نقد اجتماعی رمان فارسی دری
افغانستان
با تأکید بر چهار رمان
محمدامین زواری

نقد اجتماعی رمان فارسی دری
افغانستان
با تأکید بر چهار رمان
محمدامین زواری

ویراستار :احمد یشیل

Bu kitabın yayın hakkı Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları’na aittir.
Yayınevi ve yayıncısının izni olmaksızın çoğaltılamaz,
kopyalanamaz ya da yayınlanamaz.

 تکثیر این اثر بدون کسب.متام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به انتشارات بنیاد علم و حکمت است
مجوز از پدیدآورنده یا نارش خالف قانون است

نقد اجتماعی رمان فارسی دری افغانستان
با تأکید بر چهار رمان

Yazar

Mohammad Amin Zawari

Editör

Ahmet Yeşil

ISBN

978-605-74247-0-9

Yayıncı

Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları
E-Yayın/Temmuz 2021, Diyarbakır
Tüm Hakkı Saklıdır

Baskı

07/2021

محمدامین زواری
احمد یشیل
۹۷۸-۶۰۵-۷۴۲۴۷-۰-۹
انتشارات بنیاد علم و حکمت رشقیات
 دیاربکر,2021/ جوالی,کتاب الکرتونیک
متام حقوق محفوظ است

مولف
ویراستار
شابک
نارش

2021/07 نوبت چاپ
Kapak: Ridwan Xelîl
Mizanpaj: Rıdvan Turgut

Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları
Sertifika No: 35891
Mimar Sinan Cad. Aslan Apt. A Blok, Kat: 1, No: 2, Yenişehir/DİYARBAKIR
https://www.sarkiyat.org | sarkiyatvakfi@gmail.com

|3|

فهرست مطالب
فصل اول
تعاریف و کلیات
مقدمه 9................................................................................................................................................
 1-1بیان مسأله10...................................................................................................................................
 1-2پیشینه تحقیق 10.............................................................................................................................
 1-3سؤالهای اصلی تحقیق12................................................................................................................
 1-4فرضیهها 12......................................................................................................................................
 1-5اهداف13.........................................................................................................................................
 1-6رضورتها13....................................................................................................................................
 1-7روش و مراحل تحقیق14...................................................................................................................
 1-8الگوی نقد جامعهشناختی رمان در این رساله14................................................................................
 1-8-1شخصیت16...........................................................................................................................
 1-8-2درومنایه16.............................................................................................................................
 1-9معیارها و دالیل انتخاب رمانها برای نقد و بررسی در این پژوهش17...............................................
خالصه فصل اول 19.................................................................................................................................
فصل دوم
رمان و نقد اجتامعی
(چهارچوبهای نظری)
مقدمه 22................................................................................................................................................
 2-1رمان 22............................................................................................................................................
 2-1-1تعریف رمان23......................................................................................................................
 2-1-2ویژگیهای مهم رمان24.........................................................................................................
 2-1-3دستهبندی انواع رمان فارسی25..............................................................................................
 2-2جامعهشناسی ادبیات 26...................................................................................................................
 2-2-1پیشینۀ اندیشه دربارۀ رابطۀ جامعه و ادبیات26.....................................................................
 2-2-2سهنوع پژوهش در حیطۀ جامعهشناسی ادبیات 28.................................................................
 2-3نقد اجتامعی رمان35........................................................................................................................
 2-4جایگاه فرد و جامعه در رمان37........................................................................................................
خالصه فصل دوم40.................................................................................................................................
فصل سوم
زمینههای پیدایش
و سیر تحول رمان در افغانستان
مقدمه 43................................................................................................................................................
 3-1زمینههای پیدایش رمان 43................................................................................................................
 3-1-1پیشینه ادبیات داستانی در افغانستان44.................................................................................
 3-1-2تحوالت تاریخی و اجتامعی عرص محمدزاییها (1242هـ..ق1352-.ش45............................. ).
 3-1-3آشنایی با متدن جدید و اوضاع همسایگان و جهان47..............................................................
||4

 3-1-4مدارس جدید48.....................................................................................................................
 3-1-5چاپ و نرش49.......................................................................................................................
 3-1-6ترجمه50...............................................................................................................................
 3-1-7مطبوعات 51.........................................................................................................................
 3-1-8آغاز رماننویسی و رمانوارههای ابتدایی53............................................................................
 3-2سیر تحول و تطور رمان فارسی افغانستان55.....................................................................................
 3-2-1دوره اول :سلطنت مطلقه ،دورۀ پیدایش رمان ،واقعگرایی در هرن و ادبیات59.........................
 3-2-2دوره دوم :حکومت کمونیستی ،رواج رئالیسم سوسیالیستی ،ادبیات مقاومت 64......................
 3-2-3دوره سوم :حکومت مجاهدین و طالبان ،ادبیات مهاجرت ،تجدید نظر در فرم و محتوا69........
 3-2-4دوره چهارم :استقرار دموکراسی حامیتشده ،گرایش به تکنیک ،مکاتب جدید ادبی 72............
 3-3رمان اجتامعی افغانستان75..............................................................................................................
 3-4پیشینۀ نقد اجتامعی داستان و رمان در افغانستان 77........................................................................
خالصه فصل سوم79................................................................................................................................
فصل چهارم
نقد اجتامعی چهار رمان منتخب
مقدمه 81................................................................................................................................................
 4-1تصویر عربت یا بیبی خوری جان(محمد عبدالقادر افندی81.................................................. )1300،
 4-1-1معرفی رمان 81......................................................................................................................
 4-1-2معرفی نویسنده 82................................................................................................................
 4-1-3خالصة رمان83.......................................................................................................................
 4-1-4ارتباط جامعه افغانستان و رمان تصویر عربت83.....................................................................
 4-1-5تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده87.............................................................
 4-1-6نتیجهگیری 88........................................................................................................................
 4-2حق خدا،حق همسایه(بربک ارغند88......................................................................................)1365،
 4-2-1معرفی رمان حق خدا،حق همسایه 88....................................................................................
 4-2- 2نویسندۀ رمان حق خدا89................................................................................................. ...
 4-2-3خالصه رمان89.......................................................................................................................
 4-2-4تحلیل منادین رمان حق خدا90........................................................................................... ...
 4-2-5ارتباط جامعه افغانستان و رمان 91........................................................................................
 4-2-6تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده96.............................................................
 4-2-7نتیجهگیری 97........................................................................................................................
 4-3شوکران در ساتگین رسخ(حسین فخری98.............................................................................. )1378،
 4-3-1معرفی رمان شوکران در98................................................................................................. :...
 4-3-2نویسنده98............................................................................................................................
 4-3-3خالصه رمان99.......................................................................................................................
 4-3-4ارتباط جامعه افغانستان و رمان100.........................................................................................
 4-3-5تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده105.............................................................
 4-3-6نتیجهگیری 107........................................................................................................................
 4-4هزارخانة خواب و اختناق (عتیق رحیمی107............................................................................)1381،
||5

 4-4-1معرفی رمان 107......................................................................................................................
 4-4-2نویسنده108............................................................................................................................
 4-4-3خالصه رمان109.......................................................................................................................
 4-4-4تحلیل منادین رمان هزارخانۀ111.......................................................................................... ...
 4-4-5ارتباط جامعه افغانستان و رمان هزارخانه خواب و اختناق115.................................................
 4-4-6تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده123.............................................................
 4-4-7نتیجهگیری 125.......................................................................................................................
خالصه فصل چهارم126..............................................................................................................................
فصل پنچم
جمعبندی و نتیجهگیری
 1-5مروری بر درومنایهها و مشخصات جامعهشناختی چهار رمان نقدشده129...........................................
 2-5بررسی سؤالها و فرضیهها131...........................................................................................................
 3-5دستاوردهای تحقیق135.....................................................................................................................
 5-5پیشنهادها136....................................................................................................................................
خالصه فصل پنجم137...............................................................................................................................
فهرست منابع
کتاب 139..................................................................................................................................................
مقاله 142..................................................................................................................................................
منابع الکرتونیک144..................................................................................................................................

||6

محمــد امیــن زواری ،دانشآموختــه و پژوهشــگر زبــان و ادبیــات فارســی ،متولــد ســال  ۱۳۵۲در والیــت بلــخ در
شــال افغانســتان اســت .وی در کودکــی و پــس از اشــغال افغانســتان از ســوی اتحــاد جامهیــر شــوروی ،از
زادگاه خــود مهاجــرت کــرد و تحصیــات خــود را در ایـران پــی گرفــت .وی در ســال  ۱۹۹۶تحصیــل خــود در
دوره کارشناســی کشــاورزی را در دانشــگاه تهـران بــه پایــان بــرد .از  ۱۹۹۸بنــا بــر رضورت ،بــه تدریــس زبــان
و ادبیــات فارســی بــه کــودکان مهاجــر روی آورد .در همیــن دوران مجلــه طـراوت ویــژه کــودکان و نوجوانــان
را در تهـران منتــر کــرد .وی در ســال  ۲۰۰۷مقطــع کارشناســی ارشــد و در ســال  ۲۰۱۲مقطــع دکـرای زبــان
و ادبیــات فارســی را بــا درجــه عالــی بــه پایــان بــرد« .دانشــنامه جغرافیــای تاریــخ بلــخ» نــام اولیــن کتــاب
زواری اســت کــه حاصــل تحقیقــات دوره کارشناســی ارشــد وی میباشــد .همچنیــن چهــار مقالــه علمــی
پژوهشــی وی در مجــات علمــی تحقیقــی در دانشــگاههای فردوســی مشــهد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس و
دانشــگاه یــزد منتــر شدهاســت .وی از ســال  ۲۰۰۶تــا  ۲۰۱۱بــه عنــوان پژوهشــگر زبــان و ادبیــات فارســی
در افغانســتان و شــبه قــاره هنــد بــا فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی ،بنیــاد دایرهاملعــارف اســامی و
تعــدادی از نرشیــات علمــی و تحقیقــی در ایـران و افغانســتان همــکاری کردهاســت .حاصــل ایــن همــکاری
بیــش از صــد مقالــه علمی-تحقیقــی و مــروری اســت کــه در دانشــنامه جهــان اســام ،دانشــنامه زبــان و ادب
فارســی و دانشــنامه ادب فارســی در شــبه قــاره هنــد منتــر 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 فارس ـی دری ،در آن زبــان رســمی اســت .مردمــان
افغانســتان از بنیانگــذاران زبــان و ادبیــات کهــن فارســی بودهانــد و همــراه بــا دیگــر همزبانــان خــود در
رسارس قلمــرو فرهنگــی زبــان فارســی دری بـرای تکویــن ،گســرش و بالندگــی آن در طــول تاریــخ ادبیــات فارســی
تــاش کردهانــد .یکــی از انــواع مهــم و عمــدۀ ادبــی دوران معــارص افغانســتان ،رمــان اســت .داستاننویســی
ســنتی در افغانســتان ،در تاریــخ ادبیاتهــای موجــود کــم وبیــش بررســی شدهاســت ،امــا بررســی ادبیــات
داســتانی و رمــان آن کمــر مــورد توجــه بودهاســت.
رمــان افغانســتان کــه متعاقــب جنبــش دوم مرشوطیــت افغانســتان اعــام وجــود کــرد ،اکنــون بیــش از نــه
( )9دهــه عمــر دارد و در ایــن مــدت تحــوالت زیــادی را -در ســاختار و محتــوا -از رس گذراندهاســت و تحــت
تأثیــر افــت و خیزهــای جریــان کنــد تجــدد و دگرگونــی اجتامعــی ،فـراز و فرودهایــی داشتهاســت .از اولیــن اثــری
کــه نویســندۀ آن ادعــای «رمــان» بودنــش را دارد ،یعنــی جهــاد اکــر ( )1298تــا رمــان خوشســاخت هزارخانــۀ
خــواب و اختنــاق ( ،)1381ارتبــاط رمــان بــا جامعــۀ افغانســتان بســیار قــوی بودهاســت و آنچــه رمــان اجتامعــی
نامیــده میشــود ،حجــم زیــادی از ادبیــات داســتانی افغانســتان را بــه خــود اختصــاص دادهاســت .در واقــع،
تاریــخ پــر از تحــول و تغییــر و رسشــار از فشــارها و تنشهــا و درگیریهــای افغانســتان در قــرن بیســتم میــادی،
نسـلهای پیاپــی نویســندگان افغانســتان را بــا تعهــدات و مســئولیتهایی روبــرو کردهاســت کــه کمــر فرصــت
اندیشــیدن و نوشــن دربــارۀ چیــزی غیــر از دردهــا و مشــکالت هموطنــان 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 هــری حداکــری را از جمــع نویســندگان گرفتهاســت .از ســوی دیگــر،
تجــاوز شــوروی بــه افغانســتان و مهاجرتهــای طوالنــی متعاقــب آن ،بخصــوص در ای ـران ،فرصتهایــی جدیــد
بـرای رشــد نهــاد ادبیــات افغانســتان فراهــم آورد و نویســندگان مهاجــر آثــار درخشــانی آفریدنــد .بــا وجــود ایــن،
ادبیــات داســتانی افغانســتان ،در مقایســه بــا کشــور همســایه و همزبانــش ،ایـران ،چــه از نظــر ک ّمــی و چــه از
دیــد کیفــی هنــوز مســیری طوالنــی و دشــوار در پیــش دارد.
درایــن پژوهــش ،چهــار رمــان منتخــب ،از چهــار دورة اصلــی تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،از منظــر
نقــد اجتامعــی بررســی شدهاســت .نقــد جامعهشــناختی یــا اجتامعــی ،یکــی از رویکردهــای مهــم نقــد ادبــی
اســت کــه روابــط و تأثیــر و تأثــر جامعــه و گروههــای مختلــف آن را بــا اثــر ادبــی ،در ســطوح و ابعــاد مختلــف،
بررســی میکنــد .بدیــن منظــور ،در ابتــدا مباحــث و مبانــی نظــری نقــد اجتامعــی رمــان بررســی شــد و ســپس
ضمــن نگاهــی بــه ســیر کلــی پیدایــش و رشــد و گســرش رمــان فارســی در افغانســتان ،چهــار رمــان منتخــب ایــن
رســاله ،براســاس نظریههــای موجــود نقــد جامعهشــناختی ،نقــد و تحلیــل گردیدهاســت .در ایــن بررســی ،عــاوه
بــر بررســی می ـزان انعــکاس مســائل جامعــه در رمــان و جســتجوی تأثیــر احتاملــی رمانهــا در فضــای جامعــه،
رابطــۀ ســاختار رمــان و شــخصیتهای آن بــا ســاختار جامعــۀ معــارص افغانســتان و تحــوالت آن نیــز تــا حــد
امــکان مــورد توجــه ق ـرار گرفتهاســت.
از آنجــا کــه نقــد اجتامعــی ادبیــات فارســی در عرصــۀ نظریــه و نقــد هنــوز کمبنیــه اســت ،ایــن پژوهــش
میتوانــد قدمــی دیگــر در راه گســرش ایــن حــوزه از مطالعــات ادبــی باشــد .البتــه در زمینــه نقــد ادبیــات
داســتانی افغانســتان ،ایــن رســاله شــاید یکــی از اولیــن بررس ـیهای روشــمند جامعهشــناختی باشــد؛ زی ـرا بــا
وجــود ظرفیــت وســیع ادبیــات داســتانی افغانســتان بــرای بررســیهای متنــوع جامعهشــناختی ،تاکنــون بــه
صــورت جــدی بــه ایــن رویکــرد نقــد ادبــی توجــه نشدهاســت؛ اگرچــه اشــارات پراکنــده در ایــن زمینــه در نقدهــا
و نوشــتههای اهــل ادب و نظــر ای ـران و افغانســتان کــم وبیــش دیــده میشــود.
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 1-1بیان مسأله
نقــد اجتامعــی ،مطالع ـهای میانرشــتهای اســت بیــن دو رشــتۀ ادبیــات و جامعهشناســی .طبعــا اصــول و
روشــهای ایــن دورشــته مبنــای کار محققــان ایــن عرصــه اســت .در ایــن تحقیــق ،ابتــدا بــه صــورت خالصــه و گــذرا
مفاهیــم عمــده جامعهشناســی ادبیــات و شــاخهها و گرایشهــای متعــدد آن بررســی شدهاســت تــا چارچــوب
نظــری ایــن تحقیــق روشــن شــود؛ امــا مســأله اصلــی ایــن تحقیــق ،بررســی تاثیــر متقابــل رمــان و جامعــه بــر
یکدیگــر و عوامــل موثــر بــر توجــه رماننویســان افغانســتان بــه مســائل اجتامعــی و پیدایــش رمــان اجتامعــی در
آن دیــار بودهاســت .همچنیــن کوشــش بــر ایــن بودهاســت کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه رماننویــس
تــا چــه میـزان و چگونــه واقعیتهــای اجتــاع را در اثــر خویــش منعکــس کردهاســت .بــه عبــارت دیگــر ،ســؤال
ایــن اســت کــه آیــا رمــان فارســی افغانســتان در طــرح مســائل اجتــاع موفــق بودهاســت؟
پرســش دیگــر ایــن بودهاســت کــه آیــا نویســنده فقــط مســائل و مشــکالت اجتــاع افغانســتان را توصیــف
کــرده یــا تحلیــل نیــز ارائــه دادهاســت .طبعــا ســؤالها و تحلیلهایــی کــه از ســوی نویســنده ارائــه میشــود ،بــر
مبنــای جهاننگــری یــا جهاننگریهــای حاکــم بــر ذهنیــت نویســنده اســت و بــه همیــن دلیــل در ایــن تحقیــق،
از خاســتگاه فکــری رماننویــس و عمــق فکــری و ارزش تحلیلهــای او در هنــگام طــرح مســائل نیــز ســخن
رفتهاســت .در ایــن بررســی بــه ایــن نکتــه توجــه شدهاســت کــه حــوزه تأثیــر و تأثــر رماننویــس افغانســتانی ،بــه
کشــور محــل تولــد او محــدود منیشــود و تأثــر او از جریانهــا سیاســی و اجتامعــی کشــورهای دیگــر – بخصــوص
کشــور همزبــان و همفرهنــگ ای ـران -بســیار مهــم اســت.
شــیوة بیــان مســائل اجتامعــی در رمــان هــم مهــم اســت .آیــا واقعیــت اجتامعــی عین ـاً در رمــان منعکــس
شــده یــا حیــن عبــور از دریچــة ذهــن نویســنده ،شــکل هــری پیــدا کردهاســت 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 قـرار گرفتــه و میـزان نزدیکــی آثــار بــه ســاختار رمانــی بررســی شدهاســت.

 1-2پیشینه تحقیق
ســنت نقــد داســتان و رمــان در افغانســتان ،هنــوز جــوان ،کمعمــق و کــم وســعت اســت .یکــی از
ضعفهــای ســنت نقــد ادبیــات داســتانی در ایــن کشــور ،غیبــت نظریههــای جدیــد در عرصــۀ نقــد و تکیــۀ
آن بــر ذوق و تاحــدودی دانــش فنــی نویســندگی منتقــدان اســت .در ایــن فضــا منیتــوان انتظــار داشــت کــه
کتــاب یــا مقالــۀ مه ّمــی مبتنــی بــر نقــد اجتامعــی نوشــته شدهباشــد و جســتجوهای صــورت گرفتــه در طــی ایــن
پژوهــش بـرای یافــن اثــری کــه بــه طــور خــاص ،نقــد اجتامعــی رمــان افغانســتان را در مرکــز توجــه خــود قـرار
داده باشــد ،بینتیجــه بودهاســت .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،
 )1377و صدســال داستاننویســی ای ـران (میرعابدینــی ،)1383،منابعــی ارزشــمند هســتند کــه در ایــن پژوهــش
نیــز از آنهــا تــا حــد نیــاز اســتفاده شدهاســت .در زمینــۀ نقــد اجتامعــی رمــان فارســی در ای ـران ،کــم و بیــش
ترجمههــا و تألیفهایــی در دســت اســت کــه پشــتیبان یــا الگــوی کار ایــن پژوهــش بودهانــد .در زمینــه
نظریــه ،از همــه مهمتــر ،دو گزیــده و ترجمــۀ محمدجعفــر پوینــده از مقــاالت متفک ـران غربــی بــه نامهــای
جامعــه ،فرهنــگ ،ادبیــات (پوینــده )1376 ،و درآمــدی بــر جامعهشناســی ادبیــات (گلدمــن )1377،اســت کــه
در هــر دو کتــاب ،مقالههایــی مهــم در زمینــه نقــد جامعهشــناختی و نقــد جامعهشــناختی رمــان ترجمــه
شدهاســت .پوینــده ،کتــاب دیگــری از لوســین گلدمــن بــا عنــوان جامعهشناســی ادبیات(گلدمــن )1371 ،نیــز
ترجمــه کردهاســت کــه هــم در زمینــه نظریــه و هــم در حــوزۀ نقــد عملــی بســیار راهگشــا اســت .همچنیــن
در کتابهــای داســتان ادبیــات و رسگذشــت اجتــاع (مســکوب )1373 ،نوشــتۀ شــاهرخ مســکوب و کالبدشــکافی
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رمــان فارســی (دســتغیب )1383 ،نوشــتۀ عبدالعلــی دســتغیب ،منونههــای خوبــی از نقــد اجتامعــی رمــان فارســی
عرضــه شدهاســت .آخریــن تحقیــق مهــم در ایــن زمینــه ،کتــاب نقــد اجتامعــی رمــان فارســی نقــد اجتامعــی
رمــان معــارص فارســی (عســگری حســنکلو )1387 ،اســت کــه الگــوی بســیار خوبــی بـرای ایــن پژوهــش بــه دســت
دادهاســت.
تاکنــون تحقیــق جامعــی کــه بــه طــور خــاص بــه رمــان افغانســتان اختصــاص داشتهباشــد ،در زبانهــای
فارســی و انگلیســی منتــر نشدهاســت؛ امــا در زمینــه نقــد و بررســی داستاننویســی افغانســتان ،بــه صــورت
عــام ،مقالــۀ لطیــف ناظمــی در شــارههای دوم تــا چهــارم مجلــۀ هــر بــا عنــوان «مقدمـهای بــر داستاننویســی
معــارص کشــور» (ناظمــی )1361،شــاید قدیمتــر از همــه باشــد .مقالـهای از نــارص رهیــاب در مجلــۀ خراســان بــا
عنــوان «پیدایــی داســتان معــارص دری» (رهیــاب )1365 ،و مقالــۀ دیگــر او بــا عنــوان «بررســی داستاننویســی
معــارص دری در دهــۀ اول و دوم ســده چهاردهــم» در جلــد دوم کتــاب نــر دری افغانســتان ،چاپشــده در
پیشــاور (رهیــاب )1380،نیــز از مقالههــای مهــم در زمینــۀ رماننویســی افغانســتان هســتند .مقالــۀ رهنــورد
زریــاب بــا عنــوان «خمســۀ اولیــه» در شــارههای دوم و ســوم فصلنامــۀ خــط ســوم (رهنــورد زریــاب)1382،
کــه بــه بررســی دو رمــان و ســه داســتان کوتــاه آغازیــن تاریــخ داستاننویســی افغانســتان پرداختهاســت نیــز
ارزشــمند و درخــور اســتفاده در ایــن پژوهــش بودهانــد.
در زمینــۀ نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان آنچــه تاکنــون خیراملوجودیــن بودهاســت ،نقدهــای
منترششــده در مجلههــای در دری ،خــط ســوم ،فرخــار و روایــت اســت کــه در ایــران ،زیرنظــر فرهنگیــان و
نویســندگان افغانســتانی در مؤسســههای «در دری» و «خانــه ادبیــات افغانســتان» منتــر میشــود .ایــن
نقدهــا مبتنــی بــر نظریــۀ خاصــی نیســتند امــا در آنهــا اشــاراتی بــه مســائل اجتامعــی وجــوددارد .نزدیکتریــن
مقالــۀ موجــود بــه موضــوع پژوهــش ایــن رســاله ،مقالــۀ محمدحســین محمــدی بــا عنــوان «رماننویســی در
افغانســتان» در شــارۀ پنجــم فصلنامــه ُد ّر دری (محمــدی )1377،اســت .نویســندۀ ایــن مقالــه ،عــاوه بــر مــرور
کلــی رونــد رماننویســی افغانســتان از آغــاز تــا ســال  1377و معرفــی نویســندگان و رمانهــا ،تحلیلهایــی از
تأثیــر وضعیــت اجتــاع در رماننویســی افغانســتان بــه دســت دادهاســت.
در حــوزۀ کتــاب نیــز اثــری کــه بــه طــور خــاص ،رمــان افغانســتان را بررســی کردهباشــد یــا بــه نقــد اجتامعــی
رمــان فارســی افغانســتان اختصــاص داشتهباشــد ،در دســت نیســت .البتــه در کتابهــای مربــوط بــه ادبیــات
داســتانی ،مطالبــی دربــارۀ ارتبــاط اوضــاع اجتامعــی بــا رمــان افغانســتان آمدهاســت .از نظــر زمانــی کتــاب نــر
دری افغانســتان (رضــوی غزنــوی )1357،کــه توســط بنیــاد فرهنــگ ایـران چــاپ شــد ،اولویــت دارد .در ایــن کتاب،
تحــت عنــوان بررســی نــر دری افغانســتان ،عمدتــا داســتانهای کوتــاه و رمــان افغانســتان معرفــی شدهاســت.
ایــن کتــاب ،پایاننامــۀ تحصیلــی دکــر علــی رضــوی غزنــوی در دانشــگاه ته ـران بودهاســت .نویســنده ،بیشــر
بــر مطالعــۀ زبــان و مختصــات نــر فارســی دری افغانســتان مترکــز داشــته و داســتانها بیشــر بــه عنــوان مــواد
اولیــۀ تحقیــق مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد و از ایــن حیــث کــه داســتان هســتند ،بررســی نشــدهاند .پــس از آن،
کتــاب نگرشــی بــر نــر دری افغانســتان (خداینظــر )1360 ،منتــر شدهاســت کــه عــاوه بــر مختصــات نــر،
کــم و بیــش بــه تحلیــل تعــدادی از داســتانهای افغانســتان نیــز پرداختهاســت.
کتــاب نخســتین داســتانهای معــارص دری (بیــژن )1367 ،نوشــتۀ فریــد بیــژن ،اولیــن کتابــی اســت کــه فقــط
بــه بررســی داستاننویســی افغانســتان اختصــاص یافتهاســت .البتــه در ایــن کتــاب خــری از نقــد نیســت و بیشــر
بررســی تاریــخ ادبیاتــی مطمــح نظــر نویســنده بودهاســت .مــن کامــل یــا خالصــه برخــی رمانهایــی کــه اکنــون
نایــاب هســتند ،در ایــن کتــاب گــردآوری شدهاســت و از ایــن نظــر ،ایــن کتــاب اهمیــت زیــادی دارد .داســتانها
و دیدگاههــا (فخــری )1379 ،نوشــتۀ حســین فخــری ( بــا نــام مســتعار گلکوهــی) مجموعــهای از نقدهــای
نویســنده بــر داســتانهای کوتــاه و بلنــد افغانســتان اســت کــه از نظــر مترکــز بــر نقــد داســتان ،از حســن تقــدم
برخــوردار اســت و در بخشــی از آن بــه بررســی تاریــخ رماننویســی افغانســتان پرداختهاســت.
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ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان (رهیــاب )1383 ،نوشــتۀ نــارص رهیــاب ،داســتانها و رمانهــای منتــر
شــده در بیســت ســال ابتدایــی تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را نقــد و بررســی کردهاســت .از آنجــا کــه
نویســنده ،آشــنایی عمیــق بــا اصــول داستاننویســی داشــته و خــود قبــا عضــو اکادمــی علــوم افغانســتان
بودهاســت ،ایــن کتــاب ،برخــوردار از ارزش علمــی اســت و نقدهــا و تحلیلهــای آن چــه در مــورد هریــک از
آثــار داســتانی و چــه درمــورد تــک تــک داســتانها ،عمیــق و مبتنــی بــر اصــول تحقیــق علمــی اســت .دو کتــاب
ارزشــمند فرهنــگ داستاننویســی افغانســتان (محمــدی )1385 ،و تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان
(محمــدی )1388 ،نوشــتۀ محمدحســین محمــدی ،تــا ایــن تاریــخ ،بهرتیــن و کاملرتیــن کتابهــای نوشــته شــده
در مــورد داستاننویســی افغانســتان هســتند .کتــاب فرهنــگ داستاننویســی ،تقریبــا متــام داســتانها و
داستاننویســان افغانســتان تــا ســال  1384را بــه صــورت الفبایــی مختــرا ً معرفــی کردهاســت و یــک منبــع
کامــل در ایــن زمینــه محســوب میشــود .جلــد اول تاریــخ تحلیلــی نیــز ،بــه شــیوۀ کتابهــای تاریــخ ادبیاتــی
اخیــر همچــون صدســال داستاننویســی ای ـران یــا تاریــخ تحلیلــی شــعر نــو ای ـران ،نوشــته شــده و عــاوه بــر
بررســی ســیر تاریخــی داستاننویســی ،نقــد و تحلیــل کوتاهــی از داســتانهای مهــم نیــز در آن درج شدهاســت
کــه گاه بــه نقــد اجتامعــی نزدیــک میشــود .کتــاب بررســی رونــد داستاننویســی در افغانســتان (قــادری،
 )1387نوشــتۀ حمیــرا قــادری در واقــع ،برداشــتهایی از دو کتــاب ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان
(رهیــاب )1383 ،و پیشــینۀ داستاننویســی در هــرات (منیــر )1379 ،بعــاوۀ نقــد و بررســیهای نویســنده
درمــورد داستاننویســی هـرات اســت .ارزش ایــن کتــاب -کــه پایاننامــۀ تحصیلــی نویســنده در دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی اســت -در قســمت معرفــی و نقــد وبررســی داســتانهای نویســندگان هـرات اســت .آخریــن پژوهــش
مهــم در زمینــة بررســی داستاننویســی افغانســتان ،رســالة دکـرای فریــد بیــژن در دانشــگاه مونــاش اسـرالیا بــا
عنــوان پیدایــش و پیرشفــت داســتان مــدرن در افغانستان1اســت .در ایــن پژوهــش ،داستاننویســی افغانســتان از
منظــر تحــول ژانرهــای داســتانی مــورد بررســی قـرار گرفتهاســت و مثــا تاریــخ پیدایــش و تحــول داســتان کوتــاه،
رمــان کوتاه(نوولــت) و رمــان بــه طــور جداگانــه بررســی شدهاســت.

 1-3سؤالهای اصلی تحقیق
1.زمینههــا و عوامــل تکویــن رمــان اجتامعــی افغانســتان باتوجــه بــه تحــوالت اجتامعــی و ادبــی ایــن
کشــور کدامنــد؟
2.تأثیــر و تأثــر متقابــل رمــان و جامعــه افغانســتان( بــا تأکیــد بــر رمانهــای منتخــب) بیشــر در چــه
زمینههایــی اســت؟
3.ســیر تحــول رمــان اجتامعــی افغانســتان (بــا تأکیــد بــر رمانهــای منتخــب) از نظــر ف ّنــی چگونــه
بودهاســت ؟
4.مهمترین درومنایههای اجتامعی رمانهای منتخب و آبشخورهای شکل دهندۀ آنها کدامند؟
5.سیر تحوالت رمان اجتامعی افغانستان از نظرگاه مکتبها و سبکهای ادبی چگونه بودهاست؟

 1-4فرضیهها
1.تحــوالت سیاســی و اجتامعــی افغانســتان بعــد از جنبــش مرشوطــه و آشــنایی نویســندگان ایــن کشــور
بــا فرهنــگ و متــدن جدیــد غــرب و همچنیــن تســلط مارکسیســم در افغانســتان و پیامدهــای آن از
عوامــل پیدایــش رمــان اجتامعــی در افغانســتان اســت.
Bezhan, Faridullah, the emergence and development of modern fiction in Afghanistan, A Thesis submitted in - 1
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2.رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان مســائل جامعــه را انعــکاس داده و تحــت تأثیــر تحــوالت اجتــاع،
از نظــر ســاخت و درومنایــه متحــول شدهاســت .رمــان ،بیشــر بــر جوانــان تحصیلکــرده تأثیــر فکــری
و فرهنگــی گذاشتهاســت کــه البتــه بــه دلیــل کمشــار بــودن اف ـراد باســواد وتحصیلکــرده و پاییــن
بــودن شــارگان کتابهــا و نفــوذ انــواع دیگــر ادبــی همچــون شــعر ،ایــن تأثیرگــذاری در مقیــاس کل
جامعــه چنــدان زیــاد نبودهاســت.
3.در افغانســتان رمــان اجتامعــی بــه نســبت ســایر انــواع رمــان رواج گســردهتری داشتهاســت،
اگرچــه همیــن نــوع رمــان هــم از نظــر ف ّنــی تــا دهــۀ شــصت شمســی پیرشفــت و تحــول چندانــی
نداشتهاســت .طــی دهــۀ شــصت و هفتــاد ،رمــان اجتامعــی بــه ســوی پیچیدگــی بیشــر و اســتفاده از
تکنیــک هــای روزآمــد مبتنــی بــر مکاتــب جدیــد ادبــی ســوق پیــدا کردهاســت.
4.در آغــاز فقــر ،عقــب ماندگــی اجتامعــی و فرهنگــی ،توســعه و پیرشفــت و مســائلی چــون حقــوق زنان،
مهمرتیــن درومنایــه هــای رمــان در افغانســتان بودنــد ا ّمــا بــا گــذر زمــان ،درومنایههــای مارکسیســتی
چــون تبلیــغ انقــاب کارگــری ،پیــروزی نهایی رنجـران و زحمتکشــان و محکومیــت فئوداالن اســتثامرگر
وارد رمــان اجتامعــی شــد .جنــگ و آوارگــی و گسس ـتهای اجتامعــی حاصــل از آن ،حقــوق بــر و
تبعیــض نــژادی از دیگــر درومنایههــای مهــم رمــان دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی اســت .بــه طــور
کلــی آبشــخورهای کالن درومنایههــای رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان ،دیــن ،ســنت و فرهنــگ
ملــی ،فرهنــگ جدیــد غــرب و ایدئولــوژی مارکسیســتی میباشــند.
5.بــه دلیــل کنــدی تحــوالت در کل جامعــه و بخصــوص پاییــن بــودن تعــداد باســوادان و تحصیلکــردگان
در جامعــه ،دگرگونیهــای ادبــی در افغانســتان بــه کنــدی صــورت گرفتهاســت لــذا رمــان اجتامعــی
بیشــر تحــت ســیطرۀ رئالیســم -خــواه سوسیالیســتی و خــواه رئالیســم بومــی -ملــی یــا دینــی – باقــی
ماندهاســت و اخیـرا مؤلفــه هایــی از ادبیــات سمبلیســتی ،مدرنیســتی و گاه رئالیســم جادویــی در آن
دیــده میشــود.

 1-5اهداف
1.نقد و تحلیل برجسته ترین رمانهای معارص افغانستان از منظر نقد اجتامعی
2.معرفــی جهــان نگریهــای عمــده در نــزد رمــان نویســان افغانســتان ب ـرای طــرح مســائل جامعــه و
ارائــه راه حــل آنهــا
3.بررسی تأثیر و تأثر متقابل رمان و جامعۀ افغانستان و عوامل قوت و ضعف آن
4.افزودن بر غنای ادبیات پژوهشی در حوزه نقد رمان فارسی افغانستان

 1-6رضورتها
رماننویســی افغانســتان اکنــون بــه صدســالگی خــود نزدیــک میشــود و باوجــود ارتبــاط قــوی رمــان فارســی
بــا مســائل اجتامعــی و وجــود ظرفیــت نقــد و بررســی و تأمــل جامعهشــناختی درایــن نــوع ادبــی ،تاکنــون هیــچ
کتــاب یــا مقالــۀ پژوهشــی بــه زبــان فارســی ،در مــورد نقــد اجتامعــی رمــان افغانســتان منتــر نشدهاســت.
بایــد گفــت ســنت نقــد رمــان و داســتان در افغانســتان بــه طــور کلــی ضعیــف اســت و نقــد اجتامعــی رمــان و
داســتان آن ،بــه کلــی مغفــول ماندهاســت .نقــد اجتامعــی رمــان ،مــا را بــا بخشــی از ارزشــهای ایــن نــوع مهــم
ادبــی آشــنا میکنــد و میتوانــد افقهــای جدیــدی ف ـراروی ترقــی و تعالــی هــر رمــان فارســی در افغانســتان
بگشــاید .ایــن پژوهــش ،عــاوه بــر نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان ،تــاش کردهاســت تــا الگویــی بـرای
مطالعــه و تحقیــق در رمــان افغانســتان ارائــه دهــد و بخشــی از خــأ موجــود در تحقیقــات ادبــی معــارص در
مــورد افغانســتان را پُــر کنــد .ایــن پژوهــش همچنیــن در جهــت گســرش 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.

