــت کمونیســتی، پــس 

ــد.  ــال 13۵۷ را در می  یاب ــای س از کودت

عنایــت، رفیــق و هم  کالســی فرهــاد، رسنوشــتی غم  انگیزتــر از فرهــاد دارد. بــرادر عنایــت، در جشــن ســالگرد 
ــه دســتور حکومــت، پرچم  هــای رسخ  رنگ)رنــگ ســمبولیک  ــد، ب ــای کمونیســتی–که مــردم مجبورن انقالب/کودت
رژیــم کمونیســتی( بــر بــاالی خانه  هــای خــود نصب  کننــد- پرچم  هــای رنگ  شــده بــا خــون گوســفند را بــه مــردم 
می  فروشــد)هامن، ص۹3(. پرچم  هــا، روز بعــد از نصــب، بــه رنــگ ســیاه درمی  آینــد و بــرادر عنایــت، بــه جــرم 
ایــن شــوخی بــا رنــگ رســمی کشــور، دســتگیر می  شــود و در زنــدان پلچرخــی، خودکشــی می  کند)هــامن، ص۹۲(. 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــهور خلقی  ه ــعار مش ــت- در کالس درس، ش ــم آمده  اس ــه خش ــت ب ــن مصیب ــه از ای عنایت-ک
ــرک دانشــگاه و افغانســتان می  شــود)هامن،  ــه ت ــور ب ــل، مجب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــف می  کن افشــاگرانه  ای تحری
ص۷1(. عنایــت و بــرادرش، تنهــا شــخصیت  های مثبــت ایــن رمــان هســتند کــه جرأت  کرده  انــد در نظــام 
تک  صدایــی دیکتاتــوری پرولتاریایــی، »ســخن« متفــاوت بگوینــد و ابــراز نظــر شــخصی کننــد. ایــن دو شــخصیت، 
کــه مواضــع فکــری نویســنده را نیــز بازتــاب می  دهنــد، مناینــدۀ خیــل تحصیلکــردگان و روشــنفکران افغانســتانی 
ــه  ــوم ب ــد و محک ــق خوردن ــالب و ضدخل ــق، برچســب ضدانق ــه در طــی دوران حکومــت حــزب خل هســتند ک

زنــدان و اعــدام و آوارگــی شــدند. 

مهنــاز، ناجــی فرهــاد، زن تنهایــی اســت کــه شــوهرش در زنــدان پلچرخــی، اعــدام شده  اســت و او همــراه 
ــه  ــاد را ک ــاز، فره ــامن، ص۶۴ و۶۵(. مهن ــی می  کند)ه ــب، زندگ ــامرش، مح ــرادر بی ــی و ب ــش، یحی ــد کوچک فرزن
ــت در  ــاه اقام ــدت کوت ــاد در م ــۀ او افتاده  اســت، نجــات می  دهــد. فره ــک خان ــام در جــوی نزدی ــت ک در حال
ــوادۀ  ــامن، ص11۵( و خان ــل گریخته  اند)ه ــی از کاب ــاز، همگ ــوادۀ مهن ــه خان ــود ک ــه می  ش ــاز، متوج ــۀ مهن خان
شــوهرش نیــز قصــد رفــن دارنــد. مــادر شــوهر مهنــاز، هــر روز بــه خانــۀ مهنــاز می  آیــد تــا او را همــراه خــود 
بــه پاکســتان بــربد امــا او منــی  رود؛ چــون منی خواهــد اجبــاراً همــر بــرادر شــوهرش شــود: »خانــوادۀ شــوهرم 
ــوه نیســتم.  ــوز بی ــم کــه هن ــه همــه می  گوی ــم. امــا مــن منی  خواهــم. ب ــورم زندگی  کن ــا ای می  خواهــد کــه مــن ب
ــور  ــته  جمعی گ ــان، دس ــام و نش ــدها را بی  ن ــدان، جس ــه در زن ــون ک ــده.. چ ــوهرم را ندی ــد ش ــس جس ــچ ک هی
می  کنند«)هــامن، ص1۰3(. رشــتۀ عالقــه و محبتــی کــه در طــول یــک شــبانه روز اقامــت فرهــاد در خانــه مهنــاز، 
میــان ایــن دو ایجــاد می  شــود، در مقابــل رضورت و اجبــاری کــه فرهــاد را وادار بــه رفــن می  کنــد، دوام منــی  آورد 
ــد؛ اگرچــه در  ــرک می  کن ــاز را ت ــه مهن ــی، خان ــده شــده در یــک قال ــاره می  شــود و فرهــاد، پیچی ــه آســانی پ و ب
ــرادر  ــودک خردســال و ب ــاز، ک ــی می  اندیشــد)هامن، ص131(. رسنوشــت مهن ــاز و یحی ــه مهن ــدام ب طــول راه، م
بیــامرش، بازتــاب دهنــدۀ رسنوشــت زنــان و کــودکان مظلــوم افغانســتان اســت. رنــج مضاعــف مهنــاِز شــوهر از 
دســت داده، کــه از ناحیــۀ خانــوادۀ خــود و خانــوادۀ شــوهر، توأمــان، تحــت فشــار اســت؛ داســتان رنج  هــای زن 

خامــوش افغانســتانی اســت. 

ــه  ــار کــرده و ب ــز زن تنهــا و تــرک شــده  ای اســت کــه شــوهرش، زن دیگــری اختی ــرا، نی مــادر فرهــاد، حمی
پاکســتان رفتــه و او را بــا ســه فرزنــدش، بی  رسنوشــت، رهــا کرده  اســت)هامن، ص۴۵(. حمیــرا اکنــون هــم بایــد 
ــا نگاه  هــای شــهوت  آلود پرعمــوی تــازه بــه دوران رســیدۀ خــود- کــه افــر رژیــم جدیــد و صاحــب قــدرت  ب
ــج دوری  ــد و غــم و رن ــد جــوان خــود را فراهــم کن ــرار فرزن ــۀ ف ــد و هــم زمین ــرم کن اســت- دســت و پنجــه ن
ــت؛  ــتان اس ــیدۀ افغانس ــان رنج  کش ــه  ای از زن ــاز، منون ــون مهن ــرا، همچ ــامن،ص۸۹(. حمی ــان بخرد)ه ــه ج او را ب
ــا آداب و رســوم  ــدان ی ــرادران و فرزن ــال و آرزوهــای شــوهران، ب ــی امی ــه خواســته و ناخواســته، قربان ــی ک زنان



| 119 |

جامعــۀ ســنتی خــود هســتند و فردیتــی ندارنــد. ایــن زنــان همیشــه در حــال فــداکاری و محبــت بــه اطرافیــان 
خــود هســتند؛ در حالــی کــه تــرس از حــرف مــردم، تــرس از عشــق ورزیــدن، تــرس از اقــوام و خویشــان و انــواع 
ترس  هــای دیگــر اطــراف آنهــا را گرفته  اســت. نویســنده در ترســیم رسنوشــت ایــن دو زن، قــدری از واقعیت  هــای 
جــاری در افغانســتان دور شــده   و تصویــر آنهــا را بــه زنــان آرمانــی کــه خــود در ذهــن دارد، نزدیــک کرده  اســت. 
اینکــه زنــی جــوان ماننــد مهنــاز، بــه دور از خانــواده پــدری یــا خانــواده شــوهر زندگــی کنــد، در جامعــۀ ســنتی 
ــر معمــول  ــار غی افغانســتان، اگــر محــال نباشــد، بســیار غریــب و دور از ذهــن اســت. همیــن طــور اســت رفت

مهنــاز بــا بــرادر بیــامرش محــب. 

پــر کوچــک مهنــاز، یحیــی، دیگــر شــخصیت تاثیرگــذار رمــان اســت. ایــن کــودک خردســال، گوینــدۀ اولیــن 
ــرگ او  ــی  آورد و از م ــاد من ــه ی ــود را ب ــدۀ خ ــدام ش ــدر اع ــرۀ پ ــه چه ــی ک ــدر؟«. یحی ــت: »پ ــان اس ــۀ رم کلم
نیــز بی  خــرب اســت، فرهــاد را پــدر خــود می  پنــدارد و بــه او پــدر می  گوید)هــامن، ص۴۴(. مادرش،مهنــاز، 
ــل( اســت و راه بازگشــت را گــم  ــدان مخــوف کاب ــام پلچرخی)زن ــه ن ــدرش در شــهری ب ــه پ ــه او گفته  اســت ک ب
کرده  اســت؛ امــا روزی بــاز خواهدگشــت)هامن، ص۷۷و۷۸(. یحیــی بــه تصــور اینکــه فرهــاد، هــامن پــدر گمشــده 
ــت را  ــه واقعی ــدارد ک ــارای آن را ن ــز ی ــرد او می  چرخــد. فرهــاد نی ــر گ ــدام ب ــد و م ــت می  کن ــه او محب اســت، ب
بــه کــودک بگویــد. از آنجــا کــه راوی- فرهــاد- نیــز پــدر خــود را بــه نوعــی دیگــر از دســت داده  اســت؛ روابــط 
دو شــخصیت یحیــی و فرهــاد- کــه هــردو پــدر خــود را از دســت داده  انــد و در جســتجوی آن هســتند- ویژگــی 
خاصــی بــه ایــن دو شــخصیت بخشیده  اســت. بخصــوص اگــر بــه بســامد بــاالی کلمــۀ پــدر در رسارس رمــان توجــه 
شــود)11۵بار(، وجــوه داللــی و نشانه  شــناختی بســیاری در برابــر دیــد منتقــد قــرار می  گیــرد کــه البتــه در ایــن 
مجــال، فرصــت طــرح آن نیســت. امــا روشــن اســت کــه تخریــب ســاختار خانــواده و در نتیجــه، تخریــب تدریجــی 
ســاختار اجتــامع، بــه واســطۀ فقــدان پــدر، در رشایــط نابهنجــار حاصــل از ســتم افسارگســیختۀ نظــام حاکــم، یکــی 
از داللت  هــای وجــود ایــن دو شــخصیت و روابــط آنهاســت. زنــدان، فــرار، اعــدام و جنــگ، مــردان خانــواده را از 

ــی گذاشته اســت. ــان باق ــرای آن ــی را ب ــه   و رسگردان خانواده  هــا گرفت

محــب، بــرادر مهنــاز، جوانــی اســت کــه در هجــده ســالگی، موهایــش ســفید شــده، از رسبــازی گریخته    اســت 
و پنهانــی زندگــی می  کنــد. محــب، در اثــر ســختی  های دوران ســه هفتــه  ای زنــدان، دچــار بیــامری روانــی شــده   و 
از نظــر روحــی بــه یــک کــودک تبدیــل شده  اســت و توانایــی گفــن، تفکــر و کنــرتل رفتــار خــود را نــدارد: »مهــر 
بــر گــوش، مهــر بــر زبــان، مهــر بــر دل«)هــامن، ص1۰۵(؛ بــه همیــن دلیــل، بــه پرســتاری و مراقبــت احتیــاج دارد. 
ــاز رهــا کــرده و  ــۀ مهن ــوادۀ محــب، قبــل از گریخــن از کابــل، محــب بیــامر را جلــوی خان ــز اینکــه خان غم  انگی
مراقبــت از او را بــر خواهــر تنهایــش تحمیــل کرده  انــد و غم  انگیــز تــر اینکــه محــب بیــامر نیــز همیشــه بایــد 
ــن  ــا همی ــه ممکــن اســت او را ب ــی کند)هــامن، ص۵۵ و11۵( وگرن ــازان مخف ــت و رسب خــود را از دســرتس دول
ــان شــخصیت محــب و شــخصیت  ــل می ــک تقاب ــا ایجــاد ی ــد. نویســنده ب ــازی برگردانن ــه رسب ــاره ب ــت، دوب حال
ــت  ــانی اس ــتی، انس ــام کمونیس ــند نظ ــورد پس ــان م ــه انس ــد ک ــان می  ده ــت( نش ــرادر عنای ــز ب ــت ) و نی عنای
ــدان  ــه زن ــوم ب ــت باشــی، محک ــرادر عنای ــا ب ــت ی ــد عنای ــر مانن ــی از ظرفیت  هــای انســانی. اگ مسخ  شــده و ته
و اعــدام هســتی و تحــت تعقیــب. ایــن تعقیــب تــا جایــی ادامــه دارد کــه ماننــد محــب، تحــت تأثیــر تــرس یــا 

شــکنجه، تــوان گفــن و شــنیدن و تفکــر را از دســت بدهــی. 

ــه نویســنده  ــراد مســلح حــارض در مســجد، شــخصیت  هایی فرعــی هســتند ک ــتا و اف ــدرس مســجد روس م
ــه دســت  ــات آنهــا در حاشــیۀ رمــان، تصویــری از مجاهدیــن مســلامن افغانســتان ب ــه کمــک ترســیم خصوصی ب
داده  اســت کــه البتــه مطابقــه بــا ایدئولــوژی نویســنده اســت)هامن، ص13۲ و133(. در ایــن تصویــر، مجاهــدان، 
مــردان مســلحی خشــن و آلــوده بــه مــواد مخــدر هســتند کــه فرهــاد را بــه دلیــل آشــنا نبــودن بــه احــکام طهــارت 
و منــاز، محکــوم بــه حــرص در مســجد می  کنند)هــامن، ص13۲و13۴-13۷(. نویســنده، بخصــوص بــا ایجــاد تقابــل 
ــه  ــی و فردگرایان ــدۀ اســالم عرفان ــار یــک درویــش- کــه مناین ــار و گفت ــار مــدرس مســجد روســتا و رفت ــان رفت می
ــر  اســت- تقابــل تفکــر طالبانــی و اســالم ســنتی را – کــه مــردم افغانســتان اغلــب بــدان گرایــش دارنــد- تصوی
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کرده  اســت. البتــه نظــر بــه ســاختار منادیــن رمــان، رحیمــی خواسته  اســت کمونیســت  ها را در تقابــل بــا طالبــان 
و رفتــار طالبانــی نشــان  دهد و هــر دو روش را رد کنــد و راهــی دیگــر کــه هــامن اســالم ســنتی- عرفانــی اســت، 
ــنود)هامن،  ــش را منی  ش ــد و صدای ــش را منی  بین ــس دروی ــچ ک ــاد(، هی ــر از راوی )فره ــه غی ــد. اینک ــان ده نش
ص13۸-1۴1( ؛ منــادی اســت از غیــاب اســالم عرفانــی در جامعــه افغانســتان؛ اســالمی کــه از دیــدگاه نویســنده، 

راه حــل و دوای درد مشــکالت مــردم افغانســتان اســت. 

حاکمیــت یــا قــدرت- کــه عــدم مرشوعیــت و خشــونت  گرایی آن، موتــور محــرک کنش  هــای رمــان اســت- بــه 
صــورت شــخصیت رمانــی معرفــی نشده  اســت. نظامیــان- بــه عنــوان الیــه  ای از قــدرت کــه در متــاس مســتقیم بــا 
مــردم هســتند- در رمــان حضــور دارنــد؛ امــا چهــره  ای مشــخص ندارنــد و بــا نــام رسبــاز، چکمه  پــوش، قومنــدان 
ــا  ــدن ی ــا می  شــنویم، اجزایــی از ب ــم ی ــان می  بینی ــدار معرفــی می  شــوند)هامن، ص1۷و۲۰(. آنچــه از آن ــا منصب ی
لــوازم آنهــا ماننــد چکمــه، تفنــگ اســت یــا برخــی اعــامل آنــان؛ ماننــد دشــنام یــا تالشی)جســتجوی خانه  هــا و 
ــونت و  ــه خش ــامن، ص13و1۴۴(. گرچ ــرار می  دهد)ه ــدف ق ــردم را ه ــتی م ــه رس و روی و هس ــا( ک خیابان  ه
رسکــوب را منی  تــوان، شــخصیت بــه حســاب آورد، امــا تضــاد و تقابــل اصلــی رمــان، از برخــورد همیــن خصیصــۀ 
حکومــت بــر رس اقتــدار، بــا گوهــر انســانی جامعــه، شــکل می  گیــرد. نویســنده، دو فصــل یــا دو صفحــۀ ابتــدای 
کتــاب را بــه دو واژه اختصــاص داده  اســت؛ »پــدر!« و »پدرلعنت!«)هــامن، ص۷و۸(. اولــی از دهــان یــک کــودک 
برآمــده و دومــی از دهــان یــک نظامــی؛ امــا هــردو کلمــه، خطــاب بــه فرهــاد گفتــه شده  اســت. واژۀ اول، رسشــار 
از عاطفــه و مهربانــی اســت و دومــی رسشــار از خشــونت. نویســنده، در ایــن دو فصــل تک  کلمــه  ای، واژه  هــا را 
نیــز شــخصیت بخشــیده و بــا کنــار هــم قــراردادن آنهــا، خشــونت کالمــی و رسکــوب بیــان و ســخن در حکومــت 

کمونیســتی را برجســته کرده  اســت.

ب - درومنایه

ــر  ــاق تفک ــن دو اختن ــای بی ــتانی در فض ــان افغانس ــی انس ــج و رسگردان ــان، رن ــی رم ــم اصل ــه و ت درومنای
کمونیســتی)رنگ منادیــن رسخ( و تفکــر طالبانی)رنــگ منادیــن ســیاه( اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی واقعــی آنهــا را 
بــه کابوســی متام  نشــدنی تبدیــل کرده  اســت. نویســنده، بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن، راه حــل ایــن رنــج بی  پایــان 
را در بازگشــت بــه خــود، بازگشــت بــه اســالم و فرهنــگ اســالمی می  بینــد؛ اگرچــه منظــور او از اســالم، مشــی 
ــتان  ــرف  داران آن در افغانس ــه ط ــت ک ــاملت  جو اس ــرا و مس ــی، فردگ ــالم عرفان ــه از اس ــی برگرفت ــر خاص و تفک
چنــدان زیــاد نیســتند. ایــن درومنایــه بــر متــام عنــارص داســتان، از زبــان و فضــا و شــخصیت  ها گرفتــه تــا منادهــای 
فــراوان بــه کار رفتــه در ســاختار آن، مســلط اســت و در هنــگام بررســی منادپــردازی و شــخصیت  های داســتان 
بــه آنهــا اشــاره شــد. درومنایه  هــای دیگــری چــون نفــی کمونیســم و نظــام کمونیســتی، ســتایش عشــق حتــی در 
رشایــط نابســامان، اوضــاع و مشــکالت زن در جامعــه مردســاالر افغانســتان، رواج خرافــات بــه عنــوان باورهــای 
دینــی، بی  پــدری )بی  مرکــزی( و جســتجوی پدر)نظم،مرکز/قــدرت مرکــزی(، نفــی نظامی  گــری و خشــونت، نفــی 
اعــدام   و زنــدان و شــکنجه)که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ پنجــاه بــود( و ... بــا محوریــت هــامن 

ــا پیــدا می  کنــد.  ــه اصلــی، معن درومنای

ــلطۀ  ــت س ــتان تح ــان در افغانس ــی انس ــع زندگ ــت، وض ــهود اس ــان مش ــوان رم ــه از عن ــنده، چنانک نویس
کمونیســم را »خــواب و اختنــاق« نامیده  اســت؛ اختناقــی کــه متــام محیــط اجتامعــی افغانســتان بعــد از کودتــای 
کمونیســتی هفتــم ثــور )اردیبهشــت( را در بــر گرفتــه، زندگــی را بــه یــک کابــوس وحشــتناک تبدیــل کرده  اســت. 
انســان افغانســتانی، در هزارخانــه  ای   بــه نــام نظــام کمونیســتی، چنــان گرفتــار شده  اســت کــه راه گریــز نــدارد 
و بــه هــر ســو کــه می  گریــزد، همچنــان گرفتــار کابــوس رنــج، شــکنجه و اختنــاق اســت. ایــن تــم مســلط، متــام 
ــتان، در جســتجوی آزادی  ــام شــخصیت  های داس ــال مت ــرار داده  اســت؛ مث ــر ق ــان را تحــت تاثی ــر رم ــارص دیگ عن
هســتند و تقریبــا متــام آنهــا از افغانســتان محکــوم بــه اختنــاق می  گریزنــد؛ اکــر صحنه  هــای مهــم و تعیین  کننــدۀ 
داســتان، در محیط  هــای بســته و محــدود یــا در تاریکــی شــب رخ می  دهــد؛ فرهــاد، شــخصیت محــوری داســتان، 
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در آخــر رمــان، گرفتــار هــامن وضعــی می  شــود کــه در طــول رمــان، در حــال گریــز از آن بوده  اســت؛ شــناخت 
مــا از آدمهــا و وقایــع داســتان، در طــول رؤیاهــا و کابوس  هــای فرهــاد، شــکل می  گیــرد و خــواب و رؤیــا چنــان 
در متــام ســاختار رمــان درپیچیده  اســت و واژه  هــای خــواب، رؤیــا و کابــوس آنقــدر در صفحــات مختلــف رمــان 
تکــرار می  شــوند کــه خواننــده تــا آخــر رمــان، از شــک و ابهــام دربــارۀ واقعی  بــودن رویدادهــا یــا رؤیابــودن آنهــا 
ــاور داشته  باشــم. شــاید هــم منی  خواهــم  ــم ب ــن موقعیت  هــا منی  توان ــت ای ــه واقعی رهــا منی  شــود:»هنوز هــم ب
باورکنــم. می  خواهــم همــه چیــز کابــوس باشــد تــا واقعیت«)هــامن، ص۷3(. حتــی شــخصیت درویــش حــارض در 
مســجد روســتا نیــز در مــرز میــان واقعیــت و تخیــل قــرار دارد و خواننــده منی  توانــد بــه ایــن یقیــن برســد کــه 
درویــش، زادۀ تخیــل راوی اســت یــا شــخصیتی واقعــی. ایــن ویژگــی رمــان، حاصــل گرایــش همزمــان نویســنده 
بــه سوررئالیســم و سمبلیســم اســت کــه قبــالً توســط نویســندگان بزرگــی همچــون ســیمین دانشــور نیــز تجربــه 
شده  اســت)قبادی،13۸3( و البتــه، ریشــه در متــون عرفانــی فارســی دارد. شایســته یــادآوری اســت کــه تحقیقــات 
ــزی، از  ــمس تربی ــاالت ش ــه مق ــی، ازجمل ــن فارس ــی که ــون عرفان ــش مت ــی و خوان ــۀ بررس ــده در زمین انجام  ش
ــم  زاده،  ــم)نیکوبخت و قاس ــتاق مهر،13۸۹( و سمبلیس ــون سوررئالیسم)مش ــد همچ ــی جدی ــب ادب ــدگاه مکات دی
ــز واجــد ارزشــی واال هســتند.  ــر اســاس معیارهــای ایــن مکاتــب نی ــون، ب 13۸۷( نشــان داده  اســت کــه ایــن مت
گنجانــدن ســخنان شــمس و آفرینــش شــخصیتی شــبیه شــمس در ایــن رمــان، توســط نویســنده، گــواه آگاهانــه 

بــودن ایجــاد ایــن ویژگــی و ارشاف نویســنده بــر خصایــص و جنبه  هــای هــرنی متــون عرفانــی فارســی اســت. 

ــت  ــر، شــبیه موقعی ــن تصوی ــرار دارد و ای ــی ق ــازان دولت ــر چکمــۀ رسب ــان، صــورت راوی، زی ــای رم در انته
ــاختار  ــم. س ــه رشوع برمی  گردی ــاره ب ــا دوب ــی م ــین، ص۷3(؛ یعن ــت)رحیمی، پیش ــتان اس ــدای داس راوی در ابت
ر رمــان، در هامهنگــی کامــل بــا درومنایــۀ رمــان و منــادی از وضــع جامعــۀ افغانســتان اســت. مــردم  روایــی مــَدوَّ
افغانســتان، پی  در  پــی، در هــر دوره، در حــال تجربــه کــردن اختنــاق هســتند. رنــج اختنــاق در دایــره  ای در رفــت 

و آمــد اســت؛ امــا پایــان نــدارد. 

2-5-4-4 تأثیر رمان هزارخانه خواب و اختناق در جامعه افغانستان

ســخن گفن از تاثیرگــذاری یــک رمــان در جامعــه  ای ماننــد افغانســتان- بــه خصــوص بــه دلیــل نداشــن آمــار 
دقیــق در مــورد ســواد و کتاب  خوانــی- آســان نیســت؛ امــا بررســی نحــوۀ نقــد و مکاملــۀ خواننــدگان صاحب  نظــر 
و نخبــه  گان ادبــی، هــرنی و فکــری یــک جامعــه بــا اثــر یــا آثــار نویســنده  ای کــه از هــامن جامعــه برخاسته  اســت، 
تــا حــدودی می  توانــد در ســنجش میــزان تاثیــر اثــر هــرنی بــر جامعــه مفیــد باشــد. از نظــر آمــاری، چنانکــه در 
بخــش معرفــی رمــان آوردیــم، ایــن کتــاب، یــک بــار در افغانســتان تجدیــد چــاپ شــده و بــه زبان  هــای مختلــف 
دنیــا از جملــه انگلیســی، فرانســه و آملانــی ترجمه  شده  اســت و ایــن   نشــان می  دهــد کــه رمــان در میــان 
خواننــدگان جهانــی جــای پــای محکمــی دارد؛ امــا دربــارۀ نفــوذ و اعتبــار آن در داخــل افغانســتان، منی  تــوان بــا 
قاطعیــت ســخن  گفت. بنابرایــن، عمــدۀ تأکیــد مــا در ایــن بخــش، بــر نظــرات ناقــدان و خواننــدگان صاحب  نظــر 
اســت تــا از ایــن منظــر، بــه تخمینــی ابتدایــی از میــزان اعتبــار و نفــوذ ایــن رمــان، در جامعــه افغانســتان دســت   

یابیــم. 

پرتــو نــادری۲۰، شــاعر و نویســنده نام  آشــنای افغانســتانی، در نوشــته  ای -کــه بــه مناســبت اعطــای 
ــگ و  ــی رحیمــی، از اهــل فرهن ــت ادب ــق رحیمــی منترششــد- ضمــن ســتایش از موفقی ــه عتی ــور ب ــزۀ گنک جای
ــد:  ــرده  ، می  نویس ــاد ک ــی انتق ــار رحیم ــه آث ــبت ب ــی نس ــا بی  توجه ــم  کاری ی ــبب ک ــه س ــتان ب ــدان افغانس منتق
ــن،  ــن رسزمی ــدان ای ــغ، فرزن ــا دری ــه ب ــد ک ــانه می  دان ــطوره و افس ــه، اس ــن قص ــتان را رسزمی ــی افغانس »رحیم
ــد... ــخن گوین ــان س ــردم جه ــا م ــای خــود ب ــا از اســطوره  ها و قصه ه ــتند ت ــی نداش ــۀ چندان ــن زمین ــش از ای پی

در پیونــد بــا ویژگی  هــای آثــار عتیــق رحیمــی هنــوز کار شایســته  ای صــورت نگرفته  اســت؛ در حالــی کــه نســل 

۲۰ - شاعر و نویسنده افغانستانی، متولد 1331 در بدخشان. قفلی بر درگاه خاکسرت، سوگنامه  ای برای تاک، آنسوی موجهای بنفش و 

دهان خون آلود آزادی از جمله مجموعه  های شعر او هستند.
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جــوان فرهنگیــان افغانســتان نیــاز دارنــد تــا عتیــق رحیمــی را بــا متــام گســرتدگی ابعــاد شــخصیت فرهنگــی او 
ــات  ــه ادبی ــد خان ــی مانن ــر از نهادهــای جوان ــرا غی ــادری حــق دارد؛ زی ــو ن ــادری، 13۸۷(. پرت بشناســند«)پرتو ن
افغانســتان-که جایــزه ادبــی نــوروز را بــه رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق اهــدا کــرد- نویســندگان و منتقــدان 
قدیمــی و پرنفــوذ در داخــل افغانســتان بــه ایــن رمــان رحیمــی توجــه جــدی نکردنــد. اکــر نوشــته  های منتــرش 
ــه  ــۀ اندیش ــه در صفح ــیب  نبی  زاده ک ــمیع  الله حس ــتۀ س ــد نوش ــت مانن ــف اس ــی و توصی ــد معرف ــده، در ح ش
ــاق رســواکننده هــامن دوران ســیاه رسکوب  هــا و  ــرش شده  اســت:»هزارخانه خــواب و اختن ــح منت ــه ۸صب روزنام
ــه  ــی را نشــان می  دهــد ک ــتان، جنایت ــن داس ــی در ای ــق رحیم ــن اســت. عتی ــه امی ــردن و بســن  های حفیظ  الل ب
ــان،  ــاض نجیمــی بهرم ــی زاده،13۸۸(. فی ــردم اعــامل شده  بود«)حســیب نب ــاالی م ــت، ب توســط حکومــت آن وق
دیگــر منتقــد افغــان اســت کــه آثــار رحیمــی را معرفــی و جایــگاه ادبــی وی را تبییــن کرده    اســت:»عتیق رحیمــی، 
ــان جنــگ و صلــح و درد و  ــاق«، درام انســانی می ــه  خــواب و اختن در دو رومــان »خاکســرت وخــاک« و»هزارخان
رنــج فــرد را بــا متســک بــه صــرب، تصویــر می  کنــد و تــا ســطح چهره  هــای مطــرح ادبیــات جهانــی، بلندمــی  رود... 
وی یکــی از تک  نویســندگان کشــور اســت کــه آگاهانــه از فلســفه وجــودی در کارش بهــره می  جویــد... او 
ــش  ــا گرای ــاب خاکســرت و خــاک ی ــر دوم  شــخص در کت ــه ضمی ــل پرداخــن ب ــه مث ــی ب از شــگردهای دشــوار ادب
ــئلۀ  ــه مس ــد ب ــن هدفمن ــا پرداخ ــت...بدین  گونه ب ــتفاده کرده  اس ــا اس ــی در رومان  ه ــی و بی  مکان ــه بی  زمان ب
ــگ  ــی جن ــانی یعن ــدی انس ــار او، تراژی ــی رود. آث ــدودۀ حغرافیای ــر از مح ــت فرات ــان کوشیده  اس ــودی انس وج
ــی و  ــندۀ افغان-امریکای ــینی، نویس ــد حس ــان، ۲۰۰۸(. خال ــی بهرم ــرار می  دهد«)نجیم ــه ق ــراق توج را در مح
خالــق رمــان مشــهور بادبادک  بــاز نیــز در مقدمــۀ ترجمــۀ انگلیســی ســنگ صبــور، ایــن رمــان رحیمــی را کتابــی 
بی  ماننــد و شــاعرانه می  دانــد کــه »در نشــان  دادن صــدا و چهــرۀ زن بی  صــدا و بی  چهــرۀ افغــان موفــق 
ــاًل اشاره  شــد، مرهــون  بوده  اســت«)رحیمی۲۰1۰،۲1، مقدمــه(. شــاعرانه  بودن نــر داســتانی رحیمــی، چنانکــه قب