 1-7روش و مراحل تحقیق
روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی -تحلیلــی اســت .بــرای رســیدن بــه اهــداف پژوهــش ،ضمــن بررســی و
مطالعــۀ کلــی رمانهــای فارســی افغانســتان ،چهــار رمــان از دورههــای مهــم رماننویســی افغانســتان بــر اســاس
معیارهــای مشــخص ،بـرای نقــد و تحلیــل از دیــدگاه نقــد اجتامعــی انتخــاب شــدهاند .البتــه چهارچــوب نظــری
ایــن رســاله ،تلفیقــی اســت و مبتنــی بــر نظریههــای مهــم نقــد جامعهشــناختی اســت؛ امــا محــور نظــری
پژوهــش ،بــر آرا و نظرهــای ُجــرج لــوکاچ و لوســین گلدمــن اســتوار اســت .در ایــن بــاره در بخــش بعــدی همیــن
فصــل ،توضیــح بیشــری داده شدهاســت.
روش و اب ـزار گــردآوری اطالعــات ،مطالعــه و اســتقصای کتابخان ـهای و نگرشســنجی بودهاســت؛ بــه ایــن
معنــی کــه عــاوه بــر اســتفاده از کتابهــا ،مقالههــا ،ســایتها و وبالگهــا و  ...گفتگــو بــا نویســندگان و
منتقــدان آشــنا بــه ادبیــات افغانســتان و نظرســنجی و مشــورتخواهی از آنــان نیــز انجــام شدهاســت .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 میکــرد .مراحــل انجــام ایــن پژوهــش بدیــن صــورت بودهاســت:
 1-7-1گــردآوری و مطالعــۀ کتابهــای مربــوط بــه نظریــۀ نقــد اجتامعــی و رســالههای مرتبــط بــا ایــن
موضــوع و تدویــن چهارچــوب نظــری تحقیــق
 1-7-2گردآوری و مطالعۀ کتابها و مقاالت مربوط به نقد و بررسی ادبیات داستانی افغانستان
 1-7-3گــردآوری و مطالعــۀ رمانهــای افغانســتان بــه منظــور شــناخت تحــوالت رمــان اجتامعــی و نیــز
انتخــاب آنهــا ب ـرای نقــد در ایــن رســاله
 1-7-4گفتگــو و نامهنــگاری بــا منقــدان و نویســندگان افغانســتان و کســب نظــر آنــان در بخشهــای
گوناگــون پژوهــش؛ بخصــوص در زمینــه انتخــاب چهــار رمــان از میــان متــام رمانهــای فارســی افغانســتان بـرای
نقــد در ایــن رســاله
 1-7-5تدویــن مطالــب تهیــه شــده در قالــب فصلهــای مختلــف رســاله و نقــد رمانهــای برگزیــده بــر
اســاس الگــوی متناســب بــا چهارچــوب نظــری تحقیــق ایــن رســاله.

 1-8الگوی نقد جامعهشناختی رمان در این رساله
میدانیــم آنچــه ســبب متایــز نقــد جامعهشــناختی از دیگــر شــیوههای نقــد ادبــی میشــود ،اعتقــاد بــه ایــن
نظریــه اســت کــه در آفرینــش هــری ،یــک فــرد بــه تنهایــی مــورد نظــر نیســت؛ بلکــه اثــر ،بیــان نوعــی آگاهــی
جمعــی اســت (نیکوبخــت و عســگری حســنکلو .)1387 ،رشح مفصــل تفــاوت نقــد اجتامعــی بــا انــواع دیگــر
نقــد و بنیانهــای نظــری و رویکردهــای اصلــی کــه در بســر نقــد جامعهشــناختی مطــرح هســتند ،در فصــل
دوم ارائــه شدهاســت؛ امــا ب ـرای اینکــه درک بهــری از ســاختار الگــوی نقــد رمــان در ایــن پژوهــش ،بــه دســت
دادهشــود ،مخت ـرا ً اشــاره میشــود کــه نقــد جامعهشــناختی ،دو رویکــرد عمــده دارد -1 :نگاهــی کــه ادبیــات
را مقول ـهای اقتصــادی میپنــدارد و در آن بــه بررســی فرآینــد تولیــد ،توزیــع و مــرف آثــار ادبــی میپــردازد
و مناینــدۀ عمــدۀ آن روبــر اســکارپیت اســت (گلدمــن ،1377 ،ص  -2 .)65رویکــرد دیگــری کــه «جامعهشناســی
ادبــی» نامیــده میشــود و کســانی چــون جــورج لــوکاچ و لوســین گلدمــن ،نظریهپــردازان عمــدۀ آن هســتند،
بــر تحلیــل و تفســیر جنبههــای ادبــی اثــر و ســپس برق ـراری ارتبــاط میــان جامعــه و اثــر ادبــی تأکیــد دارد.
پایهگــذاران رویکــرد دوم معتقدند«:جامعهشناســی ادبــی ،روشــی اســت مربــوط بــه علــم ادبیــات و مــا آن
را علــم تاریخــی -جامعهشــناختی ادبیــات تعریــف میکنیــم» (کوهلــر ،1377 ،ص  .)236لوســین گلدمــن،
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مهمتریــن نظریهپــرداز رویکــرد دوم ،اثــر ادبــی را بیــان نوعــی جهاننگــری میدانــد و جهاننگــری را نیــز
دیدگاهــی منســجم و یکپارچــه دربــارۀ مجموعــۀ واقعیــت تعریــف میکنــد کــه نــه یــک نظــرگا ِه فــردی ،بلکــه
دســتگاه فکــری گروهــی از انسانهاســت و نویســنده محتمــا در بیــان ایــن دســتگاه فکــری و بُــرو ِز «بیشــینۀ
آگاهــی ممکــن گــروه اجتامعــی» ،از دیگــر اعضــای گــروه ،تواناتــر اســت (ایوتادیــه ،1377،ص .)109
گلدمــن ،بــرای بررســی جامعهشــناختی اثــر ادبــی ،دو ســطح پژوهشــی را کــه منتقــد بایــد از هــم
تشــخیصدهد ،روشــن کردهاســت(اگرچه در جریــان پژوهــش در هــم میآمیزنــد)  -1 :تفســیر؛ کــه در ایــن
مرحلــه ،منتقــد بایــد معنــای ویــژۀ درونــی اثــر یــا ســاختار معنــادار اثــر را دریابــد و بتوانــد توضیــح دهــد-2.
ترشیــح؛ کــه در ایــن مرحلــه منتقــد بــه دنبــال ایجــاد ارتبــاط میــان الگــوی ســاختاری ســازندۀ معنــای اثــر ،بــا
آفریننــدۀ جمعــی اســت (گلدمــن ،1377،ص  .)72-67بــه عبــارت دیگــر« ،تحلیــلِ زیباییشــناختیِ
رشح

معرفی

مشخصات رمان
رمان
نویسنده

خالصه رمان

بررســی شــخصیتها ،نامهــا ،گفتگوهــا ،رفتارهــا ،اشــیا ،رنگهــا و
زمــان و مــکان منادیــن

تحلیل منادین
ارتباط جامعه و رمان

بازتاب جامعه در رمان

شخصیت پردازی
درومنایهها

تأثیر رمان در جامعه
تحلیــل جهــان نگــری و نقــد دیــدگاه
اجتامعــی نویســنده
جدول(  )1-1الگوی روش نقد رمان در این رساله
درونــی ،معنــایِ عینــیِ اثــر را آشــکار میســازد و ســپس ،منتقــد آن را بــه عاملهــای اجتامعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی زمانــه پیونــد میدهــد» (ایوتادیــه ،هامنجــا) .در ایــن رســاله ،رویکــرد دوم ،مبنــای نقــد رمانهــا
ق ـرار گرفتهاســت و البتــه هرجــا کــه الزم بــوده ،آموزههــای رویکــرد اول نیــز ب ـرای توضیــح روابــط اثــر ادبــی
و اجتــاع بــا آن تلفیــق شدهاســت؛ بدیــن معنــی کــه ضمــن معرفــی اثــر ،ابتــدا خاســتگاه و پایــگاه طبقاتــی
نویســنده ،تبییــن شدهاســت 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 میکنــد،
تــاش شدهاســت معنــای درونــی و ویــژۀ اثــر ،توضیــح داده شــود و بــه مــوازات آن ،روابــط رمــان بــا ســاختارهای
اجتامعــی ،ترشیــح شــود و از خــال متــام اینهــا ،جهاننگــری حاکــم بــر ذهنیــت نویســنده ،درک ،تبییــن و ترشیــح
شــود .شایســتۀ یــادآوری اســت کــه کاربســت ایــن رویکــرد در نقــد رمــان فارســی ای ـران توســط کســانی چــون
محمــد غــام (غــام )1383 ،و عســگر عســگری حســنکلو (عســگری حســنکلو )1385،نشــان دادهاســت کــه نقــد
جامعهشــناختی ،ابزارهــای الزم بــرای تحلیــل و نقــد رمــان فارســی و بررســی ارتبــاط آن بــا جامعــه را دارد.
جــدول ( )1-1روش کار ایــن پژوهــش در نقــد هــر رمــان را بــه صــورت خالصــه و الگــو وار نشــان میدهــد.
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ســاختار ایــن الگــو مبتنــی بــر چهارچــوب نظــری پژوهش-کــه در فصــل دوم رشح داده شدهاســت -و بــا توجــه
بــه یافتههــای حاصــل از روش کار پژوهشــگران دیگــر در زمینــة نقــد جامعهشــناختی رمــان فارســی در ای ـران،
طراحــی شدهاســت.
هســته و محــور بررس ـیهای مــا در نقــد جامعهشــناختی ،شــخصیت داســتانی اســت و از خــال توجــه بــه
شــخصیتپردازی اســت کــه شــناخت جهــان ذهنــی نویســنده و برقـراری ارتبــاط میــان جهــان واقعــی جامعــه بــا
جهــان تخیلــی اثــر ادبــی امکانپذیــر میگــردد .از ســوی دیگــر درک و فهــم درومنایــۀ اثــر ادبــی در درک معنــای
کلــی اثــر و شــناخت شــخصیتها و جهــان تخیلــی اثــر ادبــی بســیار مؤثــر اســت .در ایــن میــان ،هرکــدام از
عنــارص دیگــر داســتانی و ادبــی -ماننــد منادپــردازی -کــه بــه درک و فهــم بهــر درومنایــه کمــک میکنــد ،تحلیــل
و بررســی شــدهاند.

 1-8-1شخصیت
شــاید اساس ـیترین عنــر در میــان عنــارص رمــان و نیــز در نقــد جامعهشــناختی ،شــخصیت باشــد .یکــی
از تعریفهــا از عنــر شــخصیت چنیــن اســت« :شــخصیت عبــارت اســت از مجموعــۀ غرایــز و متایــات و
صفــات و عــادات فــردی یعنــی مجموعــۀ کیفیــات عــادی و معنــوی و اخالقــی کــه حاصــل عمــل مشــرک طبیعــت
اساســی و اختصاصــات موروثــی و اکتســابی اســت کــه در کــردار و گفتــار و رفتــار فــرد جلــوه میکننــد و وی
را از دیگــر افـراد متامیــز میســازند» (یونســی ،1382 ،ص .)289ویرجینیــا وولــف دربــارۀ اهمیــت شــخصیت در
رمــان میگویــد« :مــن معتقــدم رسوکار همــۀ رمانها...فقــط بــا شــخصیت اســت و فقــط ب ـرای طــرح و ترســیم
شــخصیت اســت کــه قالــب داســتان را طــرح افکندهانــد و پــرورش دادهانــد» ( بــه نقــل از آلــوت ،١٣٨٠ ،ص
 .)٥٠٣ژانپــل ســارتر نیــز معتقــد اســت « :اندیشــه و نظری ـهای در رمــان وجــود نــدارد مگــر اینکــه از طریــق
روابــط شــخصیتها بــا یکدیگــر بیــان شدهباشــد» (ســارتر ،١٣٧٠ ،ص .)92-٩١شــخصیت یکــی از عنــارص اصلــی
شــکل دهنــدۀ ســاختار رمــان اســت و تحلیــل و بررســی آن ،در پیونــد و ارتبــاط بــا عنــارص دیگــر ،منتهــی بــه
شــناخت ســاختار رمــان میشــود (نرصاصفهانــی ،1386 ،ص.)155
از ديــدگاه جامعهشــنايس رمــان ،شــخصيت ،در مجموعــة بــزرگ و كليــت وســيعي قــرار ميگــرد كــه
ميتوانيــم از آن بــه جامعــة رمــان تعبريكنيــم .شــخصيت رمــان در درون ايــن كليــت اســت كــه بــا عنــارص ديگــر
رمــان و نيــز بــا نويســنده و خواننــده ،رابطــهاي متقابــل برقــرار ميســازد« .از نظــر برخــي محققــان ،نظــر
جــورج لــوكاچ ،شــخصيت ،ماننــد متامــي جهــان رمــان ،در تســلط نويســنده اســت و از خويــش ،هيــچ توانايــي
در صحنــة رمــان منيتوانــد نشــان دهــد؛ مگــر بــا ارادة نويســنده .گلدمــن در شــخصيت رمــان ،مناينــدة گــروه يــا
طبقــة اجتامعــي بــودن را ميبينــد و باختــن ،بـراي شــخصيت رمــان ،اســتقالل و فعاليــت آزادانــه قائــل ميشــود
و تســلط نويســنده بــر شــخصيت را باعــث محدودشــدن عرصــة مكاملــه در رمــان ميشــارد .آنچــه در همــة ايــن
رويكردهــا بــه وضــوح عيــان اســت؛ اهميتــي اســت كــه شــخصيت و شــخصيتپردازي در نقــد جامعهشــناختي
رمــان دارد» (عســگری حســنکلو ،1385 ،ص .)112رشح مفصلتــر جایــگاه شــخصیت در نقــد جامعهشــناختی در
بخــش پایانــی از فصــل دوم همیــن پژوهــش ارائــه شدهاســت.

 1-8-2درومنایه
درومنایــه( ،)themeاصطــاح مهمــی در ادبیــات داســتانی اســت .تعریــف مشــهور و کوتــاه رایــج در میــان
داستاننویســان و نقدنویســان فارسـیزبان ایــن اســت کــه درومنایــه ،فکــر اصلــی و مســلط در اثــر ادبــی اســت.
امــا تعاریــف مفصلتــر از ایــن ق ـرار اســت« :درونمایــه ،فکــر اصلــی و مســلط در هــر اثــری اســت ،خــط یــا
رشــتهای کــه در خــال اثــر کشــیده میشــود و اوضــاع و موقعیتهــای داســتان را بههــم پیونــد میدهــد .بــه
بیانــی دیگــر ،درومنایــه را بــه عنــوان فکــر و اندیشــة حاکمــی تعریــف کردهانــد کــه نویســنده در داســتان اعــال
میکنــد ،بــه همیــن جهــت اســت کــه میگوینــد درومنایــه هــر اثــری ،جهــت فکــری و ادراکــی نویســندهاش
| | 16

را نشــان میدهــد» (مريصادقــي ،1385،ص .)174فرهنــگ اصطالحــات ادبــی ایربمــز /آبرامــز ،درومنایــه را یــک
«نگــرش کلــی» دانستهاســت کــه اغلــب ضمنــی و غیررصیــح اســت «:درومنایــه ،اصطالحــی اســت کــه بــه یــک
نگــرش کلــی تلویحــی یــا ترصیــح شــده اطــاق میگــردد کــه هــدف از طــرح اثــر تخیلــی ،گنجانــدن و برانگیزاننــده
ســاخنت آن ،ب ـرای خواننــده اســت ...متــام آثــار پرمایــه و بامحتــوا ...درومنای ـهای ضمنــی دارنــد کــه در معانــی و
تصاویــر تکویــن یابنــده ،تجســم و منــود مییابــد( »...ایربمــز ،1384 ،ص .)211کشــف و ترشیــح درومنایــه ،از
دشــوارترین کارهــا در تحلیــل ادبــی اســت ،زیـرا «کشــف درومنایــه یــا معانــی یــک اثــر ،مســتلزم ایجــاد ارتبــاط
بیــن اثــر و جهــان بیــرون آن اســت» (اســکولز ،1387 ،ص .)22همچنیــن بــه دلیــل لغزندگــی تعاریفــی کــه از
عنــارص داســتانی ارائــه میشــود ،مرزبنــدی میــان درونمایــه و عنــارصی ماننــد بنمایــه ،دچــار خدشــه میشــود.
دکــر محمــد پارسانســب ،در مقالــة «بنمایــه :تعاریــف »...درآمیختگــی مفهــوم درونمایــه و بنمایــه را در
برخــی آثــار آموزشــی داســتان و نقــد داســتان نشــان داده و ترشیــح کردهاست(پارسانســب،1388،ص 9و.)10
اغلــب اوقــات ،میتــوان درومنایــة هــر اثــری را از طریــق تفســیر و تعبیــر شــخصیت اصلــی هــر داســتان
تشــخیص داد؛ زی ـرا نویســندگان گاهــی درومنایههــا را در افــکار و عواطــف و تخیــات شــخصیتهای داســتان
میگنجاننــد و خواننــده از طریــق تفســیر ایــن افــکار و تخیــات و برآینــد موضــوع داســتان ،بــه درومنایــة
داســتان پــی میبــرد و هرچــه درومنایــه ،ظریفتــر و غیــر رصیحتــر ارائــه شــود ،تأثیــرش بــر خواننــده بیشــر
اســت (مريصادقــي ،1385 ،ص.)183 -182

 1-9معیارها و دالیل انتخاب رمانها برای نقد و بررسی در این پژوهش
در ایــن تحقیــق چهــار رمــان از میــان رمانهــای فارســی افغانســتان برگزیــده و نقــد و بررســی شــد .رمانهــای
منتخــب ایــن رســاله عبارتنــد از -1 :تصویــر عــرت (محمــد عبدالقــادر افنــدی -2 )1300،حــق خدا،حــق همســایه
(بــرک ارغنــد -3 )1365،شــوکران در ســاتگین رسخ (حســین فخــری-4 )1378 ،هزارخانــه خــواب و اختنــاق (عتیق
رحیمــی .)1381 ،در ایــن پژوهــش بنــای کار بــر آن بودهاســت کــه از رهگــذر نقــد و بررســی ایــن چهــار رمــان
برگزیــده ،رمــان فارســی افغانســتان در چارچــوب نظریههــای جامعهشناســی ادبــی ،تحلیــل و بررســی گــردد.
پیــش از اینکــه در مــورد معیارهــا توضیــح دادهشــود ،ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه در آغــاز ،مبنــای
وســعت ایــن پژوهــش ،دورهبنــدی ارائهشــده از ســوی پژوهشــگران دیگــر بخصــوص محمدحســین محمــدی،
نویســنده و منتقــد افغانســتانی ،بــود کــه تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را بــه هشــت دوره تقســیم کردهانــد.
بنابرایــن باتوجــه بــه محدودیتهــای زمــان و امکانــات ،یــک رمــان از هریــک از دورههــا انتخــاب و ق ـرار شــد
هشــت رمــان از هشــت دورة متفــاوت تاریــخ داستاننویســی افغانســتان نقــد و بررســی شــود.
امــا در جریــان تحقیــق ،ضعــف پایههــای اســتداللی دورهبنــدی هــای ارائــه شــده در پژوهشهــای دیگــر یــا
عــدم تناســب آنهــا بــا اهــداف ایــن پژوهــش ،روشــن شــد و بنابــر یافتههــای ایــن پژوهــش ،تاریــخ داستاننویســی
افغانســتان بــه چهــار دوره تقســیم شــد کــه البتــه رشح پیرشفــت کار در فصــل ســوم ارائــه شدهاســت .بــا درنظــر
گرفــن ایــن دورهبنــدی و بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان و امکانــات ،در ســمینار اول ،تصمیــم گرفتهشــد کــه
یــک رمــان از هریــک از چهــار دورة تاریــخ داستاننویســی افغانســتان انتخــاب و نقــد و بررســی شــود و بنابرایــن
تعــداد کل رمانهــای نقــد شــده از هشــت بــه چهــار کاهــش یافــت.
معیارهای انتخاب این آثار عمدتا این موارد بودهاست:
1.هــر کــدام از رمانهــا ،از یکــی از دورههــای رماننویســی افغانســتان انتخــاب شــدهاند و در آن دورۀ
مشــخص ،صبغــۀ اجتامعــی برجســتهای دارنــد؛
2.ایــن آثــار در دورۀ خاصــی از تاریــخ رماننویســی افغانســتان ،دارای بیشــرین معیارهــای رماننویســی
شــناخته شــدهاند.
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3.در جریــان نقــد و داوری در میــان قــر فرهنگــی و ادبــی و کتابخــوان افغانســتان و در کتابهــای
نقــد و تاریــخ ادبیــات ،بــه آنهــا توجــه شــده و از تاثیرگــذاری بیشــری نســبت بــه دیگــر رمانهــای
ادبیــات معــارص افغانســتان برخوردارنــد .بــرای تطبیــق ایــن معیــار بــر رمانهــای انتخابشــده،
عــاوه بــر کتابهــا و مجلههــا و ســایتهای افغانســتانی ،بــا نویســندگان و منتقــدان افغانســتانی نیــز
مشــورت شــد و گفتگوهــا و نامهنــگاری هایــی بــا برخــی از آنهــا کــه در دســرس بودنــد ،انجــام شــد؛
از جملــه گفتگوهــای مفیــدی بــا محمدحســین محمــدی ،نویســندة کتابهایــی مثــل تاریــخ تحلیلــی
داستاننویســی افغانســتان و فرهنــگ داســتان نویســی افغانســتان ،حســین حیدربیگــی ،جــواد خــاوری
و ســیدابوطالب مظفــری ،مدیـران مؤسســه در دری ،صــورت گرفــت و بــا اکــر اعضــای خانــه ادبیــات
افغانســتان همچــون رسور رجایــی ،علیمــدد رضوانــی ،دکــر صــادق دهقــان و  ...نیــز ب ـرای افزایــش
دقــت انتخابهــا بحــث و گفتگــو شــد .همچنیــن نامههــای نظرخواهــی بــرای تعــداد زیــادی از
نویســندگان و منتقــدان و اهــل فرهنــگ افغانســتان در چهارگوشــة دنیــا ارســال گردیــد کــه برخــی
از آنهــا ماننــد بــرک ارغنــد ،صبوراللــه سیاهســنگ ،حــرت وهریــز ،ولــی احمــدی( اســتاد دانشــگاه
برکلــی) ،رشیــف ســعیدی ،ضیــا قاســمی و محمدکاظــم کاظمــی بــه ایــن نظرخواهیهــا جــواب دادنــد.
4.دسرتســی بــه رمــان موردنظــر :مشــکل دسرتســی بــه منابــع در پژوهشهــای مربــوط بــه افغانســتان،
بــه دلیــل آســیبهایی کــه طــی چنــد دهــة اخیــر بــه کتابخانههــا ،نرشیــات ،نهادهــای فرهنگــی و
پژوهشــی وارد آمدهاســت ،بســیار جــدی اســت .مثــا از رمــان جهــاد اکــر (مولــوی محمدحســین
پنجابــی )1298،فقــط بخشهــای کمــی موجــود اســت یــا جلــد اول از رمــان ســه جلــدی راه رسخ (
ارغنــد )1364 ،در دســت نیســت.
5.بــه صــورت کتــاب چــاپ شدهباشــد :بســیاری از رمانهــای فارســی افغانســتان ،ابتــدا بــه صــورت
پاورقــی در روزنامههــا و مجلههــا چــاپ شــدهاند .برخــی از رمانهــای منترششــده بــه صــورت
پاورقــی ،بــه دلیــل اســتقبال خواننــدگان یــا توجــه منتقــدان و اهــل هــر و فرهنــگ ،بعدهــا بــه صــورت
کتــاب چــاپ شــدهاند .بنابرایــن چــاپ شــدن بــه صــورت کتــاب ،میتوانــد نشــان از توجــه و اقبــال
نهادهــای فرهنگــی ،خواننــدگان ،منتقــدان و اهــل فرهنــگ باشــد.
6.کسب جایزه در مسابقهها ،جشنوارهها و  ...از سوی نویسنده یا کتاب مورد نظر.
7.تعداد چاپ و شامرگان چاپ.
بدیهــی اســت کــه بــا وجــود حساســیت و وســواس در رعایــت ایــن معیارهــا ،ذوق و ســلیقة پژوهشــگر نیــز
در انتخــاب ایــن چهــار رمــان دخیــل بودهاســت و منکــر ایــن عامــل نیــز منیتــوان شــد .یکــی از دالیــل ایــن
امــر ،نبــود منتقــد حرف ـهای و آشــنا بــه مبانــی و نظریههــای نقــد رمــان و داســتان ،در فضــای فرهنــگ و هــر
افغانســتان اســت .در گفتگوهــا و نظرخواهیهــای صــورت گرفتــه ،بیشــر کســان طــرف گفتگــو و نامهنــگاری،
بــه ایــن ضعــف جامعــه ادبــی افغانســتان اذعــان میکردنــد و معتقــد بودنــد ،بهــر اســت خــود پژوهشــگر ،بــا
توجــه بــه یافتههــای پژوهشــی خــود دســت بــه انتخــاب بزنــد و راهــی را ب ـرای پژوهشــگران بعــدی بگشــاید.
در گزینــش رمانهــا ،عــاوه بــر معیارهــای عــام داستاننویســی ،بــه وجــه اجتامعــی رمــان نیــز توجــه
شدهاســت .هریــک از ایــن رمانهــا مشــکالت قــر خاصــی از جامعــۀ افغانســتان ،یــا مشــکالت عمومــی
گریبانگیــر کشــور در برهـهای خــاص را بررســی کردهاســت .همچنیــن هریــک از رمانهــا مناینــدۀ یکــی از چهــار
دورۀ ســیر تحــول داستاننویســی افغانســتان اســت و نقــد اجتامعــی ایــن چهاررمــان برگزیــده ،بــا اندکــی تســامح
و تســاهل ،نقــد جامعهشــناختی رماننویســی افغانســتان نیــز میتوانــد بــود .معیــار مهــم دیگــر ایــن اســت
کــه بــا توجــه بــه چهارچــوب نظــری و رویکــرد جامعهشــناختی نقــد رمــان در ایــن رســاله ،انتخــاب رمانهــای
نوشتهشــده در داخــل افغانســتان و نویســندگانی کــه در کــوران درگیریهــا و تحــوالت اجتامعــی و سیاســی،
حضــور مســتقیم داشــته یــا شــاهد رویدادهــا بودهانــد ،اولویــت داشــتهاند.
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تصویــر عــرت (محمدعبدالقــادر افنــدی )1300،بــا آنکــه در زمــرۀ اولیــن رمانهــای فارســی افغانســتان
اســت ،نــر و ســاختار قابــل قبولــی دارد و از اولیــن منونههــای 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 ســاطین مســتبد ،از بهرتیــن رمانهــای دورۀ اول تاریــخ داستاننویســی
افغانســتان محســوب میشــود و در زمــان انتشــار ،داســتانی انقالبــی محســوب میشدهاســت .نویســندۀ ایــن
رمــان یــک شــاهزادۀ تبعیــدی و ناراضــی از نظــام سیاســی کشــور اســت کــه مهــارت کافــی در داستاننویســی
داشــته و از اوضــاع اجتــاع و سیاســت افغانســتان و منطقــه و جهــان آگاه بودهاســت.
حــق خدا،حــق همســایه (ارغنــد )1365 ،نوشــتۀ بــرک ارغنــد ،یکــی از پرکارتریــن نویســندگان دهــۀ شــصت
افغانســتان اســت .ایــن رمــان یکــی از منونههــای برجســتۀ رمــان رئالیســم سوسیالیســتی در افغانســتان و
نویســندۀ آن نیــز از نویســندگان مبلــغ ایــن مکتــب در دوران حاکمیــت حــزب خلــق بودهاســت .رئالیســم
سوسیالیســتی ،بعــد از قــدرت گرفــن مارکسیســتها در کودتــای 7ثــور /اردیبهشــت  1357حاکــم بالمنــازع
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
اســت؛ امــا جامعهشناســی رمــان افغانســتان بــدون بررســی منونــهای از رمــان رئالیســم سوسیالیســتی کامــل
نیســت.
شــوکران در ســاتگین رسخ (فخــری )1378 ،از آثــار مطــرح دهــۀ هفتــاد اســت .حســین فخــری ،نویســندۀ
ایــن رمــان ،از نویســندگان پــرکار و جویــای رشــد افغانســتان از دهــۀ شــصت تاکنــون بودهاســت .وی در ابتــدا در
داســتانهای خــود ،مبلــغ اندیشـههای حــزب خلــق افغانســتان بــود امــا بعــد از فروپاشــی حکومــت کمونیســتی،
بــا تجدیــد نظــر در اصــول داستاننویســی و افــکار دهــۀ شــصت خــود ،داســتانهایی رئالیســتی بــا زبانــی
صمیمــی آفریــد و بــه انتقــاد از حــزب خلــق و دیگــر جریانهــای حاکــم در چنــد دهــۀ اخیــر پرداخــت .فخــری
خــود از کارگ ـزاران دولــت کمونیســتی بــوده و بــا زیــر و بــم و جزئیــات ســاختار حــزب خلــق آشناســت و بــه
همیــن دلیــل ،رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ ،از یــک ســو انتقــادی درونــی و نزدیــک بــه واقعیــت از حــزب خلق
و اندیش ـهها و رفتارهــای آن و از ســوی دیگــر منعکسکننــدة اوضــاع و مســائل جامعــه افغانســتان ،بخصــوص
ســاختارهای حاکــم بــر کشــور در دوران حکومــت حــزب خلــق اســت .فخــری در ایــن رمــان سیاســی اجتامعــی،
تحلیلهایــی قــوی دربــارة مشــکالت عمیــق اجتــاع افغانســتان نیــز ارائــه دادهاســت.
هزارخانــه خــواب واختنــاق (رحیمــی )1381 ،نوشــتۀ عتیــق رحیمــی ،نویســندة برنــدة جایــزه گنکــور ســال
 2009اســت .ایــن رمــان ،هــم بــه لحــاظ ســاختار و تکنیــک -کــه گرایــش بــه رمــان نــو فرانســه دارد -و هــم
بــه لحــاظ زبــان و پرداخــت روایــی عالــی ،از زمــان نــگارش تاکنــون ،همــواره مــورد توجــه و تحســین منتقــدان
بودهاســت .ایــن رمــان ،منونـهای 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 تکنیکهــای روزآمــد
نویســندگی جهــان ،داســتانهایی قابــل اعتنــا نوشــتهاند و نویــد فرارســیدن دوران طالیــی داســتان و رمــان
افغانســتان را دادهانــد .انتخــاب رمانــی برتــر از دهــۀ هشــتاد ،کاری مشــکل بودهاســت چراکــه هریکــی از آثــار
ایــن دهــه ،از جنبـهای ،ویــژه اســت؛ امــا وجــه پررنــگ اجتامعــی ایــن رمــان و اعتبــار جهانــی نویســندهاش ،مــا
را بــر آن داشــت کــه هزارخانــه ...را از دوران جدیــد داستاننویســی افغانســتان ب ـرای نقــد و بررســی برگزینیــم.
البتــه از آنجــا کــه مطالعــات اولیــۀ ایــن پژوهــش از ســال  1386رشوع شدهاســت ،بــه لحــاظ رعایــت اصــول و
روش یکســان تحقیــق ،آثــار منترششــده بعــد از ایــن تاریــخ ،منیتوانســتند جایــی در ایــن بررســی داشتهباشــند.

خالصه فصل اول
در فصــل اول ،مســأله اصلــی تحقیــق و ســؤاالت و فرضیههــای مربــوط بــه آن بیــان شــد .مســأله اصلــی
ایــن تحقیــق ،بررســی تاثیــر متقابــل رمــان و جامعــه بــر یکدیگــر و عوامــل مؤثــر بــر توجــه رماننویســان
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افغانســتان بــه مســائل اجتامعــی و پیدایــش رمــان اجتامعــی در آن دیــاراســت .کیفیــت ایــن تأثیــر و تأثــر و
رابطــه آن بــا خالقیــت هــری نویســنده نیــز از پرسـشهای مهــم ایــن تحقیــق اســت .بررســی خاســتگاه اجتامعــی-
ایدئولوژیــک رماننویــس و عمــق فکــری و ارزش تحلیلهــای او جنبــة دیگــر پژوهــش را شــکل میدهــد.
بـرای نقــد اجتامعــی رمــان فارســی افغانســتان ،چهــار رمــان از چهــار دورة رماننویســی ایــن کشــور ،بــر اســاس
معیارهــای مشــخصی کــه در ایــن فصــل توضیــح داده شدهاســت ،برگزیــده شدهاســت .هریــک ایــن رمانهــا
تصویــر جامعــه را در دورهای خــاص منعکــس کردهاســت و بــه همیــن دلیــل ظرفیــت بررســی جامعهشــناختی
دارد .دربــارة نقــد جامعهشــناختی رمــان فارســی افغانســتان ،تاکنــون تحقیقــی انجــام نشدهاســت و هــدف ایــن
پژوهــش ،رونــق بخشــیدن بــه نقــد ادبــی و نقــد ادبیــات داســتانی فارســی افغانســتان اســت.
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فصل دوم

رمان و نقد اجتماعی

(چهارچوبهای نظری)
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مقدمه
نقــد جامعهشــناختی در ســادهترین تعریــف یعنــی بررســی روابــط جامعــه و اثــر ادبــی .در یــک ســوی
چنیــن تحلیلــی ،واقعیتهــای اجتامعــی قـرار دارد و در ســوی دیگــر ،اثــر ادبــی کــه جهانــی ویــژه بــا ســاختارهایی
مســتقل ،امــا «ملمــوس و آشــنا» (ســلیامنی ،1374 ،ص )146و مرتبــط بــا اجتــاع اســت؛ بــه بیــان دیگــر «بنیــاد
نقــد اجتامعــی بــر ایــن فکــر اســت کــه آثــار ادبــی همــواره محصــول و مولــود حیــات و محیــط اجتامعــی
اســت» (زریــن کــوب ،1361،ص .)44کشــف و درک رابطــه ادبیــات و محیــط پیرامــون آفریننــدۀ اثــر ادبــی،
موضــوع جدیــدی نیســت و متفک ـران و ادیبــان ،از گذشــتۀ دور در اینبــاره اندیشــیده و ســخن گفتهانــد امــا
نظریهپــردازی در بــاب ماهیــت و اشــکال ایــن روابــط از ســدۀ نوزدهــم بــا کارهــای مــادام دو اســتال و هیپولیــت
تــن آغــاز شدهاســت .نقــد جامعهشــناختی در ســدۀ بیســتم تحــت تأثیــر جامعهشناســی و فلســفه ،بخصــوص
آرای جامعهشناســان مارکسیســت ،گســرش و تنــوع نظــری و عملــی یافت ـه و رویکردهــای گوناگونــی در بســر
نقــد اجتامعــی پدیــد آمدهاســت.
بــا آنکــه نقــد اجتامعــی ،خــود را بــه نــر یــا شــعر محــدود نکردهاســت ،امــا کارهــای منتــر شــده در ایــن
حــوزه از نقــد ،بــه ادبیــات منثــور توجــه بیشــری داشتهاســت .در ایــن میــان ،نــوع ادبــی رمــان کــه «حامســۀ
انســان مــدرن» و «رایــج تریــن و عالــی تریــن شــکل بیــان هــری مســائل و مشــکالت عــر» (محمودیــان،1382 ،
ص )5و «هــری بــزرگ ب ـرای کاوش در هســتی فرامــوش شــدۀ انســان در دنیــای مــدرن» (کونــدرا،1367،ص)5
اســت ،بیــش از دیگــر انــواع ادبــی ظرفیــت نقــد جامعهشــناختی را دارد و در عمــل نیــز بخــش بزرگــی از متــون
نقــد اجتامعــی دربــارۀ رمــان اســت.
در ایــن فصــل ،ابتــدا تعاریــف رمــان و ویژگیهــا و گونههــای مهــم آن توضیــح داده شدهاســت .ســپس بــه
رشح رویکردهــای مهــم جامعهشناســی ادبیــات و شــاخههای آن پرداخت ـه و در انتهــای فصــل ،مبحــث بنیانــی
ایــن پژوهــش یعنــی نقــد اجتامعــی و خاســتگاهها و نظریهپــردازان مهــم آن معرف ـی شدهاســت.