ــا متــون کالســیک فارســی بخصــوص، ادبیــات عرفانــی اســت. آشــنایی و انــس عتیــق رحیمــی ب

از نقــد و نظرهــای مثبــت کــه بگذریــم، یکــی از جدی  تریــن بررســی  های انتقــادی دربــارۀ آثــار عتیــق 
ــک  ــاه و ی ــی، ظاهرش ــق رحیم ــۀ »عتی ــرش شده  اســت. وی در مقال ــی کریمــی۲۲، منت ــم محمدعل ــه قل ــی، ب رحیم
ــزرگ  ــق رحیمــی، حســینی را نویســندۀ داســتان  های ب ــا عتی ــد حســینی ب ــت«، ضمــن مقایســۀ خال ــت پدرلعن مل
ــد روز  ــای م ــاس تئوری  ه ــر اس ــه ب ــتان  هایی ک ــت؛ داس ــک دانسته  اس ــتان  های کوچ ــندۀ داس ــی را نویس و رحیم
نوشته  شــده  اند)کریمی، ۲۰۰۹(. کریمــی در بخــش دیگــری از ایــن مقالــه بــه ظرفیــت منادیــن/ اســطوره  ای »پــدر« در 
متــام آثــار رحیمــی اشــاره می  کنــد و معتقــد اســت کــه در رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق، کلمــۀ پــدر در رسارس 
کتــاب، بخصــوص بخش  هــای اول و دوم، منــاد قانون/نظــم و حکومــت اســت و مــادر نیــز، ظرفیــت منادیــن )برابرنهاد 
وطــن( دارد. همچنیــن، جــن و جن  زدگــی، نیــز بــه عنــوان برابرنهــاد بی  نظمــی/ انقــالب بــه کار رفته  انــد. کریمــی 
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات، رحیمــی را ســخنگوی ارشاف زادگان ســلطنت  طلب قلمــداد و او را متهــم می  کنــد کــه 
در رمان  هــای خــود، عــرص تاریــک ســلطنتی و نظــام ستمشــاهی افغانســتان را عــرص نظــم و آرامــش و آبادانــی ایــن 
کشــور تصویرکــرده و دوران حکومــت کمونیســتی و جهــاد ضــد شــوروی را دوران رشارت بــرادران کوچک)محرومــان( 
ــۀ  ــه مثاب ــدر ب ــگاه پ ــه جای ــاره ب ــا اش ــار آورده  اند)هــامن(. وی ب ــه ب ــی ب ــی و آوارگ ــط خراب ــه فق خوانده    اســت ک
قانون/نظــم در تحلیل  هــای روانشــناختی و بــا اســتناد بــه فرازهایــی از رمــان هــزار خانــۀ خــواب و اختنــاق، تحلیــل 
روانشــناختی ارائــه شــده در ایــن رمــان از تاریــخ افغانســتان را چنیــن رشح می  دهــد: »ایــن پدر/پادشــاه اســت کــه 
بــر ایــن مادر/وطــن شــوهری/حکومت می  کنــد. در نظــام شــاهی، رسپیچی از دســتور ســلطان، نابخشــودنی اســت...

در ســنت ســلطنتی افغانســتان، پادشــاه جایــگاه اســطوره  ای »پــدر« را بــه خــود می  گیرد...اینجاســت کــه رحیمــی بــه 
ایــن بــاور می  رســد کــه حــق پدر/پادشــاه اســت کــه بــر مادر/وطــن حکومــت کنــد و اگــر فرزندان/ملــت حکومــت 

را بــه دســت گیرنــد، عملــی بــه مثابــه تجــاوز انجــام داده  اند«)هــامن(. 

Rahimi, Atiq - ۲1

۲۲ - منتقد، نویسنده و فیلمساز افغانستانی و استاد سابق دانشگاه کابل.
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ــادی در اســتدالل و نتیجه  گیــری دارد؛ امــا از نظــر توجــه بــه ظرفیــت نقــد  ــۀ کریمــی، ضعف  هــای زی مقال
ــای  ــی، در مصاحبه  ه ــه رحیم ــت و البت ــع اس ــاق، بدی ــواب و اختن ــه خ ــان هزارخان ــی رم ــناختی در بررس روانش
خــود، راه چنیــن تفســیرهایی را کامــال نبســته   و ضمــن اشــاره بــه روابــط پــدرش بــا رژیــم شــاهی افغانســتان و 
معنــای رئالیســتی غیبــت پــدِر راوی، بــه جنبه  هــای روانــی عنــرص پــدر نیــز اشــاره کرده  اســت: » غیــاب پــدر تأثیــر 
خــودش را در روانــم داشــت و همیشــه در ایــن مــورد و در مــورد مــادرم فکــر می  کــردم؛ می  دیــدم کــه چگونــه 
در برابــر زندگــی مبــارزه می  کــرد... کلمــۀ پدرلعنــت در صفحــۀ دوم، واقعــی و اشــاره بــه پــدر قهرمــان داســتان 
اســت؛ هرکــس در جســتجوی پــدر خــود اســت. رابطــه فرزنــد و پــدر در جامعــۀ پدرســاالر، از پدرکُشــی عقــدۀ 

ــه پرکُشــی تبدیــل می  شــود«)آبادی، 13۸1(. اودیــپ ب

6-4-4 تحلیل جهان  نگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده

ــری شــاعرانه، موجــز و  ــا ن ــه ب ــن اســت ک ــان واقعگــرای منادی ــک رم ــاق ی ــه خــواب و اختن ــان هزارخان رم
مثال  زدنــی، رنج  هــا و آالم مــردم افغانســتان در بخشــی از دوران حکومــت کمونیســتی را بــه تصویــر کشیده  اســت. 
ایــن رمــان، روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو کــرده و پــرده از ادعاهــای دروغیــن آرمــان مدینــه فاضلــه  ای 
ــت چهارده  ســالۀ  ــه حاکمی ــد، برمــی  دارد. فجایعــی ک ــان می  دادن ــردم جه ــه م ــه مارکسیســت  ها وعــده  اش را ب ک
ــۀ  ــتان و جامع ــه افغانس ــاوت جامع ــای متف ــان قرشه ــان را درمی ــرد، آن ــاد ک ــتان ایج ــت  ها در افغانس کمونیس
جهانــی منفــور کــرد؛ امــا ایــن قرشهــا، از خاســتگاه  ها و دیدگاه  هــای فکــری متفاوتــی بــه نفــی نظــام کمونیســتی 
پرداخته  انــد. خاســتگاه اجتامعــی عتیــق رحیمــی و جهان  نگــری خــاص او نیــز اقتضــا می  کنــد کــه اندیشــۀ هجــو 
و نفــی نظــام کمونیســتی در کنــار و بــه مــوازات نفــی نظــام طالبانــی را در فــرم هــرنی خاصــی کــه در ســاختار و 
محتــوای رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق دیــده می  شــود، ارائــه کنــد. ایــن جهان  نگــری خــاص، حاصــل تالقــی 
و ادغــام دو نــوع اندیشــۀ برخاســته از دو نــوع محیــط اجتامعــی متفــاوت، در ذهنیــت عتیــق رحیمــی، نویســندۀ 

رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق اســت:

1-رحیمــی از نظــر خاســتگاه طبقاتــی، بــه قــرش دیوانســاالران شــهری تعلــق دارد کــه موقعیــت اقتصــادی 
و هویــت اجتامعــی خــود را از دربــار شــاهی افغانســتان وام گرفتــه بودنــد: عطاءاللــه رحیمــی، پــدر عتیــق، در 
زمــان ســلطنت محمدظاهرشــاه، در مناطــق مختلفــی چــون انــدراب، پنجشــیر و بامیــان، فرمانــدار یــا اســتاندار 
بــود و بــه همیــن ســبب پــس از ســقوط نظــام ســلطنتی در ســال 13۵۲ بــه مــدت ســه ســال زندانــی گردیــد و 
ــم مســتند زندگــی محمدظاهــر شــاه  ــی، ۲۰1۰(. شــاید ســاخت فیل ــد شــد)مهدیزاده کابل ــد تبعی ــه هن ســپس ب
ــا  ــد؛ ام ــاهی نداشته  باش ــلطنت ظاهرش ــا س ــی ب ــی رحیم ــنۀ خانوادگ ــط حس ــا رواب ــی ب ــچ ارتباط ــد، هی در تبعی
برخــی منتقدیــن، ایــن فیلــم را محــور انتقــادات نســبت بــه گرایــش سیاســی- اجتامعــی رحیمــی قــرار داده  انــد؛ 
زیــرا »عتیــق رحیمــی در ایــن فیلــم مرتــب بــه اطــراف شــاه ســابق می  چرخــد و مــدام وی را بــا کلامتــی چــون 
اعلیحــرت و حضــور، مخاطــب قــرار می  دهد«)کریمــی، پیشــین(. ایــن قــرش از اجتــامع افغانســتان، بــه نوعــی 
اســالم ســنتی- عرفانــی و فردگرایانــه گرایــش داشــتند و در دوران جهــاد بــر ضــد شــوروی، در قالــب دو حــزب 
ــیداحمد  ــددی و س ــه مج ــای صبغت  الل ــه نام ه ــه، ب ــند صوفیان ــب مس ــخصیت صاح ــربی دو ش ــه ره ــک ب کوچ
گیالنــی، ســازمان یافتند)خروشــاهی،13۷۰، ص1۴و۴3(. رحیمــی نیــز ایــن گرایــش خــود را پنهــان نکرده  اســت: 
نقل  قول هــای فــراوان   از مقــاالت شــمس و نیــز حضــور یــک درویــش -کــه تــالش می  کنــد راه حــل را بــه فرهــاد 
نشــان دهــد- در میــان شــخصیت  های رمــان و مــوارد فــراوان دیگــر، گرایــش فکــری رحیمــی را بیــان می  کننــد. 
ــازد.  ــتند س ــی مس ــون عرفان ــه مت ــداری را ب ــود از دین ــاص خ ــی خ ــگاه و تلق ــا ن ــت ت ــالش کرده  اس ــنده، ت نویس
ایــن ســنت فکــری و موقعیــت اجتامعــی، بــا افــکار و ایدئولوژی هــای رایــج در محیــط فکــری بعــدی کــه عتیــق 
رحیمــی در آن پــرورش یافــت- محیــط فکــری و ادبــی فرانســه- ســازگار اســت و از جملــه ایــن ســازگاری  ها، مترکــز 
بــر فردگرایــی )البتــه بــا مبــدأ و منشــأ فکــری متفــاوت( و نیــز مــدارا و تســاهل در مناســبات انســانی و اجتامعــی 
اســت. می  دانیــم کــه در میــان نحله  هــای فکــری موجــود در جهــان اســالم، مکاتــب عرفانــی گرایــش بیشــرتی بــه 

ــد )نیکوبخــت،13۸3(.  ــه و تســاهل  آمیز دارن ــار و ســلوک فردگرایان رفت
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۲- از ســوی دیگــر، رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق در فرانســه، و پــس از ســالها ســکونت رحیمــی در آن 
محیــط، نوشــته شده  اســت. رحیمــی در محیــط اجتامعــی فرانســه تحصیــل کــرده و تربیــت شده  اســت و اکنــون 
کســی منکــر ایــن نیســت کــه آثــار رحیمــی بخشــی از ســنت ادبــی و روشــنفکری فرانســه نیــز هســت. رحیمــی 
ــت دوراس،  ــار مارگری ــو فرانســه، بخصــوص آث ــان ن ــه رم ــه ب بارهــا در مصاحبه  هــای خــود اشــاره کرده  اســت ک
عالقــه دارد)کاملــی دهقــان، 13۸۷(. اینکــه رمــان ســنگ صبــور او بــه زبــان فرانســه- بــا محتوایــی نــه چنــدان 
ــاط فکــری  ــر و ارتب ــر و تأث ــواه تأثی ــزۀ گنکــور فرانســه شده  اســت؛ گ ــدۀ جای ــار فارســی او- برن ــا آث ــاط ب بی  ارتب
رحیمــی بــا محیــط اندیشــگی و روشــنفکری فرانســه اســت. او بخشــی از دیــدگاه انســان  گرایانه- لیربالیســتی و 
فردگرایانــۀ خــود را از مکاتــب ادبــی و فکــری و فلســفی فرانســه گرفته  اســت و از چنیــن منظــری اســت کــه بــه 

ــردازد. ــی می  پ ــر طالبان ــی تفک ــت  ها و نف ــو کمونیس هج

تلفیــق دو دیــدگاه فــوق، ســاختار و محتــوای ویــژۀ رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق، را شــکل داده  اســت: 
اعــرتاض بــه نبــود آزادی و حاکمیــت اختنــاق در تاریــخ افغانســتان. بــه بیــان دیگــر، رحیمــی، بــه مبانــی فکــری 
حکومــت کمونیســتی، کاری نــدارد و بنابرایــن بیــان و زبــان او فلســفی نیســت. نویســنده، بــه رساغ روش حکومت 
ــل انســانی،  ــن متای ــه   و نشــان داده اســت کــه مهــم تری ــا مــردم عــادی افغانســتان رفت ــروی حاکــم ب ــار نی و رفت
ــی، در  ــه رحیم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــود می  ش ــه ناب ــم، چگون ــلطۀ کمونیس ــایۀ س ــی آزادی، در س یعن
کنــار هجــو و نفــی رصیــح و عمیــق نظــام کمونیســتی، از مجاهدیــن مســلامن افغانســتان نیــز بــه شــدت انتقــاد 
ــه  ــی ک ــل پیامدهای ــه دلی ــز، ب ــن نی ــی، ســلطه مجاهدی ــری خــاص رحیم ــای جهان  نگ ــر مبن ــه ب ــد؛ چــرا ک می  کن
داشته  اســت)حکومت طالبــان( مــورد قبــول نیســت. از ایــن رو، رحیمــی بــرای بیــان ایده هــای خــود و در 
ــز  ــد. از نظــر فــن داستان  نویســی نی ــان ترســیم می  کن ــن، چهــره  ای ســیاه و طالبانیســتی از آن ــاد از مجاهدی انتق
راوی اول  شــخص رشکت  کننــده- کــه ایــن رمــان در همیــن زاویــه دیــد روایــت شده  اســت- چنــدان مــورد اعتــامد 
نیســت؛ زیــرا بــرای کســب همدلــی خواننــده، ممکــن اســت تنهــا بــه قاضــی بــرود یــا حتــی دروغ بگویــد)داد، 
ــه  ــری ک ــه درســتی تصاوی ــد ب ــت و متعه ــان، مدعــی انعــکاس مســتقیم واقعی 13۷۵، ص13۹ و1۴۰(. اگرچــه رم
ارائــه می کنــد، نیســت و نویســنده بنــا بــر متایــالت فکــری خــاص خــود، ممکــن اســت قــرش خاصــی از اجتــامع را 
بــا منــای درشــت و قرشهــای دیگــری را در حاشــیه نشــان دهــد؛ امــا خواننــده حــق دارد بدانــد کــه مثــال در مقطــع 
ــری  زمانــی ای کــه اتفاقــات رمــان در بســرت آن رخ می  دهــد؛ روایت هــا و گزارش هــای ســفرنامه نویســان، تصاوی