 2-1رمان
نــوع داســتانی مخصوصــی کــه در زبــان فارســی آن را رمان/رومــان نامیــده و معــادل  NOVELانگلیســی
ق ـرار دادهانــد ،بســیار تعریفگریــز و لغزنــده اســت .اصطــاح رمــان ،بــه نوشــتههای بســیار گوناگونــی اطــاق
میشــود کــه شــاید تنهــا وجــه مشــرک آنهــا در ایــن باشــد کــه بــه نــر نوشــته شــدهاند ،داســتانی هســتند و
طوالنیانــد .رمــان ،هم ـراه بــا انســان و جامعــۀ بــری ،متحــول شــده و پیــش آمدهاســت و همچنــان در حــال
طیکــردن ســیر تکویــن خــود اســت .منتقــدان ســعی کردهانــد ،محصــوالت ایــن تحــول را بــا نامهایــی چــون
رمــان نــو ،رمــان مــدرن ،رمــان پسـتمدرن و ...از رمــان ســنتی متامیــز کننــد؛ امــا ایــن تــاش بیــش از آن کــه بــه
رسانجامــی برســد ،مشــکلی بــه نــام تعریــف رمــان را آشــکارتر کردهاســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه تعریــف
رمــان ،مشــکلتر از دیگــر قالبهــا و انــواع ادبــی اســت.
ب ـرای نویســندگان و خواننــدگان ،متییــز رمــان از داســتان کوتــاه ،مشــکلی در بــر نــدارد امــا در متایــز میــان
رمــان و داســتان بلنــد ،اختــاف علــا بســیار اســت .در افغانســتان ،در ســالهای ابتدایــی رواج داســتان مــدرن،
رمــان /رومــان را معــادل داســتان جدیــد غربــی ،اعــم از رمــان و داســتان کوتــاه ،میدانســتند و بعدهــا کــه
داســتان کوتــاه پدیــد آمــد ،آن را رومــان کوچــک و یــا نــاول کوتــاه مینامیدنــد؛ امــا بعدهــا کــه ارتباطــات بــا
ای ـران و مطبوعــات و کتابهــای ایرانــی گســردهتر شــد ،اصطــاح رمــان و داســتان کوتــاه ،بــه همیــن معنــای
رایــج در ای ـران ،در فضــای فرهنگــی افغانســتان نیــز رایــج شــد.
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 2-1-1تعریف رمان
ُرمــان یکــی از انــواع جدیــد ادبیــات (در مقایســه بــا قدمــت ادبیــات در جوامــع گوناگــون) بــه شــار میآیــد
کــه بــه صورتهــای گوناگــون پــا بــه میــدان گذاشتهاســت .رمــان فــردی و جمعــی ،رمــان شــهری و روســتایی،
محلــی و ملــی ،قومــی و جهانــی و صدهــا صـ ِ
ـورت دیگ ـ ِر آن کــه بــه دلیــل فراوانــی عنــارصی کــه در تعریــف
آن دخالــت دارنــد ،اعــم از کنشهــا و ماجراهــا و شــخصیتها و صحنههــای جمعــی و فضاهــای مردمــی،
افــکار و انــواع و اطــوار و انحــاء زندگــی ،چنــدان مقولهپذیــر نیســتند .ایــن نــو ِع ادبــی ،حــدود یــک قــرن بعــد
از انقــاب کبیــر فرانســه ،بیــش از گذشــته ،پــر و بــال گرفــت و تبدیــل بــه بزرگتریــن نــوع ادبــی زمــان خــود
شــد ،زمانــی کــه واقعیتهــای عینــی جهــان معــارص بــه تدریــج جانشــین امــور انتزاعــی ،تخیــات و افــکار کلــی
میشــدند .بال ـزاک در پیشگفتــار کمــدی انســانی خــود در ســال  1842نوشــت :رمــان ،طــرح عظیمــی اســت
کــه هــم تاریــخ را در بــر میگیــرد و هــم نقــد جامعــه را ،تحلیــل آالم جامعــه اســت و جــدل بــر رس اصــول آن
(کُتُبــی .)1388 ،تعریفهــای موجــود از رمــان ،هریــک بــه برخــی از ویژگیهــای ایــن نــوع ادبــی پرداختهانــد
و هیــچ یــک ادعــای جامــع و مانــع بــودن ندارنــد؛ مثــا تعریفــی کــه ویلیــام هزلیــت 2ارائــه دادهاســت چنیــن
اســت« :رمــان داســتانی اســت کــه بــر اســاس تقلیــدی نزدیــک بــه واقعیــت ،از آدمــی و عــادات و حــاالت بــری
نوشــته شدهباشــد و بــه نحــوی از انحــا شــالودۀ جامعــه را در خــود تصویــر و منعکــس کنــد» (میرصادقــی،
،1366ص .)401ایــن تعریــف ،بــا وجــود آن کــه تــاش شدهاســت تــا رسحــد امــکان جامــع باشــد ،بیشــر بــر
رمانهــای واقعگ ـرا قابــل تطبیــق اســت امــا رمانهــای متثیلــی و منادیــن و تخیلــی و وهمــی ،چنــدان در دایــرۀ
مصادیــق آن منیگنجــد .تعریفهــای موجــود در فرهنگهــا از دقــت بیشــری برخــوردار اســت امــا هیچیــک
کامــل نیســت؛ مثــا در فرهنــگ آکســفورد دربــاره رمــان چنیــن میخوانیــم « :نــر روایتــی داســتانی کــه نســبتا
طوالنــی اســت و در آن شــخصیتها و اعــال کــه مناینــدۀ زندگــی واقعیانــد ،بــا طرحــی کــه کامبیــش پیچیــده
اســت ،تصویــر شــدهاند» .در فرهنــگ وبســر نیــز رمــان چنیــن تعریــف شدهاســت « :نــر روایتــی خالق ـهای
اســت کــه معمــوال طوالنــی و پیچیــده و آمیــزهای اســت از تجربیــات انســانی هم ـراه بــا تخیــل کــه بــا توالــی
حــوادث بیــان شدهاســت و در آن گروهــی از شــخصیتها در زمینــه مشــخصی دســت دارنــد» .تعریفــی کــه
ســیام داد بــر اســاس تعریــف هــری شــا 3دادهاســت نیــز چنیــن اســت« :رمــان در اصطــاح ،روایتــی داســتانی و
نســبتا بلنــد اســت کــه شــخصیتها و حضورشــان را در ســازمان بنــدی مرتبــی از وقایــع و صحنههــا تصویــر کنــد.
اثــری داســتانی کــه کمــر از  30تــا  40هـزار کلمــه باشــد غالبــا داســتان کوتــاه یــا بلنــد نامیــده میشــود ....هــر
رمــان رشح و نقلــی اســت از زندگــی .هــر رمــان متضمــن کشــمکش ،شــخصیتها ،عمــل ،صحنههــا ،پیرنــگ و
درومنایــه اســت» (داد1375 ،ص .)144در ایــن تعریــف بــر بلنــدی رمــان تأکیــد شــده و حتــی تعــداد کلمههــای
یــک رمــان نیــز مشــخص شدهاســت؛ امــا رمانهایــی وجــود دارنــد کــه منتقــدان در رمــان بــودن آنهــا تردیــدی
ندارنــد ،در حالــی کــه بســیار کوچــک و کمحجــم هســتند ماننــد رمــان موشهــا و آدمهــا از جــان اشــتاین بــک و
پیرمــرد و دریــا از ارنســت همینگــوی .ایــن تفــاوت در تعاریــف ،برخــی را بــر آن داشــته تــا تــاش کننــد تعریفــی
ارائــه کننــد کــه انــواع گوناگــون رمــان را در بــر گیــرد؛ همچــون ایــن تعریــف« :رمــان ،روایــت منثــور نســبتا بلنــد و
پیچیــدهای اســت کــه بــه گونـهای تخیلــی بــه بازآفرینــی زندگــی و منایــش شــخصیتها و کردارهــا و اندیشـههای
آنــان در محیطــی ویــژه میپــردازد» (فرهنگنامــه ادبــی فارســی ،1376 ،ص .)636دســت آخــر اینکــه« :رمــان ،مــن
یــا نوشــتهای موجــز و همگــن نیســت بلکــه همچــون هــر ســاختار پیچیــدهای در بــر گیرنــدۀ عنــارصی متفــاوت
اســت کــه هریــک ویژگیهــا و طبیعــت خــاص خــود را دارنــد ...مهمتریــن عنــارص رمــان را میتــوان زبــان یــا
طــرز بیــان کالمــی امــور ،ماجـرا یــا داســتان ،و ســبک بازگویــی مســائل دانســت» (محمودیــان ،1382 ،ص .)83بــا
توجــه بــه اینکــه هیــچ یــک از تعاریــف فــوق نادرســت نیســت و از ســوی دیگــر هیچیــک کامــل نیــز نیســت،
تعریفــی را کــه در ایــن رســاله -از دیــدگاه نقــد اجتامعــی -از رمــان مطمــح نظــر اســت ،میتــوان چنیــن بیــان
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کــرد :رمــان ،روایــت منثــور نســبتا بلنــد و خالق ـهای اســت کــه بــه گون ـهای تخیلــی ،امــا نزدیــک بــه واقعیــت،
بــه بازآفرینــی زندگــی جامعــه و منایــش شــخصیتها میپــردازد و تعامــل و تأثیــر شــخصیتها بــر یکدیگــر و
اجتــاع را بــه واســطۀ کــردار ،گفتــار و اندیشــة آنــان منایــش میدهــد.

 2-1-2ویژگیهای مهم رمان
نــوع ادبــی رمــان ،طــی دوران رنســانس در غــرب و بــا پدیــد آمــدن رمــان مشــهور دون کیشــوت ،طــی ســالهای
 1605تــا  1615پــا بــه عرصــه فرهنــگ جهــان گشــود (میرصادقــی ،هــان ،ص .)385رمــان از بــدو پیدایــش خــود ،فراز
و فرودهــای فراوانــی را طــی منــوده تــا بــه شــکل تکامــل یافتــه و امروزیــن خــود رسیدهاســت .آن چــه را در ابتــدای
پیدایــش ایــن شــکل داســتانی رمــان میخواندنــد ،بــا آن چــه در قــرن بیســتم و پــس از آن رمــان نامیــده شدهاســت،
متایــز دارد؛ بدیــن معنــا کــه رمــان در ایــن دوران بــر اثــر گــذر زمــان و ایجــاد تحــول در اندیشــة بــر و دگرگونــی
تکنیکهــای داســتانپردازی حائــز خصایصــی شــده کــه در دورههــای پیشــین فاقــد آن بودهاســت .بــه عنــوان منونــه
در قــرن هجدهــم و بعــد از آن ،توالــی زمانــی یکــی از ویژگیهــای رمــان و داســتان محســوب میشــد .رمانهــای
اشــخاصی چــون دانیــل دفــو ( )1731-1660و ســاموئل ریچاردســون ( )1689-1761از نقطــۀ مشــخصی آغــاز
میشــوند و بعــد از ســیر حــوادث ،در قســمتی معیــن پایــان میپذیرنــد .حــال تکلیــف رمانهایــی چــون خشــم
و هیاهــو ،بــوف کــور و شــازده احتجــاب چــه میشــود؟ نویســندگان ایــن آثــار بــر خــط مســتقیم زمــان حرکــت
منیکننــد ،توالــی زمانــی را بــر هــم میزننــد و گذشــته و حــال را در هــم میآمیزنــد و درکل ،از طریــق بــه کار
گیــری شــیوههای روایــی مــدرن ،طرحــی نــو بــر پیکـ ِر آثارشــان درمیاندازند کــه بــا آثــار طالیــهداران رماننویســی
متفــاوت اســت .امــا بــدون شــک ایــن آثــار ،رمــان هســتند .بــه راســتی رمانهای کالســیک قرن هجدهــم بــا
رمانهایــی از خانــوادۀ رمــان نــو قــرن بیســتم ،تــا حــد زیــادی متفاوتنــد؛ هــم از نظــر ســاختار و شــیوههای
داســتانپردازی و روایــت از قبیــل پیرنــگ ،راوی و میــزان حضــور او در بســط داســتان ،شــخصیتپردازی و  ...و
هــم از نظــر مضمــون .دوران معــارص را بایــد دوران رمــان خوانــد .رمــان ،از یــک ســدۀ پیــش ،بــه صــورت رایجتریــن
و عالیتریــن شــکل بیــان هــری مســائل و مشــکالت عــر درآمدهاســت .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 نویســندهای معیــن اســت ...امــا از ســوی دیگــر ،رمــان تصویــری واقعگرایانــه از امــور ارائــه میدهــد...
تخیــل محــض یــا تصاویــر یکــره ذهنــی در آن جایــی ندارنــد» (محمودیــان ،1382 ،ص 5و .)84
میــان کونــدرا ،نویســندۀ مشــهور چــک ،در کتــاب هــر رمــان ،دربــارۀ ویژگیهــای فلســفی و هستیشــناختی
ایــن قالــب ادبــی مینویســد...« :همــۀ رمانهــا در همــۀ زمانهــا بــه معــای «مــن» میپردازنــد .بــه محــض
اینکــه شــا موجــودی تخیلــی ،یــک شــخصیت ،میآفرینیــد خودبخــود بــا ایــن پرســش روبــرو میشــوید :مفهــوم
«مــن» چیســت؟ «مــن» چگونــه دریافــت میشــود؟ ایــن یکــی از پرسـشهای اساســی اســت کــه رمــان بــر پایــۀ
آن بنیــاد یافتهاســت» (کونــدرا،1367 ،ص  .)33ویژگــی مهــم دیگــر رمــان بــه نظــر کونــدرا ،منایــش پیچیدگــی
جهــان اســت« :روح رمــان ،روح پیچیدگــی اســت .هــر رمــان بــه خواننــده میگویــد چیزهــا پیچیــده تــر از
آن هســتند کــه تــو فکــر میکنــی؛ ایــن حقیقــت ابــدی رمــان اســت» (هــان ،ص .)27وی معتقــد اســت کــه
پیرشفــت علمــی بــر ،باعــث شدهاســت 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 ســادهای تبدیــل کردهاســت کــه
نیروهــای فنــی بــر او ســلطه یافتهانــد و از آنجــا کــه هســتی ملمــوس انســان و خودآگاهــی او بـرای ایــن نیروهــا
ارزش و ســودی نــدارد ،ایــن نــوع از هســتی انســانی بــه فراموشــی ســپرده شدهاســت و ویژگــی بــزرگ رمــان،
کاوش در ایــن هســتی فراموششــده و یافــن انســان اســت« :دوره مــدرن ،هــم پیرشفــت اســت؛ هــم پرسفــت.
بــه نظــر مــن ،پایهگــذار عــر جدیــد فقــط دکارت نیســت؛ رسوانتــس هــم هســت .اگــر فلســفه و علــوم ،هســتی
انســان را فرامــوش کردهانــد ،بــا رسوانتــس ،یــک هــر بــزرگ شــکل گرفتهاســت؛ هــری کــه چیــزی مگــر کاوش
آن هســتی فرامــوش شــده نیســت ...رمــان بــه شــیوۀ خــاص خــود و بــا منطــق خــاص خــود جنبههــای متفــاوت
هســتی را یــک بــه یــک کشــف کردهاســت» (هــان ،ص  5و .)6
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 2-1-3دستهبندی انواع رمان فارسی
ُرمــان ژانــری ســیّال اســت و شــاید ســیّالترین ژانــر ادبــی باشــد .هامنطــور کــه در تعریــف رمــان ،بــا
مشــکل مواجــه بودیــم ،طبقهبنــدی آن نیــز کاری پــر زحمــت اســت .طبقهبنــدی هــا و نامگذاریهایــی کــه در
کتابهــای تاریــخ ادبیاتــی از رمــان عرضــه شدهاســت ،معمــوال پایــدار نیســتند و مرزبنــدی میــان انــواع رمــان
همـراه بــا تســامح بســیار ،قابــل تشــخیص اســت .هــر عــری و هــر قومــی و هــر طبقــه و انســانی ُرمــان خــاص
خــود را داردُ :رمــان تاریخــی ،احساســی و عشــقیُ ،رمــان پلیســیُ ،رمــان روانــیُ ،رمــان اجتامعــیُ ،رمــان تخیّلــی،
ُرمــان رسگذشــتیُ ،رمــان توصیفــیُ ،رمــان تحلیلــیُ ،رمــان سیاســیُ ،رمــان جنگــی و دههــا نــوع دیگــر ُرمــان بــه
ایــن نــو ِع ادبــی غنــا بخشــیدهاند .بــه فهرســت فــوق انــواع دیگــری از رمــان ماننــد رمــان حادثــه ،رمــان تجربــی،
رمــان پیکارســک ،رمــان روســتایی ،رمــان زمیــن ،رمــان رفتــار و رســوم اجتامعــی ،رمــان گوتیــک ،رمــان نــو و
رمانهــاي بيلدانــگ ،محــي ،رشــد و کــال را نیــز بایــد افــزود .رمــان پليــي رمــاين اســت کــه در آن جنايتــي ،کــه
اغلــب قتــل اســت ،اتفــاق ميافتــد و هويــت عامــل جنايــت نامعلــوم اســت و کارآگاهــي از طريــق جمـعآوري،
ارتباطدهــي و تفســر مــدارک و شــواهد معلــوم کــه بــه رس نــخ مشــهور اســت ،پــرده از روي هويــت عامــان
جنايــت بــر مـيدارد.
رمــان عامهپســند یــا هــان رمــان پاورقــی کــه از نرشیــات فرانســه آغــاز شدهاســت ،در زبانهــای اروپایــی،
طیــف گوناگونــی از رمانهــای پلیســی ،علمــی -تخیلــی ،ترســناک ،عشــقی و  ...را در بــر میگیــرد و رمــان
جــدی ،رمانــی اســت کــه در هیــچ ژانــری قـرار نگیــرد .امــا در زبــان فارســی ،رمــان عامهپســند رصفــا بــه گونـهای
از رمانهــای عشــقی اطــاق میشــود کــه از ویژگیهــای آن میتــوان بــه زبــان ابتدایــی و پیشپاافتــاده،
رئالیســم ،مطلقگرایــی شــخصیتها ،روایــت ســادۀ خطــی ،تیپســازی و قهرمانســازی ،سانتیمانتالیســم و
شــگردهای کلیشـهای اشــاره کــرد .ایــن نــوع رمــان ،معمــوال زبانــی ابتدایــی و نخراشــیده دارد ،تهــی از صناعــات
ادبــی اســت و شــخصیتهای آن در حــد تیــپ باقــی میماننــد و شــخصیتپردازی خوبــی ندارنــد .اســتفاده از
کلیشــۀ عاشــق بیپــول و رقیــب پــولدار و پایــان قابلپیشبینــی نیــز از دیگــر ویژگیهــای رمــان عامهپســند
اســت.
ن ّیــات نویســندگان کــه خــود میتوانــد پایــهای بــرای طبقهبنــدیِ البتــه غیرواقعــی ،ابداعــی و ســلیقهایِ
ُرمــان ق ـرار گیــرد ،از تصویــر ذهنــی -اجتامعــی آنهــا و معمــوالً انتظــارات خواننــدگان آنهــا نشــأت میگیــرد.
چنانچــه بخواهیــم نیّــات نویســندگان را کــه ذهنیــت آنهــا را تشــکیل میدهــد بــه طــور ســطحی و کلینگرانــه
دســتهبندی کنیــم بــه دو نــوع نــگاه برخــورد میکنیــم .1 :رمــان بــا نــگاه درونــی و  .2رمــان بــا نــگاه
بیرونی(کتبــی.)1388،
در ُرمــان بــا نــگاه درونــی ،کار نویســنده ،تحلیــل روانــی اســت و نــه کار روایــی .تنــوع احساســات انســانی،
قــدرت عالیــق و ســایق ،مشــغلههای روحــی و کاوش در اعــاق ذهــن ،فعــل و انفعــاالت و انگیزههــای درونــی
و بــه طــور خالصــه ،زندگــی در خلــوت خویــش ،دســتامیۀ ایــن قبیــل رمانهاســت امــا ُرمــان بــا نــگاه بیرونــی،
بیشــر حــول محورهــای ماجرایــی و عشــقی و منازعــهای و از ایــن دســت میچرخــد و جنبــۀ منایشــی پیــدا
میکنــد و خواننــده را حیـران در انتظــار نگــه مـیداردُ .رمانهــای پلیســی ،نــوع برجســتۀ ایــن دســته از رمانهــا
هســتند .دامنــۀ محتوایــی و شــکلی ایــن نــوع ُرمــان بســیار فـراخ و گســرده اســت.
نــگاه بیرونــی رمــان میتوانــد بــه ســوی جامعــه بچرخــد و شــکل توصیفــی و واقعبینانــه بــه خــود بگیــرد
و اجتامعــات آدمــی را آنگونــه کــه هســت بــه تصویــر بکشــد؛ بیآنکــه نتیجــۀ خاصــی بگیــردُ « :رمــان اجتامعــی
یکــی از صورتهــای ایــن دســته از ُرمانهاســت کــه بعضـاً بــه یــک محیــط انســانی و یــا قــر اجتامعــی محــدود
میشــودُ .رمــان تاریخــی ،وجــه دیگــر ُرمــان اجتامعــی اســت کــه خواننــده را بــه زمانهــای پیشــین و جوامــع
گذشــته میکشــاند .اینگونــه ُرمانهــا میتواننــد پــا در واقعیــت زمانــی و مکانــی نداشــته باشــند و تنهــا
حاصــل تخ ّیــل نویســنده باشــند و بــه صورتهــای خیالــی و تو ّهمــی و آیندهنگرانــه درآینــد» (کتبــی.)1388،
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رمــان اجتامعــي بــر تأث ـرات عميــق رشايــط اجتامعــي – اقتصــادي روي اشــخاص و حــوادث تأکيــد ميکنــد و
اغلــب بــه طــور تلويحــي و يــا رصيــح ،نوعــي از اصطالحــات اجتامعــي را توصيــه ميکنــد؛ ماننــد رمانهــاي
کلبــه عمــو تــام ،خوش ـههاي خشــم ،جنــگل و. ...
تحقیقــی کــه در ســالهای  1965و  1966در فرانســه انجــام گرفــت ،نشــان داد کــه ُرماننویــس در ذهــن
مــردم ،چنیــن آدمــی اســت« :او نظارهگــر اجتامعــی ،مــرد بــا تجربــه ،معلــم اخــاق ،تحلیلگــر جنبشهــای
روح ،شــاهد بیعدالتیهــای اجتامعــی و حتّــی آدم حقالتألیــف بگیــر قلمــداد شــدهبود»(کتبی .)1388 ،ایــن
تصاویــر ذهنــی نشــانۀ انتظــارات مــردم آن زمــان بــود کــه در گفتــار آنهــا ظاهــر میشــد .درســت اســت
کــه در ابتــدای کار ،رمــان ،ابــزار توامننــدی در دســت طبقــۀ بــورژوا بــود؛ ولــی همیــن ابــزار ،بــه نیارهــای
طبقــات دیگــر اجتامعــی نیــز پاســخ داد و وقتــی در دســت آنهــا قـرار گرفــت ،تنـ ّوع و غنــا پیــدا کــرد :طبقــات
اجتامعــی هــر یــک فرآوردههــای فرهنگــی خــود را عرضــه میکننــد و از دســتاوردهای فرهنــگ جهانــی بهــرهای
را کــه میخواهنــد میبرند(هامنجــا) .اینجــا جایــی اســت کــه جامعهشناســی بــه ادبیــات راه پیــدا میکنــد و
جامعهشناســی ادبــی شــکل میگیــرد و رابطــۀ میــان قالبهــای فکــری نویســنده را در پیونــد بــا ســاختارهای
اجتامعــیِ محیــط او برق ـرار میکنــد ،ســبک کار او را بــا تح ـ ّوالت اجتامعــی و اقتصــادی زمان ـهاش میســنجد،
اندیشـههای نویســنده را در بســر زمــان جــای میدهــد ،رابطــۀ ایــن اندیشـهها را بــا تفکــر رایــج ،نظــام حاکــم،
خواس ـتهای زمــان ،منافــع طبقاتــی و ...نشــان میدهــد و خالصــه رابطــۀ بســیار پیچیــدۀ میــان نویســنده و
جامعــه را ترســیم میکنــد.

 2-2جامعهشناسی ادبیات
 2-2-1پیشینۀ اندیشه دربارۀ رابطۀ جامعه و ادبیات
مفهــوم ارتبــاط بــن جامعــه و ادبيــات از قديــم بــن انديشــمندان محـ ّـل تأمــل بودهاســت .هنگامــي كــه
افالطــون در كتــاب جمهــوري از رابطــة شــاعر و شــعر او بــا مخاطبــان ســخن میگويــد و تأثــر مثبــت شــاعر در
زندگــي اجتامعــي را مــردود ميشــارد ،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 ميكنــد
(دســتغيب ،١٣٧٨ ،ص .)٨٠پــس از افالطــون ،ارســطو نيــز بــه بحــث محــاكات پرداخــت و رابطــة تصويــر هــري
را بــا واقعيــت اجتامعــي آشــكارا بيانكــرد .بنابرايــن از روزگار باســتان تــا امــروز ،كــي منكــر ارجاعــات اثــر اديب
و هــري بــه دنيــاي بــرون نشدهاســت..« :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 اندیشـهها تابــع احــوال اجتامعــی میباشــد .در روش نقــد اجتامعــی ،تأثیــری کــه ادبیــات در جامعــه
دارد و نیــز تأثیــری کــه جامعــه در آثــار ادبــی دارد مــورد مطالعــه اســت( ».زریــن کــوب ،1361 ،ص.)41
در شــیوۀ نقــد اجتامعــی ،ســخن از آداب و رســوم و عقایــد و نهضتهایــی اســت کــه در آثــار ادبــی انعــکاس
یافتهانــد و خــود نیــز گاه تــا حــدی مولــود و مخلــوق آثــار ادبــی در جامعــه میباشــند« :در هــر عــر شــاعر
و نویســنده بــا خواننــدگان و خریــداران خاصــی رس و کار پیــدا میکنــد و گاه اتفــاق میافتــد کــه ب ـرای ارضــاء
پســندها و ســلیقههای مــردم ناچــار شــود ذوق و پســند خــود را بــه کلــی بــه کنــاری نهــد و از متایــات عامــه
پیــروی کند»(هــان ،ص .)42امــا ادبیــات عامــل و محــرک اجتامعــی نیــز هســت؛ گاهــی شــاعر و نویســنده
اوضــاع مــادی و اجتامعــی خــود را تحقیــر و فرامــوش میکنــد و برخــاف ذوق و پســند جامعــه ســخن میگویــد،
بــا محیــط خــود بــه مبــارزه بــر میخیــزد و میکوشــد کــه آن را تغییــر دهــد« :دریــن مــورد بایــد متوجــه بــود
کــه ادبیــات و جامعــه هــردو در حــال تحــول و تحــرک میباشــند و در یکدیگــر تأثیــر متقابــل میمناینــد .ازیــن
قـرار هرگــز نبایــد فعالیــت ادبــی را از فعالیــت کلــی اجتــاع جداکــرد» (هامنجــا).
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تعامــل و برهمکنــش جامعــه و ادبیــات ،گاهــی اثــر ادبــی را بــه ســندی اجتامعــی -تاریخــی تبدیــل میکنــد
کــه شــناخت جامعــه ،بــدون مطالعــۀ آن امکانپذیــر نیســت« :کنــش متقابــل جامعــه و ادبیــات و تاثیرگــذاری
ایــن دو بــر یکدیگــر ،ادبیــات متعهــد را بــه صــورت آین ـهای در م ـیآورد کــه اوضــاع و احــوال اجتامعــی در آن
بازتــاب مییابــد .ایــن بازتــاب بــه هــر می ـزان و انــدازه باشــد ،ادبیــات را بــه صــورت منبعــی در م ـیآورد کــه
از تصاویــر و آگاهیهــای ارزنــده بــرای بررس ـیهای جامعهشــناختی رسشــار اســت ...ادبیــات کارکــرد بیــان و
حفــظ آن بخشــی از اوضــاع و احــوال اجتامعــی را بــه عهــده دارد کــه تاریخنــگاران منیخواهنــد یــا منیتواننــد
بــه ثبــت و ضبــط آن بپردازنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ادبیــات هــر جامع ـهای میتوانــد همچــون بســری
مناســب بـرای مطالعــات جامعهشــناختی بــه کار آیــد و اطالعاتــی ارزنــده را دربــاره اوضــاع و رشایــط اجتامعــی
دورههــای مختلــف حیــات آن جامعــه ،در اختیــار بگــذارد» ( وحیــدا ،1387 ،ص .)4
شــناخت دقیــق تحــوالت ادبــی و چگونگــی پدیدآمــدن انــواع ادبــی و شــاعران و نویســندگان متفــاوت و
جدیــد ،جــز از راه بررســی جامعـهای کــه ایــن آثــار و خالقــان آن را در خــود پروردهاســت ،میــر نیســت« :بــاری
آنچــه عواطــف و احــوال قلبــی را پدیــد مـیآورد 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
میگویــد :هرنمنــد وابســته بــه گروهــی از معــارصان خویــش اســت کــه بــا او در یــک مملکــت و در یــک زمــان
و در یــک مکتــب تربیــت یافتهانــد .شکســپیر یــا روبنــس 4هرنمنــدان منفــرد نیســتند کــه از آســان آمدهباشــند
بلکــه آنهــا فقــط بلندتریــن شــاخۀ شــجرۀ روزگار خویشــند» (زرینکــوب ،1361 ،ص.)44
چنانکــه گفتهشــد ،پيشــينة بحــث رابطــة جامعــه و ادبيــات بــه زمانهــاي دور ميرســد ويل در ســده
نوزدهــم بــود كــه اولــن پايههــاي علــم مســتقل جامعهشــنايس ادبيــات بنيــان گذاشتهشــد .در ســدة نوزدهــم
منتقــداين ماننــد مــادام دواســتال و هیپولیــت تــن و فيلســوفاين ماننــد هــگل و ماركــس اصــويل را طــرح كردهانــد
كــه متــام تحــوالت بعــدي ،آگاهانــه يــا نــا آگاهانــه ،تابــع آنهاســت (ايوتاديــه ،1377،ص .)98مــادام دواســتال
در بحثهــاي مربــوط بــه جامعهشــنايس ادبيــات پيــرو محســوب ميشــود .او در ســال  ١٨٠٠كتــايب تحــت
عنــوان ادبيــات از منظــر پيوندهايــش بــا نهادهــاي اجتامعــي منترشكــرد .ايــن كتــاب نخســتني تــاش در كشــور
فرانســه بــود کــه مفاهيــم ادبيــات و جامعــه را بــه هــم پيونــد م ـيداد .او در ايــن كتــاب ســعي كردهاســت تــا
تأثــر ديــن ،آداب و قوانــن را بــر ادبيــات ،و تأثــر ادبيــات را بــر ديــن و آداب و قوانیــن نشــان دهــد .بنابرايــن
بــه موضوعــي ميپــردازد كــه دوبــو و مارمونتــل و جامعهشناســان اســكاتلندی پيــش از او بــه آن پرداختهبودنــد
(ولــك ،١٣٧٩ ،ص.)٢٦٠-٢٥٩
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 کردهاســت .البتــه بســياري از مطالــب ایــن كتــاب ،بــه ادبيــات
ربطــي نــدارد و بیشــر ،بررســی اجــايل تاريــخ مغــرب زمــن ،بــه شــيوة نويســندگان قــرن هجدهــم اســت.
بســياري از مطالــب آن نيــز کــه بيانــات غـرا و انتزاعــي دربــارة فضيلــت و شــكوه و آزادي و شــادي اســت ،مبهــم
و پرطمطـراق و چنــان عــاري از محتوايــي ملمــوس اســت كــه خالصهكــردن آن مشــكل میمنایــد .بــا وجــود ايــن،
نطفــة نظريـهاي اديب در كتــاب موجــود اســت (ولــک ،هــان ،ص .)٢٦٠همــن نظريــة اديب در بــاب تأثــر اجتــاع
بــر ادبيــات و تأثــر آن از ادبيــات و نيــز مفهــوم روح قومــي و روح زمــان ،بــر هیپولیــت تــن و نظرياتــش در
بــاب جامعهشــنايس ادبيــات ،تأثــر گذاشــت .همــن مفاهيــم را ميتــوان بــه صــورت يــك عبــارت س ـهوجهي بــا
انعطــاف بیشــر در نظريــة هیپولیــت تــن بــاز يافــت :نــژاد ،محيــط ،زمــان .تــن میگویــد تلفيــق ايــن ســه عامــل،
تعينيكننــدة پديــدة اديب اســت (اســكارپيت ،١٣٧٦ ،ص.(١٢
هیپولیــت تــن ( )١٨٩٣-١٨٢٨را بنيانگــذار علــم جامعهشــنايس ادبيــات میداننــد (ولــک ،1377،ص  .)٤٧تــن
معتقــد اســت كــه پديدههــاي اجتامعــی -از جملــه ادبيــات -تحــت تأثــر ســه عامــل نــژاد ،محيــط و زمــان بــه
 :)1640-1577(Rubens, Peter Paul. - 4از نقاشان مشهور سبک باروک
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وجــود ميآينــد و تــداوم يــا زوال آنهــا را نيــز بــا توجــه بــه تغي ـرايت كــه در ايــن عوامــل رخ ميدهــد ،ميتــوان
ارزيــايب كــرد .او بــه ارتبــاط بالفصــل ادبيــات بــا جامعــه معتقــد بــود و در ايــن مــورد جزميــت بســياري نيــز
از خــود نشــان م ـيداد .از نظــر او ادبيــات بازتــاب آداب و رفتــار و خلقيــات عــر نويســنده اســت .آثــار اديب
نتيجــة تعامــل سهدســته عوامــلهســتند :زيســتي ،فرهنگــي و تاريخــی .عوامــل زيســتي در نــژاد ،فرهنگــي در
محيــط و تاريخــي در زمــان بــروز ميكنند(عاليــي ،١٣٨٠ ،ص .)٢٣نــژاد از نظــر هیپولیــت تــن تقريب ـاً هــان
مفهومــي اســت كــه شــلگل از آن بــه «روح قومــي» تعبیــر ميكنــد .تفــاوت بــن ملتهــا 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
ايــن ويژگــي شدهاســت .تِــن در بــرريس ملــل اروپايــي خصوصيــات روحــي ،اخالقــي و اجتامعــي آنــان را بــر
ميشــارد و ب ـراي هــر ملتــي روحيــة قومــي ويــژهاي مشــخص ميكنــد و از ايــن حيــث بــه تجــي روحيــات
قومــي در آثــار اديب میپــردازد .ســخنان او دربــارة ويژگيهــاي نــژادي اقــوام عمــدة اروپايــي كلیگويــي بــه
نظــر ميرســد و بــا ايــن كلیگوييهــا وقتــي بــه تحليــل آثــار اديب اقــوام مختلــف ميپــردازد ،تــا حــدودي بــه
يبراهــه م ـيرود .اقــدام تــن در جهــت تعيــن روانشــنايس قومــي ملتهــاي عمــدة اروپایــی رصف ـاً بــر مبنــاي
برداشـتهاي ذوقــي اســتوار اســت (ولــك ،هــان ،ص )٥١و بــه همــن دليــل مفهــوم نــژاد ،اصــل قابــل اعتــادي
در بــرريس علــل و نحــوة آفرينــش آثــار اديب منيتوانــد تلقــي گــردد .مفهــوم محیــط دربردارنــدة عنــارص اقليمــي
و اوضــاع ســيايس و اجتامعــي حاكــم بــر يــك ملــت اســت .محيــط همچنــن بــه انســانهايي كــه در آن هســتند
ويژگيهايــي خــاص ميبخشــد .تِــن در ايــن مــورد نيــز گاهــی بســيار ذوقــي ســخن ميگويــد« :میتــوان گفــت
كــه در ايــن مملكــت [هلنــد] از آب ،علــف بــه وجــود میآيــد و از علــف ،دام و از دام ،پنــر و كــره و گوشــت و
از همــة اينهــا بــه اتفــاقِ آبجــو ،هلنديهــا .در حقيقــت ،از ايــن زندگــي رسشــار و ايــن ســازمان طبيعــي اشباعشــده
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 ســامتي و در نتيجــه ،اســتيالي پاكيزگــي و
كــال آســايش بــه مثــر ميرســد»(ولک ،هــان ،ص.)٥٤
تِــن بــا ايــن پيشفرضهــاي ذوقــي وقتــي بــه تحليــل آثــار اديب مــردم هلنــد میپــردازد يــا بايــد از ارتبــاط
بــن آن آثــار و چنــن محيطــي ســخن بگويــد كــه در ايــن صــورت  -بــا توجــه بــه عــامل اثــر اديب و هــري -ســخنانش
بســيار ذوقيتــر خواهدشــد؛ و يــا بايــد عوامــل دخيــل بســياري را بــر عامــل محيــط اضافــه كنــد تــا از عهــده
تبيــن تأثــر محيــط بــر آفرينــش فرهنگــي برآيــد .منظــور از مفهــوم «زمــان» در اندیشــۀ تــن ،در بســیاری مواقــع،
هــان مفهــوم (روح زمــان) و ذوق و گرايــش اكــر مــردم يــك جامعــه در دورهاي خــاص اســت .خلــق آثــار اديب
در هــر دورهاي ،تحــت تأثــر ســايق و ذوق مــردم آن دوره ق ـرار ميگــرد و در ايــن ترديــدي نيســت كــه هيــچ
نويســندهاي در خــاء بــه آفرينــش منيپــردازد و همــن در اجتــاع و زمــان خــاص واقعشــدنِ خالــق اثــر اديب،
آگاهانــه يــا ناآگاهانــه ،محتــوا و فــرم اثــر او را شــكل ميبخشــد (عســگری حســنکلو،1385،ص.)68