ــد.  ــه کرده ان ــن ارائ ــاوت از مجاهدی متف

جدول4-4 رمان هزارخانه خواب و اختناق

رشحمشخصات رمان

ی
رف

پاریــس، رمانمع مشــخصات کتابشناســی: رحیمــی، عتیــق، هزارخانــه خــواب و اختنــاق، 
صفحــه. رقعــی،1۴۴  نســخه،   1۰۰۰  ،13۸1 خــاوران،  انتشــارات 

ــات از نویسنده ــینام و ارتباط ــته س ــل اســت و در رش ــال 13۴۲ در کاب ــد س ــی متول ــق رحیم عتی
دانشــگاه ســوربن دکــرتا گرفته  اســت. بــا انتشــار رمــان خاکســرت و خاک)پاریــس 13۷۸( 
و  خانــه خــواب و اختناق)پاریــس 13۸1( خــود را بــه عنــوان نویســنده، مطــرح کــرد و 
ــه دســت آورد.  ــرای رمــان ســنگ صبــور ب ــزه گنکــور فرانســه را ب در ســال ۲۰۰۸م. جای

ــه شده  اســت. ــی ترجم ــای مختلف ــه زبانه ــش ب رمانهای

ــه خالصه رمان ــرار در جــوی افتاده اســت، ب ــگام ف ــازان کتــک خــورده و هن فرهــاد کــه توســط رسب
خانــه  ای پنــاه می  بــرد و عاشــق مهنــاز، زنــی بیــوه کــه صاحــب خانــه اســت، می  شــود. 
ــا  ــزد؛ ام ــه ســوی پاکســتان می  گری ــازان ب ــدن از دســت رسب ــان مان ــرای در ام فرهــاد ب

ــد. ــازان می  افت ــه چنــگ رسب ــاره ب عاقبــت دوب
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ــای تحلیل منادین ــه(، رنگ  ه ــد هزارخان ــای منادین)مانن ــن(، نام  ه ــد ج ــن )مانن ــخصیت  های منادی ش
ــو  ــور(، گفتگ ــب و گ ــد ش ــکان منادین)مانن ــان و م ــیاه و رسخ(، زم ــد س ــن )مانن منادی
و تک  گویــی منادیــن )ماننــد گفتگــوی فرهــاد و درویــش(، رفتارهــای منادین)ماننــد 
رنگ  کــردن پرچــم بــا خــون گوســفند و آویــزان کــردن آن بــه جــای پرچــم رسخ دولتــی(، 
ــل و بررســی  ــوس( تحلی ــا و کاب ــرش افغانســتانی و رؤی ــد ف ــارص منادین)مانن اشــیا و عن

شــد. 
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خاســتگاه بیشــرت شــخصیت  ها، طبقــه متوســط شهرنشــین اســت. فرهاد،قهرمــان داســتان، پـ
دانشــجوی دانشــگاه کابــل اســت و مهنــاز، شــخصیت مقابــل او نیــز تحصیل  کــرده اســت. 
شــخصیت   پــردازی بســیار قــوی و باورپذیــری رفتــار و گفتــار شــخصیت  ها، ویژگــی ایــن 

رمــان اســت.

ها
یه 

منا
رو

درومنایــۀ رمــان، رنــج و رسگردانــی بی  پایــان انســان افغانســتانی، در فضــای میــان د
اختنــاق رسخ کمونیســتی و اختنــاق ســیاه طالبانــی اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی انســان 

را بــه کابوســی متام  نشــدنی تبدیــل کرده  اســت.

رمــان  تأثیــر 
جامعــه در 

ایــن رمــان، در کابــل تجدیــد چــاپ شــده و بــه زبانهــای مختلــف ترجمــه شده  اســت. 
تعــداد نقــد و بررســی  ها در مــورد ایــن رمــان، نســبتا زیــاد اســت و برخــی آثــار داســتانی 

بــا تقلیــد از زبــان و شــیوۀ عتیــق رحیمــی، در ســالهای اخیــر نوشــته شده  اســت.

تحلیــل 
ی  ن نگــر جها
ه یســند نو

رحیمــی، از خانــواده  ای ســلطنت  طلب برخاســته و در غــرب رشــد کرده  اســت و از 
ســوی دیگــر، متامیــل بــه اســالم ســنتی و صوفیانــه اســت. ترکیــب ایــن متایــالت و محیــط 

ــوه کرده  اســت. ــان جل ــی و فکــری او در رم تحصیل

مســاجد و ســنگرهای مجاهدیــن- بخصــوص در آن مقطــع از تاریــخ مقاومــت- هیــچ شــباهتی بــا تصویــری 
ــع  ــت. در آن مقط ــده  ؛ نداشته    اس ــش داده ش ــا منای ــن پایگاه ه ــاق، از ای ــواب و اختن ــه خ ــان هزارخان ــه در رم ک
ــاع از وطــن و اعتقــادات خــود،  ــرای دف ــن پایگاه  هــا محــل تجمــع مــردان مقاومــی بوده  اســت کــه ب ــی، ای زمان
می جنگیده  انــد و ایــن تصویــر از البــالی ســطور و صفحــات کتاب هایــی همچــون »برچه  هــای رسخ، کوچه  هــای 
ســبز« )برجــی، 13۷3، ص 3۶-3۹( و نیــز ســفرنامۀ »1۵ گلولــه در راه خــدا« نوشــته مصطفی  حامــد، روزنامه  نــگار 

مــرصی )مصطفــی حامــد،۲۰۰۶، ص۴۶و ۴۷و۶۷( هویداســت. 

ــامع افغانســتان  ــز ریشــه در واقعیت  هــای اجت ــان- نی ــان رم مختصــات شــخصیت  های دیگــر- بخصــوص زن
دارد؛ امــا -تحــت تأثیــر افــکار و آرمان  هــای نویســنده- بیشــرت شــبیه زن ایــده  آل جوامــع غربــی خلــق شــده  اند. 
بــه بیــان دیگــر، زن افغانســتانی، نــه آنچنــان کــه هســت و در جامعــه افغانســتان می  بینیــم، بلکــه بیشــرت چنانکــه 
مطلــوب افــكار رحيمــي بايــد باشــد تصویــر شده  اســت. جامعــه  ای کــه رحیمــی در ایــن رمــان ترســیم کرده  اســت، 

اگرچــه واقعــی   اســت امــا متــام واقعیــت اجتــامع افغانســتان نیســت. 

7-4-4 نتیجه  گیری 

رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق یــک رمــان واقعگــرای منادیــن اســت. آشــنایی و توجــه هم  زمــان رحیمــی 
بــه میــراث فرهنــگ اســالمی و مکاتــب ادبــی غربــی باعــث شده  اســت کــه در ایــن رمــان، رئالیســم و سمبولیســم، 
عرفــان اســالمی و دغدغه  هــای انســانی، در ترکیبــی هامهنــگ و زیبــا حضــور داشته  باشــند کــه البتــه ایــن روش 
ــا مکتــب ترکیبــی، در رمان  نویســی فارســی ســابقه دارد. ایــن رمــان، روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو  ی
کــرده و پــرده از ادعاهــای دروغیــن آرمــان مدینــه فاضلــه  ای کــه مارکسیســت  ها وعــده  اش را بــه مــردم جهــان 
می  دادنــد، برمــی  دارد. جهان  نگــری خــاص رحیمــی کــه در ســاختار کلــی ایــن رمــان قابــل مشاهده  اســت، 
برآمــده از خاســتگاه طبقاتــِی ارشافــِی معتقــد بــه اســالم عرفانــی و فــردی اســت کــه در تلفیــق و ســازگاری بــا 
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ــی،  ــه صــورت هجــو کمونیســم و نفــی اســالم طالبان ــط روشــنفکری فرانســه، ب دغدغه  هــای انســان  گرایانۀ محی
ــای همیــن جهان  نگــری خــاص، در  ــر مبن در قالــب هــرنی رمــان، ظهــور و بــروز کرده  اســت. ذهــن نویســنده، ب
انتخــاب واقعیت  هــای تاریــخ معــارص افغانســتان، جهــت  دار و در برخــی مواقــع بــه شــدت ایدئولــوژی  زده، عمــل 

کرده  اســت.

خالصه فصل چهارم

چهــار رمــان منتخــب از چهــار دوره تاریــخ داستان نویســی افغانســتان، در ایــن فصــل نقــد و تحلیــل 
ــن  ــن پژوهــش بوده اســت. محــور ای ــر اســاس الگــوی طراحــی شــده در ای ــان، ب ــد هــر رم شده اســت. روش نق
ــه کارنامــه هــرنی نویســنده و  ــار آن، ب ــه رمــان اســت و در کن نقدهــا، نقــد شــخصیت پردازی و بررســی درومنای
برخــورد منتقــدان و جامعــه ادبــی افغانســتان بــا رمــان مــورد نظــر توجــه شده اســت. تحلیــل خاســتگاه فکــری 
و ایدئولوژیــک نویســنده و رابطــه آن بــا فــرم و محتــوای رمــان نیــز آخریــن بخــش هــر یــک از نقدهــا اســت. 

جامعــۀ افغانســتان، چنانکــه محمــد عبدالقــادر افنــدی آن را در رمــان تصویــر عــربت، بازمنایــی کرده اســت، 
ــۀ ارشاف و  ــردار طبق ــار و ک ــکار و گفت ــش اف ــر منای ــدی ب ــز افن ــت. مترک ــت اس ــاه، ارشاف و رعی ــکل از ش متش
چگونگــی زیســت آنــان اســت. ارشاف در ایــن رمــان، غــرق در خرافــات و عقب  ماندگــی و جهــل و ارساف 
بیت  املــال دیــده می  شــوند. در واقــع نویســنده، ایــن قــرش مهــم جامعــه را دلیــل عقب  ماندگــی کشــور معرفــی 
ــه ســنتی افغانســتان،  ــان جامع ــام، صــدای بخــش پنه ــا جســارت مت ــدی ب ــا، افن ــن معن ــوازات ای ــه م ــد. ب می  کن
ــان گفتگوهــا  ــان، زن هســتند و زب ــان و بیشــرت شــخصیت  های رم ــان رم ــد. قهرم ــان را منعکــس می  کن ــی زن یعن
ــدی از  ــدف افن ــده  اند. ه ــته ش ــان در آن دوره، نوش ــات زن ــا روحی ــگ ب ــه و هامهن ــال زنان ــز کام ــا نی و رفتاره
نوشــن ایــن رمــان، انتقــاد از ســاختار جامعــه افغانســتان بــا هــدف اصــالح و بهبــود اوضــاع اســفبار کشــور در 
آن ایــام بــوده   و ایــن مطلــب را آشــکارا در دیباچــۀ کتــاب خــود بیــان کرده  اســت. ســاختار ایــن رمــان و از جملــه 
شــخصیت پردازی آن، شــبیه قصه هــای کهــن فارســی اســت و هنــوز بــه فــرم رمانــی نرسیده اســت؛ بــا ایــن وجــود 

ــان اســت. ــن رم ــه، مقبول تری ــان واره هــای اولی ــان رم در می

ــم  ــان رئالیس ــوب جری ــصت، در چارچ ــه ش ــد در ده ــربک ارغن ــته ب ــایه، نوش ــق همس ــدا، ح ــق خ ــان ح رم
در  جملــه  از  داســتانی،  عنــارص  در  آشــکار  ضعف  هــای  از  فــارغ  می گنجــد.  افغانســتان  سوسیالیســتی 
ــش رسخ شــوروی  ــغال افغانســتان توســط ارت ــه اش ــرای توجی ــان، تالشــی ب ــن رم ــگ، ای شــخصیت پردازی و پیرن
ــن مقایســه  ــه مجاهدی ــا کمــک غربی  هــا ب ــه افغانســتان را ب اســت. نویســنده از یــک ســو، ورود ارتــش رسخ ب
می  کنــد تــا بگویــد کــه دو طــرف درگیــر در صحنــۀ جهــاد افغانســتان، از نظــر وابســتگی بــه بیگانــگان، تفاوتــی 
ندارنــد و از ســوی دیگــر، بــا ترســیم چهــره  ای موجــه و نوع  دوســت) پزشــک و مهنــدس( از رسبــازان شــوروی و 
دوســتی و صمیمیــت آنــان بــا مــردم عــادی افغانســتان، کوشــش می  کنــد تــا آمــدن ارتــش شــوروی بــه افغانســتان 
ــگ  ــایۀ فقیــر و درگیــر جن ــق همســایگی بــه همس ــوروی( بــرای ادا کــردن ح را اقــدام نیــک همســایه )ش
)افغانســتان( جلــوه دهــد. جامعــه افغانســتان، چنــان کــه در ایــن رمــان بازمنایــی شــده، صحنــه مبــارزة معتقــدان 
ــا مــزدوران امپریالیســم امریکاســت و مــردم افغانســتان در جبهــه سوسیالیســم قــرار دارنــد. بــه سوسیالیســم ب

ــت  ــب و شکس ــتان فری ــاد، داس ــه هفت ــری در ده ــین فخ ــتة حس ــاتگین رسخ، نوش ــوکران در س ــان ش رم
اســت. فریــب و شکســت خــوردن جوانانــی کــه داروی دردهــا و راه حــل مشــکالت افغانســتان را در ایدئولــوژی 
مارکسیســتی می  دانســتند و فکــر می  کردنــد بــا حاکــم کــردن ایــن ایدئولــوژی، بهشــت عدالــت را در افغانســتان 
توســعه نیافتــه بنــا خواهندکــرد و جامعــه را از مشــکالت نجــات خواهنــد داد؛ امــا در نهایــت خودشــان به بخشــی 
از مشــکالت جامعــه تبدیــل شــدند و کشــور را تــا لبــۀ پرتــگاه نابــودی بردنــد و رسانجــام مجبــور شــدند جــای 
خــود را بــه نیــروی اجتامعــی دیگــری بدهنــد. ایــن رمــان از زاویــه دیــد یکــی از اعضــای حــزب خلــق نوشــته 
شــده و بنابرایــن روایتــی انتقــادی، دلســوزانه و از برخــی جهــات، همدالنــه، از رسنوشــت ایدئولــوژی مارکسیســم 
ــه  ــق افغانســتان اســت. رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ، نســبت ب در افغانســتان و اعــامل سیاســی حــزب خل
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رمان هــای قبلــی افغانســتان، پیرشفــت محسوســی بــه شــامر می آیــد و نویســنده بــه فــرم رمانــی نزدیــک شــده 
ــه کار برده اســت. و عنــارص داســتانی را نســبتا خــوب ب

ــن اســت. آشــنایی  ــاق، نوشــتة عتیــق رحیمــی، یــک رمــان واقعگــرای منادی ــه خــواب و اختن رمــان هزارخان
و توجــه هم  زمــان رحیمــی بــه میــراث فرهنــگ اســالمی و مکاتــب ادبــی غربــی باعــث شده  اســت کــه در ایــن 
ــور  ــا حض ــگ و زیب ــی هامهن ــانی، در ترکیب ــای انس ــالمی و دغدغه  ه ــان اس ــم، عرف ــم و سمبولیس ــان، رئالیس رم
داشته  باشــند کــه البتــه ایــن روش یــا مکتــب ترکیبــی، در رمان  نویســی فارســی ســابقه دارد. ایــن رمــان، از منظــری 
ــن آرمــان  ــرده از ادعاهــای دروغی اومانیســتی- لیربالیســتی، روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو کــرده  و پ
مدینــه فاضلــه  ای کــه مارکسیســت  ها وعــده  اش را بــه مــردم جهــان می  دادنــد، برداشته اســت. جهان  نگــری 
ــِی  ــِی ارشاف ــتگاه طبقات ــده از خاس ــل مشاهده  اســت، برآم ــان قاب ــن رم ــی ای ــاختار کل ــه در س ــی ک خــاص رحیم
ــط  ــان  گرایانۀ محی ــای انس ــا دغدغه  ه ــازگاری ب ــق و س ــه در تلفی ــت ک ــردی اس ــی و ف ــالم عرفان ــه اس ــد ب معتق
روشــنفکری فرانســه، بــه صــورت هجــو کمونیســم و نفــی اســالم طالبانــی، در قالــب هــرنی رمــان، ظهــور و بــروز 
کرده  اســت. ایــن رمــان، یکــی از بهرتیــن و پیرشفته تریــن رمان هــای تاریــخ افغانســتان اســت و نویســندة آن نیــز 

از مشــهورترین نویســندگان افغانســتان در جهــان بــه شــامر مــی رود.
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5-1 مروری بر درومنایه ها و مشخصات جامعه شناختی چهار رمان نقدشده

رمان  هایــی کــه در فصــل چهــارم ایــن رســاله بررســی شــده  اند، هریــک تصویــری از جامعــه افغانســتان را در 
دورانــی مشــخص ارائــه کرده  انــد. رمــان افغانســتان از ابتــدای حیــات خــود، واقعگــرا بــوده و بــه همیــن دلیــل 
ــوازات  ــه م ــرار داده  اســت. ب ــه همــت خــود ق ــان انســان افغانســتانی را وجه ــت جــاری در جه ــی واقعی بازمنای
ــا و  ــی  گاه، تحلیل  ه ــده و گاه و ب ــان ش ــنده بی ــدگاه نویس ــرص، از دی ــائل ع ــکالت و مس ــر، مش ــن تصوی ــه ای ارائ
راه حل  هایــی نیــز ارائــه گردیده  اســت. بــا نگاهــی مختــرص بــه ایــن چنــد رمــان، دریافتــه می  شــود کــه مســائل 
ــن مشــکل  ــا بزرگرتی ــی اســت ام ــل ردیاب ــا قاب ــارص افغانســتان، در رمان  ه ــخ مع ــه از تاری و مشــکالت هــر بره
ــا در متامــی ایــن رمان  هــا منعکــس  انســان معــارص افغانســتانی، اســتبداد و ســلطة اســتبدادی اســت کــه تقریب
شده  اســت. گذشــته از اســتبداد کــه متاســفانه بــا عــوض شــدن حکومت  هــا نیــز همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه 
می  دهــد، پاســخ  های رایــج بــه ســلطه اســتبدادی در جامعــه افغانســتان نیــز در ایــن رمان  هــا تحلیــل شده  اســت. 
یکــی از ایــن پاســخ  های نادرســت -کــه تأثیــری مهــم در حیــات اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی و بــه طــور کلــی 
ــدن حکومــت  ــم اردیبهشــت 13۵۷ و روی کار آم ــا/ انقــالب هفت ــارص افغانســتان داشته  اســت- کودت ــخ مع تاری
کمونیســتی بوده  اســت. تأثیــر ایدئولــوژی کمونیســتی و حکومــت مبتنــی بــر آن در تاریــخ افغانســتان بــه حــدی 
ــان  ــل تقســیم اســت و کمــرت رم ــل و بعــد از حکومــت کمونیســتی قاب ــه دوران قب ــخ معــارص ب ــه تاری اســت ک
جــدی اســت کــه زمینــة تاریخــی آن، تاریــخ معــارص افغانســتان باشــد و در آن بــه زمینه  هــا، پیامدهــا و مصایــب 
و مشــکالت روی کار آمــدن مارکسیســم در افغانســتان پرداختــه نشده  باشــد. در آثــار نقــد شــده در فصــل چهــارم 
نیــز می  بینیــم کــه در ســه رمــان از ایــن چهــار رمــان، حکومــت کمونیســتی و عواقــب آن، بررســی شــده و لــه یــا 

ــری شده  اســت.  ــوژی و حکومــت، موضع  گی ــن ایدئول ــه ای علی

محمــد عبدالقــادر افنــدی در رمــان تصویــر عــربت، بــه دو مســئله یــا مشــکل مهــم جامعــه افغانســتان اشــاره 
می  کنــد: 1.جهــل و عقب  ماندگــی و فقــر و فالکــت عمومــی مــردم افغانســتان و ۲.نــگاه نادرســت نســبت بــه زن 
بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور بــه بهانــۀ حفــظ عصمــت آنــان. ایــن دو مســئله، در رمــان تصویــر عــربت، در 
یکدیگــر ادغــام شــده و درومنایــه رمــان   تصویــر عــربت را شــکل داده  اســت. افنــدی، علــت بــروز مســئلۀ اول را شــاه 
و ارشافیــت دربــاری معرفــی می  کنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی جهــل و 
بی  ســوادی. بنابرایــن در نظــر نویســنده، شــاه و ارشافیــت، عامــل متــام مشــکالت کشــور بوده  انــد امــا وی، در ایــن 
رمــان، توجــه خــود را بــه ارشافیــت معطــوف کــرده   و نشــان داده  اســت کــه ایــن قــرش اجتــامع، خــود چقــدر غــرق 
در فســاد و تباهــی و باورهــای خرافــی اســت. می  تــوان گفــت کــه درومنایــۀ مرکــزی رمــان، بیــان پوســیدگی و فســاد 
یکــی از ارکان مهــم ســاختار اجتامعــی جامعــه آن روز افغانســتان )یعنــی ارشافیــت( اســت. ارشافیــت واپس  گــرای 
افغانســتان، بــا حلقــه زدن بــر دور محــور ســلطنت مطلقــه، یکــی از عوامــل مهــم عقب  ماندگــی و جهــل و تاریکــی 
فراگیــر حاکــم بــر افغانســتان ســلطنتی بــود و افنــدی کــه خــود از میــان رجــال و ارشاف دربــاری برخاســته  بود، بــا 
آگاهــی و ارشاف کم  نظیــر بــه ایــن علــت، بــا دیــدی انتقــادی و زبانــی طنزآلــود، زندگــی بیهــوده و غــرق در خرافــات 

و رســوم و باورهــای نادرســت خانواده  هــای اعیــان و ارشاف کابــل را تصویــر کرده  اســت. 

ــان جامعــۀ ســنتی  ــا جســارت متــام، صــدای بخــش پنه ــه مــوازات طــرح مســئله عقب  ماندگــی، ب ــدی ب افن
ــان  ــد زن ــان از دی ــان و حــوادث جه ــر عــربت، جه ــان تصوی ــد. در رم ــان را منعکــس می  کن ــی زن افغانســتان، یعن
روایــت می  شــود و قهرمــان و حتــی بیشــرت شــخصیت  های رمــان، زن هســتند و زبــان گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز 
ــان  ــن کار خــود، چن ــا ای ــدی ب ــان در آن دوره، نوشــته شده  اســت. افن ــات زن ــا روحی ــگ ب ــه و هامهن ــال زنان کام
کــه در مقدمــه می  گویــد، خواننــدگان را بــه یــاد نیمــی از جامعــه می  انــدازد؛ نیمــی کــه بــه عمــد و نابجــا بــه 

ــد. ــه دورن ــت فرهنگــی و علمــی ب فراموشــی ســپرده شــده  اند و از آمــوزش و تربی

ــوروی  ــر ش ــاد جامهی ــش اتح ــور ارت ــه حض ــرای توجی ــی ب ــتانی تبلیغ ــایه، داس ــق همس ــق خدا،ح ــان ح رم
ســابق در افغانســتان اســت. نویســندة رمــان حــق خدا،حــق همســایه، بــا انتخــاب ایــن عنــوان بــرای رمــان خــود، 
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خواننــده را بــه ســمت درومنایــۀ رمــان، راهنامیــی می  کنــد. البتــه وقتــی متوجــه ارتبــاط عنــوان بــا حــوادث رمــان 
ــی  ــت، چگونگ ــی روای ــیر اصل ــط س ــیم. خ ــر خوانده  باش ــا آخ ــتان را ت ــه داس ــویم، ک ــخصیت  های آن می  ش و ش
ــت و  ــه دول ــبت ب ــی نس ــی سیاس ــه از بی  طرف ــت ک ــتان اس ــی داس ــان عام ــب، قهرم ــوان رج ــی پهل ــول روح تح
مخالفیــن آن آغــاز می  کنــد و در پایــان داســتان بــرای آرمان  هــای حــزب خلــق جــان می  دهــد؛ امــا گــره خــوردن 
ــدان شــامره 3 و کشته  شــدن  ــازان و متخصصــان شــوروی در زن ــا رسنوشــت رسب ــن رسنوشــت حامســی  گونه ب ای
آنهــا در کنــار یکدیگــر، حامــل معنــای اصلــی داســتان اســت. بــا ایــن توصیــف، شــاید بتــوان درومنایــۀ ایــن رمــان 
را در ایــن جمــالت، بیــان کــرد: حــق همســایه بــر همســایه، کمــک و رســیدگی بــه یکدیگــر اســت و شــوروی، 
ــرای  ــع حــق همســایگی را بجــا آورده   و ب ــه افغانســتان، در واق ــازان و متخصصــان خــود ب ــا گســیل  کردن رسب ب
ــت؛  ــوروی اس ــش ش ــتایش از ارت ــان، س ــن رم ــۀ ای ــت! درون  مای ــور آمده  اس ــن کش ــی ای ــردم و آبادان ــت م حفاظ
ارتشــی کــه بیشــرت شــامل پزشــکان و مهندســانی چــون تونیــا و الکســی اســت و مــردم عامــی و ســاده و بی  ســواد 
افغانســتان همچــون رجــب، قهرمــان مثبــت داســتان، حق  گــزار ایــن اقــدام خیرخواهانــۀ شــوروی هســتند و آن 
ــن اســت-  ــدگاه نویســنده، صفــت همــة مجاهدی ــه از دی ــکا و پاکســتان- ک ــا مــزدوران آمری ــد و تنه را می  فهمن
ــت  ــفارش دول ــه س ــا ب ــامد ی ــرای خوش ــان، ب ــه رم ــت ک ــح اس ــتند. واض ــوروی هس ــر ش ــازان آبادگ ــف رسب مخال
وابســته بــه شــوروی نوشته  شــده و هــدف تبلیغاتــی مشــخصی دارد. اگرچــه تاریــخ، حملــۀ تجاوزکارانــۀ ارتــش 
ــازی  ــن ارتــش متجــاوز را ثبــت کرده  اســت و نی ــی در طــی ســالهای حضــور ای ــاران پیاپ شــوروی و کشــتار و مبب

بــه اســناد نیســت.

عنــوان رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ، اســتعاره  ای از فریبــی اســت کــه در دوران حاکمیــت حــزب خلــق 
افغانســتان رخ داد. »ســاتگین رسخ« کنایــه از حــزب خلــق و رسخ، رنــگ منادیــن احــزاب کمونیســت در رسارس 
جهــان اســت. ایــن ســاتگین رسخ رنــگ، بــه جــای رشابــی لذت  بخــش یــا آبــی گــوارا، زهــر یــا شــوکران در خــود 
دارد و بــه جــای اینکــه نیــاز و عطــش کســی را رفــع کنــد، او را می  کشــد. درومنایــۀ ایــن رمــان نیــز دقیقــا مرتبــط 
بــا ایــن عنــوان اســت: حــزب خلــق افغانســتان، نــه راه حــل مشــکالت افغانســتاِن نیازمنــد توســعه، بلکــه فریبــی 
ــد  ــی کــه فکــر می  کن ــان افغانســتان بوده  اســت. جوان ــار کمونیســم در کام جوان ــرای ریخــن زهــر مرگب ــزرگ ب ب
ــا  ــق افغانســتان می  شــود ام جــواب مســائل خــود و راه حــل مشــکالت کشــور را یافته  اســت، عضــو حــزب خل
ــدارد و  ــز ن ــت را نی ــا ارادۀ بازگش ــوان ی ــت و ت ــب خورده  اس ــه فری ــد ک ــرت می  فهم ــذرد بیش ــه می  گ ــر روز ک ه
تنهــا زمانــی بــه خودآگاهــی دســت می  یابــد کــه کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی 
ــای تغییــر وضــع جامعــه و پیرشفــت و ترقــی  ــان معرتضــی کــه جوی ــا فریفــن جوان افتاده  اســت. حــزب خلــق ب
افغانســتان بودنــد؛ بــه جــای ارائــه راه حــل و هدایــت کشــور بــه ســوی نجــات، نســخۀ مــرگ مــردم افغانســتان و 

اعضــای خــود را پیچیــد و کشــور را نابــود کــرد.