 2-2-2سهنوع پژوهش در حیطۀ جامعهشناسی ادبیات
اکــر مورخــان و متقــدان ادبیــات ،مباحثــی دربــارۀ رشایــط اجتامعــی و فرهنگــی دورۀ حیــات نویســندگان
و ارتبــاط آنــان بــا ایــن رشایــط و نیــز ارتبــاط آثــار ادبــی بــا بخشهایــی از اجتــاع کــه در داســتان تجســم
مییابنــد یــا اثــر بــه آنــان خطــاب میشــود مطــرح کردهانــد؛ امــا اصطــاح جامعهشناســی ادبیــات فقــط
بــه آثــار آن دســته از مورخــان و منتقــدان اطــاق میشــود کــه عمدتــا و گاه منح ـرا بــه مقــوالت مؤثــر در
شــکلگیری آثــار ادبــی توجــه کردهانــد .از جملــه مــواردی کــه مطمــح نظــر آنــان واقــع گردیــده ،عبارتنــد از
جایــگاه طبقاتــی نویســنده ،جنســیت و عالیــق شــخصی او ،طــرز تفکــر و احســاس اجتــاع در دورۀ شــکلگیری
اثــر ،رشایــط اقتصــادی و حرفــهای نویســنده و نــر و پخــش کتــب ،طبقــۀ اجتامعــی ،باورهــا و ارزشهــای
مخاطبینــی کــه اثــر بــه آنهــا خطــاب میشــود یــا در دســرس آنــان قـرار میگیــرد« :منتقــدان بُعــد اجتامعــی اثــر
ادبــی ،چنیــن تلقــی میکننــد کــه مؤلــف در انتخــاب و بســط مضمــون ،طــرز فکــری کــه در اثــر میگنجانــد،
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 اجتــاع خواننــدگان تحــت تأثیــر رشایــط زمانــی
و مکانــی اجتــاع خویــش ،اثــر ادبــی را تفســیر و ارزیابــی میکننــد .هیپولیــت تــن ،مــورخ فرانســوی ،گاهــی بــه
خاطــر تألیــف تاریــخ ادبیــات انگلیــس( )1863نخســتین جامعهشــناس ادبیــات در دورۀ مــدرن شــناخته میشــود.
وی عنــوان کــرد کــه هــر اثــر ادبــی عمدتــا بــر اســاس ســه عامــل قابــل تحلیــل اســت :نــژاد نویســنده ،محیــط
اجتامعــی و جغرافیایــی ،و دوره تاریخــی او» (ایربمــز ،1384 ،ص .)347
لوســن گلدمــن در مقالــة دانشــنامهاي معــروف خــود تحــت عنــوان «جامعهشــنايس ادبيــات» (گلدمــن،
 ،1377ص )78-63بــه ســه مســر پژوهــش در جامعهشــنايس ادبيــات اشــاره ميکنــد:
نخســت ،مجموعـهاي از بررسـیهاي جامعهشــناختي دربــارة چــاپ ،پخــش و بــه ويــژه دريافــت يــا پذيــرش
آثــار ادبــی كــه از شــاخههاي جامعهشــنايس پوزيتيويســتي محســوب ميشــود و در آن از پرسشــنامه و ســاير
ابزارهــاي آمــاري اســتفاده میشــود .در دانشــگاه بــوردو ،روبــر اســكارپيت و همكارانــش در انســتيتوي ادبيــات
و فنــونِ هــر تــودهاي در ايــن شــاخه از پژوهشهــاي جامعهشــناختي ادبيــات فعاليــت میكننــد و در كارشــان
بــرريس جنبههــاي خــاص آفرينــش اديب بــه عنــوان فعاليتــي اقتصــادي را دنبــال ميكننــد.
گــروه دوم بــه بــرريس برخــي از جنبههــاي جــزيئ متــون اديب در مقــام نشــانهها و فرامنودهــاي آگاهــي
جمعــي و دگرگوينهــای آن میپــردازد و از برجســتهترين مناينــدگان ايــن گــروه ،لئــو لوونتــال ،اســتاد
جامعهشــنايس در دانشــگاه بــركيل اســت .ايــن نــوع بــرريس ،هــان اســت كــه میتــوان از آن بــه جامعهشــنايس
محتواهــا در آثــار اديب تعبــر كــرد و از رهگــذر آن ،محتــواي آگاهــي جمعــي را مــورد بــرريس قــرار داد.
گلدمــن ضمــن اذعــان بــه مثربخــي شــيوة پژوهشهــاي فــوق ،از نــوع ســوم يــا مســر ســوم پژوهشهــاي
اخــص كلمــه میپــردازد .ايــن
جامعهشــناختي نــام میبــرد كــه بــه جامعهشــنايس آفرينــش اديب بــه معنــاي
ّ
جامعهشــنايس ،اثــر را هــان قــدر پدي ـدهاي اجتامعــي ميدانــد كــه آفرينــي فــردي و يــا حتــي آن را بيشــر
پديــدهاي اجتامعــي ميدانــد؛ يعنــي بــه طــور خالصــه ،آثــاري كــه آفرينــش اديب را تــا حــد زيــادي آفرينــش
جمعــي ميداننــد (گلدمــن ،هــان ،ص.)٦٦
گلدمــن در ايــن نــوع ســوم از پژوهشهــا نيــز دو دیــدگاه متفــاوت را از هــم جــدا میكنــد .اولــن دیــدگاه
از آن کســانی اســت كــه جهــان اثــر را انعــكاس جهــان واقعــي بــرون و جامعــۀ زمــان خلــق اثــر میداننــد و اثــر
اديب را هامننــد آينـهاي فــرض ميکننــد كــه جامعــه ،در آن انعــكاس میيابــد .ایــن دیــدگاه ،آثــار مــادام دواســتال
و هیپولیــت تــن و نيــز بيشــر آثــار ماركسيســتی را در بــر میگیــرد.
انديشــة محــوری در زيباييشناســی دیــدگاه دوم ،آن اســت كــه اثــر هــري ،ســازندة جهــاين تخيــي ،غــر
مفهومــي و در عــن حــال ،بســيار غنــي و بــه متامــي يكپارچــه و يكدســت اســت .بديــن ترتيــب ،ســاختار
ســازندة وحـ ِ
ـدت اثــر بــه صــورت يــي از عنــارص اصــي رسشــت زيبايیشــناختي آن جلــوه میكنــد .ايــن نكتــه
بــدان معناســت كــه همــة بررسـیهايي كــه بــه عنــارص جزئــی ماننــد انــواع شــغيل ،بازآفرينــي محتــواي آگاهــی
جمعــی و جــز آن میپردازنــد ،بــرون از عرصــة زيبايیشــنايس بــه معنــاي دقيــق واژه ،جــاي ميگرينــد؛ اگرچــه
نتایــج مهمــی نیــز داشتهباشــند .ایــن دیــدگاه و ایــن شــاخه از جامعهشناســی ادبــی ،بــا آثــار جــورج لــوكاچ آغــاز
ميگــردد و بــا کوشــش او جامعهشــنايس ادبيــات بــه علــم اثبــايت تبديــل میشــود و بــا زيبايیشــنايس كالســيك و
ديالكتيــك كانــت و هــگل و ماركــس پيونــد مييابــد (گلدمــن ،هــان ،ص .)٦٧در اینجــا مختـرا ً ایــن ســه دســته
از پژوهشهــای جامعهشناســی ادبیــات ،معرفــی میشــوند:
الف -دستۀ اول :جامعهشناسی تولید ،توزیع و مرصف اثر ادبی
پژوهــش اســكارپيت و همكارانــش جامعهشــنايس ادبيــات اســت از دريچــة پيونــد اثــر اديب بــا مقــوالت
اقتصــادی .ســه عامــل مهــم در ايــن راســتا يــا ســه واقعيــت هــر پديــدة اديب بــه ماننــد هــر پديــده يــا كاالي
اقتصــادي ،عبارتنــد از توليــد ،توزيــع و مــرف .بنابرايــن مــا بــا ســه گــروه افـراد رس و كار داريــم كه فرآينــد اديب را
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تســهيل ميكننــد .نويســندگان و شــاعران ،توليدکننــدگان اثــر اديب هســتند كــه آثارشــان را بــا واســطة نــارش  -كــه
هــم توليــد و چــاپ اثــر را در تـراژ وســيع ممكــن میکنــد و هــم باعــث انتشــار اثــر در ســطح جامعــه میشــود
– بــه مرصفکننــدگان كــه هــان خواننــدگان هســتند ،عرضــه میکننــد .ايــن يــك شــبكة مبادلــة اقتصــادی
واقعــي اســت .در هــر نقطــه از ايــن شــبكه ،حضــور اف ـراد آفرينشــگر ،آثــار و جمــع خواننــدگان ،مســائيل را
پيــش روي مــا قـرار میدهــد :حضــور افـراد آفرينشــگر مســائل تفســرهاي روانــی ،اخالقــي و فلســفي را مطــرح
ميســازد؛ 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 ميكننــد .بــه عبــارت ديگــر پديــدة اديب را در ايــن ســه عرصــه بــه صدهــا شــكل میتــوان بررسـیکرد
(اســكارپيت ،پیشــین ،ص.)٩
وجــه اول از ســه وجــه پديــدة اديب در ايــن ديــدگاه جامعــه شــناختي ،يعنــي توليــد يــا توليــد كننــدگان
بيــش از دو وجــه ديگــر يعنــي توزيــع و مــرف محــل تأمــل اســت .ســوااليت دربــاره خاســتگاه خالقــان آثــاراديب،
عوامــل مؤثــر در گرايــش آنــان بــه ادبيــات ،درآمــد ايــن افـراد و نيــز تعامــل آنــان بــا مخاطبــان و نــارشان – و در
جوامــع و ادوار قدميــي بــا شــاهان و ولینعمتــان – در ايــن ديــدگاه جامعهشــناختي طــرح میشــود .در جامعــة
ابتدايــي ،هــر شــاعري موهبتــي ويــژة افـراد برگزيــده يــا متصــل بــه عــوامل ســحر و جــادو تلقــي میشدهاســت و
بنابرايــن اطــاق عنــوان توليدكننــده در مفهــوم اقتصــادي بــه ايــن هرنمنــدان چنــدان دقيــق نيســت .بــا گســرش
هــر شــاعري و نويســندگي ،دربــار شــاهان و قــر ارشاف محــل رفــت و آمــد شــاعران و نويســندگان شــد .بــا ايــن
حــال همچنــان جنبــة اقتصــادي كار هــري در مقابــل وجــه ارسارآميــز و تخيــي آن چنــدان مطــرح نبــود .در دوران
جديــد و پــس از اخـراع چــاپ اســت كــه تكثــر اثــر هــري و اديب امــكان اعــال نظريــات اقتصــادي دربــارة نحــوة
توليــد و توزيــع و مــرف آن را بــه وجــود آورد.
بــه طــور كيل در قدیــم ادبیــات ،کار تلقــی منیشــده ،بلکــه در «جــان» نویســنده بودهاســت(هامن ،ص.)١١
ولــی ادیــب بــه هرحــال نیازمنــد درآمــدی ب ـرای ام ـرار معــاش بودهاســت و بــه همیــن دلیــل بــه حامیــت نیــاز
داشتهاســت .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 مـيدارد ،و در نتيجــه نبايــد در قبــال
آن وظيفــة خــود را در حقشــنايس و سپاســگزاري فرامــوش كنــد (شــوكينگ ،١٣٧٣ ،ص .)٢٣ايــن مســأله تقريب ـاً
در ادبيــات كالســيك فــاريس نيــز مصــداق دارد .شــاعر قصيــد هرسا بــه عنــوان منبــع درآمــد بــه ممــدوح خويــش
مينگــرد و ترديــدي نيســت كــه بايــد هميشــه وفــادار بــه او باشــد و بــر مـزاج او ســخن بگويــد .مســألة ديگــر
خاســتگاه خالقــان آثــار اســت؛ هــم از نظــر جغرافيايــي و هــم از لحــاظ طبقــة اجتامعــي .از تأثــر اقليــم بــر
روحيــات اشــخاص ،هیپولیــت تــن در عامــل محيــط از عوامــل سـهگانه موثــر بــر آفرينــش اديب ،ســخن گفتــه بــود.
طبقــة اجتامعــي كــه نويســنده از آن برميخيــزد نيــز در نحــوة تفكــر او و اثــري كــه خلــق ميكنــد تأثريگــذار
اســت .نوشــتة يــك نويســنده متعلــق بــه ارشاف از نوشــتة يــك فــرد متعلــق بــه طبقــة محــروم جامعــه ،از نظــر
محتــوا و جهاننگــري ،فاصلــه دارد .ايــن مســأله دربــارة ادبيــات دوران اخــر بيشــر صــادق اســت زيـرا نويســنده
بـرای يافــن مخاطــب بايــد بــا زبــان و اصطالحــات طبقــة مخاطــب آشــنا باشــد و در جامعـهاي كــه ناگزيــر بــه
طبقــات گوناگــون تقســيم شدهاســت ،اگــر هرنمنــد حســاس ،در مقابــل جريانــات و جنبشــهاي اجتامعــي يباعتنــا
مبانــد ،اغلــب اوقــات كارش بدانجــا ميانجامــد كــه بــه تنهايــي مطلــق گرفتــار ميآيــد و هرگونــه پيونــدي را
ميــان خــود و جامعــة خويــش میبــرد و يب تكي ـهگاه ميماند(تربيــزي ،١٣٥١ ،ص.)٦٨-٦٧
خالقــان ادبیــات و نویســندگان ،امــروزه بــا گســرش صنعــت چــاپ ،نیــاز مــرم اقتصــادی بــه خواننــدگان
دارنــد .بــا حاميــت خواننــدگان از طريــق خريــد آثــار اديب اســت كــه چرخــه اقتصــادي ادبيــات ميچرخــد .در
ایــن چرخــۀ اقتصــادی ،آثــار بــازاري و عامهپســند ،مخاطبــان بیشــری دارد .ایــن آثــار کــه در زبــان انگلیســی
آثــار روزیرســان خوانــده میشــود ،حالــت تولیدصنعتــی بــه خــود گرفتهاســت و ب ـرای گردانــدن کارخانــه ایــن
نــوع ادبیــات ،نیــاز بــه بنگاههــا و تاج ـران عرصــۀ نــر و پخــش کتــاب اســت .از میــان نویســندگان پردرآمــد
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رمانهــای عامهپســند ،میتــوان از الکســاندر دومــای پــدر ســخن بــه میــان آورد ،کــه آثــار وی ،درآمدهــای
کالنــی بــه بــار آوردهاســت (اســکارپیت ،پيشــن ،ص  .)٥٦-٥٥حاميتهــاي دولتــي هرچنــد گاهــي گــره از كار
نويســندگان میگشــايد امــا خطــر ايدئولوژيــک شــدن آثــار در اي ـن گونــه حاميتهــا هميشــه هســت .امــروزه
كمــر نويســندهای میتوانــد بــه اتــكاي فــروش آثــار خــود زندگــي كنــد .بنابرايــن شــغل دوم ممكــن اســت راه
رهايــي نويســندگان از مضايــق اقتصــادي باشــد.
توزيــع اثــر اديب در بــن مخاطبــان دومــن مرحلــه در فرآينــد نگــرش اقتصــادي بــه مقولــة ادبيــات اســت.
كلمــة «انتشــار» اثــر بــه مفهــوم امــروزي ســابقة چنــدان درازي نــدارد (هــان ،ص .)٥٧نــارش امــروزي در حقيقــت
پيونــد دهنــدة آفريننــدة اثــر بــا خواننــدگان اســت و در ايــن ميــان ،او پيــش از آنكــه به جنبــة معنــوي و ارزيش كار
بينديشــد بــه ناچــار جنبههــاي اقتصــادي را در اولويــت ق ـرار میدهــد .گزينــش اثــر ب ـراي چــاپ ،آمادهســازي
و چــاپ اثــر و در نهايــت ،پخــش آن عمليــات عمــدهاي اســت كــه نــارش انجــام ميدهــد .گزينــش اثــر بــا توجــه
بــه ســايق خواننــدگان انجــام ميگــرد و ايــن ســايق از طريــق نــارش بــه آفرينشــگر اثــر القــا ميشــود .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 مــريف ديگــر اهميــت دارد .میبينيــم كــه ايــن فرآينــد ،عملیاتــی کامــا اقتصــادي اســت و ايــن از نتايــج
تكثــر مكانيــي اثــر ادبــی در دنیــای صنعتــی امــروز اســت« :در دوران تكثــر مكانيــي آنچــه از كــف م ـیرود
هامنــا «تجــي» اثــر هــري اســت ...فــن تكثــر ،موضــوع تكثــر شــده را از گســرۀ ســنت جــدا ميكنــد :نخســت،
بــا ايجــاد نســخههاي يبشــار تكثريشــده ،يــك پديــدۀ تــودهاي را بــه جــاي حادث ـهاي ق ـرار میدهــد كــه تنهــا
يکبــار میتوانــد رخ دهــد .دوم بــا ايجــاد ايــن امــكان بـراي متاشــاگر يــا شــنونده كــه بتوانــد در رشايطــي ويــژه و
دلخــواه خويــش بــا تكثــر اثــر هــري روبــرو شــود ،بــه اثــر هــري فعليــت میبخشــد» (بنيامــن ،١٣٦٦ ،ص.)٢٤٣
جامعهشــناس ادبــی ،در چنــن فرآينــدی ،آمــار و ارقامــی از مســائل گوناگــون مربــوط بــه نحــوة توزيــع اثــر
و پذيــرش آن نــزد خواننــدگان بــه دســت میدهــد و بــه ایــن طریــق هــم بــه نــارش و هــم از طريــق او بــه خالــق
اثــر ادبــی ،گ ـزاريش از وضعيــت حاکــم بــر ســايق مخاطبــان و افــق انتظــار آنهــا از مــن ،میدهــد .در اينجــا
منتقــد جامعهشــناس و آشــنا بــه عرصــة فرهنــگ و ادب ،در وهلــة نخســت دربــارة ارزش آثــار معينــي قضــاوت
منیکنــد بلكــه اهتــام او در درجــة اول معطــوف بــه توصيــف ايــن اســت كــه چگونــه جــو فرهنگــي يــك دوره،
در پديــد آوردن و ارج شــنايس ادبيــات تأثــر میکنــد (ديچــز ،١٣٦٦ ،ص .)٥٦٩-٥٧٠
ســومني مرحلــه در فرآينــد جامعهشناســانه بــا رويكــرد اقتصــادي بــه آثــار اديب ،مرحلــة مــرف اســت.
مرصفکننــدگان و بــه عبــارت بهــر ،خواننــدگان آثــار اديب بــا انتخــاب و خريــدن كتــاب ،نقطــة پايــاين میگذارنــد
بــر مســري كــه اثــر اديب از شــكلگیري آن در ذهــن آفريننــده ،تــا عرضــۀ آن بــه صــورت نوشــتار و کتــاب طــي
كردهاســت .از نظــر اقتصــادي ،مبادلــه كتــاب بــا پــول هيــچ تفــاويت بــا مبادلــة خــوراك و پوشــاك بــا پــول نــدارد.
کاري كــه خواننــده بــا خريــد كتــاب ميكنــد ،از ديــدگاه او هــر معنــاي معنــوي و انتزاعــي داشــته باشــد ،ب ـراي
نــارش و رسمايهگــذار ،بازگشــت رسمايــۀ رصفشــده ب ـراي توليــد ايــن محصــول اســت .در ايــن نكتــه ترديــدي
نيســت كــه هــر كتــايب بــه ايــن دليــل نوشــته میشــود كــه كــي آن را بخوانــد و هــدف نهايــي خلــق اثــر اديب،
برقـراري ارتبــاط بــا خواننــدگاين اســت كــه خالــق آن اثــر يــا آنهــا را میشناســد يــا اميــد برقـراري ارتبــاط بــا آنهــا را
دارد .نويســنده بـراي برقـراري ارتبــاط بــا مخاطبــان بايــد بتوانــد افــكار ،اعتقــادات و حتــي رؤياهــاي خوانندگانــش
را نيــز پيشبينــی کنــد .در چنــن وضعيتــی ،متنــي كــه میآفرينــد بــه افــق انتظــار خواننــده از مــن ،پاســخ
مثبــت میدهــد و او را بــه دنيــاي تخيــي خويــش وارد ميســازد.
اگــر هرگونــه رویارویــی و دریافــت مــن را خوانــدن بدانيــم ،میتــوان گفــت كــه شــيوۀ دريافــت خواننــده ،از
نخســتني لحظــات ،اثــر را در چارچــوب مفهومــی خاصــی جــاي میدهــد .چارچــويب كــه دانــش پيشــن خواننــده،
آن را تعيــن ميكنــد .در جريــان پيرشفــت خوانــدن ،جايــگاه اثــر در ایــن چارچــوب ،تدقيــق میشــود؛ یعنــي
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يــا گامنهــاي مخاطــب پذيرفتــه میشــوند يــا بــه گامنهــاي ديگــر تبديــل میشــوند .ايــن جــایدادن اثــر در
دانســتههاي پيشــن را میتــوان «جــایدادن آن در افــق انتظارهــاي مخاطــب» خوانــد (احمــدي ،١٣٨٠ ،ص.)٦٩١
هرچنــد مفهــوم «افــق انتظــارات» عمدت ـاً اديب اســت ،امــا در جامعهشــنايس ادبيــات ،كاركــرد ایــن مفهــوم
بـراي بــرريس علــل موفقيــت يــك اثــر اديب بســيار اســت و حتــي افـراط در اهميــت آن باعــث ناديــده گرفــن ارزش
زيباییشــناختي اثــر ادبــی میشــود .دانشــمندان اجتامعــی« ،افــق انتظــارات» را بــراي انتظــارات و ادراكات
متفــاويت بــه كار میبرنــد كــه طبقــات يــا گروههــاي مختلــف خواننــدگان از يــك مــن دارنــد (گريسولــد،١٣٨٣ ،
ص .)١٣٦بــه عنــوان مثــال مطالعــات فمينيســتي كــه در دهههــاي اخــر گســرش یافتهانــد بــا افـراط در مفهــوم
«افــق انتظــارات» قصــد دارنــد ،معيارهــاي زيبايیشــناختي و فرهنگــي مــورد قبــول خــود را بــر مــن ادبــی،
تحمیــل کننــد.
اشـراك فرهنگــي نويســنده بــا خواننــدگان عامــل مهــم ديگــري اســت كــه باعــث برقـراري ارتبــاط بــن آنهــا
میشــود .البتــه ایــن عامــل ،محدوديتهايــي ب ـراي نويســنده بــه وجــود م ـیآورد کــه از جملــۀ آنهــا همراهــی
بــا ذوق خواننــدگان اســت .هــر نويســنده بــه ايــن ترتيــب ،زنــداين ايدئولــوژي و جهاننگــري رايــج و حاكــم بــر
محیــط و خواننــدگان خویــش اســت .او میتوانــد ايــن جهاننگــری را بپذيــرد ،تغيــر دهــد يــا انــكار كنــد؛ امــا
امــكان خــايص از آن را نــدارد .بــه همــن دليــل اســت كــه مخاطبــان او میتواننــد كموبيــش بــا اثــر او ارتبــاط
برقـرار کننــد و آنــان كــه بــرون از ايــن حــوزة فكــري و ايدئولوژيــك هســتند ،منیتواننــد معنــاي واقعــي آثــار او را
درک کننــد (اســكارپيت ،پيشــن ،ص .)٩٩مســئلۀ اشـراك فرهنگــي و اشـراك 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 «روحهــای زمانــه» ســخن گفــت .هميشــه الزم اســت كــه ميــان گروههــاي كامـاً مختلفــي كــه آرمانهــا
و كــال مطلوبهــاي متفــاويت دربــارة زندگــي و جامعــه دارنــد ،متايــز قايــل شــد (شــوكينگ ،پيشــن ،ص.)١٩
ذوق و ســليقة اديب حاكــم بــر يــك دوران ،ممكــن اســت ،جریانــی چنــان وســیع شــود كــه گروههــاي اجتامعي
بســياري را بــا خــود هم ـراه ســازد .ایــن مســأله دربــارة رمانهــاي پرفــروش كــه يكبــاره در جامعــة ادبــی ،گل
میکننــد و عا ّمــۀ خواننــدگان را بــه ســوي خــود میخواننــد ،بيشــر مصــداق دارد بــه گونــهاي كــه در اكــر
اي ـن گونــه مــوارد میتــوان بــا ايــن نظــر همســو شــد كــه «جــدا از كســاين كــه خصوص ـاً تحصيلكــرده هســتند
و واقع ـاً بــه ادبيــات عالقهمنــد هســتند ،هيــچ فــردی ،خــود ،انتخابکننــدة رمانــی کــه تصميــم بــه خوانــدن
آن دارد ،نیســت» (زرافــا ،١٣٦٨ ،ص .)٢٥٠-٢٤٩نظــر منتقــدان مشــهور اديب نيــز ممكــناســت در توجــه ویــژۀ
خواننــدگان ،بــه يــك اثــر نوظهــور ،تأثیــر داشتهباشــد.
ب -دستۀ دوم :جامعهشناسی محتواها (اجتامعیات در ادبیات فارسی)
ســابقة ايــن نــوع تحقيقــات ،بيشــر از تحقيقــات جامعهشــناختیِ دســتۀ اول اســت کــه در صفحــات قبــل
بــه آن پرداختیــم .ایــن دســته از پژوهشــگران ،محتــوا و درومنايــة مطــرح در آثــار اديب را بــه مثابــه وســيلهاي
بـراي بــرريس ميـزان انعــكاس تغيــر و تحــوالت ســيايس ،اجتامعــي و فرهنگــي مطالعــه میکننــد .از ايــن رهگــذر
همچنــن میتــوان بــه پيونــدي كــه ميــان مــن اديب و گرايشهــاي فكــري و طبقــايت رايــج در جامعــه وجــود دارد،
دس ـتیافت .عــاوه بــر لئــو لوونتــال و شــاگردان او در دانشــگاه برکلــی کــه قبــا بــه نــام وی اشارهشــد ،دیگــر
پژوهشــگر مشــهور عرصــۀ جامعهشناســی محتواهــا ،هانــری زاالمانســکی اســت.
زاالمانســي معتقــد اســت كــه بــا صورتبــرداري از محتــواي آثــار و ردهبنــدي آنهــا ،كاملتريــن مصالــح
بــراي بــرريس جامعهشــناختي ادبيــات فراهــم میآيــد .هــر نويســندهاي در دوران خــود بــه مجموعــهاي از
پرس ـشها و مســائل اجتامعــي پاســخ میگويــد و بــا بــرريس آثــار نويســندگانِ ادوار مختلــف میتــوان دريافــت
كــه پاســخهاي نويســندگان آن ادوار ،بــه مســائل اجتامعــي و فرهنگــي آن دوران ،چــه بودهاســت .ممكــن
اســت بتــوان از خــال اثــر نويســنده ،بــه راهحلهــاي اجتامع ـیاي كــه او بــه صــورت ضمنــي ب ـراي مســائل و
مشــكالت ارائــه میدهــد نيــز پیبــرد .زاالمانســي ب ـراي تكميــل و تدقيــق روش خــود از طريــق ديگــري نيــز
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اســتفاده میکنــد و آن ،جامعهشــنايس انــواع /ژانرهــای اديب اســت .فضــاي فكــري و عقيدتــی در یــک نــوع
ادبــی بــا فضــای فکــری و فرهنگــی نــوع دیگــر ادبــی ،تفاوتهايــي دارد و هــر نــوع ادبــی ،پاســخ خــاص خــود
را بــه یــک مســئلۀ معــن میدهــد « :بــر حســب ايــن كــه بــا رمــان ،منايشــنامه يــا شــعر رس و كار داشتهباشــيم،
بايــد بــا پاس ـخهاي متفــاويت روبــرو شــويم .ايــن پاس ـخهاي متفــاوت ،كاركــرد هــر نــوع ادبــی – يعنــي نحــوة
خـ ِ
ـاص برخــورد بــا يــك مســئله – را میســازند .همــن پاســخ خــاص ،بـراي مــا در حكــم ويژگــي هــر نــوع اســت»
(زاالمانســي ،١٣٧٧ ،ص.)٢٧٤ -٢٧٣
اگــر بــا ايــن رويكــرد بــه ادبيــات فــاريس بنگريــم ،میتوانيــم تحقيقــايت را كــه بــا عنــوان كيل «اجتامعیــات
در ادبیــات فارســی» و عمومــاً توســط پژوهشگــران در عرصــة جامعهشــنايس انجــام گرفتهاســت و میگــرد،
زيرمجموعــۀ روش جامعهشــنايس محتواهــا بــه حســاب آوريــم .در ايــن تحقيقــات آنچــه ب ـراي محقــق اهميــت
دارد ،نــه برق ـراري پيونــدي عميــق ميــان محتــوا و ســاختار اثــر اديب بــا جامعــه ،بلكــه تنهــا انعــكاس بخــي از
زندگــي اجتامعــي در عرصــة ادبيــات و انــواع اديب اســت .آداب و رســوم خــاص يــك منطقــه ،تأثــر جنگهــا و
لشــكركيشها در تغيــر محتــواي اثــر اديب ،و بازمنايــي زندگــي اجتامعــي در آثــار اديب معــارصان و گذشــتگان از
عرصههايــي اســت كــه جامعهشــنايس محتواهــا يــا اجتامعيــات در ادبیــات فــاريس ،عهــدهدار آن اســت.
هرچنــد ايــن تحقيقــات ارزشــمند اســت ،ويل بــا جامعهشــنايس اديب متفــاوت اســت؛ زي ـرا تنهــا اســتخراج
محتواهــاي اجتامعــي يــا درومنایههــاي مشــخص از آثــار اديب ،تــا زمــاين كــه نظري ـهاي در بــاب ارتبــاط جامعــه
و ادبيــات و ســاختارهاي اجتامعــي و ادبــی از آن حاصــل نشــود ،روشــنگر امــر جامعهشــناختي پيچيــدهاي در
بــاب ادبيــات و جامعــه منیتوانــد باشــد .جامعهشــنايس محتواهــا ،در حقيقــت ،اثــر اديب را بــه عنــوان ســندي
اجتامعــي بررســی میکنــد .در ايــن حالــت هــر چــه ســاختار اثــر ادبــی ،ســاده و وجــه اجتامعــي آن ،آشــكارتر
باشــد ،حصــول نتيجــة جامعهشــناختي از آن ،رسيعتــر ميــر اســت .بــه همــن دليــل وجــه زيباییشــناختي
اثــر هــري در ايــن رويكــرد معمــوالً مــورد غفلــت واقــع میشــود و ايــن ،نقــص ايــن روش محســوب میگــردد؛
حــال آن کــه در دســتۀ ســوم از پژوهشهــای جامعهشناســی ادبیــات کــه تحــت عنــوان جامعهشناســی ادبــی
ـي دوران نــگارش
از آن ســخن خواهیــم گفــت « ،پيــش از جس ـتوجوي پيوندهــاي اثــر اديب و طبقــات اجتامعـ ِ
آن ،بايــد خــو ِد اثــر و معنــاي دروين و ويــژهاش را دريافــت و دربــارة آن ،در مقــام جهــاين مشــخص از اف ـراد و
ـياي آفريــدة نويســندهاي كــه از رهگــذر اثــر ،بــا مــا ســخن میگويــد ،بــه ارزيــايب زيبايیشــناختي پرداخــت»
اشـ ِ
(گلدمــن ،١٣٧٦ ،ص.)٢٥٣
ج -دستۀ سوم :جامعهشناسی ادبی به مثابۀ برررسی ساختار اثر ادبی
جامعهشــنايس اديب ،علمــي اســت كــه جــورج لــوكاچ ( ،)١٩٧١-١٨٨٥فيلســوف و منتقــد مجارســتاين در اوايــل
قــرن بيســتم ،آن را بنيــان گذاشــت و پــس از او لوســن گلدمــن( ،)١٩٧٠-١٩١٣دانشــمند رومانيايي ســاكن فرانســه،
آن را بســط و گســرش داد .اريــش کوهلــر در مقــام مقايســة ايــن نــوع نگــرش بــه پژوهــش جامعهشــناختی ،بــا
روشهایــی کــه در دو دســتۀ قبلــی بررســی شــد ،میگويــد« :جامعهشناســی ادبــی را بايــد از جامعهشــنايس
شــنايس ادبيــات اساســاً بــه بــرريس تجــريب گرايــش دارد و از رشــتههاي فرعــي
ادبيــات متاميــز كــرد .جامعه
ِ
جامعهشــنايس اســت و روشهــاي آن را بــه كار میگــرد .در مقابــل ،جامعهشــنايس اديب رويش اســت مربــوط
بــه علــم ادبيــات و مــا آن را علــم تاريخــی -جامعهشــناختي ادبيــات تعريــف میکنیــم .بنانــگارة اســايس ايــن
علــم آن اســت كــه هــر جامعهشــنايس اديب بايــد بــه طــور تاريخــي عمـل کنــد و هــر تاريــخ ادبيــات نيــز بــه طــور
جامعهشــناختي»(كوهلر ،١٣٧٧ ،ص.)236
جــورج لــوكاچ در ســال  ١٩١٠اولــن كتــاب خــود را تحــت عنــوان جــان و صــورت منتــر كــرد .ایــن کتــاب
حــاوي مقاالتــی اســت دربــارة شــاعران و نويســندگان بــزرگ اروپايــی کــه در آن ،لــوكاچ از ديــدی هستیشناســانه،
رابطــة جــان هرنمنــد را بــا ســاختار و صــورت اثــر هــریاي كــه خلــق میکنــد ،بررســی کردهاســت .کانــون
مرکــزی تفکــر حاکــم بــر ایــن کتــاب ،نگــرش تراژيــك بــه جهــان و تأكيــد بــر تنهايــي انســان در عرصــة گيتــي
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اســت .لــوکاچ در ایــن کتــاب ،جنــگ بنيامللــل اول را بــه نوعــي شــهودي و مبهــم پيشگويــی کــرده و راه
رســتگاري از ايــن بح ـران را در پناهبــردن بــه هــر نــاب نشــان دادهبــود.
لحــن ایــن کتــاب علیرغــم نقادیهــاي دقيــق نويســندهاش ،لحنــي پرشــور ،عاطفــي و شــوقانگيز اســت .از
نــام كتــاب يعنــي ،جــان و صــورت ،اهميــت ســاختار و صــورت اثــر هــري آشــكار میشــود .لــوكاچ معتقــد اســت
علــم بــا محتواهــاي خــود بــر مــا اثــر مــي گــذارد ،هــر بــا صورتهــاي خــود؛ علــم امــور ماوقــع و مناســبات بــن
امــور ماوقــع را عرضــه میکنــد ،امــا هــر جانهــا و رسنوش ـتها را»(لــوكاچ ،١٣٨8 ،ص .)١٢بديــن ترتيــب هــر
جــاين ،جهــاين ويــژة خويــش را میآفرينــد و شــيوههاي متفــاوت زندگــي ،شــيوههاي هــري مخصــوص خــود را
خلــق میکننــد« :شــیوۀ زندگــی بورژوایــی کــه قوارهکــردن جریــان زندگــی اســت بــا معیــاری کــه دقیقــا و رصفــا
بورژوایــی باشــد ،فقــط شــیوهای ب ـرای تقــرب بــه چنیــن کاملــی [کــال طبیعــی] اســت؛ صورتــی از ریاضــت
اســت؛ نفــی متامــی درخش ـشهای زندگــی اســت ،بــه طــوری کــه متامــی درخش ـشها ،متامــی شــکوه و جــال،
شــاید بــه جایــی دیگــر انتقــال یابــد :بــه درون اثــر هرنی»(هــان ،ص .)٩2ايــن ســخنان لــوكاچ بــه مثابــه تفســر
و توضيحــي اســت بــر ســخن معــروف هــگل دربــارة رمــان كــه آن را «حامســة مــدرن بورژوايــي» میدانســت و
معتقــد بــود رمــان «كشــمكش ميــان شــعر قلــب و نــر مناســبات اجتامعــي اســت»(لوكاچ ،١٣٧٧ ،ص.)350-٣٤٩
پيداســت كــه لــوكاچ در صــدد ايجــاد رابطــه و پيونــدي ديالكتيــي ميــان ســاختار اثــر هــري و ســاختار ذهنــی
خالــق آن اثــر بودهاســت .ايــن نظريــه در جــان و صــورت بــه صــوريت مبهــم عرضــه شــدهبود ،امــا لــوكاچ در
كتــاب مهــم و مانــدگار خــود نظريــة رمــان بــه ايــن انديش ـهها نظــم ويــژهاي بخشــيد .لــوكاچ ،نظریــۀ رمــان را
در گرماگــرم جنــگ جهــاين اول در ســالهاي  ١٩١٥ -١٩١٤نوشــت و در ســال  ١٩٢٠در برلــن منتــر كــرد .لــوكاچ
در ايــن كتــاب بــه مقايســة ميــان حامســه و رمــان میپــردازد و حامســه را متعلــق بــه دوراين میدانــد كــه ميــان
قهرمــان و جهــان هيــچ جدايــي و انــكاري نيســت .امــا رمــان مبتنــي بــر جدايــي جاودانــة جــان قهرمــان و جهــان
واقعيــت اســت .ايــن قهرمــان بــه دنبــال ارزشهــاي اصيــي اســت كــه در زندگــي واقعــي ،جايــي ب ـراي ايــن
ارزشهــاي مطلــق نيست(عســگری حســنکلو ،1385،ص.)83
لــوكاچ مفهومــي را در ايــن كتــاب بــه كار میبــرد 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 كردهاســت
و رمــان ،حامســة عــري اســت كــه كليــت زندگــي محســوس نيســت؛ ويل ايــن عــر ،هنــوز هــم بــه كليــت متايــل
دارد .رمــان در تــاش بـراي پديــد آوردن كليتــي از زندگــي اســت كــه اكنــون پنهــان اســت .لــوكاچ بــه تبعيــت از
هــگل میگويــد كــه قهرمــان حامســه ،اجتــاع اســت و در اينجــا اجتــاع ،کليتــی انــداموار (ارگانیــک) اســت،
در حــايل كــه قهرمــانِ رمــان ،فــرد اســت؛ فــردي كــه خاســتگاه او بيگانگــي انســان مــدرن بــا جهــان بــرون اســت
(پاركينســون ،١٣٧٥ ،ص .)229-٢٢٨
لــوكاچ در زمــاين كــه جــان و صــورت را مینوشــت 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
طبقــايت ،آشــكارا تحــت تأثــر انديشــههاي كارل ماركــس بــود (عســگری حســنکلو،1387،ص .)72ایــن كتــاب
نخســتني بــار در ســال  ١٩٢٣منتــر شــد .در نوامــر  ١٩١٨لــوكاچ بــه حــزب كمونيســت مجارســتان پيوســتهبود.
بنابرايــن بایــد لــوكاچ را در ایــن دوره از زندگـیاش ،ماركسيســت بدانيــم و او خــود نيــز ســر تحــول دورة جوايناش
را در زندگینامــة خــود« ،را ِه مــن بــه ســوي ماركــس» ناميدهاســت (لــوكاچ ،١٣٧٨ ،ص .)41تأثــر ماركــس بــر
لــوكاچ از ديدگاههــاي متفــاويت قابــل بــرريس اســت .مهمتريــن مفهومــي كــه لــوكاچ از ماركــس گرفتــه و آن را
در ایــن کتــاب پروراندهاســت ،مفهــوم يشءوارگــي اســت« .ايــن مفهــوم توصيفکننــدة برخــي خصايــص نوعــي
و عــام جامعــة رسماي ـهداري ،همچــون عقالنیشــدن كار و تقســيم آن ،بوروكراتيــزه شــدن ،جانشــيني مناسـ ِ
ـبات
بيگانهگشــته و بــه لحــاظ فنــي ،عقــاين بــا مناســبات طبيعــي و ســنتي در زندگــي اجتامعــي اســت» (فنيبــرگ،
 ،١٣٧٥ص  .)٣٨٥در همیــن جامعــه اســت كــه كاال بــه مثابــه «بُــت» تلقــي میشــود؛ بتــی کــه انســان بـراي 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 میشــود« .جدایــی نــروي كار از شــخصيت كارگــر و تبديــل آن بــه يشء و چيــزي كــه كارگــر آن
را در بــازار میفروشــد» (لــوكاچ ،پيشــن ،ص .)٢٣٥محصــول رسمایهســاالري اســت .بدينســان لــوكاچ يــي ديگــر
از علــل انــزواي شــخصيت رمــان در جامعــة ديوانســاالري و رسمای ـهداري مــدرن را ترشيــح میکنــد ،انزوايــي
كــه پايــانناپذيــر اســت.
كتــاب تاريــخ و آگاهــي طبقــايت ،كتــايب تعيــن كننــده ب ـراي جامعهشــنايس ادبيــات و فرهنــگ اســت .در
ايــن كتــاب اهميــت نظريــات لــوكاچ در آن اســت كــه «ســاختارهاي ذهنــي بــه ويــژه ســاختارهاي اديب را پيونــد
میدهــد بــه ســاختارهاي اجتامعــي» (پوينــده ،١٣٧٨ ،ص .)١٠٠ايــن دســتاورد مهــم لــوكاچ اســت كــه لوســن
گلدمــن بــا اخــذ آن بــه نظريــة جامعهشــنايس رمــان ،وجــه علمــي و اثبــايت بخشــيد.
گلدمــن نظريــات لــوكاچ را بازخــواين كــرد و بــر مبنــای آنهــا ،نظري ـهاي در جامعهشــنايس اديب آفريــد كــه
امــروزه مســر اصــي پژوهشهــاي جامعهشــنايس در حــوزة ادبيــات ،بــه خصــوص رمــان را مشــخص میکنــد.
مســائيل كــه در ســه كتــاب پيشگفتــة لــوكاچ يعنــي جــان و صــورت ،نظريــة رمــان و تاريــخ و آگاهــي طبقــايت
عرضــه شــدهبودند ،از ابهامــي كــه در آثــار لــوكاچ داشــتند ،خــارج میشــوند و در آثــار و انديش ـههاي گلدمــن
جلــوهاي علمــي و آشــكار مییابنــد؛ مفاهيمــي نظــر کليــت ،گسســت ميــان قهرمــان رمــان و جهــان ،يشءوارگــي،
انســان مســألهدار ،رابطــة جامعــة رسمايـهداري و مــرفزده بــا نــوع اد ِيب رمــان ،از مهمتريــن مفاهيمــي هســتند
كــه گلدمــن دربــارة آنهــا انديشــيده و نظريــات جامعــي نيــز ارائــه دادهاست(عســگری حســنکلو ،1385 ،ص.)85
مهمتريــن نوشــتهها و تحقيقــات لوســن گلدمــن دربــارة رابطــة بــن آفرينــش فرهنگــی و زندگــي اجتامعــي
اســت .او اثــر اديب را نــه بــه ماننــد بســياري از جامعهشناســان آينــة اجتــاع میدانــد كــه حقايــق در آن آشــكارا
منعكــس میشــوند و نــه بــه ماننــد منتقــداين میانديشــد كــه جهــان تخيــي و پــر رمــز و راز اثــر هــري را فراتــر
از دســرس نقــد -اعــم از اديب و جامعهشــناختی -میداننــد .هــدف نهايــي گلدمــن يافــن پيونــدي اســت كــه
ميــان ســاختار محيــط اجتامعــي و گروههــا و تفكـرات موجــود در آن بــا ســاختار فــرم اديب وجــود دارد.
رشح مفصلتــر نظریــه و روش گلدمــن ،در مبحــث نقــد اجتامعــی رمــان ،ارائــه شدهاســت .در اینجــا بــه
عنــوان ســخن پایانــی بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه روش نقــد در ایــن رســاله ،اگرچــه تلفیقــی از هرســه
روش پژوهشــی فــوق اســت؛ امــا مبنــا و پایــگاه نظــری ایــن رســاله در روش ســوم یعنــی روش پژوهشــی لوســین
گلدمــن ،ق ـرار دارد.

 2-3نقد اجتامعی رمان
گلدمــن مفاهیــم مهــم طــرح شــده بــه وســیله لــوکاچ را کــه بــه صــورت مبهــم در آثــار او بیــان شــدهبود ،بــه
صــورت فرضیههایــی قابــل تعمیــم بـرای بررســی آثــار ادبــی درآورد و بـرای تبییــن آنهــا از ســاختگرایی تکوینــی
نیــز مــدد گرفــت .بــه نظــر گلدمــن ،مهمتریــن چیــزی کــه جامعهشناســی ادبــی بایــد بــدان بپــردازد« ،رابطــه
میــان فــرم رمــان و ســاختار محیــط اجتامعــی» اســت .وی میگویــد« :بــه نظــر مــا فــرم رمانــی ،در واقــع برگــردان
زندگــی روزمــره در عرصــه ادبــی اســت؛ برگــردان زندگــی روزمــره در جامعــه فردگرایــی کــه زادۀ تولیــد بـرای بــازار
اســت .میــان فــرم ادبــی رمــان و رابطــه روزمــرۀ انســانها بــا کاالهــا و انســانهای دیگــر ،در جامعـهای کــه بـرای
بــازار تولیــد میکنــد ،همخوانــی دقیــق وجــود دارد» (گلدمــن ،1371 ،ص.)29
گلدمــن ،ضمــن ترشیــح نظریــۀ لــوکاچ ،دو عنــر اساســی آن را خاطرنشــان میکنــد و در مــورد عنــر نخســت
میگویــد :تنهــا نظریــه شــیءوارگی ،درک انســجام متامــی مطالــب مارکــس دربــارۀ مناســبات میــان روبنــا و زیربنــا
را امکانپذیــر میســازد .عنــر دوم در شــیءوارگی ،جایگزینــی امــر کیفــی بــا امــر کمــی ،امــر انضاممــی بــا امــر
انتزاعــی اســت .چــون محــدوده خصوصــی ،کمــر از شــئ وارگــی تاثیــر میپذیــرد ،نوعــی دوگانگــی روانــی -کــه
یکــی از ســاختارهای بنیادیــن انســان در جامعــه رسمایــهداری ناشــی میشــود -در وجــود هرکــس ایجــاد میگــردد.
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گلدمــن رسانجــام بــه نکتــهای اشــاره میکنــد کــه دســتاورد خــود اوســت :او بیــان عالــی شــئ وارگــی در جهــان
تولیــد رسمایــهداری را در رمــان مییابــد؛ در ایــن کــه رمــان محکــوم بــه ایــن شکســت اســت کــه در عیــن حــال ،هــم
«زندگینامــه فــردی» و هــم «وقایعنامــه اجتامعــی» باشــد(البیکا ،1377 ،ص .)296-291
گلدمــن از دو نــوع رابطــه تولیــد و مــرف ســخن میگویــد -1 :طبیعــی و ســامل کــه در ایــن حالــت رابطــۀ
انســان و کاال کامــا آگاهانــه و متناســب بــا نیــاز اســت و ارزش کاال و ارزش مــرف ،متــوازن اســت -2 .تولیــد
ب ـرای بــازار کــه در ایــن حالــت نیــاز مرصفکننــده اهمیــت نــدارد بلکــه کاال و تولیــد اصــل اســت .در نتیجــه
برقـراری ایــن نــوع رابطــه ،ارزش کاال و ارزشهــای کمــی اصالــت پیــدا میکننــد و ارزشهــای کیفــی بــه حاشــیه
میرونــد؛ هامننــد بــه حاشــیهرفنت ارزشهــای راســتین در جهــان رمــان .افــرادی (آفرینشگــران) کــه در ایــن
جامعــه بــه ارزشهــای کیفــی میگراینــد ،در حاشــیۀ جامعــه قــرار میگیرنــد و مســألهدار یــا پروبلامتیــک
میشــوند.
بــه نظــر گلدمــن ،صــورت پیچیــدهای کــه رمــان ارائــه میدهــد ،هــان صورتــی اســت کــه انســانها هــر
روز در چارچــوب آن زندگــی میکننــد ،انســانهایی کــه مجبورنــد هــر کیفیتــی را بــه شــیوهای تباهشــده بــر اثــر
دخالــت کمیــت ،جســتجو کننــد.
گلدمــن ،در کتــاب جامعــه شناســی ادبیات(دفــاع از جامعهشناســی رمــان) ،طــی بررســی آثــار آنــدره مالــرو،
فرضیــهای بــرای تحــول رمــان پیشــنهاد میکنــد کــه بنابــر آن ،امــکان بررســی تحــول رمــان را در رابطــه بــا
دورههــای تحــول رسنوشــت فــرد در جامعــه رسمایـهداری و بــا اســتفاده از مفهــوم شــیءوارگی ،فراهــم میســازد.
بــه نظــر وی تطابــق س ـهمرحله از تحــول جامعــه رسمای ـهداری بــا ســه نــوع رمــان ،بدیــن صــورت اســت:
مرحلــه اول :رسمایــهداری آزاد و لیــرال کــه بــا خیــزش فردگرایــی همــراه و مبتنــی بــر آزادی عمــل فــرد
و ابتــکار فــردی مشــخص میشــود .ایــن دورره ،دوران رواج رمــان فــرد مســألهدار مثــل رمانهــای فلوبــر،
اســتاندال ،گوتــه و بالــزاک اســت.
مرحلــه دوم :دوره پیدایــش رسمایـهداری 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 مســألهدار در
رمانهــای جویــس ،موزیــل ،پروســت،کافکا ،ســارتر ،مالــرو ،کامــو و ناتالــی ســاروت.
مرحلــه ســوم :مرحلــه تکامــل نظامهــای دخالــت دولتــی و ســاختکارهای تنظیــم خــودکار کــه هــر نــوع
ابتــکار فــردی یــا گروهــی را حــذف میکنــد .ایــن دوره بــا محــو قهرمــان در رمــان نــو فرانســه مثــل آثــار رب
گریــه مشــخص میشــود (و.زیــا ،1376 ،ص.)129
بدیــن ترتیــب ،ایــن دو ســاختار یعنــی ســاختار یــک نــوع رمانــی مهــم و ســاختار مبادلــه در جامعــه
رسمایـهداری ،کامــا همخــوان میمناینــد؛ بــه حــدی کــه میتــوان از ســاختار یگانــه و واحــدی کــه در دو عرصــۀ
متفــاوت آشــکار میگــردد ســخن راند(گلدمــن ،1371،ص .)27
برخــی اصطالحــات و مفاهیــم خــاص نقــد اجتامعــی در روش پژوهشــی گلدمــن کــه وی خــود ،آنهــا را
برســاخته یــا از لــوکاچ ،وام گرفتــه و بــا تفســیری دقیقتــر بــه کار بردهاســت ،بــه رشح زیــر اســت:
گسســت قهرمــان رمــان و جهــان :لــوکاچ حامســه و رمــان را مقایســه میکنــد .بــه نظــر او حامســه متعلــق
بــه دوران طفولیــت بــر اســت ،زمانــی کــه فاصلــه میــان انســان و جهــان هیــچ بودهاســت؛ امــا روح رمــان ،بلــوغ
مردانــه ،و مصالــح آن ،گســیختگی و جدایــی میــان «درونبــود» و «ماج ـرا» اســت .متــام خصوصیــات رمــان از
همیــن گسســتگی تراژیــک میــان بــر و جهــان رسچشــمه میگیــرد .بــه نظــر لــوکاچ ،زندگــی مــدرن ،همزمــان بــا
بســط و گســرش جهــان ،شــکاف و فاصلـهای عمیــق میــان نفــس آدمــی و جهــان بــه وجــود آوردهاســت و رمــان،
شــکلی ادبــی اســت کــه بیانگــر ایــن «بیخامنانــی اســتعالیی بــر» اســت.
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انســان مســألهدار :دنیــای رمــان ،عرصــه انسانها(شــخصیتها)ی مســألهداری اســت کــه در جهانــی مبتنــی
بــر ارزشهــای ک ّمــی و مــادّی بــه جســتجوی ارزشهــای کیفــی نظیــر عشــق ،آزادی و عدالــت بــر میآینــد و
چــون یافــن ایــن ارزشهــا در جامعــۀ مــدرن ناممکــن اســت ،جســتجوی قهرمــان بــه تباهــی میانجامــد .ادبیــات
و هــر ،بنــا بــه توصیــف لــوکاچ ،تــاش انســان بـرای انعــکاس دادن روح غیــر عقالنــی او در قلمــرو واقعیتــی اســت
کــه بــا او یـکرسه بیگانــه و معانــد اســت.
توصیــف رمــان :رمــان ،رسگذشــت جســتجوی ارزشهــای راســتین بــه شــیوهای تبــاه ،در جامعــهای تبــاه
اســت.
شــیءوارگی :جامعــه رسمایـهداری ،مبتنــی بــر تولیــد کاال بـرای بــازار و تحــت حاکمیــت ارزشهــای کمــی و
مبادل ـهای و درحقیقــت «جهــان اشــیاء» اســت کــه در آن همهچیــز حتــی انســان و ارزشهــای انســانی تبدیــل
بــه کاال و شــیء ب ـرای مبادلــه میشــوند.
آفرینــش جمعــی :فاعــل آفرینشهــای فرهنگــی و هــری ،نــه یــک فــرد؛ بلکــه جهانبینــی یــا جهاننگــری
یــک جمــع اســت کــه بــه دســت یــک فــرد ،انســجام مییابــد و بــه شــکل اثــری هــری عرضــه میشــود .گلدمــن،
نویســنده را مناینــدۀ طبقــۀ اجتامعــیای میدانــد کــه بــه آن گرایــش دارد و اثــری کــه نویســنده میآفرینــد،
بازتــاب جهانبینــی آن طبقــۀ خــاص اســت.
طبقــۀ اجتامعــی در نظــر گلدمــن بــا ســه عامــل تعریــف میشــود -1 :نقــش در تولیــد -2 ،مناســبات
بــا دیگــر طبقــات  -3جهاننگــری .عامــل ســوم ،تابعــی از عامــل اول اســت(لووی ،1376 ،ص .)42هــر طبقــۀ
اجتامعــی نســبت بــه جایــگاه و مســائل فکــری خویــش ،کموبیــش ،آگاهــی دارد کــه گلدمــن آن را آگاهــی ممکــن
مینامــد .البتــه آگاهــی جمعــی بیــرون از آگاهیهــای فــردی وجــود نــدارد و نویســنده در آفرینــش فرهنگــی
کــه بــه ظاهــر فــردی میمنایــد ،در واقــع ،تابــع نیــات طبقــه اجتامعــی خویــش اســت .او واقعیتــی انتزاعــی را کــه
ریشــه در خــارج نــدارد خلــق منیکنــد بلکــه واقعیتــی تخیلــی را میآفرینــد کــه نســبتی مســتقیم بــا واقعیــت
اجتامعــی دارد .ایــن واقعیــت اجتامعــی عرصـهای اســت کــه نویســنده در پیرامــون آن زندگــی میکنــد .گلدمــن
میگویــد تنهــا فــرم هــری رمــان اســت کــه ایــن واقعیــت رصیــح اجتامعــی را تبدیــل بــه امــری زیباییشــناختی
میکند(عســگری حســنکلو ،1387 ،ص.)90
ســاختار معنــادار :ایــن اصطــاح عــاوه بــر اینکــه بــر وحــدت اج ـزا در یــک اثــر ادبــی تأکیــد میکنــد و
رابطــۀ متقابــل میــان اج ـزا و کل اثــر را نشــان میدهــد ،بــه معنــای ســاختار درونــی اثــر در نحــوۀ بازتابانــدن
جهانبینــی مســترت در آن نیــز هســت؛ یعنــی جهــان نگــری فــان طبقــه یــا گــروه اجتامعــی چگونــه در اثــر ادبــی
تبدیــل بــه عنــر ســازنده جهــان تخیلــی مــن شدهاســت .تأکیــد گلدمــن بــر ایــن اصطــاح ،بیانگــر ایــن امــر
اســت کــه وی ،کشــف معنــای اصلــی اثــر را کــه مرتبــط بــا جهانبینــی یــک طبقــۀ اجتامعــی اســت ،مرحل ـهای
مقــدم بــر تبییــن و توضیــح جنبههــای زیباییشــناختی اثــر ادبــی میدانــد.

 2-4جایگاه فرد و جامعه در رمان
شــايد اساس ـیترين عنــر در ميــان عنــارص رمــان ،شــخصيت باشــد .میریــام آلــوت ،بــه نقــل از ويرجينيــا
وولــف ،دربــارۀ اهميــت شــخصيت در رمــان میگويــد مــن معتقــدم رس و کار همــة رمانهــا فقــط بــا شــخصيت
اســت و فقــط بـراي طــرح و ترســيم شــخصيت اســت كــه قالــب داســتان را طــرح افكندهانــد و پــرورش دادهانــد»
(آلــوت ،1380 ،ص .)503ژان پــل ســارتر نيــز معتقــد اســت انديشــه و نظری ـهاي در رمــان وجــود نــدارد مگــر
اينكــه از طريــق روابــط شــخصیتها بــا يكديگــر بيــان شدهباشد»(ســارتر ،1370،ص.)91
از ديــدگاه جامعهشــنايس رمــان ،شــخصيت ،در مجموعــة بــزرگ و كليــت وســيعي قــرار ميگــرد كــه
ميتوانيــم 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 ،رابطـهاي متقابــل برقـرار میســازد .از نظــر برخــي محققــان نظــر جــورج
| | 37

لــوكاچ ،شــخصيت ،ماننــد متامــي جهــان رمــان ،در تســلط نويســنده اســت و از خويــش هيــچ توانايـیای در صحنــة
رمــان منیتوانــد نشــان دهــد مگــر بــا ارادة نويســنده.
گلدمــن در شــخصيت رمــان ،مناينــدة گــروه يــا طبقــة اجتامعــي بــودن را میبينــد و باختــن ،بــا اندیشـهای
کامــا مخالــف بــا گلدمــن ،بـراي شــخصيت رمــان ،اســتقالل و فعاليــت آزادانــه قائــل ميشــود و تســلط نويســنده
بــر شــخصيت را باعــث محدودشــدن عرصــة مكاملــه در رمــان ميشــارد .آنچــه در همــة ايــن رويكردهــای گاه
متضــاد و مخالــف یکدیگــر بــه وضــوح عيــان اســت ،اهميتــي اســت كــه شــخصيت و شــخصيتپردازي در نقــد
جامعهشــناختي رمــان دارد.
لــوكاچ بــا پــروي از هــگل رمــان را حامســة عــر جديــد دانستهاســت .بزرگرتيــن تفــاوت حامســة كالســيك
و رمــان ،در برخــورد ايــن دو نــوع اديب بــا قهرمــان مشــخص ميشــود .در حامســه ،رسنوشــت جامعــه مــورد نظــر
اســت و رسنوشــت انســان – قهرمــان بــا آن همخــوان و واحــد اســت .امــا در رمــان ،ميــان قهرمــان و جهــان،
«گسســت رفــع نشــدين» وجــود دارد .قهرمــان حــايس ،در رمــان ،حقيقت ـاً بــه شــخصيت تبديــل ميشــود و در
عــن حــال اهميــت بســياري بــه دســت مـيآورد؛ تــا حــدي كــه ميتــوان گفــت در ســاختار رمــان ،نقــش مركــزي
ايفــا ميكنــد« .رمــان ماجـراي درونبــود را ميگويــد؛ مضمــون رمــان ،داســتان جــاين اســت كــه مـيرود تــا خــود
را بيابــد ،ماجرايــي را ميجويــد 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،ص .)٨٢فــرد در رمــان بــه جســتجوي كليــت پنهــان
زندگــی م ـيرود ،هــان كليتــي كــه در حامســه ،دنيــا را در بــر ميگرفــت و در دنيــاي تباهشــدة رمــان ،يافتنــي
نيســت .قهرمــان رمــان ،فــردي مســألهدار اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه اهــداف و ارزشــهاي او از دنيــاي پريامــون ،جــدا
گشــته و غــر واقعــي شدهاســت .در ايــن نظريــة لــوكاچ ،فرديــت قهرمــان ،بــا متــام جهــان رمــان ،مرتبــط اســت و
حتــي ميتــوان گفــت كــه فــرد و جســتجوي او ،بــه ســاختار انتزاعــي رمــان وحــدت ميبخشــد و درگــري تراژيــك
فــرد بــا جامعــه ،تبديــل بــه ســوژة اصــي رمــان ميشــود .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 ،اف ـراد و رسنوشــتها ،منايانگــر نــرد 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 حــايس در حامســه
ميشــود .بديــن ترتيــب مســائل طبقــات اجتامعــي در عرصــة رمــان در شــكل رسگذشــت يــك فــرد از فــان طبقــة
اجتامعــي بيــان ميشــود.
ميشــل زرافــا نيــز معتقــد اســت« :در عــن حــال كــه در دنيــاي واقعــي ،فــرد محصــول نهايــي جامعــه اســت،
ظاهـ ًرا در داســتان ،فــرد آينــة متــام منــاي جامعــه اســت» (زرافــا ،١٣٦٨ ،ص ٥١و  .)٥٢او همچنــن معتقــد اســت
كــه شــخصيت رمــان هميشــه معــرف طبق ـهاي از جامعــه اســت و تفــاوت آن بــا قهرمــان افســانههاي كهــن،
در همــن امــر نهفتــه اســت« :قهرمــان افســانهاي بــه هيــچ وجــه معــرف چيــزي نبــود ،بلكــه بــدل ،مضاعــف و
جانشــن يــك نظــام جادويــي يــا مذهبــي بودهاســت»(هامن ،ص .)١٤٥
در مقابــل نظریههــای فــوق دربــارة شــخصیت رمانــی ،کســانی ق ـرار دارنــد کــه معتقدنــد پــروان نظريــة
شــخصيت بــه عنــوان مناينــدة طبقــة اجتامعــي بــه بعــي از ويژگيهــاي اســايس رمــان كمتوجهــي ميكننــد.
ســاخت برخــی رمانهــا بــه گونـهاي اســت كــه افـراد ،بــدون توجــه بــه پايــگاه اجتامعــي بتواننــد بــا هــم آشــنا
شــوند و بــر همديگــر تاثــر بگذارنــد؛ ايــن برخوردهــا باعــث وســعت يافــن تجربيــات شــخصيتها ميشــود
و بــه همــن دليــل نويســنده آنهــا را فراتــر از مناينــدة يــك قــر يــا طبقــة اجتامعــي خــاص و بیشــر مناینــدة
نــوع انســان در موقعیتــی خــاص ،نشــان ميدهــد .افـراد در جامعــة رمــان بــه رسعــت در حــال تغيــر و تكامــل
هســتند و بــه همــن دليــل منيتواننــد بــا منايندگــي از يــك طبقــة اجتامعــي ،تبديــل بــه شــخصيتهايي ايســتا
شــوند .تاريــخ تحــوالت جایــگاه و اهمیــت شــخصيت در رمــان ،ايــن مدعــا را تأييــد ميكنــد.
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در رمــان مــدرن اهميــت شــخصيت بــه قــدري پررنــگ ميشــود كــه طــرح ،در مقابــل آن بــه تدريــج كــم
اهميــت تــر ميشــود (ريكــور ،١٣٧٥ ،ص .)٤٢در رمان پســت مدرنيســتي از انســجام شــخصيت و شــخصيتپردازي
چنــدان نشــاين منيتــوان يافــت «شــخصيتهاي پســامدرن نوع ـاً گرفتــار عــدم انســجام انــد :خصائــل شــخصيتي
نــه تك ـرار ،بلكــه نقــض ميشــوند؛ نامهــاي خــاص ،اگــر كــه اص ـاً نــام خــايص در بــن باشــد ،كاربــرد مســتمري
ندارنــد؛ عالئــم مشــخصكنندة جنســيت بــه شــكيل مغشــوش درميآينــد و شــخصيت ظاه ـ ًرا جــاندار بــه يشء
يبجــان بــدل ميشــود»(داچريت ،١٣٨١ ،ص.)304-303
ناتــايل ســاروت معتقــد اســت كــه امــروزه شــخصيت در رمــان رو بــه نابــودي نهادهاســت« :امــروز مــوج
فزاينــدهاي از آثــار اديب مــا را در خــود فروگرفتهاســت كــه داعيــة رمــان بــودن دارنــد و در آنهــا موجــودي
يبحــد و مــرز ،تعريــف ناكــردين ،درنيافتنــي و ناديــدين ،يــك «مــن» يبنــام و نشــان كــه همــه چيــز هســت و
هيچچيــز نيســت و غالب ـاً تنهــا انعــكايس از خــود نويســنده اســت ،نقــش قهرمــان اصــي را غصــب كــرده و بــر
صــدر نشستهاســت .شــخصيتهايي كــه او را در ميــان گرفتهانــد از خــود موجوديتــي ندارنــد و تنهــا خيالهــا،
رؤياهــا ،كابوسهــا ،آرزوهــا ،بازتابهــا ،حالتهــا ،يــا تابعهايــي از ايــن مــن هم ـهكاره انــد» (ســاروت،١٣٦٤ ،
ص.)٦١
ب ـراي پايــان بخشــيدن بــه ســر بــرريس شــخصيت از رمانهــاي اوليــه تــا رمــان پســت مدرنيســتي يبجــا
نخواهــد بــود كــه ســخن آلــن رب گرييــه را دربــارة آينــدة رمــان بخوانيــم« .شــخصيتهاي رمــانِ آينــده نيــز بــه
گون ـهاي خواهندبــود كــه ميتــوان آنهــا را بــه شــكلهاي مختلفــي تفســر كــرد .بــه دليــل دلمشــغويلهاي ايــن
شــخصيتها ،از هــر نقطــه نظــري (مثـاً روانشــناختي ،روانپزشــكانه ،مذهبــي يــا ســيايس) ميتــوان آنهــا را مــورد
بــرريس قـرار داد ،ويل يباعتنايــي آنهــا بــه چنــن داللتهــاي بالقــوهاي ،خيــي زود معلــوم خواهــد شــد .برخــاف
قهرمــان ســنتي كــه بــا ايــن تفســرها دربــارة قصــد نويســنده ،دامئـاً فريــب مــي خــورد ،بــه دام ميافتــد و تبــاه
ميشــود ،مــدام بــه ناكجاآبــادي غــر مــادي و ناپايــدار احالــه ميشــود و همــواره دســرس ناپذيــر و مبهــم
ميمنايــد ،قهرمــان آينــده ،وجــودي محســوس خواهــد داشــت .ايــن قبيــل تفســرها ،در مقابــل وجــود انكارناپذيــر
شــخصيتهاي رمــان ،يب فايــده ،زائــد و حتــي نابرازنــده بــه نظــر خواهــد آمــد و بديــن ترتيــب ،در ناكجاآبــاد بــه
حــال خــود رهــا ميشــود» (روبگرییــه ،١٣٧٤ ،ص .)٢٠٩ -208
ميشــل بوتــور در مقالــة «فــرد و گــروه در رمــان» بــه بــرريس نحــوة برآمــدن و اســتقالل فــرد از جامعــة ارشا ِيف
قــرن هفدهــم ميپــردازد .او بــر ايــن عقيــده اســت كــه منيتــوان در مقابــل حامســه كــه بيــان رسگذشــت جمــع
و ماجراهــاي يــك گــروه اســت ،رمــان را رسگذشــت فــرد تصــور كــرد .از بال ـزاك بــه ايــن ســو ،رمــان همــواره در
برتريــن اشــكالش در پــي آن بودهاســت كــه بــه واســطة بيــان رسگذشـتهاي فــردي ،تكاپــوي كامــل يــك جامعــه
را روايــت كنــد و ايــن جامعــه ،فقــط از انســانها تشــكيل نشدهاســت ،بلكــه از متامــي فرآوردههــاي مــادي و
نيــز از مقــوالت فرهنگــي تشــكيل شدهاســت .بوتــور جامعــة ارشايف قــرون وســطي را جامع ـهاي ميدانــد كــه
در آن «فــرد» هيـچگاه منيتوانــد جــز از طريــق ارشافيــت خــود را مطــرح ســازد و چــون يــك فــرد ارشايف يفنفســه
مــورد اح ـرام ديگ ـران اســت ،هي ـچگاه ممكــن نيســت از جايــگاه رفيــع خــود تن ـ ّزل كنــد و گرفتــار فرامــويش و
گمنامــي شــود .قهرمــان رمــان كــي اســت كــه هرچنــد از طبقــة ارشاف نيســت؛ امــا بــه تدريــج بــه شــهرت و
معروفيــت دســت مييابــد و در كنــار قهرمــان ،نويســندگان نيــز بــه مقامــي دســت مييابنــد كــه پيــش از آن
هيــچگاه كــي جــز ارشاف از آن برخــوردار نبودهاســت .قهرمــان رمــان بديــن طريــق ســازمان جامعــة ارشايف
و نظــام اربــاب – رعيتــي را مــورد تهديــد ق ـرار میدهــد .بوتــور ضمــن بــرريس تاريــخ رمــان از دون كيشــوت
بــه بعــد ،دگرگــوين آگاهــي را نيــز منايــان میســازد ،آن دگرگــوين كــه فــرد و گــروه يــا جامعــه را همزمــان متأثــر
ميســازد « :فردگرايــي داســتاين ،امــري ظاهــري اســت و توصيــف ارتقــاء يــك فــرد ،يــي از موضوعــات عمــدة
رمــان كالســيك ،بــدون توصيــف همزمــان معــاري يــك گــروه اجتامعــي ،يــا بــه طــور دقيقتــر ،بــدون دگرگــون
ســاخنت منايــي كــه ايــن گــروه اجتامعــي از ســازماندهي خويــش ارائــه ميدهــد ،امــري كــه در مــدت كــم و
بيــش كوتــاه ،خــود ايــن ســاختار را دگرگــون میکنــد ،ممكــن نيســت .رمــان بيــان جامعـهاي اســت كــه تغيــر مــي
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كنــد؛ ديــري منیگــذرد كــه بيــان جامع ـهاي میشــود كــه آگاهــي دارد بــه اينكــه تغيــر ميكند»(بوتــور،١٣٧٩ ،
ص .)129-١٢٨چنــان كــه پيداســت ،ايــن ســخنان بوتــور ،بــه ســخنان باختــن دربــارة رمــان چندآوايــي نزديــك
اســت و بــا نظریههــای لــوکاچ و گلدمــن متفــاوت .جامع ـهاي كــه بوتــور آن را وصــف ميكنــد جامعــة ايســتاي
طبقــايت نيســت؛ زي ـرا در آن گفتگــو وجــود دارد .بوتــور میگويــد« :جامع ـهاي كــه مــن جــزو آنــم ،مجموع ـهاي
اســت از گفتگــو ،بديــن معنــي كــه هركــس ميتوانــد موفــق بــه گفــن چيزي(نــه هــر چيــزي) بــه هركــس ديگــر
شــود ،مجموعـهاي كــه بــه صــورت زيرمجموعههايــي تقســيم ميشــود و نظــم ميگــرد :مــن بــه يــك شــيوه بــا
متامــي اعضايــش ســخن منيگويــم ،كلــايت وجــود دارد كــه فــان يــا بهــان فــرد منيشناســد ،در منييابــد ،برخــي
كنايههــا ،ارجاعهــا ،و طننيهــا كــه جــز بــراي عــدهاي ،بــه ويــژه كســاين كــه هــان چيزهايــي را خواندهانــد
کــه مــن خوانــده ام ،كاربــرد ندارنــد .بديــن ترتيــب اســت كــه وجــود يــك رمــان ،خــود بــه خــود ،دســتهاي
از گفتگوهــاي ممكــن را تعيــن خواهــد كــرد» (هــان ،ص .)١٣٤تنهــا در جامعــة توتاليــر اســت كــه امــكان
گفتگــو از طريــق رمــان ،چنــدان ميــر منيشــود؛ چنــن جامعـهاي منيتوانــد وجــود هرنمنــد را تحمــل كنــد زيـرا
«تجزيــه و تحليــل مســائل از جانــب هرنمنــد محتمـاً بــه مــذاق حاكمــي كــه در صــدد اســت منطــق كليشـهاي
خــود را بــر جامعــه تحميــل كنــد ،خــوش نخواهــد آمــد .اگــر از نقطهنظــر جامعــة توتاليــر ،حقيقــت بــا منطــق
فرمايــي توفــر داشتهباشــد ،در ايــن صــورت بايــد حقيقــت و هرنمنــدي كــه بيانگــر حقيقــت اســت ،پاميــال
شــوند» (گريــس ،١٣٦٣ ،ص .)٩٠ميشــل بوتــور نيــز هنگامــي كــه از واقعگرايــي سوسياليســتي ســخن ميگويــد؛
رماننويــس ايــن مكتــب را فــردي گمشــده در تــودة مــردم بيگانــه كــه رهربانشــان بــه آنهــا بدگامننــد ،میدانــد:
«حتــي ايــن واقعيــت كــه او (رمــان نويــس) سانســور آنهــا [حكومــت] را ميپذيــرد نشــان ميدهــد كــه او بــه
اينجــا ،بــه جايــي ،آگاه اســت» (بوتــور ،پیشــین ،ص.)133