درومنایــه و تــم اصلــی رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق، رنــج و رسگردانــی انســان افغانســتانی در فضــای 
ــن ســیاه( اســت؛ اختناقــی  ــاق تفکــر کمونیســتی)رنگ منادیــن رسخ( و تفکــر طالبانی)رنــگ منادی ــن دو اختن بی
کــه زندگــی واقعــی آنهــا را بــه کابوســی متام  نشــدنی تبدیــل کرده  اســت. نویســنده، بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن، 
راه حــل ایــن رنــج بی  پایــان را در بازگشــت بــه خــود، بازگشــت بــه اســالم و فرهنــگ اســالمی می  بینــد؛ اگرچــه 
منظــور او از اســالم، مشــی و تفکــر خاصــی برگرفتــه از اســالم عرفانــی، فردگــرا و مســاملت  جو اســت کــه 
ــان و فضــا  ــارص داســتان، از زب ــر متــام عن ــه ب ــن درومنای ــاد نیســتند. ای ــدان زی طــرف  داران آن در افغانســتان چن
ــی  ــگام بررس ــت و در هن ــلط اس ــاختار آن، مس ــه در س ــه کار رفت ــراوان ب ــای ف ــا مناده ــه ت ــخصیت  ها گرفت و ش
منادپــردازی و شــخصیت  های داســتان بــه آنهــا اشــاره شــد. درومنایه  هــای دیگــری چــون نفــی کمونیســم و نظــام 
کمونیســتی، ســتایش عشــق حتــی در رشایــط نابســامان، اوضــاع و مشــکالت زن در جامعــه مردســاالر افغانســتان، 
رواج خرافــات بــه عنــوان باورهــای دینــی، بی  پــدری )بی  مرکــزی( و جســتجوی پدر)نظــم، مرکز/قــدرت مرکــزی(، 
نفــی نظامی  گــری و خشــونت، نفــی اعــدام   و زنــدان و شــکنجه)که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ 

پنجــاه بــود( و ... بــا محوریــت هــامن درومنایــه اصلــی، معنــا پیــدا می  کننــد. 
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ــلطۀ  ــت س ــتان تح ــان در افغانس ــی انس ــع زندگ ــت، وض ــهود اس ــان مش ــوان رم ــه از عن ــنده، چنانک نویس
کمونیســم را »خــواب و اختنــاق« نامیده  اســت؛ اختناقــی کــه متــام محیــط اجتامعــی افغانســتان بعــد از کودتــای 
کمونیســتی هفتــم ثــور )اردیبهشــت( را در بــر گرفتــه، زندگــی را بــه یــک کابــوس وحشــتناک تبدیــل کرده  اســت. 
انســان افغانســتانی، در هزارخانــه  ای   بــه نــام نظــام کمونیســتی، چنــان گرفتــار شده  اســت کــه راه گریــز نــدارد 
ــلط،  ــم مس ــن ت ــت. ای ــاق اس ــکنجه و اختن ــج، ش ــوس رن ــار کاب ــان گرفت ــزد، همچن ــه می  گری ــو ک ــر س ــه ه و ب
ــتجوی  ــتان، در جس ــخصیت  های داس ــام ش ــال مت ــت؛ مث ــرار داده  اس ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــر رم ــارص دیگ ــام عن مت
ــم و  ــای مه ــر صحنه  ه ــد؛ اک ــاق می  گریزن ــه اختن ــوم ب ــتان محک ــا از افغانس ــام آنه ــا مت ــتند و تقریب آزادی هس
ــخصیت  ــاد، ش ــد؛ فره ــب رخ می  ده ــی ش ــا در تاریک ــدود ی ــته و مح ــای بس ــتان، در محیط  ه ــدۀ داس تعیین  کنن
ــز از آن  ــال گری ــان، در ح ــول رم ــه در ط ــود ک ــی می  ش ــامن وضع ــار ه ــان، گرفت ــر رم ــتان، در آخ ــوری داس مح
ــرد  ــاد، شــکل می  گی ــای فره ــا و کابوس  ه ــتان، در طــول رؤیاه ــع داس ــا و وقای ــا از آدمه ــناخت م بوده  اســت؛ ش
ــا و کابــوس آنقــدر در  ــان در متــام ســاختار رمــان درپیچیده  اســت و واژه  هــای خــواب، رؤی ــا چن و خــواب و رؤی
ــودن  ــارۀ واقعی  ب ــام درب ــان، از شــک و ابه ــا آخــر رم ــده ت ــان تکــرار می  شــوند کــه خوانن ــف رم صفحــات مختل
رویدادهــا یــا رؤیابــودن آنهــا رهــا منی  شــود. حتــی شــخصیت درویــش حــارض در مســجد روســتا نیــز در مــرز میــان 
واقعیــت و تخیــل قــرار دارد و خواننــده منی  توانــد بــه ایــن یقیــن برســد کــه درویــش، زادۀ تخیــل فرهــاد اســت 
ــن ویژگــی رمــان، حاصــل گرایــش همزمــان نویســنده  ــه شــخصیت  ها. ای ــد بقی ــه مانن ــا شــخصیتی داســتانی ب ی
بــه سوررئالیســم و سمبلیســم اســت کــه قبــالً توســط نویســندگان بزرگــی همچــون ســیمین دانشــور نیــز تجربــه 
ــادآوری اســت کــه تحقیقــات انجام  شــده  ــه، ریشــه در متــون عرفانــی فارســی دارد. شایســته ی شده  اســت و البت
در زمینــۀ بررســی و خوانــش متــون عرفانــی کهــن فارســی، ازجملــه مقــاالت شــمس تربیــزی، از دیــدگاه مکاتــب 
ادبــی جدیــد همچــون سوررئالیســم و سمبلیســم نشــان داده  اســت کــه ایــن متــون، بــر اســاس معیارهــای ایــن 
مکاتــب نیــز واجــد ارزشــی واال هســتند. گنجانــدن ســخنان شــمس و آفرینــش شــخصیتی شــبیه شــمس در ایــن 
رمــان، توســط نویســنده، گــواه آگاهانــه بــودن ایجــاد ایــن ویژگــی و ارشاف نویســنده بــر خصایــص و جنبه  هــای 
هــرنی متــون عرفانــی فارســی اســت. در انتهــای رمــان، صــورت راوی، زیــر چکمــۀ رسبــازان دولتــی قــرار دارد و 
ایــن تصویــر، شــبیه موقعیــت راوی در ابتــدای داســتان اســت؛ یعنــی مــا دوبــاره بــه رشوع برمی  گردیــم. ســاختار 
ر رمــان، در هامهنگــی کامــل بــا درومنایــۀ رمــان و منــادی از وضــع جامعــۀ افغانســتان اســت. مــردم  روایــی مــَدوَّ
افغانســتان، پی  در  پــی، در هــر دوره، در حــال تجربــه کــردن اختنــاق هســتند. رنــج اختنــاق در دایــره  ای در رفــت 

و آمــد اســت؛ امــا پایــان نــدارد.

5-2 بررسی سؤال  ها و فرضیه ها

ســؤال اول: زمینه  هــا و عوامــل تکویــن رمــان اجتامعــی افغانســتان باتوجــه بــه تحــوالت اجتامعــی و ادبــی 
ایــن کشــور کدامنــد؟

ــن  ــنایی نویســندگان ای ــه و آش ــش مرشوط ــد از جنب ــتان بع ــی افغانس ــه: تحــوالت سیاســی و اجتامع فرضی
ــا از  ــن تســلط مارکسیســم در افغانســتان و پیامدهــای آنه ــد غــرب و همچنی ــگ و متــدن جدی ــا فرهن کشــور ب

ــی در افغانســتان اســت. ــان اجتامع ــش رم ــل پیدای عوام

در فصــل ســوم رســاله، بــا توجــه بــه شــواهد و مســتندات تاریخــی، زمینه  هــای پیدایــش و چگونگــی تطــور 
و تحــول رمــان افغانســتان و تعامــل آن بــا جامعــه افغانســتان، بــه طــور مــرشوح بررســی و پاســخ ایــن ســؤال 
ــل زمینه  هــای تاریخــی و اجتامعــی دوران پیدایــش و رشــد  ــه دلی داده  شــد. رمــان اجتامعــی افغانســتان، هــم ب
ــامع، در  ــگ و اجت ــه  دار و دامئــی عرصــه سیاســت و فرهن ــل تحــوالت دامن ــه دلی ــن کشــور و هــم ب ــان در ای رم
رابطــه تنگاتنــگ بــا جامعــه بوده  اســت و بــه همیــن دلیــل، نــوع اجتامعــی رمــان، نــوع غالــب و رایــج رمــان در 
افغانســتان بوده  اســت. در واقــع تحوالتــی ماننــد رواج صنعــت چــاپ و گســرتش مطبوعــات، هامنطــور کــه زمینــه 
پیدایــش رمــان را فراهــم کرده بــود، در رشــد رمــان اجتامعــی نیــز مؤثــر بــود بخصــوص از ایــن جنبــه کــه بیشــرت 
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نویســندگان اولیــه، از فعــاالن عرصــه مطبوعــات افغانســتان نیــز بودنــد. جامعــه افغانســتان در قــرن بیســتم، در 
ســیر از ســنت بــه ســوی تجــدد و مدرنیتــه، هــرن و ادبیــات خــاص خــود را ایجــاد کــرد و مانع هــا و مقاومت هایــی 
ــرد و یکــی از  ــدا می ک ــوه پی ــات جل ــز در هــرن و ادبی ــامع وجــود داشــت نی ــر اجت ــه در مســیر تجــدد و تغیی ک
ابزارهــای ایــن جلــوه و بــروز، رمــان اجتامعــی بــود. رمــان اجتامعــی ظــرف بیــان موانــع و پیامدهــا و محاســن 
خــوب و بــد توســعه اقتصــادی و اجتامعــی شــد و از آنجــا کــه کشــمکش و تقابــل ســنت و مدرنیتــه یــا قدیــم 
و جدیــد همچنــان در جامعــه افغانســتان ســاری و جــاری اســت، رمــان اجتامعــی از ابتــدا تاکنــون، نــوع غالــب 

ــات داســتانی افغانســتان بوده اســت.  رمــان در ادبی

ســؤال دوم: تأثیــر و تأثــر متقابــل رمــان و جامعــه افغانســتان) بــا تأکیــد بــر رمان  هــای منتخــب( بیشــرت در 
چــه زمینه  هایــی اســت؟

ــوالت  ــر تح ــت تأثی ــکاس داده و تح ــه را انع ــائل جامع ــتان مس ــی افغانس ــی فارس ــان اجتامع ــه: رم فرضی
ــر فکــری  ــان تحصیلکــرده تأثی ــر جوان ــه متحــول شده  اســت. رمــان، بیشــرت ب اجتــامع، از نظــر ســاخت و درومنای
ــودن  ــن ب ــرده و پایی ــواد وتحصیل  ک ــراد باس ــودن اف ــامر ب ــل کم  ش ــه دلی ــه ب ــه البت ــت ک ــی گذاشته  اس و فرهنگ
شــامرگان کتاب  هــا و نفــوذ انــواع دیگــر ادبــی همچــون شــعر، ایــن تأثیرگــذاری در مقیــاس کل جامعــه چنــدان 

زیــاد نبوده  اســت  .

در فصــل ســوم و چهــارم، ضمــن بررســی ســیر تحــول رمــان در افغانســتان و نقــد رمانهــای منتخــب، پاســخی 
ــتان در دوران  ــه افغانس ــای جامع ــه نیازه ــخ ب ــان در پاس ــه رم ــا ک ــد. از آنج ــه ش ــؤال ارائ ــن س ــه ای ــرشوح ب م
ــد  ــه، متعه ــائل جامع ــکاس مس ــه انع ــبت ب ــدای کار، نس ــامن ابت ــت، از ه ــد کرده اس ــده و رش ــد ش ــد متول جدی
ــی  ــتان فارس ــان و داس ــت. رم ــر پذیرفته اس ــوده و از آن تأثی ــاس ب ــه حس ــوالت جامع ــه تح ــبت ب ــوده و نس ب
ــائل و  ــدام مس ــه ک ــت. اینک ــائی ها بوده اس ــکالت و نارس ــان مش ــال بی ــه دنب ــرا و ب ــا واقعگ ــتانی، عموم افغانس
مشــکالت جامعــه در رمــان منعکــس و چــه راه حلــی بــرای مســائل بیان شــده پیشــنهاد می  شــوند، بنابــر گرایــش 
ــه  ــگ و ســبک و ســیاق خاصــی ب ــد و رن ــر می کن ــک و خاســتگاه اجتامعــی نویســنده، تغیی فکــری و ایدئولوژی
ــوة  ــز در نح ــه نی ــر جامع ــم ب ــی حاک ــای سیاس ــرش نیروه ــت ها و نگ ــر سیاس ــوی دیگ ــد. از س ــان می بخش رم
ــتان و  ــر داس ــت. تأثی ــر بوده اس ــان مؤث ــائل در رم ــخ های آن مس ــا و پاس ــه و تحلیل ه ــائل جامع ــکاس مس انع
رمــان بــر جامعــه نیــز قابــل انــکار نیســت و نویســندگان و روشــنفکران از داســتان و رمــان، بــه عنــوان واســطه 
انتقــال آگاهــی بــه طبقــه تحصیل کــرده و باســواد و کتاب خــوان جامعــه اســتفاده کرده انــد. از نشــانه های ایــن 
تأثیــر، تــرس حاکــامن از آزادی نوشــن و انتشــار کتــاب در جامعــه و کنــرتل و سانســور فراینــد نوشــن و چــاپ 
ــوای  ــر فــرم و محت ــر مســتقیم ب ــرات جامعــه، تأثی ــوان گفــت کــه تحــوالت و تغیی بوده اســت. در مجمــوع می ت
رمــان فارســی افغانســتان داشته اســت. در زمینــة تأثیــر رمــان فارســی افغانســتان بــر جامعــة افغانســتان، مانعــی 
بــزرگ بــه نــام نبــود فرهنــگ کتابخوانــی وجــود داشته  اســت کــه البتــه آن نیــز ریشــه در درصــد پاییــن با ســوادان 
ــا  ــتان ی ــان و داس ــم از رم ــاب اع ــرصف کت ــزان م ــل می ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه داشته اس ــردگان جامع و تحصیل  ک
بــه عبــارت دیگــر میــزان کتابخوانــی بســیار نــازل بوده  اســت. نبــود آمــار و ارقــام تأییــد شــده در زمینــة چــاپ 
ــا  ــوان ب ــه، منی ت ــن زمین ــی در ای ــم و علم ــنجی های منظ ــود نظرس ــان و نب ــتان و رم ــای داس ــروش کتاب ه و ف
قطــع و یقیــن در بــارة تغییــر و تحــول در گرایــش بــه کتابخوانــی و مــرصف کتــاب در دوره  هــای مختلــف ادبــی 
ــر قــرش باســواد و  ــان افغانســتان ب ــر رم ــات، تأثی ــگ و ادبی ــه نظــر اهــل فرهن ــن وجــود، ب ــا ای ســخن گفــت. ب

ــت. ــه بوده اس ــل توج ــه، قاب ــورد مطالع ــرده، در دوران م تحصیل ک

ــی  ــر فّن ــب( از نظ ــای منتخ ــر رمان  ه ــد ب ــا تأکی ــتان )ب ــی افغانس ــان اجتامع ــول رم ــیر تح ــوم: س ــؤال س س
چگونــه بوده  اســت ؟

ــت،  ــرتده  تری داشته  اس ــان رواج گس ــواع رم ــایر ان ــبت س ــه نس ــی ب ــان اجتامع ــتان رم ــه: در افغانس فرضی
اگرچــه همیــن نــوع رمــان هــم از نظــر فّنــی تــا دهــۀ شــصت شمســی پیرشفــت و تحــول چندانــی نداشــته اســت. 
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طــی دهــۀ شــصت و هفتــاد، رمــان اجتامعــی بــه ســوی پیچیدگــی بیشــرت و اســتفاده از تکنیــک هــای روزآمــد 
ــدا کرده  اســت.  ــد ادبــی ســوق پی ــر مکاتــب جدی مبتنــی ب

در فصــل ســوم و چهــارم رســاله، بــا توجــه بــه شــواهد و مســتندات تاریخــی، زمینه  هــای پیدایــش و 
ــه طــور مــرشوح بررســی و  ــه افغانســتان، ب ــا جامع ــل آن ب ــان افغانســتان و تعام چگونگــی تطــور و تحــول رم
پاســخ ایــن ســؤال داده  شــد. نتایــج نقــد و بررســی چهــار رمــان منتخــب در فصــل چهــارم نیــز نشــان می  دهــد 
کــه رمــان اجتامعــی افغانســتان از ســاختار نیمه ســنتی و شــبیه بــه قصه  هــای قدیــم ادبیــات فارســی بــه ســوی 
رمــان نــو حرکــت کرده  اســت. رمان واره هــای اولیــه اجتامعــی، هامننــد جهــاد اکــرب، تصویرعــربت و نــدای طلبــة 
ــا را  ــوان آنه ــختی می ت ــه س ــد و ب ــی دارن ــات فارس ــن ادبی ــای که ــا و قصه ه ــبیه کتاب ه ــاختاری ش ــارف، س مع
ــن قــرن بیســتم ریشــه در تحــوالت اجتامعــی فرهنگــی  ــن رمان واره هــا در دهــة آغازی ــد. انتشــار ای رمــان خوان
ناشــی از اصالحــات دورۀ حبیب اللــه خــان و امان اللــه خــان داشــت. رمان هایــی کــه در ســال های بعــد نوشــته 
ــر امین الدیــن انصــاری، شــام تاریــک و صبــح روشــن از ســید ابراهیــم  ــا از می  شــدند ماننــد درجســتجوی کیمی
عاملشــاهی، بیگــم از ســلامنعلی جاغــوری، درپــای نســرن و طلــوع ســحر از عزیزالرحــامن فتحــی، از نظــر فنــی و 
تکنیکــی هیــچ پیرشفتــی نداشــتند و در حــد هــامن رمان واره هــای ســالهای آغازیــن پیدایــش رمــان باقــی ماندنــد. 
ــل و صناعــت داســتانی، دو  ــه تخی ــف نســبت ب ــری توصی ــق و برت ــل عمی ــر تحلی ــری گزارش  گــری ســطحی ب برت

ــخ داستان  نویســی افغانســتان بوده اســت.  ــی تاری ــد دهــة ابتدای ــان افغانســتان در چن ــزرگ رم ضعــف ب

ــرای انعــکاس و  ــذرد، فضــا ب ــان فارســی افغانســتان می  گ ــن رم ــان انتشــار اولی ــان هرچــه از زم ــن می در ای
انتشــار واقعیت  هــا و انتقــاد از کژی  هــا تنگ  تــر می  شــود و نویســندگان مجبــور می  شــوند یــا بــه ســمت 

ــان ننویســند.  ــا اصــال رم ــد و ی ــامع برون مشــکالت فرعــی اجت

تصویــب قانــون اساســی در ســال 13۴3، اگرچــه ســبب تحــرک اجتامعــی و سیاســی و فرهنگــی در جامعــه 
شــد؛ رمــان اجتامعــی همچنــان در حالــت ایســتایی باقــی مانــد و داســتان کوتــاه رونــق پیــدا کــرد. بــا ایــن وجــود 
برخــی آثــار همچــون پنجــره و نقشــها و پندارهــا از آثــار روشــنفکرانه ایــن دوره هســتند و ســپیداندام نیــز کــه 
ــان از  ــن رم ــان رئالیســم سوسیالیســتی اســت. اولی ــن منونه  هــای رم ــن دوران نوشــته شده اســت، از اولی در همی

یــک نویســندگان زن افغانســتانی بــا نــام درکشــوری دیگــر نیــز در ایــن دوره چــاپ شده اســت.

ــتان ها و  ــادی از داس ــش زی ــت. بخ ــکل گرف ــان ش ــش رم ــی در آفرین ــصت، جنبش ــۀ ش ــۀ دوم ده در نیم
ــه تکنیــک،  ــوز در زمین ــرم و ســاختار، هن ــا وجــود پیرشفــت در ف ــد و ب ــی بودن رمان هــای دهــه شــصت تبلیغات
ــق رمان  نویســی و انتشــار رمان  هــای  ــۀ رون ــع مقدم ــن رمان هــا در واق ــرای گفــن نداشــتند. انتشــار ای ــی ب حرف
ــود.  ــد سیاســی پــس از ســال 13۸1 ب ــاد و هشــتاد در فضــای مهاجــرت و دوران جدی ــا در دهــۀ هفت ــل اعتن قاب
ــن مهاجــرت نویســندگان  ــان و شــدت یاف ــدن طالب ــن و ســپس روی کار آم ــس از اســتقرار حکومــت مجاهدی پ
بــه کشــورهای دیگــر، دورۀ متفــاوت و جدیــدی در ادبیــات داســتانی افغانســتان بنیــان نهاده شــد کــه یکــی از 
وجــوه آن پیرشفــت تکنیکــی بــود. رمان هایــی ماننــد خاکســرت و خــاک، شــوکران در ســاتگین رسخ، از یــاد رفــن، 
ــگ و  ــه گان در خــارج از افغانســتان، توجــه اهــل فرهن ــوای خفت ــاق و بل ــه خــواب و اختن ــه، هزارخان آب و دان
نویســندگان هم زبــان را جلــب کــرد و جوایــزی بــه آثــار نویســندگان افغانســتانی تعلــق گرفــت. ایــن پیرشفت هــا 
همچنــان ادامــه دارد و اکنــون نویســندگان جــوان دریافته انــد کــه ســاختار و فــرم رمــان اجتامعــی، مهم تــر از هــر 
محتــوای ایدئولوژیــک یــا غیــر ایدئولوژیــک اســت و رمــان بــودن رمــان، بــه موفقیــت نویســنده در آفریــدن فــرم 

و ســاختار مــورد قبــول اهــل فــن بســتگی دارد.

ــا  ــکل  دهندۀ آنه ــخورهای ش ــب و آبش ــای منتخ ــی رمان  ه ــای اجتامع ــن درومنایه  ه ــارم: مهم  تری ــؤال چه س
کدامنــد؟

فرضیــه: در آغــاز فقــر، عقــب ماندگــی اجتامعــی و فرهنگــی، توســعه و پیرشفــت و مســائلی چــون حقــوق 
زنــان، مهمرتیــن درومنایــه هــای رمــان در افغانســتان بودنــد اّمــا بــا گــذر زمــان، درومنایه  هــای مارکسیســتی چــون 



| 134 |

ــی  ــان اجتامع ــتثامرگر وارد رم ــوداالن اس ــت فئ ــی زحمتکشــان و محکومی ــروزی نهای ــری، پی ــالب کارگ ــغ انق تبلی
ــر  ــژادی از دیگ ــض ن ــرش و تبعی ــوق ب ــل از آن، حق ــی حاص ــای اجتامع ــت ه ــی و گسس ــگ و آوارگ ــد. جن ش
درومنایه  هــای مهــم رمــان دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی اســت. بــه طــور کلــی آبشــخورهای کالن درومنایه  هــای 
رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان، ســنت و فرهنــگ ملــی، فرهنــگ جدیــد غــرب و ایدئولــوژی مارکسیســتی 

می  باشــند.

ــن  ــده در ای ــیم  بندی ارائه  ش ــت. تقس ــؤال داده   شده  اس ــن س ــخ ای ــرشوح پاس ــور م ــه ط ــارم ب ــل چه در فص
رســاله از تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان نیــز بــه نوعــی، آبشــخور کالن و اصلــی فکــری و فرهنگــی هــر دوره 
ــی، و در  ــی و فرهنگ ــم سیاس ــتان، مارکسیس ــالمی افغانس ــی و اس ــگ مل ــنت و فرهن ــت. س ــخص کرده  اس را مش
نهایــت، اندیشــة غربــی -چنــان کــه در فرضیــه گفته  شــده اســت- در طــول تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان، 
منبــع الهــام فکــری نویســندگان بــوده و بــه صــورت درومنایه  هــای داســتانی در رمان  هــا حضــور یافته  انــد. البتــه 
در برخــی دوره  هــا ماننــد دورة دوم، ایدئولــوژی مارکسیســتی، غلبــه سیاســی و فرهنگــی یافتــه کــه بــه تبــع آن در 
رمــان و داســتان، منــود ویــژه  ای یافته  اســت. درومنایــة رمــان تصویــر عــربت، بــا دو مســئله یــا مشــکل همیشــگی 
ــتان و  ــردم افغانس ــی م ــت عموم ــر و فالک ــی و فق ــل و عقب  ماندگ ــت: 1.جه ــط اس ــتان مرتب ــه افغانس جامع
۲.نــگاه نادرســت نســبت بــه زن بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور. افنــدی، علــت بــروز مســئلۀ اول را شــاه 
و ارشافیــت دربــاری معرفــی می  کنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی جهــل و 
بی  ســوادی. در رمــان تصویــر عــربت، جهــان و حــوادث جهــان از دیــد زنــان روایــت می  شــود و قهرمــان و حتــی 
بیشــرت شــخصیت  های رمــان، زن هســتند و زبــان گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز کامــال زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات 
زنــان در آن دوره، نوشــته شده  اســت. ریشــه و آبشــخور درومنایــه ایــن رمــان، از یــک ســو ســنت اســالمی- ملــی 
و از ســوی دیگــر بحــث توســعه و بیــداری جهــان اســالم اســت کــه در زمــان انتشــار ایــن رمــان، گفتــامن غالــب 

ــه بوده اســت. در جهــان اســالم و خــاور میان

درومنایــه رمــان حــق خدا،حــق همســایه، توجیــه حضــور ارتــش اتحــاد جامهیــر شــوروی ســابق در افغانســتان 
اســت: حــق همســایه بــر همســایه، کمــک و رســیدگی بــه یکدیگــر اســت و شــوروی، بــا گســیل  کردن رسبــازان 
و متخصصــان خــود بــه افغانســتان، در واقــع حــق همســایگی را بجــا آورده   و بــرای حفاظــت مــردم و آبادانــی 
ــان،  ــه رم ــت ک ــح اس ــت و واض ــوروی اس ــش ش ــتایش از ارت ــان، س ــن رم ــۀ ای ــت! درون  مای ــور آمده  اس ــن کش ای
بــرای خوشــامد یــا بــه ســفارش دولــت کمونیســتی افغانســتان نوشــته شده اســت. رسچشــمة ایــن درومنایــه نیــز 
تعلیــامت مارکسیســتی- کمونیســتی و تبلیغــات حــزب خلــق افغانســتان در مــورد دوســتی و اتحــاد افغانســتان 

و شــوروی اســت. 

درومنایــه رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ، دقیقــا مرتبــط بــا عنــوان آن اســت: حــزب خلــق افغانســتان، نــه 
راه حــل مشــکالت افغانســتاِن نیازمنــد توســعه، بلکــه فریبــی بــزرگ بــرای ریخــن زهــر مرگبــار کمونیســم در کام 
ــان افغانســتان بوده  اســت. جوانــی کــه فکــر می  کنــد جــواب مســائل خــود و راه حــل مشــکالت کشــور را  جوان
در حــزب خلــق افغانســتان یافته  اســت، عضــو حــزب می  شــود؛ امــا هــر روز کــه می  گــذرد بیشــرت می  فهمــد کــه 
ــد کــه  ــه خودآگاهــی دســت می  یاب ــی ب ــا زمان ــدارد و تنه ــز ن ــا ارادۀ بازگشــت نی ــوان ی فریــب خورده  اســت و ت
کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی افتاده  اســت. آبشــخور ایــن درومنایــه از یــک ســو 
واقعیت هــای جهــان معــارص و شکســت اردوگاه سوسیالیســم بــه رهــربی اتحــاد شــوروی اســت و از ســوی دیگــر 

فرهنــگ اســالمی- ملــی افغانســتان اســت.

درومنایــه رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق، رنــج و رسگردانــی انســان افغانســتانی در دو اختنــاق کمونیســتی 
ــل کرده  اســت. نویســنده،  ــه کابوســی متام  نشــدنی تبدی ــا را ب ــی اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی آنه و تفکــر طالبان
بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن، راه حــل ایــن رنــج بی  پایــان را در بازگشــت بــه خــود، بازگشــت بــه ســنت و فرهنــگ 
ــرا و  ــی، فردگ ــالم عرفان ــه از اس ــی برگرفت ــر خاص ــی و تفک ــالم، مش ــور او از اس ــه منظ ــد؛ اگرچ ــالمی می  بین اس
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مســاملت  جو اســت. ایــن درومنایــه بــر متــام عنــارص داســتان، از زبــان و فضــا و شــخصیت  ها گرفتــه تــا منادهــای 
فــراوان بــه کار رفتــه در ســاختار آن، مســلط اســت و در هنــگام بررســی منادپــردازی و شــخصیت  های داســتان 
ــه آنهــا اشــاره شــد. درومنایه  هــای دیگــر رمــان همچــون چــون نفــی کمونیســم و نظــام کمونیســتی، ســتایش  ب
عشــق حتــی در رشایــط نابســامان، اوضــاع و مشــکالت زن در جامعــه مردســاالر افغانســتان، رواج خرافــات بــه 
عنــوان باورهــای دینــی، بی  پــدری )بی  مرکــزی( و جســتجوی پدر)نظــم، مرکز/قــدرت مرکــزی(، نفــی نظامی  گــری 
و خشــونت، نفــی اعــدام   و زنــدان و شــکنجه)که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ پنجــاه بــود( و ... 
بــا محوریــت هــامن درومنایــه اصلــی، معنــا پیــدا می  کننــد. رسچشــمه ایــن درومنایــه، از ســویی ســنت اســالمی و 

پیشــینه فرهنگــی افغانســتان و از ســوی دیگــر انســان گرایی و لیربالیســم غربــی اســت.

ســؤال پنجــم: ســیر تحــوالت رمــان اجتامعــی افغانســتان از نظــرگاه مکتب  هــا و ســبک  های ادبــی چگونــه 
بوده  اســت؟

فرضیــه: بــه دلیــل کنــدی تحــوالت در کل جامعــه و بخصــوص پاییــن بــودن تعــداد باســوادان و تحصیل  کردگان 
در جامعــه، دگرگونی  هــای ادبــی در افغانســتان بــه کنــدی صــورت گرفته  اســت لــذا رمــان اجتامعــی بیشــرت تحــت 
ــرا  ــی – باقــی مانده  اســت و اخی ــا دین ــی ی ســیطرۀ رئالیســم- خــواه سوسیالیســتی و خــواه رئالیســم بومــی- مل

مؤلفه  هایــی از ادبیــات سمبلیســتی، مدرنیســتی و گاه رئالیســم جادویــی در آن دیــده می  شــود.