خالصه فصل دوم
فصــل دوم بــه بررســی تعاریــف و ویژگیهــای ژانــر رمــان و نظریههــای نقــد اجتامعــی رمــان اختصــاص
یافتهاســت .ژانــر رمــان همزمــان بــا تحــوالت فکــری رنســانس در اروپــا بــه وجــود آمــد و بــه همیــن دلیــل
مانیفســت دنیــای مــدرن نامیــده شدهاســت .بــه دلیــل نقشهــای 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
بــا توجــه بــه مبنــای نظــری تحقیــق و اهــداف آن ارائــه شــده ،تلفیقــی از تعاریــف پیشــین اســت :رمــان،
روایــت منثــور نســبتا بلنــد و خالقـهای اســت کــه بــه گونـهای تخیلــی ،امــا نزدیــک بــه واقعیــت ،بــه بازآفرینــی
زندگــی جامعــه و منایــش شــخصیتها میپــردازد و تعامــل و تأثیــر شــخصیتها بــر یکدیگــر و اجتــاع را بــه
واســطۀ کــردار ،گفتــار و اندیشــة آنــان منایــش میدهــد .بررســی ویژگیهــا و دســتهبندی انــواع رمــان ،از دیگــر
بخشهــای ایــن فصــل اســت .کــه مجموعــا ،بخــش اول فصــل را شــکل دادهاســت.
در بخــش دوم از فصــل دوم ،پیشــینه و نظریههــای جامعهشناســی ادبیــات و نقــد اجتامعــی رمــان بررســی
شدهاســت .تعامــل و ارتبــاط جامعــه و اثــر ادبــی از روزگاران قدیــم ،یکــی از مباحــث عمــده در علــوم انســانی
بودهاســت امــا اولیــن بحثهــای روشــمند و علمــی در ایــن مــورد در قــرن نوزدهــم در کارهــای مــادم دو
اســتال و هیپولیــت تــن مشــاهد میشــود .هیپولیــت تــن -کــه بنیانگــذار علــم جامعهشناســی ادبیــات خوانــده
میشــود -بــر تأثیــر ســه عامــل نــژاد ،محیــط و زمــان در آفرینــش ادبــی تأکیــد کردهاســت .در قــرن بیســتم
متفکرانــی چــون لــوکاچ و گلدمــن ،جامعهشناســی ادبیــات بــه مفهــوم امــروزی آن را پایهگــذاری کردنــد و بــه
آن عمــق و وســعت بخشــیدند.
گلدمــن ،پژوهشهــای جامعهشناســی ادبیــات را بــه ســه دســته تقســیم کــرده و کارهــای خــود را در دســتة
ســوم ،تحــت عنــوان «جامعهشناســی آفرینــش اثــر ادبــی» ق ـرار دادهاســت .از دیــدگاه وی ،اثــر ادبــی ،بیــش از
اینکــه آفریــدة شــخص نویســنده باشــد ،منایشــگر بینــش و جهاننگــری گروههــای اجتامعــی اســت کــه نویســنده
بــه آنهــا تعلــق دارد و نویســنده ،بــه ایــن بینــش ،وجــه هــری و خالقانــه میبخشــد.
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گلدمــن ،فــرم رمــان را برگــردان زندگــی روزمــره در عرصــه ادبــی میدانــد .رمــان ،عرصــه عمــل شــخصیتهای
مســألهدار اســت کــه رسنوشــتی تبــاه دارنــد .شــخصیتهای رمــان در جهــان خیالــی رمــان ،هامننــد نویســندة
رمــان در جامعــه واقعــی ،انســانهایی مســألهدار (پروبلامتیــک) هســتند کــه در جهــان تحــت حاکمیــت
ارزشهــای ک ّمــی ،بــه ارزشهــای کیفــی روی آورده و در نتیجــه بــه حاشــیه رانــده شــدهاند.
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فصل سوم

زمینههای پیدایش

و سیر تحول رمان در افغانستان
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مقدمه
افغانســتان یکــی از کشــورهای فارس ـیزبان اســت کــه مردمــان آن در تکویــن و گســرش و بالندگــی زبــان
فارســی دری در طــول تاریــخ ادبیــات فارســی نقشــی مهــم و تأثیــر گــذار داشــتهاند .شــاعران و نویســندگان بلــخ
و کابــل و غزنیــن و هـرات و قندهــار و بدخشــان ،همپــای شــاعران و دبیـران بخــارا و خجنــد و مــرو و نیشــابور و
طــوس و تربیــز و اصفهــان و شــیراز ،بـرای اعتــای ادب فارســی تــاش کــرده و آثــار گرانقــدری از خــود بــه یــادگار
نهادهانــد .بدیهــی اســت کــه در بررس ـیهای ادبــی دوران کالســیک ،متــام نقــاط نــام بــرده شــده ،در محــدودۀ
واحــدی -ایــران فرهنگــی -جــای میگرفتنــد و مفاخــری چــون ظهیــر فاریابــی و ســنایی و عطــار و حافــظ و
فردوســی و مولــوی ،همــه مربــوط بــه اقلیــم بــزرگ ســخن فارســی دانســته میشــدند .امــا در بررســیهای
مربــوط بــه ادبیــات فارســی دوره معــارص ،از آنجــا کــه حــوزه بررســی معمــوال بــه مرزهــای ایـران کنونــی محــدود
میشــده ،بررســی ادبیــات فارســی در افغانســتان مغفــول ماندهاســت .یکــی از انــواع مهــم و عمــدۀ ادبــی
دوران معــارص افغانســتان ،کــه کمــر از انــواع دیگــر ادبــی بــه آن توجــه شــده ،رمــان اســت .از انتشــار اولیــن
رمــان در افغانســتان -جهــاد اکــر( -)1300تقریب ـاً نــود ســال میگــذرد .از آن زمــان تاکنــون رمــان افغانســتان
تحــوالت زیــادی -در ســاختار و در محتــوا -از رس گذراندهاســت و بــه مــوازات افــت و خیزهــای جریــان کنــد و
بطئــی تجــدد و دگرگونــی اجتامعــی ،فـراز و فرودهایــی داشتهاســت و اکنــون تعــدادی از رمانهــای نویســندگان
افغانســتان بــه زبانهــای دیگــر ترجمــه شــده و برخــی از آنهــا جهانــی شــدهاند .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 ،آگاهیهایــی ارائــه شــود؛ بخصــوص بــه ایــن دلیــل کــه
تاکنــون منبــع مســتقلی در زمینــه ســیر پیدایــش و تحــول رمــان افغانســتان منتــر نشدهاســت.
درایــن فصــل ،پــس از بررســی زمینههــا و چگونگــی پیدایــش و رواج داســتان و رمــان جدیــد ،ســیر تحــول و
تطــور داســتان و رمــان فارســی افغانســتان ،در دورههــای مختلــف رماننویســی ایــن کشــور دنبــال شــده و آثــار
برجســتۀ هــر دوره ،معرفــی شــدهاند .آنــگاه رمــان اجتامعــی افغانســتان و ریش ـههای فرهنگــی و اجتامعــی-
سیاســی رواج آن بررســی شــده و در انتهــای فصــل ،پیشــینة نقــد نویســی بــر داســتان و رمــان در افغانســتان
بررســی شدهاســت.

 3-1زمینههای پیدایش رمان
در ایــن بخــش پــس از مــروری بــر پیشــینة ادبیــات داســتانی فارســی در افغانســتان ،علــل و زمینههــای
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 شدهاســت .احتــاال عوامــل پیــدا و پنهــان دیگــری نیــز در تحــوالت فکــری و ادبــی کــه
منتهــی بــه پیدایــش داســتان و رمــان جدیــد فارســی در افغانســتان شــد ،نقــش داشــتهاند کــه برخــی از آنهــا
تحــت عنــوان تحــوالت تاریخــی -اجتامعــی عــر محمدزاییهــا در ادامــه همیــن بخــش ،بررســی شــدهاند.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه تحــوالت شــگرف متدنــی کــه در قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم ،رسارس
منطقــه آســیای غربــی را در بــر گرفتهبــود ،جنبههــای مختلــف تفکــر و زندگــی در افغانســتان را تحــت تأثیــر
ق ـرار داد .ادبیــات بــه عنــوان یکــی از جنبههــای مهــم حیــات اجتامعــی نیــز در ایــن فراینــد دچــار تحــول شــد
کــه یکــی از محصــوالت ایــن تغییــر و تحــول ،پیدایــش انــواع جدیــد ادبــی ماننــد رمــان بودهاســت .تردیــدی
نیســت کــه قصهگویــی و قص هرسایــی ،ریشــه در ادبیــات کهــن فارســی دری دارد و مــردم افغانســتان نیــز ماننــد
دیگــر فارس ـیزبانان منطقــه ،بهرهمنــد از ســنتی غنــی در ایــن زمینــه هســتند و رمــان و داســتان جدیــد نیــز
حاصــل تعامــل ســنت قصهگویــی و روایتگــری ریشـهدار فارســی بــا قالبهــای ادبــی غربــی اســت .بــه همیــن
دلیــل ،بررســی زمینههــای پیدایــش رمــان و داســتان جدیــد در افغانســتان ،بایــد بــا مــروری بــر پیشــینة ادبیــات
داســتانی در ایــن رسزمیــن آغــاز شــود.
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 3-1-1پیشینه ادبیات داستانی در افغانستان
افســانه ،حکایــت و داســتان منظــوم و منثــور در افغانســتان نیــز ماننــد دیگــر حوزههــای زبــان فارســی دری،
ریشـهدار اســت(فخری ،1379 ،ص .)7اولیــن آثــار منثــور فارســی دری در قــرن چهــارم هجــری در ماوراءالنهــر و
خراســان و بــه همــت و حامیــت ام ـرای سلســلۀ ســامانی پدیــد آمدنــد .مقدمــۀ شــاهنامۀ ابومنصــوری ،نوشــته
شــده در  346ه.ق.؛ ترجمــه تاریــخ طــری ،اثــر مهــم محمــد بلعمی(آغــاز ترجمــه در 352ه.ق).؛ ترجمــه تفســیر
طــری ،نوشــته گروهــی از علــای ماوراءالنهــر در زمــان ســلطنت منصــور بــن نــوح ســامانی(حک365-350 :ه.ق).
؛ حدودالعــامل ،نوشــته شــده در حــدود  372ه.ق .در گوزگانان(واقــع در شــال افغانســتان کنونــی) و نیــز آثــار
ابواملؤیــد بلخــی -کــه اکنــون در دســت نیســت امــا در تاریــخ سیســتان و مجملالتواریــخ از آنهــا ســخن رفتــه
و فصولــی نیــز نقــل شدهاســت -از قدیمتریــن آثــار شــناخته شــدۀ زبــان فارســی دری هســتند؛ زبانــی کــه از
گذشــتة دور در ای ـران و افغانســتان و تاجیکســتان رایــج بودهاســت(کهدویی ،1384 ،ص 71و .)87-84
آثــار مذکــور ،اگرچــه بــا مقاصــد متفاوتــی نوشتهشــده و مربــوط بــه رشــتههای علمــی جداگانــه هســتند؛
امــا هرکــدام را کــه بنگریــم ،ر ّد پــای اســطوره و افســانهپردازی و قصهســازی و حکایتنویســی ،در آنهــا مشــهود
اســت .متایــل بــه قصهپــردازی و توانایــی در ایــن فــن ،بــه تدریــج کــه نــر فارســی تحــول پیــدا میکــرد و حــوزه
رواج و نفــوذ آن گســرش مییافــت ،در حــال پیرشفــت بــود بــه گون ـهای کــه در کتابهایــی همچــون تاریــخ
بیهقی-کــه در قــرن پنجــم هجــری در غزنیــن ،واقــع در افغانســتان کنونــی ،نوشتهشدهاســت -فرازهــای داســتانی
بســیار قــوی قابــل مشــاهده اســت .ایــن کتــاب ،در میــان خیــل آثــار منثــور ادبیــات قدیــم فارســی شــاید برتریــن
شــاهکار نــر باشــد .دربــاره ارزش ادبــی ایــن کتــاب ،از دیدگاههــای گوناگــون ،نوشــتهها و مقــاالت زیــادی
منتــر شدهاســت و بــر اســاس نظریههــای جدیــد روایتشــناختی ،وجــود «هــوش داســتانی» واال و قــوی
در نــزد بیهقــی را تبییــن و تحلیــل کــرده و وجــوه برتــری نــر تاریــخ بیهقــی را ،بــه نحــو ســامانمندتر ،آشــکار
کردهاند(هاشــمی ،1389 ،ص .)81قصــۀ حســنک وزیــر ،حکایــات مربــوط بــه رسگذشــت بونــر مشــکان و
رسگذشــت بوســهل زوزنــی ،بخشهایــی از اثــر بیهقــی هســتند کــه قــدرت داســتانپردازی بیهقــی در آنهــا منــود
و بــروز و ظهــور یافتهاســت.
از قــرن پنجــم بــه بعــد ،شــاهد آثــار داســتانی مســتقلی همچــون ترجمــه کلیلــه و دمنــه ،مرزبــان نامــه،
مقامــات حمیــدی و اســکندرنامه هســتیم .همچنیــن متــون فارســی عرفانــی نظیــر کش ـفاملحجوب هجویــری
غزنــوی را رسشــار از حکایتهــای نــاب و ســاختارهای داســتانی بســیار عالــی مییابیــم .قصهپــردازی و
حکایتنویســی ،در قرنهــای بعــد ،بــا آثــاری همچــون جوامعالحکایــات و لوامعالروایــات محمــد عوفــی بــه
راه خــود ادامــه داد و امــروز بــر هــر محقــق آشــنا بــا نــر کالســیک فارســی دری روشــن اســت کــه چــه ذخیــره
و میـراث عظیمــی در ایــن زمینــه بـرای فارسـیگویان جهــان در دســت اســت .از آنجــا کــه تفصیــل ایــن مطالــب
در کتابهــای تاریــخ ادبیــات موجــود اســت و هــدف اصلــی ایــن فصــل نیــز پرداخــن بــه نــر داســتانی معــارص
افغانســتان اســت؛ ســخن در بــاب پیشــینه نــر داســتانی در زبــان و ادب فارســی را بــه انتهــا میرســانیم.
غــرض اصلــی از ایــن نوشــتۀ کوتــاه ،اشــاره بــه ایــن مطلــب بــود کــه فارس ـیزبانان ســاکن در افغانســتان
کنونــی ،هامننــد و برابــر بــا همزبانــان خــود در دیگــر کشــورهای فارسـیزبان در گســرش و رشــد نــر داســتانی
فارســی دری نقــش داشــتهاند؛ چنــان کــه زمانــی ،غزنی،پایتخــت غزنویــان ،در جنــوب کابــل کنونــی ،مرکــز متــدن
و فرهنــگ و ادبیــات فارســی دری بــود و آثــاری همچــون تاریــخ بیهقــی و ترجمــه کلیلــه و دمنــه نرصاللــه
منشــی در آنجــا نوشــته و منتــر میشــد ،زمانــی دیگــر ،شــهر بلــخ در شــال افغانســتان کنونــی ،مرکــز مدنیــت
و ادب فارســی دری بــود و بــزرگان آن ،آثــاری چــون مقامــات حمیــدی را مینوشــتند و در عــری دیگــر،
ه ـرات ،در غــرب افغانســتان کنونــی ،مهــد هــر و ادبیــات فارســی بــود و آثــاری چــون نزه ـهاالرواح ،نوشــته
میرحســینی هــروی در 711هجری(کهدویــی ،1384 ،ص ،)288در آن ســامان نوشــته و منتــر میشــد .گفتنــی
اســت کــه آثــار نــام بــرده شــده مربــوط بــه گنجینــۀ نــر فارســی هســتند؛ وگرنــه داســتا نرسایی منظــوم نیــز
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بخــش عظیمــی از میـراث ادبــی فارســی در زمینــۀ داســتان را تشــکیل میدهــد .ایــن پشــتوانۀ قــوی فرهنگــی در
زمینــۀ حکایتپــردازی و داســتا نرسایی موجــب شــد کــه داستاننویســی فارســی افغانســتان در دوران معــارص،
در برخــورد و مواجهــۀ ناگزیــر بــا متــدن غــرب و انــواع جدیــد ادبــی پدیدآمــده در غــرب ،دســت خالــی نباشــد و
بتوانــد بــا متحولکــردن داشــتههای خــود ،ســنت داستاننویســی ویــژۀ خــود را آغــاز کنــد.
از آنجــا کــه پیدایــش داستاننویســی معــارص افغانســتان ،بــا تحــوالت اجتامعــی و سیاســی ایــن کشــور در
قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی گــره خوردهاســت ،بیجــا نخواهــد بــود اگــر تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی-
سیاســی افغانســتان را از ابتــدای دوران محمدزاییها-کــه بحــث تجــدد و گــذار از دوران قدیــم بــه جدیــد در
بســر تاریخــی دوران حکومــت آنــان مطرحشــد -پیبگیریــم؛ امــا قبــل از آغــاز بحــث ،شایســته اســت اشــاره شــود
کــه رسزمینهــای واقــع در محــدوده افغانســتان کنونــی ،از حــدود قــرن دهــم هجــری قمــری ،دچــار انحطــاط
متدنــی و فرهنگــی شــدند(کهدویی ،1384 ،ص .)299-297ایــن انحطــاط -کــه ریش ـههای اقتصــادی ،سیاســی و
اجتامعــی گوناگــون داشــت -متاســفانه تــا دو ،ســه ســدۀ بعــدی ادامــه یافــت و «ســطح کیفــی آفرینــش ادبــی
را ی ـکرسه بــه ســوی ســقوط و فتــور کشــانید» (بیــژن ،1994 ،ص .)146-123بــا وجــود ایــن ســقوط کیفیــت
فرهنگــی ،تولیــدات ادبــی و هــری ،اینجــا و آنجــا ادامــه داشــت؛ امــا در اواخــر دوران ابدالــی و بخشــی از
دوران محمدزایــی ،نَ َفــس هــر و ادبیــات بــه شــاره افتــاد و در چنیــن حالتــی بــا فرهنــگ و متــدن غربــی و
دســتاوردهای ادبــی آن ،روبــرو شــد.

 3-1-2تحوالت تاریخی و اجتامعی عرص محمدزاییها (1242هـ..ق1352-.ش).
آخریــن سلســلۀ شــاهی افغانســتان ،سلســله محمدزایــی ،از خاکســر اختالفــات رسان سلســلۀ ابدالــی
(حک1242-1160:هـــ..ق ،).رس برآوردنــد .بــا مــرگ تیمورشــاه(حك1207-1187:ه.ق) ،جانشــین احمدشــاه ابدالی،
جنــگ داخلــی و بیثباتــی شــدت یافــت و رسارس افغانســتان را ف ـرا گرفــت و مترصفــات ابدالیهــا ،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 .دوس ـتمحمد خان(حــک1279-1233:ه.ق ،).پایهگــذار سلســله محمدزایــی ،تــازه بــر پایتخــت
کشــور مســلط شــدهبود کــه توفــان قــدرت انگلیــس ،از ســمت هنــد ،وزیــدن گرفــت و دو جنــگ ویرانگــر
را بــر افغانســتان تحمیــل کــرد :جنــگ اول ،در زمــان دوســتمحمدخان و جنــگ دوم ،در زمــان جانشــین
او شــیرعلیخان(حک1296-1279:ق .).پیامــد ایــن جنگهــا دور دیگــری از بیثباتــی اقتصــادی و اجتامعــی و
بیرونقــی فرهنــگ و هــر و ادبیــات بود(بیــژن ،1994،ص« .)146-123در دورۀ فــرت ادبــی و علمــی ،کــه از
ســال  1233تــا  1319هجــری قمــری (ســال روی کار آمــدن حبیباللــه خــان) تقریبــا  90ســال طــول کشــید؛ علــوم
قدیــم اســامی در افغانســتان رو بــه انحطــاط رفــت و علــوم جدیــد -کــه مقــدرات ملــل گیتــی را تغییــر داده
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 ،1378 ،ص.)7
جنــگ و زد و خــورد بــا انگلیس ـیها ،بــا همــۀ بدیهایــی کــه داشــت ،تــا حــدودی زمینــه متــاس
جامعــه افغانســتان بــا متــدن غــرب و زندگــی جدیــد و باورهــای علمــی را فراهــم کــرد .شــیرعلی خان(حــک-1279:
1296ق ،).بــا متــدن جدیــد ،برخــورد مثبــت داشــت و تــاش کــرد برخــی جنبههــای تجــدد را در افغانســتان
نیــز پیــاده کند«:شــیرعلیخان ...یــک مکتــب عســکری و یــک روزنامــه در پایتخــت بــه نــام شــمسالنهار
منترشکرد»(غبــار ،1378 ،ص.)7
اصالحــات و تجددخواهــی نوبنیــاد افغانســتان ،در اثــر جنــگ دوم افغانســتان و انگلیــس در محــاق رفــت.
جانشــین شــیرعلی خــان ،پرسعمــوی مســتبد او ،عبدالرحمنخــان (حــک1319-1297:ق ).بــود« :امیــر عبدالرحمــن
خــان ،چنــان پردههــای اختنــاق را بــه ســختی فروکشــیده بــود کــه تخــم مصلــح و وطنخــواه را در نهــاد جامعــه
و کشــور ،عقیــم ســاخته بــود و پاســخ هــر عکسالعمــل را بــا لبــه تیــز شمشــیر مـیداد» (آســوده1932 ،م ،.ص.)3
عبدالرحمــن خــان ،بــا حامیــت انگلیس ـیها قــدرت ســلطنت را افزایــش داد و بــا توافــق بــر رس خــط مشــهور
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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 بـرای گســرش
تجــارت را ایجــاد کــرد؛ امــا در زمینــه فرهنــگ ،ادبیــات و علــوم ،کارنامــۀ ضعیــف و غیــر قابــل قبولــی بــه جــا
گذاشــت « :تعــداد اشــخاص عــامل و فاضــل ،در رسارس مملکــت ،انگشتشــار و اغلــب رجــال بــزرگ بیســواد
بودنــد؛ بــه درجـهای 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 فــرت ادبــی مثــل خطاطــی ،تذهیــب ،نقاشــی
و ...رو بــه ضعــف و ســقوط میرفت...نرثهــا اغلــب یکنواخــت و تقلیــدی و فاقــد متانــت و ســادگی قدیــم و
عــاری از صنایــع بدیعــی و تکلفــات دوره متوســطین بــوده ،سادهنویســی فصیــح متأخریــن و دورۀ جدیــد را نیــز
نیافتــه بــود .در هرحــال ،دورۀ فــرت ادبــی تــا ســال 1319ه.ق .طــول کشــید و ازیــن بــه بعــد کــه دورۀ پادشــاهی
امیــر حبیباللــه خــان و آرامــش 18ســالۀ دوران وی اســت ،زمینــۀ کوچکــی بـرای نهضــت ادبــی و علمــی آمــاده
شــد»(غبار ،1378 ،ص.)8
اگرچــه دورۀ اصالحــات شــیرعلیخان کوتــاه بــود ،امــا بــذری کــه در ایــن دوره کاشتهشــد ،در دورۀ
حبیباللــه خــان (حــک1919-1901/1298-1280:م ،).جانشــین امیــر عبدالرحمــن ،مثــر داد« :از نیمههــای قــرن
نوزدهــم نســیم متــدن اروپایــی در کشــور دمیــد ،فابریکــه و صنعــت بــه طــور محــدود وارد کشــور گردیــد و
پدیدههــای مربــوط بــه آن ،رشــد بیشــری یافــت ...مؤسســات فرهنگــی وابســته بــه متــدن جدیــد چــون مدرســه،
روزنامــه و چــاپ ،وارد کشــور شــد و قــری از افـراد جامعــه بــه تبلیــغ ایــن دســتاوردها پرداختنــد .در نتیجــه در
آغــاز قــرن بیســتم جامعــۀ خانســاالر (فئودالــی) افغانســتان ،درز برداشــت» (بیــژن ،1994،ص .)146-123آرامــش
دورۀ حبیباللــه خــان موجبــات ایجــاد بنیادهــای مــادی بــورژوازی را فراهمکرد(آســوده1932 ،م ،.ص )5و بــه
وجــود آمــدن تدریجــی ایــن قــر اجتامعــی ،حکومــت را بیــش از گذشــته بــه ســمت تأســیس مــدارس جدیــد،
کارخانجــات مــدرن ،ورود اتومبیــل ،ایجــاد راههــای جدیــد و دیگــر مظاهــر زندگــی مــدرن ماننــد بیامرســتان،
تلفــن و مراکــز نظامــی جدیــد ،ســوق داد« :در عــر امیــر حبیباللــه خــان فرصتــی بـرای تجدیــد حیــات ادبــی
ایجــاد شــد .دو لیســۀ (دبیرســتان) ملکــی و عســکری بــه نامهــای حبیبیــه و حربیــه در کابــل تأســیس شــد؛
روزنامــه رساج االخبــار بــه نویســندگی محمــود طــرزی منتــر شــد و چاپخانههــای جدیــد بــه کابــل آوردهشــد؛
یــک جنبــش فکــری بــه وجــود آمــد» (ژوبــل ،1378 ،ص.)9
صنعــت چــاپ و روزنامــه ،بیشــر از دیگــر پدیدههــای جدیــدی کــه طــی دوره شــیرعلی خــان و حبیباللــه
خــان وارد زندگــی مــردم افغانســتان شــدند ،در تحــول نــر فارســی دری و پیدایــش داستاننویســی جدیــد دری در
افغانســتان ،تأثیــر داشــت«:رونق یافــن چــاپ و افزایــش چاپخانههــا و نیــز انتشــار رساجاالخبــار از علــل پدیــد
آمــدن اندیشــهها و رفتارهــای نــو ادبــی بود»(رهیــاب ،1383،ص .)31امــا برخــی محققــان ،مجموعــۀ پدیدههــای
متدنــی جدیــد و عــدم توانایــی و ظرفیــت انــواع ادبــی قدیــم ،بـرای بیــان مســائل جدیــد جامعــه را عامــل تحــرک
نــر فارســی دری و پیدایــش داستاننویســی معــارص میداننــد« :مؤسســات جدیــد اقتصــادی ،دســتگاههای تولیــد
صنعتــی ،پویایــی در زیســتار اجتامعــی جامعــه پدیــد آورد؛ جامعــه از بطالــت بــه تحــرک کشــانیده شــد؛ امــا قالبهای
کهــن ،قابلیــت بیــان و افــادۀ ایــن دراماتیزم[احتــاال منظــور ،دینامیــزم اســت] حیــات را نداشــت ....فرهنــگ و
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 داستاننویســی معــارص ،متأثــر از ایــن دو پدیــده اســت...
داســتانپردازی بــه عنــوان ســنخ جدیــد فراینــد رویارویــی ایــن دو پدیــده اســت» (بیــژن ،1994 ،ص.)146-123
اماناللــه خان(حــک1929-1919/1308-1298:م ،).فرزنــد و جانشــین حبیباللــه خــان ،بــا رسعــت و
جدیــت بیشــری در جــادۀ تجــدد و اصالحــات اجتامعــی و حکومتــی گام برداشــت .وی ،ســومین و آخریــن جنــگ
افغانســتان و انگلیــس را بــا درایــت ادارهکــرد و انگلیــس مجبورشــد اســتقالل افغانســتان در روابــط خارجــی
را -کــه در دوران عبدالرحمــن خــان ،منحــر بــه انگلیــس شــدهبود -در ســال 1919م .بــه رســمیت بشناســد .در
دوران اماناللــه ،اولیــن کابینــه و اولیــن قانــون اساســی افغانســتان ،تحــت عنــوان نظامنامــۀ تشــکیالت اساســیۀ
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افغانســتان ،تدویــن شــد (نظامنامــه ،)1300 ،تعــدادی دانشــجو ب ـرای تحصیــل بــه ترکیــه و اروپــا اع ـزام شــدند
و آمــوزش عمومــی ،گســرش یافــت« :در ســال 1337ه.ق .دولــت جدیــدی در افغانســتان تشــکیل و اســتقالل
مملکــت اعــان و معــارف جدیــد در شــهرهای مملکــت قبــول و راه روابــط بــا دنیــای مرتقــی افتتــاح و لهــذا
نهضــت ادبــی و علمــی رشوع شــد ...روی هــم رفتــه از ســال 1319ق .دوره تجــدد ادبــی در افغانســتان آغــاز
شــده و رو بــه تکامــل داشتهاســت»(غبار ،1378 ،ص .)9ایــن تحــوالت وســیع اجتامعــی و سیاســی ،تحــول ادبــی
را نیــز در پــی داشــت و اولیــن رمانهــای افغانســتان در همیــن دوره پدیدآمدنــد .در دوران محمدنادرشــاه
(حــك )1312-1308:و محمدظاهرشــاه (حــک ،)1352-1312:تحــول زبــان و ادبیــات ،بخصــوص داستاننویســی،
ادامــه یافــت؛ اگرچــه در اکــر ســالهای حکومــت ایــن دو پادشــاه ،آزادی بیــان و قلــم وجــود نداشــت یــا محــدود
بــود.

 3-1-3آشنایی با متدن جدید و اوضاع همسایگان و جهان
دنیــای جدیــد ،هامنطــور کــه دیگــر مظاهــر زندگــی و فرهنــگ چــون آمــوزش ،نهادهــای حکومتــی ،مــدارس،
ارتــش و ...را متحــول میکنــد و ســاختارهای اجتامعــی متناســب بــا شــیوۀ زندگــی جدیــد را میآفرینــد ،نهــاد
ادبیــات را نیــز دچــار تغییــر میکنــد و ســاختارهای ادبــی ویــژۀ خــود را عرضــه میکنــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه رمــان را بیانیــه و مانیفســت دنیــای جدیــد و نشــانۀ آغــاز عــر خردگرایــی و فردمــداری دانســتهاند.
تحوالتــی کــه در دوره محمدزاییهــا در افغانســتان پیــش آمــد ،بیــش و پیــش از آن کــه پدیــدهای خودخواســته
و نتیجــۀ تحــول درونــی جامعــۀ افغانســتان باشــد؛ از تحــوالت جهــان و بخصــوص گســرش روابــط رشق و غــرب
تأثیــر گرفتــه بــود و طبیعــی بــود کــه افغانســتان نیــز همچــون کشــورهای همســایه ،تحــت تأثیــر ق ـرار گیــرد:
«در اوایــل قــرن نزدهــم ،آثــار مدنیــت جدیــد از ســه طــرف بــه افغانســتان رســید؛ بــه ایــن معنــی کــه امپراطــوری
برتانیــه از طــرف رشق بــه کرانههــای دریــای ســند کــه رسحــد طبیعــی افغانســتان بــود رســید و نــر جرایــد
و مجلههــا در رستــارس هندوســتان رواج یافــت .از طــرف شــال ،امپراطــوری روســیه تــا ســواحل دریــای آمــو
وســعت یافــت .در حالــی کــه در ایـران نیــز حرکــت جدیــد بــا تأســیس دارالفنــون و نــر جرایــد آغــاز شــده بــود.
مــردم افغانســتان ...طبعــا ازیــن حرکــت جدیــدی کــه بــا نــر مدنیــت جدیــد در هــر طــرف افغانســتان آغــاز
شــده بــود ،متأثــر میشــدند» (حبیبــی ،1384 ،ص .)57
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 ،1366 ،ص  )67؛ تجــارت رونــق یافــت؛ سیســتم منظــم
پســتی ایجــاد شــد؛ بنیادهــای شــهری در کابــل تأســیس گردیــد و امــور دولتــی و نظامــی نیــز رس و ســامانی
گرفت(رهیــاب ،1383 ،ص .)30ایــن دگرگونیهــای اقتصــادی ،تکنولــوژی تولیــد و شــیوۀ زندگــی اروپایــی را نیــز
در ایــن کشــور رواج داد و ســپس پدیدههــای فرهنگــی مغــرب زمیــن چهــره نشــان دادنــد و مظاهــر سیاســی
متــدن غــرب هــم خواهــان پیداکرد(رهنــورد زریــاب ،1366 ،ص .)51طــی دوران عبدالرحمــن خــان ،روابــط خارجی
افغانســتان بــه انگلســتان و مســتعمرۀ نزدیــک آن یعنــی هنــد محــدود میشــد؛ امــا در دوران حبیباللــه خــان،
اگرچــه روش رســمی حکومــت ،همیــن قاعــده بــود ،امــا کســانی در اط ـراف شــاه بودنــد کــه تــاش میکردنــد
جامعــه افغانســتان را بــا دنیــای وســیعتری مرتبــط کننــد .یکــی از شــخصیتهای مؤثــر ایــن جریــان ،محمــود
طــرزی بــود.
محمــود طــرزی (1285ق )1313-.در کابــل بــه دنیــا آمــد و چــون پــدرش بــه هنــد تبعیــد شــد ،محمــود نیــز
همـراه پــدر بــه هنــد رفــت .وی بــه مــر و شــام و ترکیــه نیــز ســفر کــرد و بــا افــکار ســیدجاملالدین -کــه در
اســتانبول میزیســت -و تحــوالت ترکیــه آشــنا شــد .وقتــی حبیباللــه خــان روی کار آمــد ،محمــود طــرزی را
کــه نویســنده و شــاعری متجــدد بــود -بــه کابــل فراخوانــد و او را در حلقــۀ مشــاوران خــود جــای داد« :محمــودطــرزی تحــت تأثیــر اندیشــههای ســیدجامل و نیــز فضــای تحــرکات ناسیونالیســتی در ترکیــه بود»(آســوده،
1932م ،.ص .)3نفــوذ او در امیــر حبیباللــه خــان روز افــزون بــود تــا جائــی کــه دو دخــر خــود را بــه عقــد
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دوتــن از پـران او -کــه یکــی از آنهــا شــاه بعــدی بــود -درآورد .همچنیــن ،شــاه او را مأمــور بــه ادارۀ روزنامــۀ
رساجاالخبــار کــرد .طــرزی حســن و قبــح متــدن غــرب و رشایــط اجتامعــی افغانســتان را مطمــح نظــر داشــت و در
مقالههایــی کــه در رساجاالخبــار مینوشــت ،کوشــش میکــرد مســائلی همچــون آزادی زن را در بطــن ســنتها
و ارزشهــای جامعــه افغانســتان بررســی کنــد .وی ،تحــت تاثیــر افــکار ســیدجامل ،رســالۀ «علــم و اســامیت» را
نوشــت و تــاش کــرد بیــن علــم و دیــن آشــتی دهد(مایــل هــروی ،1371 ،ص .)150همچنیــن در قضیــۀ فرســتادن
دانشــجویان بــه غــرب ،از اماناللهخــان طرفــداری کــرد و کوشــید اســتدالالتی بــا توســل بــه تاریــخ اســام و
روابــط علمــی غــرب بــا مــر و اندلــس اســامی ،ایــن امــر را توجیــه و مخالفــان تحصیــل دانشــجویان در غــرب
را محکــوم کند(هــان ،ص .)150دربــارۀ تأثیــر تحصیــل جوانــان در خــارج از افغانســتان ،همیــن نکتــه بــس اســت
کــه نویســندگان ســه رمــان /رمــانوارۀ اولیــۀ افغانســتان ،هرســه در خــارج از افغانســتان تحصیــل کــرده و هامنجــا
بــا ادبیــات غــرب آشــنا شــدهبودند :محمدحســین و عبدالقــادر افنــدی در شــبهقارۀ هنــد و محیالدیــن انیــس
در مــر.
قتــل حبیباللــهخــان و روی کار آمــدن اماناللــه خــان ،تحــول در روابــط افغانســتان بــا دنیــای خــارج
را ترسیعکــرد .اماناللــه خــان در ســال  1298اســتقالل سیاســی افغانســتان را -کــه طــی پیامنهایــی در دوران
عبدالرحمــن بــه انگلیــس واگــذار شــدهبود -رسـاً اعــام کــرد .پــس از اعــام اســتقالل ،افغانســتان بــا کشــورهای
زیــادی پیــان و رابطــه برقرارکــرد و راه ارتبــاط فرهنگــی بــا همســایگان و دنیــای متمــدن بازشــد(ژوبل،1337 ،
ص.)52
چنــان کــه قبــا نیــز اشــاره شــد ،از جملــۀ کشــورهای مؤثــر در رواج و رشــد داستاننویســی افغانســتان،
همســایۀ غربــی آن یعنــی ای ـران اســت .تأثیــر گســردۀ داســتان و رمــان و تحقیقــات ادبــی و نقدهــای انجــام
شــده در ای ـران ،بــر رشــد و پیرشفــت داستاننویســی افغانســتان ،بــه دلیــل زبــان و فرهنــگ مشــرک و روابــط
نزدیــک دو ملــت ،امــری بدیهــی و بینیــاز از دلیــل و برهــان اســت و نگاهــی گــذرا بــه منابــع مــورد اســتفاده
محققــان و پژوهشــگران عرصــۀ رمــان و داســتان در افغانســتان ،ایــن گفتــه را تأییــد میکنــد؛ امــا دربــارۀ
چگونگــی و می ـزان تأثیــر داستاننویســی فارســی ای ـران بــر پیدایــش داســتان و رمــان جدیــد در افغانســتان و
آغــاز داستاننویســی در آن ســامان ،آگاهیهــای دقیقــی در دســرس نیســت.

 3-1-4مدارس جدید
اولیــن مدرســۀ جدیــد افغانســتان ،یــک مدرســۀ نظامــی بــود کــه در زمــان شــیرعلی خان(حــک-1279:
1296ق ).تأســیس شــد(غبار ،1378 ،ص .)7حبیباللــه خــان رونــد ایجــاد مــدارس جدیــد را از رسگرفــت و دو
لیســه (دبیرســتان) بــه نامهــای حبیبیــه و حربیــه (نظامــی) در کابــل تأســیسکرد(ژوبل ،1337 ،ص .)47از میــان
ایــن دو مدرســه ،دبیرســتان حبیبیــه در تحــول فکــری و اجتامعــی افغانســتان آن روز بســیار مؤثــر بــود .معلــان
ایــن مدرســه ،از فاضــان درجــه اول افغانــی و خارجــی بودنــد کــه یــک نظــام آموزشــی مــدرن و دارالتألیفــی
بـرای تولیــد متــون درســی متناســب بــا ایــن نظــام ایجــاد کردند(هــان ،ص .)48ایــن دارالتألیــف کتــب درســی،
در دوران اماناللــه خــان بــه وزارت معــارف منتقــل شــد تــا کار تألیــف کتــاب ب ـرای متــام مــدارس افغانســتان
را انجــام دهد(هــان ،ص .)55در ایــن کتابهــا گرایــش دوبــاره بــه آثــار گذشــتگان و ادبیــات کالســیک و تــاش
بـرای 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 جهاداکــر ،مولــوی محمدحســین پنجابــی،
از معلــان مدرســه حبیبیــه بــود.
پــس از اعــان اســتقالل افغانســتان در زمــان اماناللــه خــان ،دولــت جدیــد تشــکیالت نظــام آمــوزش و
پــرورش را در قالــب «وزارت معــارف» توســعه داد و مدرس ـههای زیــادی در شــهرهای مختلــف تأســیس کــرد.
دو مدرســۀ عالــی امانــی و امانیــه -کــه امــروز بــه نــام لیســه نجــات و لیســه اســتقالل مشــهور هســتند -از
مشــهورترین مراکــز آموزشــی افغانســتان در ایــن دوره هســتند کــه فارغالتحصیــان آنهــا بـرای تکمیــل تحصیــات
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بــه فرانســه ،آملــان و ترکیــه فرســتاده میشــدند(هامن ،ص .)52توســعۀ آمــوزش عمومــی ســبب تحــول ادبیــات
شــد و نهضتــی ادبــی پدیــد آمــد کــه تأثیــر دامئــی در فضــای ادبــی افغانســتان بــر جــای نهــاد .یکــی از ایــن
تحــوالت مثربخــش ،رواج داســتان و داستاننویســی معــارص بــود.
نهــاد دانشــگاه -کــه در رشــد ادبیــات و تربیــت شــاعران و نویســندگان جــوان بســیار مؤثــر بودهاســت -در
اوایــل قــرن شمســی کنونــی وارد افغانســتان شــد .دانشــکدۀ طــب (پزشــکی) کابــل در  1313تأســیس شــد و بعــد
از آن دانشــکدههای حقــوق و علــوم سیاســی ،علــوم طبیعــی ،ادبیــات ،رشعیــات ،انجیــری (مهندســی) ،تعلیــم و
تربیــت و ...افتتــاح شــدند .مترکــز ایــن دانشــکدهها در یــک نهــاد اداری در  1325دانشــگاه کابــل را بــه وجــود
آورد کــه نخســتین رئیــس آن دکــر عبداملجیــد بود(ژوبــل ،1337 ،ص .)74دانشــکدۀ ادبیــات در برخــی دورههــا بــا
اســتادان مــرز خــود نظیــر ملکالشــعرا بیتــاب ،هاشــم شــایق افنــدی و امیــنمیــرزا کانــون تحقیــق در ادبیــات
و فرهنــگ و تاریــخ و زبانهــای افغانســتان بودهاســت.

 3-1-5چاپ و نرش
اولیــن چاپخانههــای افغانســتان ،در دورۀ امــارت امیــر شــیرعلی خان(حــک1296-1279:ق ).رشوع بــه کار
کردنــد .ایــن مؤسســات جدیــد کــه در افغانســتان «مطبعــه» نامیدهشــدند ،مصطفــاوی و شــمسالنهار نــام
داشــتند و از هنــد آورده شــده بودند(هــان ،ص )20و بیشــر محصــوالت ایــن دو چاپخانــه نیــز اســناد دولتــی
بودنــد .اولیــن کتــاب چاپــی کشــور کــه در همیــن دوره چــاپ شــد ،کتــاب حجــت قویــه در ابطــال عقایــد
وهابیــه تألیــف موالنــا عبدالرحــان بود(رهیــاب،1383،ص .)30اولیــن روزنامــۀ افغانســتان ،شــمسالنهار ،در ســال
1290ق1873/.م .بــه دســتور شــاه تأســیس شــد و اخبــار و آثــاری از کشــورهای دیگــر در آن منتــر میشــد کــه
متأســفانه پــس از تجــاوز انگلیس ـیها بــه افغانســتان ،تعطیــل گردیــد.
در عــر امیــر عبدالرحمــن ،چاپخانههــای ســنگی دیگــری تأســیس شــد کــه مهمتریــن آنهــا «مطبعــه
رسکاری»« ،مطبعــه ماشــینخانه» و «مطبعــۀ کابــل» بودنــد امــا هیــچ روزنامــه و نرشی ـهای چــاپ نشــد .متــام
کارنامــۀ فرهنگــی دوران عبدالرحمــن در زمینــۀ چــاپ کتــاب ،چنــد کتــاب فنــی ،دیــوان عایشــه درانــی ،مجموعــه
گفتارهــای عبدالرحمــن و تعــدادی اســناد دولتــی میباشــد(ژوبل ،پیشــین،ص.)35
در دوران حبیباللــه خــان کار چــاپ رونــق یافــت و تعــداد چاپخانههــا نیــز افــزون شــد(رهیاب،
پیشــین ،ص .)31کتابهــای دارالتألیــف مدرســه حبیبیــه ،ترجمههــای محمــود طــرزی و روزنامــۀ رساجاالخبــار ،از
مشــهورترین محصــوالت چــاپ و نــر در ایــن دوران هســتند(ژوبل ،پیشــین ،ص .)48روزنامــه رساجاالخبــار طــی
ســالهای  1290تــا  1297در چاپخانه(مطبعــۀ) عنایــت چــاپ میشــد .از آن دوران تاکنــون ،بیشــر ظرفیــت چــاپ
چاپخانههــای افغانســتان بــه مطبوعــات اختصــاص داشتهاســت.
چــاپ و نــر در افغانســتان در دوران ســلطنت اماناللــه خــان گســرش بیشــری یافــت و نرشیــات
و کتابهــای زیــادی از جملــه اولیــن رمانهــای افغانســتان را در اختیــار مــردم قــرار داد .ابتــدا رمانهــای
ترجمهشــده چــاپ شــدند و ســپس نوبــت بــه رمــان و قصــۀ فارســی از نویســندگان افغانســتانی رســید .آثــار
طــرزی در ایــن دوره چــاپشــد .ترجمــۀ رمــان ســیاحت بــر دورادور کــره زمیــن بــه هشــتاد روز اثــر ژول ورن
(ژول ورن1330 ،ق ،).احتــاال اولیــن ترجمــۀ طــرزی بــود کــه بــه صــورت کتــاب مســتقل چــاپ شــد.
رشــد و گســرش چــاپ در دولتهــای بعــدی نیــز بــا کنــدی ادامــه یافــت؛ امــا هی ـچگاه بــه یــک صنعــت
مهــم تبدیــل نشــد .مالکیــت دولــت بــر چاپخانههــای بــزرگ ،کنــرل شــدید دولــت بــر رونــد چــاپ و نــر ،ورود
آســان و ارزان کتــاب از پاکســتان و ایـران ،جمعیــت انــدک باســوادان و تحصیلکــردگان و فقــر مــادی و معنــوی
جامعــه کــه منجــر بــه مــرف کــم کتــاب میشــود ،از جملــه دالیــل عــدم رشــد یــا رشــد ضعیــف صنعــت چــاپ
در افغانســتان بودهاســت .بــا ایــن حــال ،فعالیــت چــاپ و نــر ،بــا همیــن مقیــاس محــدود ،در پیدایــش و
گســرش داســتان و داستاننویســی تأثیــر عمیقــی داشتهاســت.
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 3-1-6ترجمه
کنجــکاوی و عطــش دانســن دربــارۀ جهــان بیــرون و بخصــوص ملــل اروپایــی ،از زمــان تأســیس روزنامــه
شــمسالنهار در افغانســتان وجودداشــت و ایــن روزنامــه بیشــر حجــم خــود را بــه نــر اخبــار کشــورهای دیگــر
اختصــاص دادهبــود .وقتــی روزنامهنــگاری ،بــا تأســیس روزنامــۀ رساجاالخبــار در ســال  ،1290دوبــاره پــا گرفــت؛
تــاش بـرای کســب آگاهــی در مــورد ادبیــات ملــل جهــان نیــز آغــاز شــد و ایــن جســتجوها منتهــی بــه پیدایــش
فــن ترجمــۀ آثــار از زبانهــای دیگــر بخصــوص زبانهــای اروپایــی گردیــد .ترجمــه آثــار ادبیــات غــرب بــه نوبــۀ
خــود ،در پیدایــش رمــان تاثیــر داشــت« :در پایــان ســدۀ 19و اوایــل ســدۀ بیســتم ....نــر داســتانی دری در دو
بخــش شــکل گرفــت 1 :ترجمــه داســتانهای خارجــی و  2داســتانهای دری» (رهنــورد زریــاب ،1366 ،ص.)51
محمــود طــرزی ،در زمینــه ترجمــۀ نیــز از مؤسســان و آغازگــران اســت .ترجمــۀ داســتانهای اروپایــی در
روزنامــۀ رساجاالخبــار پــا گرفــت .طــرزی ابتــدا داســتان فاجعههــای پاریــس از دومونتهپــن ،5رماننویــس فرانســوی،
را -ترجمــه و در نرشیــۀ رساجاالخبــار در ســال 1290ش .چاپکــرد و در در مقدمــۀ ایــن ترجمــه ،زیــر عنــوان
یــادآوری در شــارۀ نخســت رساجاالخبــار بــه تاریــخ شــانزدهم میزان/مهرمــاه  ،1290چنیــن نوشــت« :در ایــن اعصار
آخرزمــان ،چنانچــه در همــۀ چیزهــا یــک تبــدل و نــوی بــه ظهــور آمــده ،افســانهها نیــز یــک طــرز نــوی پیــدا کــرده
کــه بــه افســانههای کهنــه و قدیــم مــا هیــچ شــباهت منیرســاند .افســانههای ایــن وقــت حــارض را در فرانســه
و ماملــک عثامنــی ،رومــان میگوینــد و در انگلیــس و هندوســتان ،نــاول مینامنــد .رومانهــا و ناولهــا در ایــن
وقــت از مهمتریــن آثــار ادبیــۀ قلم ّیــه شــمرده میشــود؛ زی ـرا ناولنویــس کــال اقتــدار قلــم خــود را در بــاب
تصویرمنــودن خیــال بــه حقیقــت رصف میمنایــد کــه ذات ـاً شــعر هــم همچنیــن یــک چیــزی اســت .رساجاالخبــار
میخواهــد کــه بـرای تســلی و ســاعتتیری 6خاطــر خواننــدگان کـرام خــود از افســانهگویی طــرز نــو نیــز کوتاهــی
نکنــد؛ لهــذا بــه ترجمــۀ فاجعههــای پاریــس نــام ناولــی کــه از آثــار قلمیــۀ قادیــه 7دومونتهپــن 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 افســانهگوئی
زمــان حــارض را بــر خواننــدگان کـرام عــرض منائیــم .دیگــر اینکــه از احــوال عجایــب و غرایــب ماملــک متمدنــۀ اوروپا
و شــقاوتها و جنایتهــای خونریزانــهای کــه در آن پیــش میشــود ،8معلومــات بدهیــم تــا معلــوم گــردد کــه در
لبــاس مدنیــت ،چگونــه وحشــتها مســترت اســت» (طــرزی ،1290 ،ص.)12
بــا ترجمــۀ فاجعههــای پاریــس و چنــد داســتان دیگــر اروپایــی ،فصــل نوینــی در ادبیــات فارســی دری
گشودهشــد .گویــا ترجمههــای طــرزی ،همــه از روی مــن ترکــی ایــن رمانهــا صــورت میگرفــت زی ـرا طــرزی در
مقدمــۀ رمــان ســیاحت بــر دورادور ،...دربــارۀ زبــان مبــدأ ایــن ترجمــه ،مینویســد« :ایــن کتــاب را طــی رمضــان و
شــوال1326ق .ترجمهکــردم از ترکــی بــه فارســی» (طــرزی ،در :ژول ورن ،پیشــین ،ص .)275طــرزی کار ترجمــه را
بــا انتشــار کتابهــای بعــدی خــود ،ســیاحت دور جــو هــوا( ،)1913بیســتهزار فرســخ ســیاحت زیــر بحــر(،)1914
جزیــرۀ پنهــان( )1914ادامــه داد (ســخاورز ،1386 ،ص22و  .)23انــدک ســالی بعــد از انتشــار ایــن ترجمههــا اولیــن
داســتان معــارص دری بــه نــام جهــاد اکــر بــه قلــم محمدحســین در مجلــه معــرف معــارف منترش شــد .البتــه ترجمه
رمــان و داســتان غربــی در ســالهای بعــد بــه وســیله مرتجامنــی چــون حبیباللــه طــرزی ،صدیــق طــرزی ،رشــید
9
لطیفــی ،محمدرضــا ،ســحاب ،قاســم واجــد ،علیاحمــد نعیمــی ،فقیــر علــوی و  ...ادامهیافــت و آثــاری از پــرل بــاک
)Paris ,1902 ,30 April - ,1823 ,18 Xavier de Montepen (March - 5
 - 6ساعتتیری :تفریح ،گذران وقت فراغت
 - 7طرزی ،رمان را از زبان ترکی ترجمه کرده و به همین دلیل ،تلفظ نام نویسنده را نیز از ترکی اخذ کردهاست .در دانشنامههای
انگلیسی(ن.ک :پانویس شامره  ،)1نام این شخص اکساویه دو مونتهپن ضبط شدهاست .دو مونتهپن نویسنده رمانها و پاورقیهای
عامهپسند بودهاست.
 - 8پیش میشود :رخ میدهد
)1973-1892(.Buck, Pearl S - 9
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(نویســندة زن امریکایــی و برنــده جایــزة نوبــل ســال  ،)1938آرتــور کنــان دویل(10نویســندة اســکاتلندی و خالــق
رشلــوک هوملــز) ،ژول باربی(11نویســندة فرانســوی) و دیگــر نویســندگان اروپایــی بــه فارســی دری ترجمــه و عمدتــا
در نرشیههــا ،بخصــوص روزنامــه انیــس منترششــد(بیژن ،2002،12ص.)111

 3-1-7مطبوعات
اولیــن روزنامــه تاریــخ مطبوعــات افغانســتان ،شــمسالنهار بــود کــه در زمــان شــیرعلی خان(حــک-1279:
1296ق ،).بــه اهتــام میــرزا عبدالعلــی ،در ســال 1290ق1873 /.م .چــاپ میشــد و گام مهمــی در جهــت تحــول
افــکار مــردم بود(حبیــب ،1366 ،ص .)72ایــن نرشیــه  16صفحـهای ،متامـاً بــه نــر اخبــار افغانســتان و ماملــک
اط ـراف و کشــورهای بــزرگ دنیــا اختصــاص داشــت و زبــان آن ،کهنــه و منشــیانه بــود و تــا آنجــا کــه بــه نظــر
رسیدهاســت ،مطالــب ادبــی در آن جایــی نداشــت (شمسالنهار،شــاره دهــم1290،ه.ق .).بعــد از تعطیلــی
شــمسالنهار توســط انگلیس ـیها تــا  28ســال بعــد هیــچ نرشی ـهای در افغانســتان منتــر نشــد.
محمــود طــرزی ،روشــنفکر و نویســندۀ تبعیــدی ،بعــد از بازگشــت بــه افغانســتان درســال 1911 /1290م.
روزنامــۀ رساجاالخبــار را نرشکــرد و آثــار مهمــی در آن بــه چــاپ رســاند .روزنامــة مجلهماننــد رساجاالخبــار،
15روزه بــود و در مــدت  8ســال ،از 16مهــر  1290تــا  27آذر  1297بــه صــورت منظــم ،ابتــدا در ماشــینخانة دولتی
کابــل و ســپس در مطبعــۀ عنایــت چــاپ میشــد .ایــن روزنامــه در ســال پایانــی کار خــود ،1297 ،روزنام ـهای
ویــژۀ کــودکان بــه نــام رساج االطفــال نیــز منتــر کرد(پرویــن،1390،ص .)550رساجاالخبــار ســندی اســت کــه
روشــنگر و مب ّیــن بســیاری از ارزشــهای اجتامعی-سیاســی ،اعتقــادی ،اقتصــادی ،زبانــی و ادبــی افغانســتان و
ملــل همجــوار در آن روزگاران اســت .طــرزی همــواره ســعی داشــت از یــک ســو تحــرک و تطــور جوامــع و ملــل
بیــدار غــرب را بــه مــردم افغانســتان گوشــزد کنــد و از دیگــر ســو میکوشــید تــا بیــداری و هوشــیاری مــردم
خــود را بــه اطــاع جهانیــان برســاند.وی بیعالقــه بــه دربــار نبــود ،حبیباللــه خــان را در رسمقالههایــش
میســتود و مــدح میگفــت و از پــدر شــاه ،امیــر عبدالرحمــن کــه در خونریــزی شــهره بــود ،بــا عنــوان خاقــان
مغفــور یــاد میکرد(مایــل هــروی ،1371 ،ص )147امــا از ســوی دیگــر ،نوشــتههای او در رساجاالخبــار ،انقالبــی
و تحرکبخــش و ضــد اســتعامری محســوب میشــد .رساجاالخبــار ،بــه روش خــود ،روح بیــداری سیاســی و
آزادیخواهــی را در مــردم میدمیــد؛ بــه گونـهای کــه حتــی در تحــوالت سیاســی آســیای میانــه بخصــوص جنبــش
جدیدیهــای بخــارا نقــش داشــت (ســخاورز ،1386،ص 9و.)11
رساجاالخبــار از ادبیــات بحــث میکــرد و ترجمههایــی از ادبیــات غربــی در آن چــاپ میشــد .تحقیقــات
ادبــی هــم در ایــن نرشیــه جایــی خــاص داشت(ژوبل،پیشــین،ص )48و اگرچــه توجــه بــه زبــان پشــتو در
رساجاالخبــار ارزنــده تلقــی میشــد؛ امــا از پدیــده چندزبانــی افغانســتان پشــتیبانی میکرد(مایــل هــروی،
پیشــین،ص .)161ایــن نرشیــه از علــل پدیدآمــدن اندیش ـهها و رفتارهــای نــو ادبــی بــود و در تحــول زبــان و
نوشــتار فارســی در افغانســتان ســهم ارزنــدهای داشــت .همچنیــن توجــه بــه زبــان گفتــاری در نوشــتار و ســوق
دادن زبــان ادبــی بــه ســوی زبــان مــردم کوچــه و بــازار و ســادهکردن آن از اهــداف نویســندگان رساجاالخبــار
بــود (رهیــاب ،پیشــین ،ص 31و  .)34عقایــد طــرزی و حلقــۀ نویســندگان رساجاالخبــار ،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 ،1310،ص .)19محییالدیــن انیــس نیــز در
ســال  1311در همیــن مجلــه ،طــی اولیــن بیانیــۀ داستاننویســی افغانســتان ،یکــی از دالیــل برتــری فــن قصــه در
ادبیــات جدیــد را هامهنگــی آن بــا زبــان گفتــار مــردم دانســت (رهیاب،پیشــین ،ص.)35
)1930-1859(Conan Doyle, Arthyr - 10
)1889-1808(.Barbey d’Aurevilly, J - 11
Bezhan, Faridullah - 12
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بــا رشوع حکومــت اماناللــه خــان ،انتشــار جرایــد بســیار توســعه یافــت و ترجمــه و نــر ادبیــات اروپایــی
نیــز افــزون شد(رهیاب،پیشــین ،ص .)33رساجاالخبــار بــه امــان افغــان تغییــر نــام داد و دفعــات چــاپ آن زیــاد
شــد؛ یعنــی در هفتــه دو یــا ســه بــار چــاپ میشــد .امــان افغــان نیــز در پیرشفــت ادبیــات نقــش مهمــی داشــت.
نویســندگان جــوان آن اصالحطلبــان و متجــددان ادبــی نظیــر میرسیدقاســم ،عبدالهــادی داوی ،صالحالدیــن
ســلجوقی و صباحالدیــن کشــککی بودنــد .جریــدۀ هفتگــی انیــس ،بــه نگارندگــی محییالدیــن انیــس نیــز در
عــر اماناللــه تأســیس شــد و در ســال پانزدهــم فعالیــت خــود بــه شــکل روزنامــه درآمد(ژوبل،پیشــین،ص)53
و تــا ســالهای طوالنــی بــه فعالیــت خــود ادامـهداد.
اتحــاد مرشقــی ،طلــوع افغــان ،اردو ،مجلــه صحیــه ،ارشادالنســوان و  ...روزنامههــا و مجــات دیگــری
بودنــد کــه در دوره اماناللــه خــان تأســیس شــدند .ایــن جرایــد موضوعــات جدیــد و افــکار اجتامعــی و سیاســی
و مســائلی ماننــد مســاوات ،حقــوق سیاســی ،آزادی افــکار و احساســات وطنپرســتانه را وارد ادبیــات کردنــد.
در ایــن دوره ،در کنــار محمــود طــرزی ،کســانی ماننــد محییالدیــن انیــس و عبدالهــادی داوی هــم در تحــول
سیاســی و اجتامعــی و هــم در تحــول ادبــی نقــش مهمــی داشــتند .لغــات بیگانــه از طریــق اردو و انگلیســی
و فرانســه و حتــی آملانــی وارد زبــان فارســی شــد و نویســندگان علیــه مضامیــن پیچیــده و مبالغههــای گ ـزاف،
ســخن میگفتند(ژوبل،پیشــین،ص.)54
طــی دوران محمدنــادر شــاه و پــرش محمدظاهــر شــاه ،روزنامههــا و جرایــد ،بــه رشــد کمــی خــود ادامــه
دادنــد .متعاقــب رشــد مطبوعــات ،بحــث کنــرل و سانســور نیــز بــه میــان آمــد« :ریاســت مطبوعــات در ســال
 1318اســاً بــه منظــور نظــارت بــر جرایــد و توســعۀ آنهــا و در اصــل بــا هــدف سانســور و محــدود کــردن
مطبوعــات تأســیس شــد .ریاســت مطبوعــات شــعبههای نــرات داخلــی و خارجــی داشــت و روزنامههــا و
جرایــد را بررســی و در برخــی دورههــا برایشــان مضامیــن و محتــوا تهیــه میکرد»(هــان ،ص 69و .)70سانســور
و کنــرل شــدید فراینــد چــاپ و نــر کتــاب و مطبوعــات ،یکــی از دالیــل اصلــی رکــود و ســکون داستاننویســی
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.
بــا ایــن وجــود ،کــرت نرشیــات و روزنامههــا حداقــل رشــد ک ّمــی داستاننویســی را در پــی داشــت؛ زی ـرا
تقریبــا همــۀ نرشیــات ،ســتونها یــا پاورقیهایــی بــرای نــر داســتان کوتــاه و رمــان داشــتند و بــه دلیــل
اســتقبال خواننــدگان از رمانهــا ،اکــر آنهــا را دوبــاره بــه صــورت کتــاب نیــز چــاپ میکردنــد .ابتــدا داســتانهای
ترجمهشــده و ســپس داســتانهای نویســندگان داخلــی مجــال چــاپ مییافــت .بعدهــا مجلههایــی ماننــد
مجلــة ادبــی کابل(تأســیس در  )1310آمدنــد .ایــن نرشیــه بــه ســبب بهرهمنــدی از نویســندگان بــاذوق و
دانشــمند و اهتــام ویــژه بــه ادبیــات و زبــان ،در بــاروری زبــان و ادبیــات فارســی دری در افغانســتان نقشــی
مانــدگار داشــت و بــه ویــژه  8ســال ابتــدای کار مجلــه کابــل (تــا زمــان انتقــال آن بــه ریاســت مســتقل مطبوعــات
در  )1318در تحــول نــر فارســی دری و ایجــاد نــر داســتانی بســیار مؤثــر بــود.
داســتان و ادبیــات ،عــاوه بــر جنبــۀ رسگرمــی و اوقــات فراغــت ،اب ـزار رفــع نابســامانیهای جامعــه نیــز
تلقــی میشــد(رهیاب ،پیشــین ،ص )514و ایــن از موضوعاتــی کــه بــه اق ـراح گذاشــته میشــد ،آشــکار اســت؛
مثــا روزنامــه انیــس در ســال دوم انتشــار خــود( )1307موضــوع رشوتســتانی را بــه اقــراح گذاشــت و از
نویســندگان خواســت کــه در ایــن بــاره رمــان بنویســند (حبیــب ،1366،ص .)127-125مســابقات و اقرتاحــات
ادبــی کــه روزنامههــا در زمینــۀ داســتان برگ ـزار میکردنــد نیــز باعــث گســرش داســتانخوانی و داستاننویســی
میگردیــد.
غــام محیالدیــن انیــس و بســیاری از داستاننویســان همعــر او ،رمــان یــا رومــان را بــه معنــای داســتان
جدیــد و امــروزی بــه کار میبردنــد؛ 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 برمیخوریــم .درســت
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بــه همیــن دلیــل اســت کــه انیــس در عنــوان اولیــن بیانیــۀ داستاننویســی افغانســتان ،کــه در ســال  1311در
شــارههای  12و 13ماهنامــۀ کابــل منترششــد ،رماننویســی را برابــر قصهنویســی -اعــم از کوتــاه و بلنــد و
رمــان -ق ـرار میدهــد« :رومــان یــا فــن قصه»(محمــدی ،تابســتان.)1387

 3-1-8آغاز رماننویسی و رمانوارههای ابتدایی
رمــان افغانســتان حــدود چهــار دهــه پــس از نــر اولیــن روزنامــه و حــدود نیــم قــرن پــس از ورود اولیــن
مظاهــر متــدن جدیــد چــون پُســت ،ارتــش منظّــم ،چــاپ و مــدارس جدیــد ،متولدشــد .انتشــار رمــان /داســتان
بلنــد جهاداکرب،نوشــتۀ مولــوی محمدحســین ،رسآغــاز تاریــخ داستاننویســی افغانســتان اســت .البتــه هســتند
برخــی محققــان کــه ســید جاملالدیــن اســدآبادی را نخســتین تالشــگر در عرصــۀ داستاننویســی افغانســتان
میدانند(رهیاب،پیشــین ،ص .)36ســیدجامل در اســتانبول ،چهــار داســتان بــه نامهــای شــوم و اقبــال ،شــاهزادۀ
عزیــز ،دلــر و اژدهــا و شــاهزادۀ دلربــا نوشــتهبود کــه ســالها بعــد در تهـران در کتابــی تحــت عنــوان قصههــای
اســتاد توســط انتشــارات تــوس چــاپ شد(اســدآبادی .)1353 ،ایــن قصههــا را بــه ســختی میتــوان در عــداد
ادبیــات داســتانی معــارص بــه حســاب آورد و شــاید بــه همیــن دلیــل ،چنانکــه گفتیــم ،در تاریــخ داستاننویســی
معــارص افغانســتان جایــی نیافتهانــد« :پیــش از جهــاد اکــر نوشــتهای رساغ نداریــم کــه بــه ایــن انــدازه
ویژگیهــای نــر داســتانی معــارص را داشتهباشــد»(رهنورد زریــاب ،1366 ،ص.)54
پیــش از آن کــه نخســتین رمانهــای تاریــخ داستاننویســی افغانســتان بررســی شــوند ،شایســته اســت
نظــری افکنــده شــود بــه ژانرهــای ادبــی دیگــر نظیــر سفرنامهنویســی کــه در کشــورهای دیگــر معمــوال رواج آن
بــر رشــد رمــان اثرگــذار بودهاســت.
سفرنامهنویســی و ترجمــه ســفرنامههای اروپایــی یــا داســتانهایی ماننــد بیســت ه ـزار فرســخ زیــر بحــر
ژول ورن -کــه بــه شــکل ســفرنامۀ تخیلــی نوشــته شــدهبودند -در رساجاالخبــار رایــج بود(رهیــاب ،پیشــین،
ص .)511طــرزی کــه از طریــق ترجمــه و روزنامهنــگاری بــر پیدایــش رمــان افغانســتان مؤثــر بــود ،از اولیــن
نویســندگان ســفرنامه بــه روش جدیــد نیــز بــود .ســفرنامۀ او بــا عنــوان ســیاحت ســه قطعــه زمیــن در بیســت
و نــه روز در 1915 /1293در کابــل منتــر شد(ســخاورز ،1386 ،ص .)21ســفرنامههای بعــدی نویســندگان
داخلــی ،بســیار دیرتــر از پیدایــش رمــان منتــر شــدند .ســفرنامۀ ســید قاســم رشــتیا بــا عنــوان از کابــل تــا
قندهــار و ســفرنامه علیاصغــر شــعاع بــه نــام از کابــل تــا بهســود ،هــردو در  1313و ســفرنامه فتحــی بــا عنــوان
یادداشــتهای مــن در  1314چــاپ شــدند (محمــدی ،1388 ،ص )67؛ حــال آنکــه نوشــن و انتشــار رمــان از 1298
آغــاز شــدهبود.
خاطرهنویســی هــم در اوایــل قــرن شمســی کنونــی در نرشیــات مختلــف رایــج بــود چنانکــه رجــب طاهــری،
عثــان صدقــی و عزیــز مخلــصزاده خاطرههایــی را در مجلــۀ آیینــۀ عرفــان ســالهای  1311تــا  1317چــاپ
کردهانــد (رهیــاب ،پیشــین ،ص .)512نوعــی نوشــتههای ادبــی کــه ترکیبــی از مقالــه انتقــادی ،طــرح داســتانی
و خاطــره هســتند؛ امــا نــه داســتان هســتند و نــه طــرح نیــز در نرشیــات ســالهای ابتدایــی قــرن بیســتم چــاپ
میشــد؛ ماننــد شــب و مــزارات غزنــی از شــخصی بــه نــام امیرخــان کــه در مجلــه کابــل در  1315چــاپ
شدهاســت (امیرخــان .)1315 ،مجمــوع ایــن کوش ـشها در کنــار رواج ترجمــۀ رمانهــا و داســتانهای غربــی و
آسانشــدن چــاپ و گســرش مطبوعــات ،تحــول ادبــی را بــه ســمت پیدایــش رمــان و داســتان معــارص پیــش بُــرد.
جهــاد اکــر را مولــوی محمدحســین در ســال  1298نوشــت و در مجلــۀ معــرف معــارف ،از ســال  1298تــا
1921 -1919 /1300م .چــاپ و منتــر کرد(رهنــورد زریــاب ،پیشــین ،ص .)53در رمــان جهــاد اکــر( )1298وجــود
تصویرهــای روشــن و شــفاف از اشــخاص ،مکانهــا و حالتهــا ،شــیوۀ پرداخــت زمــان ،نزدیکــی زبــان داســتان
بــه زبــان مــردم ،تفــاوت گذاشــن میــان شــیوۀ ســخنگفنت شــخصیتها ،پرداخــت شــخصیتهایی امــروزی،
زنــده و معیــن و جزئینگــری در توصیــف ،نشــانۀ تــاش نویســنده بــرای رعایــت معیارهــای داستاننویســی
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جدیــد اســت« :در گفتگوهــا نویســنده تــاش کردهاســت زبــان شــخصیتها متناســب بــا طبقــه اجتامعــی و
ســنن آنهــا باشــد؛ اگرچــه همیشــه موفــق نیســت .خــود نویســنده در جاهایــی از زبــان ســاده و گفتــاری ســود
میبــرد و گویــش کابلــی در نــر او هویداســت ...مثــا زبــان شــخصیت بخارایــی بــا شــخصیت پنجشــیری تفــاوت
دارد و ایــن توجــه خیلــی مــدرن اســت ...نویســنده عقایــد طبقــات مختلــف را بــه شــیوهای مناســب فکــر و
زبــان هریــک از شــخصیتها ،بــه قلــم آوردهاست»(رهیاب،پیشــین ،ص 51و  .)54البتــه فرازهایــی از رمــان را
میتــوان نشــانداد کــه داســتان بــه روال قصههــا و افســانههای قدیمــی پیــش م ـیرود« :رس و کلــه نویســنده
در جایجــای حــوادث داســتان پیــدا میشــود و اشــخاص یــا رویدادهــا را هدایــت میکنــد یــا بــه خواننــده پنــد
و انــدرز میدهــد و یــا بــا وی وارد گفتگــو و دادن توضیــح میشــود»(هامن ،ص.)49
نویســندۀ جهــاد اکــر گاهــی از قوانیــن ادبــی نــر ادوار گذشــتۀ ادبیــات فارســی تقلیــد میکنــد ماننــد آوردن
شــعر فارســی و جمــات عربــی در میــان داســتان و کاربــرد واژگان مهجــور عربــی .همچنیــن اســت بــه کار گیــری
جنــاس ،موازنــه ،اشــتقاق ،ســجع و تکـرار کــه نوعــی تتبــع در روش گذشــتگان و تطبیــق قواعــد نظــم فارســی یــا
عربــی ،بــر نــر داســتانی اســت.
دومیــن رمــان تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،تصویــر عــرت نــام دارد .محمــد عبدالقــادر افنــدی رمــان
تصویــر عــرت یــا بیبــی خــوری جــان را در ســال  1298تألیــف و در 1300ش .چــاپ کــرد .در رمــان تصویــر
عــرت توجــه نویســنده بــه گفتگــو و پرداخــت خــوب گفتگوهــا و تفــاوت زبــان شــخصیتها بســیار برجســته
اســت .تصویــر عــرت بــا آنکــه در زمــره اولیــن رمانهــای تاریــخ داستاننویســی افغانســتان اســت ،از نظــر
بررســی ظریــف ،چندجانبــه و انتقــادی اجتــاع آن روز ،بخصــوص موضــوع زن در جامعــه بســتۀ افغانســتان ،تــا
مدتهــا پــس از انتشــار ،از بهرتیــن رمانهــای افغانســتان محســوب میشــد و هنــوز هــم ارزش بررســی و خوانــدن
را دارد و در ایــن رســاله ،از دیــدگاه نقــد اجتامعــی ،تحلیــل و بررســی خواهدشــد.
رمــانواره بعــدی افغانســتان مکاملــات روحانــی در خصــوص حیــات حقیقــی یــا ارتقــای ملــی نوشــته
ســلطانمحمد لوگــری اســت کــه در نرشیــۀ امــان افغــان طــی شــارههای  30-26از ســال چهــارم ()1302
آن نرشیــه چــاپ شــد(ناظمی .)1361 ،نــام داســتان در نوشــتههای منتقــدان افغانســتانی بــه دو شــکل دیــده
میشــود 1 :مکاملــات روحانــی در خصــوص حیــات افغانــی و .2مکاملــات روحانــی در خصــوص حیــات حقیقــی.
نــارص رهیــاب در کتــاب ســپیدهدم داستاننویســی معــارص دری ،نــام داســتان را بــه هــر دو شــکل ضبــط
کردهاســت و محمدحســین محمــدی ،بنــا را بــر درســتی نظــر اکرثیــت منتقــدان -نظیــر ناظمــی ،زریــاب و
اوحــدی -گذاشــته و همیــن نــام اخیــر را پذیرفتهاســت(محمدی ،1388 ،ص .)45عــاوه بــر نظــر اکرثیــت ،آنچــه
از مــن رمــان در منابــع آمدهاســت و نیــز نوشــتههای انتقــادی دربــارۀ رمــان ،نــام دوم را تأییــد میکننــد.
نویســندۀ مکاملــات روحانــی ...کوشیدهاســت از طریــق گفتگــوی شــخصیت داســتان بــا روح در زاویــه دیــد
درونــی (اول شــخص) ،معنــای زندگــی راســتین را-کــه از نظــر وی ،تــاش و فــداکاری در جهــت توســعۀ(ارتقای)
کشــور و گذشــن از راحتــی فــردی ب ـرای کســب خیــر گروهــی و اجتامعــی اســت -بیــان منایــد .نــارص رهیــاب،
ایراداتــی همچــون کهنگــی زبــان ،ضعــف دســتوری ،فراوانــی لغــات نــادر و شــاذ عربــی ،پیرنــگ سســت ،گرهافگنــی
و گرهگشــایی نامناســب ،تهیبــودن از توصیــف ،پایانبنــدی تصنعــی را ب ـرای ایــن داســتان برشمردهاســت(رهیاب،
پیشــین ،ص )88-84کــه نشــاندهندۀ پرسفــت ایــن نویســنده نســبت بــه دو رماننویــس قبلــی اســت.
محیالدیــن انیــس ،رمــانوارۀ دیگــری اســت کــه در ســال 1302
نــدای طلبــه معــارف یــا حقــوق ملــت نوشــتۀ ّ
در ه ـرات بــه چــاپ رسیدهاســت .ایــن اثــر را -کــه بیشــر صبغــۀ آموزشــی و تربیتــی دارد -نویســندهاش ،رمــان
علمــی ،اجتامعــی ،انتقــادی خوانــده و در عیــن حــال در مقدمــه ،یــادآور شدهاســت کــه مطالــب آن را گــردآوری و
ترجمــه کــرده؛ امــا منبــع یــا منابــع اصلــی آن را نــام نربدهاســت(محمدی ،پیشــین ،ص .)46مطالبــی کــه نویســندۀ
نــدای طلبــه معــارف قصــد دارد در قالــب داســتان بــه خواننــده القــا کنــد ،در زمینــۀ ارزش مرشوطهخواهــی،
نقــش پارملــان در ادارۀ جامعــه ،حقــوق رعیــت یــا حقــوق بــر ،لــزوم آشــنایی بــا دانشهــای جدیــد و ایجــاد
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معارف(آمــوزش و پــرورش) جدیــد اســت .شــخصیتهای ایــن داســتان ،بلندگــوی اندیشــۀ نویســنده هســتند و
بنــا بــه هــدف نویســنده ،بــه تبییــن مســائل حقوقــی میپردازنــد تــا مــردم بــا فوایــد قانــون و دولــت مرشوطــه
آشــنا شــوند(رهیاب ،پیشــین ،ص« .)519در مــورد نــدای طلبــه معــارف ســؤالهایی ماننــد ایــن مطــرح اســت  :آیــا
محیالدیــن انیــس در کاربــرد واژه ترجمــه ،اشــتباه کردهاســت؟ اگــر ایــن مــن،
ایــن نوشــته ،ترجمــه اســت؟ آیــا ّ
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 ،ص.)53
در داســتانها و رمانهــای اولیــه ،متــام معیارهــای داستاننویســی رعایــت نشدهاســت؛ امــا ایــن داســتانها
پلــی میــان نــر روایتــی کهــن دری بــه داستاننویســی دوران معــارص هســتند؛ بدیــن معنــی کــه هامنندیهــای
زیــادی بــا قصههــای کهــن و آثــار فولکلوریــک دارنــد .توصیفهــای زایــد از مکانهــا و حــوادث در آنهــا بســیار
دیــده میشــود؛ کمــر داســتانی در ایــن دوره دیــده میشــود کــه نویســنده کــم و بیــش در رونــد حــوادث
دخالــت نکــرده باشــد و قهرمانــان را پــس نــزده ،خــودش بــه داوری نپرداختــه باشــد« :بیشــر شــخصیتها در
ایــن دوره ،شــخصیتهای مســطح (بــه تعبیــر فورســر) ،ایســتا ،تکبعــدی ،از قبــل تعییــن ماهیــت شــده ،تیپیــک
و مناینــدۀ قــر یــا طبقــۀ خــود هســتند و کمــر بــه صــورت «فــرد» مشــخصی درمیآینــد» (رهیــاب ،پیشــین،
ص 519و  .)520نویســندگان ایــن دوره ،در توصیــف فضــای داســتان موفــق نیســتند و تقریبــا هیــچ نویســندهای
بــه دنیــای درون شــخصیتها وارد منیشــود .برخــی نویســندگان بــا اســتفاده از روایــت و تکگویــی ،تــاش
میکننــد تــا بــه شــخصیتها عمــقدهنــد امــا ایــن کار شــتابزده و ســطحی صــورت میگیــرد و کاوش ذهــن
شــخصیتها اتفــاق منیافتــد .آنچــه ایــن آثــار اولیــه را وارد جرگــۀ داســتان معــارص میکنــد ،وجــود پیرنــگ،
تــاش بــرای خلــق شــخصیتهای واقعیمنــا و کوششــی پیگیــر بــرای منایــش واقعیتهــای زندگــی اســت؛
هرچنــد عنــارص داســتان مشــکالتی دارنــد.