در فصــل ســوم و فصــل چهــارم، ضمــن بررســی ســیر تحــول رمــان افغانســتان و نقــد چهــار رمــان منتخــب، به 
طــور مــرشوح پاســخ ایــن ســؤال داده  شــد. رمــان افغانســتان از ابتــدا تاکنــون تحــت ســیطرة رئالیســم بوده  اســت 
و در ایــن میــان، رئالیســم سوسیالیســتی را نیــز تجربــه کرده  اســت. امــا بــه دالیــل مختلــف فرهنگــی و اجتامعــی، 
پیرشفــت رمــان از نظــر تکنیکــی و ســبکی بســیار کنــد و تنــوع مکاتــب ادبــی در رمان  نویســی افغانســتان، بســیار 
پاییــن بوده  اســت. تنهــا از اواســط دهــه هفتــاد بــه بعــد اســت کــه مــا شــاهد رشــد و گســرتش داستان  نویســی، 
از نوعــی دیگــر، هســتیم و بــه همیــن دلیــل، کارشناســان افغانســتانی، از آغــاز عــرص طالیــی رمــان در افغانســتان 
در دهــه هشــتاد شمســی ســخن می  گوینــد و ایــن ســخنی بــه گــزاف نیســت. بــه هرحــال طــی دهــه هفتــاد و 
ــی در داستان  نویســی  ــد ادب ــب جدی ــی از مکات ــوع ســبکی و ردپاهای ــه  ای از تن ــه بارق هشــتاد شمســی اســت ک

افغانســتان دیــده می  شــود. 

5-3 دستاوردهای تحقیق

طراحــی الگویــی بــرای نقــد اجتامعــی رمان  هــای مــورد نظــر: در فصــل اول رســاله، الگویــی بــرای نقــد . 1
ــای  ــی و نقده ــد اجتامع ــای نق ــة نظریه  ه ــل مطالع ــه حاص ــت ک ــه شده  اس ــا ارائ ــک از رمان  ه هری
جامعه  شــناختی منترششــده بــه زبــان فارســی اســت و کوشــش شده  اســت کــه هــم رویکــرد تلفیقــی 
ــرد.  ــرار گی ــور آن ق ــن، مح ــین گلدم ــه و روش لوس ــم نظری ــود و ه ــس ش ــش در آن منعک ــن پژوه ای
بحث  هــای ارائــه شــده در فصــل اول و دوم رســاله، مبنــای نظــری ایــن الگــو و روش نقــد را می  ســازند 

ــد. ــح می  کنن ــن و ترشی و آن را تبیی

ارائــه تقســیم  بندی جدیــد از تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان: ارائــه تقســیم بنــدی جدیــد و . ۲
متناســب بــا اهــداف پژوهــش، از تاریــخ داستان  نویســی معــارص افغانســتان، دیگــر دســتاورد مهــم ایــن 
فصــل اســت. در فصــل ســوم رســاله، پــس از بررســی مــرشوح زمینه  هــای تاریخــی- اجتامعــی و متدنــی 
ــی  ــخ داستان  نویس ــین تاری ــای پیش ــیم  بندی ه ــتان، تقس ــد در افغانس ــان جدی ــتان و رم ــش داس پیدای
افغانســتان، مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت و ضعف  هــای آنهــا مشــخص شــد و در ادامــه، بــا توجــه 
بــه نقــاط عطــف تحــوالت اجتامعــی و سیاســی افغانســتان و ســیر تحــول و تطــور داســتان و رمــان 

ــد.  ــه گردی ــدی ارائ افغانســتان، تقســیم  بندی جدی

بررســی جامــع و مــرشوح روابــط و تأثیــر و تأثــر رمــان و جامعــه افغانســتان: دیگــر دســتاورد مهــم ایــن . 3
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پژوهــش، بررســی تأثیــر متقابــل رمــان فارســی و جامعــه افغانســتان در طــول تاریــخ داستان  نویســی 
ایــن کشــور   اســت کــه در فصــل ســوم رســاله ارائــه شده  اســت. عواملــی کــه ســبب پیدایــش و رواج 
ــع در  ــان در واق ــد و رم ــی بوده  ان ــی اجتامع ــدند، عوامل ــتان ش ــه افغانس ــان در جامع ــی رم ــوع ادب ن
ــه در  ــل و رابط ــن تعام ــت. ای ــود آمده  اس ــه وج ــد ب ــرص جدی ــان و ع ــامع در زم ــاز اجت ــه نی ــخ ب پاس
ــه طــور  ــان افغانســتان در بخــش دوم از فصــل ســوم، ب ــی رم ــان بررســی ســیر تحــول و دگرگون جری

ــت.  ــی شده  اس ــرشوح بررس م

نقــد . ۴ پژوهــش،  ایــن  بعــدی  افغانســتان: دســتاورد  فارســی  رمــان  نقــد جامعه  شــناختی چهــار 
جامعه  شــناختی چهــار رمــان افغانســتان بــه عنــوان مناینــدگان چهــار دورة اصلــی تاریــخ داستان  نویســی 
ایــن کشــور اســت کــه در فصــل چهــارم، ارائــه شده  اســت. بــر اســاس الگــوی ارائــه شــده در فصــل اول 
ــت  ــگاه و اهمی ــدا جای ــه ابت ــن بوده  اســت ک ــان، روش کار چنی ــناختی رم ــد جامعه  ش ــرای نق ــاله ب رس
ــان شــده  ــخ و جامعــه، بی ــا تاری ــز رابطــة آن ب ــة خــودش و نی ــان مــورد نظــر در زمان نویســنده و رم
و ســپس بــه نقــد اندیشــه  های مطــرح شــده در رمــان و نیــز بررســی ســیامی ارائــه شــده از جامعــه 
ــرار  ــون توجــه ق ــان و شــخصیت  پردازی آن در کان ــه رم ــن منظــور، درومنای ــم. بدی ــان پرداخته  ای در رم
گرفته  اســت. البتــه توجــه بــه نقــش ایدئولــوژی نویســنده در نحــوه انعــکاس جامعــه و تصویــری کــه 
از جهــان بیــرون ارائــه می  کنــد نیــز مــورد اهتــامم بوده  اســت. در ایــن فصــل نشــان داده شده  اســت 
کــه دیــدگاه اصلــی و مســلط در رمان  نویســی افغانســتان، از ابتــدا واقعگرایــی بــوده و همیــن دیــدگاه 

ــت.  ــه یافته  اس ــون ادام تاکن

5-5 پیشنهادها

ــه صــورت بســیار موجــز . 1 بررســی ســیر تحــول و تطــور رمــان فارســی افغانســتان: در ایــن تحقیــق، ب
ــا از آنجــا کــه  و خالصــه، چگونگــی پیدایــش و ســیر تحــول رمــان افغانســتان، بررســی شده  اســت ام
ایــن مبحــث، بخشــی از یــک پژوهــش بــا حجــم و وســعت محــدود بوده  اســت، امــکان بحــث عمیــق 
ــنهاد  ــل، پیش ــن دلی ــه همی ــت و ب ــود نداشته  اس ــت، وج ــوع اس ــتة موض ــه شایس ــان ک ــیع، چن و وس
ــه  ــک پژوهــش مســتقل ب ــب ی ــر در قال ــار دیگ ــن مبحــث گشــوده شــود و ب ــده، ای ــردد در آین می  گ

ــود. ــی ش ــه، بررس ــق و همه  جانب ــورت عمی ص

ــندگان . 1 ــران: نویس ــاکن ای ــتانی س ــندگان افغانس ــتانی نویس ــار داس ــناختی آث ــل جامعه  ش ــد و تحلی نق
افغانســتانی مهاجــر ســاکن در ایــران، در بســرت ادبیــات مقاومــت بالیدنــد و از نظــر زمانــی و مکانــی، 
در فضــای فکــری خاصــی بــه نوشــن پرداختنــد و از ابتــدا تاکنــون بــا جامعــه و فضــای ادبــی جمهــوری 
اســالمی ایــران، داد و ســتد فرهنگــی داشــته  اند. از آنجــا کــه ایــن نویســندگان، بخصــوص از اواخــر دهــة 
هفتــاد بــه بعــد، ســهمی عمــده در رشــد و رونــق ادبیــات داســتانی افغانســتان داشــته  اند، پیشــنهاد 
ــد و  ــران، نق ــاکن در ای ــر س ــندگان مهاج ــتانی نویس ــار داس ــتقل، آث ــة مس ــک پایان  نام ــردد در ی می  گ

تحلیــل شــوند. 

نقــد اجتامعــی رمــان عامه  پســند فارســی افغانســتان: رمــان عامه  پســند، هیــچ  گاه در افغانســتان مــورد . 1
توجــه منتقــدان نبوده  اســت امــا ظرفیــت عظیمــی بــرای بررســی و نقــد از منظــر نقــد اجتامعــی دارد. 
بــه طــور مثــال تــا همیــن چندســال پیــش، رمانــی بــه نــام بــازی رسنوشــت، از امان  اللــه وارســته، بــه 
ــان  ــن رم ــی داشــت. ای ــدگان و طرف  داران ــز خوانن ــران نی ــد چــاپ می  شــد و در ای ــب تجدی طــور مرت
ــت  ــاپ شده  اس ــد چ ــا تجدی ــه باره ــت ک ــتان اس ــی افغانس ــخ داستان  نویس ــای تاری ــدود رمان  ه از مع
و هنــوز خواننــده دارد. بــا توجــه بــه وضعیــت اســف  بار چــاپ و نــرش در افغانســتان، تجدیــد چــاپ 

مــداوم ایــن کتــاب، از دیــدگاه اجتامعــی قابــل تأمــل اســت.
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نقــد و بررســی جامعه  شــناختی آثــار داســتانی محمدحســین محمــدی: محمدحســین محمــدی، یکــی . 1
از شــاخص  ترین چهره  هــای فرهنگــی افغانســتان در عرصــه داستان  نویســی و پژوهشــگری ادبــی 
اســت. محمــدی در ایــران تحصیــل کــرده و نوشــن را نیــز در همیــن کشــور آغــاز کرده  اســت. وی از 
اولیــن نویســندگان مهاجــر افغانســتانی اســت کــه در فضــای ادبــی جمهــوری اســالمی ایــران، مطــرح 
شــده و آثــارش در ســال  های اخیــر همــواره مــورد توجــه منتقــدان ایرانــی و افغانســتانی بوده  اســت. 
ــته   و از  ــون در عرصــه داستان  نویســی حضــور داش ــن نویســنده از دهــه شــصت تاکن ــه ای ــا ک از آنج
نظــر مکانــی نیــز در فضــای ادبــی دو کشــور همزبــان افغانســتان و ایــران فعالیــت کرده  اســت، نقــد 
و بررســی جامعه  شــناختی آثــار داســتانی او، می  توانــد روشــن  کنندة زوایــای پیــدا و پنهــان ســه دهــه 

ــات داســتانی افغانســتان، بخصــوص داستان  نویســی در عــامل مهاجــرت باشــد. از ادبی

ــاب، نویســندة پیش  کســوت و . 1 ــورد زری ــاب: رهن ــورد زری ــار داســتانی رهن برررســی جامعه شــناختی آث
شــاخص افغانســتانی از ســال  های دهــه پنجــاه حضــوری مؤثــر در عرصــه داستان  نویســی و پژوهــش 
ــی-  ــای اجتامع ــت. وی فض ــدان بوده  اس ــندگان و منتق ــتایش نویس ــورد س ــواره م ــته   و هم ــی داش ادب
ــت  ــی، دول ــوری داودخان ــلطنتی، جمه ــت   س ــای حکوم ــاوت دوره  ه ــی متف ــاع فرهنگ ــی و اوض سیاس
کمونیســتی، حکومــت مجاهدیــن و دولــت فعلــی را تجربــه کرده  اســت و نقــد اجتامعــی آثــار 

ــود.  ــات داســتانی افغانســتان خواهــد ب ــه ســوی شــناخت بهــرت ادبی داســتانی او، پنجــره  ای ب

نقــد و بررســی اجتامعــی آثــار نویســندگان ســاکن غــرب بــا تأکیــد بــر چنــد اثــر مهــم: نویســندگانی . 1
ــم در  ــوب و ... ه ــم محب ــی، مری ــی باباکوه ــد، زمل ــربک ارغن ــامن، ب ــرم عث ــی، اک ــق رحیم ــد عتی مانن
داخــل کشــور و هــم در دنیــای غربــت، داســتان نوشــته اند. بررســی تأثیــر و تأثــر محیــط کشــورهای 
غربــی بــا افــکار و ذهنیــت نویســندگان افغانســتانی و تغییــرات حــادث شــده در فکــر و زبــان آنــان، 
ــی  ــت و نتایج ــی اس ــل بررس ــرت، قاب ــس از مهاج ــش و پ ــان، پی ــتانی آن ــار داس ــی آث ــق بررس از طری
ارزشــمند خواهدداشــت. همچنیــن برخــی کســان هســتند کــه در غــزب دســت بــه قلــم برده انــد و در 
آنجــا بــه نوشــن آغــاز کرده انــد. محتــوا و ســاختار آثــار ایــن دســته از نویســندگان افغــان، در مقایســه 
بــا نویســندگان دســته قبــل، ارزش بررســی دارد و نتایجــی ســودمند خواهــد داشــت. ایــن بررســی هــا 
ــد.  ــه یاب ــندگان ادام ــک نویس ــار یک ی ــر آث ــر و تخصصی ت ــی عمیق ت ــا بررس ــد ب ــة کار می توان در ادام

خالصه فصل پنجم

در ایــن فصــل، پــس از مــروری دوبــاره بــر درومنایه هــای رمان هــای نقــد شــده در فصــل چهــارم، ســؤال های 
ــی  ــدام از فرضیه هــا رد نشــده اند. طراحــی الگوی ــل و بررســی شــد. هیچ ک ــوط تحلی ــق و فرضیه هــای مرب تحقی
بــرای نقــد اجتامعــی رمان  هــای منتخــب، ارائــه تقســیم  بندی جدیــد از تاریــخ داستان  نویســی افغانســتان، 
ــار  ــناختی چه ــد جامعه  ش ــن نق ــتان و همچنی ــه افغانس ــان و جامع ــر رم ــر و تأث ــط و تأثی ــرشوح رواب ــی م بررس
ــرای  ــز ب ــنهادهایی نی ــل پیش ــن فص ــت. در ای ــش بوده اس ــن پژوه ــتاوردهای ای ــتان از دس ــی افغانس ــان فارس رم

ــت.  ــه گردیده اس ــتان ارائ ــان افغانس ــتان و رم ــه داس ــده در زمین ــای آین پژوهش ه
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رمان و ادبیات داستانی افغانستان اکنون از سنتی صدساله برخوردار 
است. با وجود ارتباط قوی رمان فارسی با مسائل اجتامعی و وجود 

ظرفیت نقد وبررسی و تأمل جامعه شناختی در این نوع ادبی، تاکنون 
هیچ کتاب یا مقاله پژوهشی مستقل به زبان فارسی در مورد نقد 

اجتامعی رمان افغانستان منترش نشده است. البته باید گفت که سنت 
نقد رمان و داستان در افغانستان به طور کلی ضعیف است و نقد 

اجتامعی رمان هم به تبع این روند، مغفول مانده است. نقد اجتامعی 
رمان افغانستان، ما را به بخشی از ارزش های این نوع مهم ادبی 

آشنا می سازد و می تواند افق های جدیدی فراروی ترقی و تعالی هرن 
رمان نویسی افغانستان بگشاید. این پژوهش، عالوه بر نقد عملی چهار 

رمان فارسی افغانستان، تالش کرده است تا الگویی برای مطالعه و تحقیق 
در باره رمان افغانستان به دست دهد و بخشی از خأ موجود در 

تحقیقات ادبی معارص افغانستان را پر کند. 