 3-2سیر تحول و تطور رمان فارسی افغانستان
تاریــخ رماننویســی افغانســتان ،مثــل متــام عرصههــای فرهنگــی دوران معــارص افغانســتان ،فقیــر و نــادار
اســت .نزدیــک بــه صــد رمــان و داســتان بلند-کــه بــه صــورت کتــاب یــا پاورقــی روزنامههــا و مجــات چــاپ
شــدهاند -حاصــل نُــه دهــه فعالیــت رماننویســان افغانســتان اســت و پیداســت کــه حاصلــی ناچیــز اســت.
تحــوالت ادبــی ،بخصــوص داستاننویســی ،در افغانســتان نیــز مثــل اکــر کشــورهای خاورمیانــه ،تابــع تحوالت
اجتامعــی و سیاســی بودهاســت؛ بدی ـن معنــی کــه داستاننویســی وقتــی پــا گرفــت کــه نخبــگان و روشــنفکران
کشــور ب ـرای ایجــاد تغییــر در شــیوه زندگــی و تحــول ســاختارهای اجتامعــی تــاش میکردنــد و تحــول نهــاد
ادبیــات نیــز بخشــی از یــک رونــد بــزرگ در ســطح جامعــه و حکومــت بــود کــه در بخشهــای قبلــی همیــن
فصــل ،رشحــی از ایــن تحــوالت در مقطــع تاریخــی پیدایــش رمــان در افغانســتان ،ارائــه شــد .ســاختار رمــان و
مســائل طــرح شــده در آن در هــر دوره از دورههــای رماننویســی افغانســتان تفــاوت دارد .بخصــوص فضــای
سیاســی جامعــه ،ارتبــاط روشــنی بــا ســاخت و محتــوای رمــان افغانســتان دارد.
تعــداد رمانهــای اجتامعــی نیــز متناســب بــا فضــای اجتامعــی تغییــر میکنــد .هــرگاه جامعــه بــه ســوی
انســداد سیاســی و بســن دهــان و زبــان منتقــدان حرکــت کردهاســت ،داستاننویســی در محــاق رفتــه یــا بــه
نوشــن دربــاره عشــق و مســائل بــاب میــل حکومــت یــا تبلیغــات ب ـرای آن روی آوردهاســت و هــرگاه فضــای
جامعــه ب ـرای نواندیشــی و نوشــن و گفــن مناســب بودهاســت ،داستاننویســان بیشــر بــه کار پرداختهانــد و
متعهدانــه بــه مســائل مبتالبــه جامعــه پرداختهانــد .مثــا در دهــۀ نخســتین رماننویســی افغانســتان و دو دهــۀ
اخیر(دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی) کــه فضــا قــدری بازتــر بودهاســت یــا نویســندگان مهاجــر در فضــای بســتۀ
افغانســتان زندگــی منیکردهانــد ،رمــان اجتامعــی رشــد چشــمگیری داشتهاســت .در کنــار سیاســت سانســور
و کنــرل چــاپ و نــر دولتهــای افغانســتان ،ســطح پاییــن فرهنــگ و آمــوزش عمومــی و تعــداد کــم اف ـراد
کتابخــوان نیــز مانــع بلنــدی در راه رشــد و بالندگــی رمــان ایجــاد کردهاســت.
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بررســی دقیقتــر ســیر تحــول داستاننویســی افغانســتان ،نیازمنــد آن اســت کــه عــاوه بــر نقطــۀ رشوع
داستاننویســی ،مقاطــع مهمــی را کــه در آن ،داســتان و رمــان افغانســتان دچــار تحــول و دگردیســی شدهاســت،
مشــخص شــوند و ویژگیهــا و برجســتگیها و ضعفهــای هــر مقطــع یــا دوره نیــز روشــن شــود .پژوهشگـران
بــر پیوســتگی و وابســتگی دورههــای تحــول ادبــی بــه تحــوالت اجتامعــی و سیاســی تأکیــد میکننــد؛ امــا بــر
رس تعــداد و طــول دورههــای تحــول ادبــی در تاریــخ ادبیــات افغانســتان و روشهــا و دالیــل تقســیمبندی آن،
اختــاف نظــر وجــود دارد(ســتارزاده ،1366 ،ص 1و .)2
اســدالله حبیــب ،پــس از بررســی و جمعبنــدی روشهــای تقســیم تاریــخ ادبیــات بــه دورههــای مشــخص،
تاریــخ ادبیــات معــارص افغانســتان در قــرن بیســتم میــادی را بنابــر تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی ایــن عــر و
انعــکاس مشــکالت اجتامعــی در آثــار ادبــی ،بــه دورههــای دهســاله تقســیمبندی میمناید(حبیــب ،1366 ،ص
 .)16دورهبنــدی اســدالله حبیــب در آثــار پژوهشگـران بعــد از وی ،متناســب بــا اهــداف تحقیقاتــی ،دچــار جــرح
و تعدیلهــای ف ـراوان شــد.
محمدنــارص رهیــاب در کتــاب ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان ،شصتســال ابتدایــی تاریــخ ادبیــات
داســتانی افغانســتان را بــه چهــار دورۀ زیــر تقســیم کردهاســت -1 :دوره اول از ( 1298تألیــف رمــان جهــاد -اکــر)
تــا  -2 .1320دوره دوم از ( 1321آغــاز چــاپ داســتان در مجــات مهــم ماننــد آریانــا) تــا ( 1329پایــان اســتبداد
هاشــم خانــی)  -3دوره ســوم از ( 1330آغــاز بــه کار مجــدد نرشیــات غیردولتــی) تــا  -4 1342دوره چهــارم از
( 1343آغــاز دهــه دموکراســی) تــا کودتــای هفتــم ثــور (1357رهیــاب ،پیشــین ،ص.)19
جدول شامره 1-3سیر تحول داستاننویسی بر اساس نظر رهیاب
مقطع تاریخی
نام دوره
1320 -1298
دورۀ اول
دورۀ دوم 1329 -1321
دورۀ سوم 1342 -1330
دورۀ چهارم 1357 -1343

تحول اجتامعی یا تاریخی مهم
تألیف رمان جهاد اکرب()1298
چاپداستان درآریانا-پایان استبداد هاشمخانی
انتشار مجدد نرشیات دولتی
آغاز دهۀ دموکراسی -کودتای هفتم ثور

آثار مهم
رمان جهاد اکرب
-

رهنــورد زریــاب ،منتقــد و داســتاننویس مشــهور ،نیــز تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را بــه چهــاردوره
تقســیم میکنــد -1 :از آغــاز تــا پایــان دهــۀ ســوم قــرن بیســتم میالدی(ســال  -2 )1308از پایــان دهــۀ ســوم ســده
بیســتم میــادی تــا آغــاز دهــه ششــم( ســال  -3 )1334از آغــاز دهــۀ ششــم ســدۀ بیســتم ( )1340تــا انقــاب
ثــور -4 1357بعــد از انقالب/کودتــای ثــور.1357
جدول شامره  2-3سیر تحول داستاننویسی بر اساس نظر رهنوردزریاب
نام دوره

مقطع تاریخی

تحول ادبی مهم

دورۀ اول

آغاز1930-م.

پیریزی نرث داستانی

دورۀ دوم

1960-1931م.

تحول نرث داستانی

دورۀ سوم

1960م – .انقالب ثور 1357

تکامل نرث داستانی

| | 56

آثار و اشخاص مهم
محمدحســین(جهاد اکرب)-ســلطان
محمــد لوگــری -انیــس -عبدالقــادر
افنــدی
خوشــنوا -فتحــی -عاملشــاهی-
توروایانــا
اکــرم عثــان -اســدالله حبیــب-
مریــم
روســتاباخرتی-میثاق-
محبــوب -ســپوژمی زریــاب

دورۀ چهارم انقالب ثور به بعد

-

-

تقســیمبندی رهنــورد زریــاب تــا حــدودی مســتقل از تحــوالت تاریخــی اســت و از ایــن نظــر بــا
تقســیمبندیهای قبلــی متفــاوت اســت .دورۀ اول تقســیمبندی وی ،دورۀ پیریــزی نــر داســتانی معــارص دری
و متعلــق بــه کســانی چــون محمدحســین پنجابــی مؤلــف جهاداکــر ،ســلطان محمــد بــن بهادرخــان لوگــری،
محیالدیــن انیــس و عبدالقادرخــان افنــدی اســت .دورۀ دوم ،مرحلــۀ تحــول نــر داســتانی و متعلــق بــه کســانی
چــون جاللالدیــن خوشــنوا ،عزیزالرحمــن فتحــی ،ابراهیــم عاملشــاهی ،ســیدمحمد ســلیامن و نجیباللــه
توروایانــا میباشــد .در دورۀ ســوم ،نــر داســتان متحولتــر و کاملتــر میشــود .ایــن دوره از آن کســانی چــون
اکــرم عثــان ،اســدالله حبیــب ،ســپوژمی زریــاب ،روســتا باخــری ،کریــم میثــاق و مریــم محبــوب اســت(رهنورد
زریــاب ،پیشــین ،ص 57و .)58
حمیـرا قــادری نیــز در کتــاب بررســی رونــد داستاننویســی در افغانســتان ،تاریــخ داستاننویســی کشــور را
بــه چهــار دوره تقســیم کردهاســت :دوره اول 1298 :تــا  1320؛ دوره دوم 1320 :تــا  1342؛ دوره ســوم  1342تــا
 1357و دوره چهــارم از  1357تــا ( 1380قــادری ،1387 ،ص 5و.)6
دورهبنــدی حمیــرا قــادری بــه نظــر نــارص رهیــاب نزدیکتــراســت؛ البتــه بــا ادغــام دورۀ دوم و ســوم
رهیــاب در یــک دوره و اضافهکــردن مقطــع زمانــی کودتــای ثــور  1357تــا زمــان انجــام تحقیــق .قــادری دالیــل
خــود را بـرای ایــن گونــه تقســیمبندی ،مشــخص نکــرده و تحــوالت مهــم ادبــی در هــر دوره را کــه فصــل ممیــز
دو دوره از یکدیگــر هســتند نیــز ذکــر نکردهاســت.
جدول شامره 3-3سیر تحول داستاننویسی بر اساس نظر حمیرا قادری
ترتیب دوره
دورۀ اول
دورۀ دوم
دورۀ سوم
دورۀ چهارم

مقطع تاریخی
1320-1298
1342-1320
1357-1342
1380-1357

تحول مهم
-

آثار یا کسان مهم
-

تقســیمبندی بعــدی از ســوی محمدحســین محمــدی ،در کتــاب تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان،
پیشــنهاد شدهاســت :دوره اول-آغازیــن جوشــشها( 1298 :تالیــف اولیــن رمــان) تــا ( 1308ســقوط اماناللــه
و آغــاز کار محمدنادرشــاه)؛ دوره دوم -سیاهمشــقها( 1308 :آغــاز حکومــت محمدنادرشــاه) تــا  1325؛ دوره
ســوم -جســتجو و کاوش ( 1325 :آغــاز صــدارت شــاه محمودخــان ،تاســیس دانشــکده ادبیــات) تــا ( 1342پایــان
صــدارت داودخــان)؛ دوره چهــارم -رئالیســم یــا رشــد و شــکوفایی( 1342 :آغــاز دهــه دموکراســی) تــا ( 1357کودتــای
کمونیســتی ) ؛ دوره پنجــم -رئالیســم سوسیالیســتی 1357 :تــا  1371دورۀ ششم-داستاننویســی در مهاجــرت1371 :
(ســقوط دولــت نجیباللــه و آغــاز حکومــت مجاهدیــن) تــا ( 1384محمــدی ،1388 ،ص 12و .)13
جدول شامره  4-3سیر تحول داستاننویسی بر اساس نظر محمدحسین محمدی
ترتیب دورهها

مقطع تاریخی

تحول اجتامعی

دورۀ اول

1308-1298

سقوط امانالله خان

دورۀ دوم

1325-1308

استبداد نادرشاهی و هاشمخانی
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تحول ادبی
تألیــف اولیــن رمــان و
جوشــشهای
آغازیــن
د ا ســتا نی
سیاهمشقها

دورۀ سوم

1342-1325

دورۀ چهارم

1357-1342

دورۀ پنجم

1371-1357

دورۀ ششم1

1384-1371

دورۀ ششم2

1384-1371

صــدارت شــاهمحمود خــان و
داودخــان
دهــۀ دموکراســی و جمهــوری
داودخانــی
کودتــای ثــور و حکومــت
کمو نیســتی
پیــروزی و ســقوط مجاهدیــن و
طالبــان
پیــروزی و ســقوط مجاهدیــن و
طالبــان

تأسیس دانشکدۀ ادبیات
رواج رئالیســم و رشــد و
شــکوفایی داســتان
رواج رئالیسم سوسیالیستی
داستاننویســی مهاج ـران در
پاکســتان و کشــورهای دیگــر
داستاننویســی مهاج ـران در
ایران

البتــه دوره ششــم بــه دو زیــردوره تقســیم شدهاســت :بخــش اول :داستاننویســی مهاج ـران در پاکســتان
و کشــورهای دیگــر و بخــش دوم :داستاننویســی مهاجــران در ایــران .نویســنده ،در مقدمــۀ کتــاب ،مبنــای
تقســیمبندی خــود را توجــه بــه تحــوالت اجتامعــی -سیاســی و علمــی جامعــه و تأثیــر آن بــر ســیر داستاننویســی
اعــام کردهاســت .تقســیمبندی محمــدی ،یکــی از بهرتیــن پیشــنهادها بـرای دورهبنــدی تاریــخ ادبیــات داســتانی
افغانســتان اســت؛ چ ـرا کــه حــوادث مهــم شــکل دهنــدۀ هریــک ازدورههــا مشــخص هســتند و تغییــر مســیر
جریانهــای ادبــی در هریــک از دورههــا قابــل بررســی و تشــخیص هســتند.
هرکــدام از ایــن تقســیمبندیها ،پایههــای اســتداللی بخصوصــی دارنــد و چارچــوب تحلیلــی خاصــی ارائــه
میکننــد؛ امــا جملگــی دارای ضعفهایــی هســتند کــه اعتبــار آنهــا را بـرای کاربــرد در ایــن پژوهــش ،زیــر ســؤال
میبــرد .از میــان دورهبندیهــای فــوق ،دورهبنــدی رهنــورد زریــاب بــا بقیــه متفــاوت اســت بــه ایــن معنــی
کــه بــه تحــوالت اجتامعــی و تاریخــی افغانســتان اهمیــت ثانــوی داد ه و اهمیــت تأثیــر تحــوالت کالن اجتامعــی
کشــور در شــکلدهی بــه ســاختار و محتــوای داســتان را نادیــده گرفتهاســت .پیداســت کــه تقســیمبندی
رهنــورد زریــاب بـرای اهــداف و روش کار مــا در ایــن پژوهــش -کــه بــه دنبــال بررســی چگونگــی و میـزان ارتبــاط
ســاختاری و محتوایــی رمــان و تحــوالت اجتامعــی هســتیم -کارآیــی نــدارد.
دورهبندیهــای دیگــر -بــا وجــود تفــاوت ظاهــری در تعــداد دورههــا و آغــاز و پایــان و طــول دورههــا-
بــر اســاس دیدگاهــی مشــابه بــا دیــدگاه مــا در ایــن پژوهــش پیریــزی شــدهاند و آن ایــن اســت کــه تحــول
داستاننویســی افغانســتان ،خــارج از فضــای اجتــاع و تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی ،امکانپذیــر نیســت و
داستاننویســان در تعاملــی پیچیــده بــا اق ـران معــارص و گذشــتۀ خــود و نیــز مســائل جــاری اجتــاع ،بــه ایــن
نتیجــه میرســیدهاند کــه کمــر یــا بیشــر بنویســند یــا دربــارۀ چــه و چگونــه بنویســند .ایــن دورهبندیهــا
بــه خاطــر داشــن برخــی ضعفهــا از ســویی و محدودیتهــای پژوهــش مــا از ســوی دیگــر ،عینــا منیتواننــد
در ایــن رســاله مبنــای کار قرارگیرنــد .برخــی از ایــن دالیــل چنیــن اســت-1 :طــول دورههــا در هرســه تقســیم
بنــدی آنقــدر نیســت کــه واقعــا تحولــی در داستاننویســی یــک کشــور بتوانــد رخ دهــد؛ بخصــوص در کشــوری
ماننــد افغانســتان کــه رونــد پیرشفــت امــور بســیار کنــد و بطــیء بودهاســت-2 .دورههایــی کــه از هــم جــدا
شــدهاند ،در بســیاری مــوارد ،ماهیــت یکســانی دارنــد و فضــای کالن حاکــم بــر جامعــه در ایــن دورههــای جــدا
از هــم تغییــر چندانــی نکردهاســت؛ مثــل دورههــای اول تــا ســوم قــادری و اول تــا چهــارم محمــدی کــه در متــام
ایــن دورههــا قــدرت مطلقــۀ ســلطنت ،وجــود و عــدم وجــود متــام امــور اجتــاع را معیــن میکــرد و نیروهــای
اجتامعــی دیگــر ضعیفتــر از آن بودنــد کــه قــدرت ایجــاد تحولــی اساســی داشتهباشــند-3 .اهمیــت حوادثــی
کــه آغــاز و پایــان دورههــا را مشــخص میکنــد ،یکســان نیســت؛ مثــا تأثیــر تأســیس دانشــکدۀ ادبیــات یــا
پایــان دوره صــدارت داودخــان ،از نظــر عمــق و حجــم تأثیــر ،بــه هیــچ روی قابــل مقایســه بــا کودتــای /انقــاب
مارکسیســتی ثــور  1357یــا قــدرت گرفــن مجاهدیــن و طالبــان نیســتند .حــال آنکــه در ایــن تقســیمبندیها
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وزن یکســانی بــه ایــن تحــوالت داده شدهاســت-4 .در دورهبندیهــای فــوق ،تحــول ادبیــات داســتانی بــه صــورت
کلــی مطمــح نظــر بودهاســت؛ حــال آن کــه در ایــن پژوهــش ،منحـرا در مــورد رمــان بحــث میشــود .در برخــی
مقاطــع تاریخــی ،تحــوالت رمــان و داســتان کوتــاه ،بــر یکدیگــر منطبــق نیســتند .مثــا در دهــه دموکراســی ،شــعر
و داســتان کوتــاه ،رشــد کردنــد امــا در رماننویســی و بخصــوص رمــان اجتامعــی ،تحــول مهمــی مشــاهده نشــد.
ایــن نــکات جزئــی در پژوهشــی کــه بــه صــورت تخصصــی در مــورد رمــان بحــث میکنــد ،اهمیــت دارد.
جدول  5-3سیر تحول داستاننویسی افغانستان بر اساس پژوهش انجامشده در این رساله
ترتیب دوره

مقطع تاریخی

تحوالت اجتامعی مهم

دورۀ اول

1357-1298

دوران ســلطنت و مترکــز قــدرت در
افغانســتان

دورۀ دوم

1371-1357

کودتــای ثــور و حکومــت
کمو نیســت ها

دورۀ سوم

1380-1371

حاکمیــت مجاهدیــن و ســلطه
طالبــان

دورۀ چهارم

 1380به بعد.

اســتقرار دموکراســی حامیتشــده
و آزادی رســانهها

تحول ادبی مهم
دوران پیدایــش و رشــد در ســایه
سانســور و تــرس ،واقعگرایــی در
هــر و ادبیــات
رواج رئالیســم سوسیالیســتی و رمان
تبلیغــی ،رواج ادبیــات مقاومت
مهاجــرت گســرده نویســندگان،
تجدیدنظــر در اندیشــهها ،تجدیــد
نظــر در فــرم و محتــوا
گرایــش بــه تکنیکهــا و مکاتــب
ادبــی جدیــد و زبــان نــو

بنــا بــه دالیــل فــوق و بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش ،تقســیمبندی جدیــدی ارائــه میشــود؛
بــه گون ـهای کــه بــا اهــداف ایــن پژوهــش کــه نقــد اجتامعــی رمــان اســت و بــا واقعیــت تحــوالت ادبــی در
درون تحــوالت کالن اجتامعــی -سیاســی افغانســتان ،همخوانــی بیشــری داشتهباشــد .ایــن دورهبنــدی ،یکــی از
معیارهــای انتخــاب رمانهــا ب ـرای نقــد و تحلیــل در ایــن رســاله نیــز بودهاســت :دوره اول -پیدایــش و رشــد
رمــان و رواج واقعگرایــی در ســایه سانســور ،در دوران ســلطنت ( 1298تــا )1357؛ دوره دوم -رواج رئالیســم
سوسیالیســتی و رمــان تبلیغــی و رواج ادبیــات مقاومــت در دوران حکومــت کمونیســتها ( 1357تــا )1371؛
دوره ســوم -تجدیــد نظــر در فــرم ،اندیشــه و محتــوا و مهاجــرت گســرده نویســندگان در دوران حاکمیــت
مجاهدیــن و ســلطۀ طالبــان ( 1371تــا  )1380و دوره چهــارم -گرایــش بــه تکنیکهــا ،مکاتــب ادبــی جدیــد
و زبــان نــو در دوران اســتقرار دموکراســی حامیتشــده و گســرش آزادی رســانهها (  1380بــه بعــد) .ایــن
تقســیمبندی در جــدول  5-3خالصــه شدهاســت.
دورة اول در ایــن تقســیمبندی ،بــا وجــود اینکــه از نظــر منطــق حاکــم بــر کل دورههــا و پایههــای
اســتداللی ،هیــچ مشــکلی نــدارد ،از نظــر زمانــی ،طوالنــی اســت و حــدود شــصت ســال از تاریــخ داستاننویســی
افغانســتان را در بــر میگیــرد .اگــر قـرار بــود ایــن پژوهــش بــا جزئینگــری بیشــر و در زمانــی طوالنیتــر انجــام
شــود و رمانهــای بیشــری بـرای نقــد برگزیــده شــوند ،دوره اول میتوانســت بــه چهــار زیــردوره تقســیم شــود:
(1298پیدایــش رمــان) تــا (1308ســقوط اماناللــه خــان)؛  1308تــا (1325پایــان صــدارت هاش ـمخان)؛  1325تــا
(1342آغــاز دهــه دموکراســی)؛  1342تــا  (1357کوتــای کمونیســتی) .ایــن چهــار دوره در جــدول  6-3منعکــس
شدهاســت .البتــه حتــی در صــورت عمقیافــن بررســی بــه ایــن زیردورههــا بعیــد بــود رمانهــای بیشــری
از ایــن دوره انتخــاب شــود زی ـرا غیــر از زیــردوره اول ،تحــول چشــمگیری در پیرشفــت رمــان در ایــن دوره رخ
ندادهاســت.

 3-2-1دوره اول :سلطنت مطلقه ،دورۀ پیدایش رمان ،واقعگرایی در هرن و ادبیات
تحــوالت ادبــی ،بخصــوص رماننویســی ،در افغانســتان مثــل اکــر کشــورهای خاورمیانــه ،تابــع تحــوالت
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اجتامعــی و سیاســی بودهاســت؛ بدیــن معنــی کــه داستاننویســی وقتــی پاگرفــت کــه نخبــگان و روشــنفکران
کشــور مجالــی ب ـرای ایجــاد تغییــر در شــیوۀ زندگــی و تحــول ســاختارهای اجتامعــی پیــدا میکردنــد و تحــول
نهــاد ادبیــات و پیدایــش داســتان و رمــان نیــز بخشــی از یــک رونــد بــزرگ در ســطح جامعــه و حکومــت
بــود .داستاننویســان در چنیــن رشایطــی ،بــه کار پرداختهانــد و متعهدانــه ،مســایل مبتالبــه جامعــه را در
داســتانها بازتــاب داده و بـرای حــل مشــکالت ،اندیشــیدهاند .از ســوی دیگــر هــرگاه جامعــه بــه ســوی انســداد
سیاســی و کنــرل افــکار نخبــگان و مــردم حرکــت کردهاســت ،داستاننویســی نیــز رسگــرم انعــکاس مســایل
بــاب میــل حکومــت و حتــی تبلیغــات ب ـرای آن شدهاســت .ب ـرای بررســی مفصلتــر تحــوالت داستاننویســی
افغانســتان ،رضوری اســت کــه ابتــدا نگاهــی بــه تحــوالت اجتامعــی ایــن کشــور از پیدایــش رمــان تــا کودتــای
7ثــور /اردیبهشــت  1357افکندهشــود.
الف -وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی
ســالهای ( 1298ســال تألیــف اولیــن رمــان) تــا پایــان ســلطنت اماناللــه خــان ( ،)1308پادشــاه تجددخــواه
افغانســتان ،دوران زایــش و آغــاز حرکــت اســت .بــه ســبب فضــای نســبتا بــاز سیاســی و اجتامعــی کشــور -کــه تــا
آن زمــان بیســابقه بــود -افــکار و آرای نــو بــه گســردگی وارد ادبیــات شــد و رمــان افغانســتان نیــز در همیــن
فضــا متولــد شــد.
بــا ســقوط اماناللــه خــان در  1308دوران 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
دوران اماناللــه را بربــاد داد :مــدارس جدیــد محــدود شــد ،دانشــجویان اعزامــی بــه خــارج بازگردانــده شــدند
و مــدارس دخرتانــه تعطیــل گردیــد .جرایــد نیــز تحــت نظــام مســتحکم سانســور دولتــی فعالیــت میکردنــد و
کنــرل شــدیدی بــر ورود اقــام فرهنگــی بــه افغانســتان ،اعــال میشــد .انجمــن ادبــی کابــل کــه در همیــن
دوران تأســیس شــد ،بیشــر بـرای کنــرل و سانســور افــکار ایجــاد شــده بود(ژوبــل ،پیشــین ،ص .)68ایــن وضعیــت
بــا تــرور نادرخــان( )1312نیــز تغییــر نکــرد و سیاســتهای او تــا پایــان نخســت وزیــری بــرادرش هاشــمخان
همچنــان اعــال میشــد .ظاهرشــاه بــا تعویــض نخس ـتوزیران خــود ،ســعی داشــت آنــان را عامــل مشــکالت
مــردم معرفــی کنــد بنابرایــن هاش ـمخان را کــه مــردم از او بــه ســتوه آمدهبودنــد ،برداشــت و در هفــده ســال
بعــدی ســلطنت خــود ،یعنــی از  1325تــا  1342ابتــدا شــاهمحمود خــان و ســپس داودخــان ،را بــه عنــوان
نخســتوزیر تعییــن کــرد.
بــا تصویــب قانــون اساســی جدیــد افغانســتان در  1343و روی کار آمــدن دکــر محمدیوســف ،نخســتین
صدراعظــم مردمــی (خــارج از خانــدان شــاهی) ،ده ســالی از تاریــخ افغانســتان آغــاز میشــود کــه بــه دهــۀ
دموکراســی مشــهور اســت .ایــن ســالها هامننــد دوران اماناللــه خــان ،دوران نشــاط فعالیتهــای سیاســی،
اجتامعــی و فرهنگــی بــود .داستاننویســی بــا جدیــت بیشــری ادامــه یافــت و نویســندگان بزرگــی ظهــور
کردنــد و واقعگرایــی قــوام پیــدا کــرد .بســیاری از فرهنگیــان و ادیبــان آزادیخــواه همچــون خلیلاللــه خلیلــی،
عبدالهــادی داوی ،براتعلــی تــاج و ...کــه طــی ســالهای گذشــته زندانــی شــدهبودند ،آزاد شــدند و در مصــدر امــور
قـرار گرفتنــد .آزادی بیــان نیــز تــا حــدود زیــادی تأمیــن شــد و نرشیــات زیــادی تأســیس شــدند .دهــه دموکراســی
بــا کودتــای داودخــان -پرسعمــوی ظاهرشــاه -درســال  1352پایــان یافــت و داودخــان ،تحــت نــام رییــس جمهــور،
قــدرت متمرکــز و مطلقــۀ کشــور جمهــوری افغانســتان را در دســت گرفــت.
مارکسیس ـتهای افغانســتان کــه در قالــب حــزب خلــق ،متحــد شــدهبودند ،در کودتــای داودخــان علیــه
ظاهرشــاه ،همدســت داودخــان شــدند و در نتیجــه در ســاختار حکومــت ،ســهم عمــدهای را از آن خــود کردنــد.
امــا تفــاوت ایدئولــوژی و اهــداف ،کمکــم آنــان را واداشــت کــه از داودخــان فاصلــه بگیرنــد .حــزب خلــق
افغانســتان عاقبــت در کودتــای ثــور /ادریبهشــت  1357داودخــان را از صحنــه برداشــت و بــه عمــر دولــت
جمهــوری او پایــان داد.
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ب -جریان شناسی /تحول ادبیات داستانی در دورۀ اول
دوره اول رماننویســی افغانســتان کــه از (1298ســال تألیــف اولیــن رمــان) تــا کودتــای ثــور  1357یعنــی
ســالهای ســلطنت اماناللــه خــان ،محمدنــادر شــاه و محمدظاهــر شــاه و جمهــوری داودخانــی را در بــر میگیــرد،
دوران پیدایــش و رشــد آرام اســت .در ابتــدای ایــن دوران ،بــه ســبب حامیــت شــاه و دربــار از روشــنفکران
تجددخــواه و جریانهــای ملیگـرا و تحــت تأثیــر فضــای حامســی حاصــل از جنــگ ســوم افغانســتان و انگلیــس،
افــکار و آرای نــو بــه گســردگی وارد ادبیــات شــد و رمــان افغانســتان نیــز در همیــن فضــا متولــد شــد .چــاپ
اولیــن رمــان افغانســتان ،جهاداکــر ،در مجلــه معــرف معــارف از ســال 1919م .تــا 1921م .طــول کشــید(رهنورد
زریــاب ،پیشــین ،ص.)53
نویســندۀ جهاداکــر ،مولــوی محمدحســین پنجابــی ،از مبارزیــن تجددخواهــی بــود کــه تحصیــات خــود
را درشــبهقارۀ هنــد گذراندهبــود و بــا فضــای مبارزاتــی هنــد دوران اســتعامر آشــنایی داشــت .او در رمــان
خــود نیــز بــه موضــوع جنــگ افغانســتان و انگلیــس پرداخــت .ایــن امــر ،دالیــل زیــادی دارد امــا تحریــک
روحیــۀ جهــاد بــا انگلیس ـیها در اثــر جنگهــای طوالنــی افغانســتان بــا انگلیــس ،یکــی از دالیــل ایــن رویــداد
اســت«:یکی از تحــوالت مهــم دورۀ محمدزائــی در ادبیــات فارســی و پشــتوی افغانســتان ،دمیــده شــدن روح
حامســی و رزمــی در ادبیــات تحریــری و شــفاهی فارســی و پشــتو در اثــر جنگهــای صدســالۀ افغانســتان و
انگلیــس بود»(غبــار ،1378،ص .)10رونــد آفرینــش رمــان و داســتا ن بلنــد اجتامعــی ،پــس از انتشــار جهــاد اکــر ،بــا
رمانهــا یــا رمانوارههــای تصویــر عــرت و نــدای طلبــۀ معــارف کــه محتــوای آنهــا ریشــه در تحــوالت اجتامعــی
و فرهنگــی ناشــی از اصالحــات دورۀ حبیباللــه خــان و اماناللــه خــان دارد ،ادامــه یافــت.
نویســندگان افغــان ،پــس از جنبــش مرشوطیــت دوم ،داستاننویســی را بــا نــگارش رمانوارههایــی آغــاز
کردنــد کــه بــا تســامح آنهــا را رمــان میخوانیــم .داســتانهای اولیــه دری ،هامنندیهــای زیــادی بــا نــر روایتــی
قدیــم فارســی و آثــار فولکلوریــک دارنــد و بســیار توصیفــات از مکانهــا و حــوادث در آنهــا هســت کــه اضافــی
هســتند وجنبــه هــری ندارنــد .در داســتانها و رمانهــای اولیــه ،معیارهــای داستاننویســی بــه متامــی رعایــت
نشدهاســت؛ امــا ایــن داســتانها پلــی میــان نــر گذشــتۀ دری بــه دوران معــارص اســت(رهیاب ،پیشــین ،ص .)27در
آغــاز ،تأثیــر افســانهها و قصههــای قدیــم یعنــی نــر روایتــی کالســیک بــر داســتانها بیشــر اســت.
هامننــد ایـران پــس از مرشوطــه ،داستاننویســی دوره آغازیــن افغانســتان بــه موضوعــات عشــقی و عاطفــی
توجهــی نــدارد و موضوعــات تنــد انتقــادی و اجتامعــی یــا موضوعــات تاریخــی مطمــح نظــر نویســندگان اســت.
حتــی داســتانهایی نظیــر قربانــی بیگنــاه یــا مــرگ در دم شــفق یــا وفــای زن ،بیــش از آن کــه بیــان روابــط
مــرد و زن مطمــح نظــر باشــد ،بــر انتقــاد از رســوم و عــادات نادرســت اجتامعــی و ســختگیریهای نادرســت
در مســأله ازدواج اشــاره شــده و نویســنده کوشیدهاســت تــا خواننــده را بــا ژرفــای تیــره ایــن مناســبات آشــنا
ســازد(هامن ،ص .)517متأســفانه از آنجــا کــه نویســندگان ایــن دوره ،هنــوز بــا هــر رماننویســی آشــنا نبودهانــد،
بــه جــای تصویرکــردن زندگــی در قالــب رمــان و داســتان ،بــه بحــث و فحــص موعظــه و ایـراد خطابــه پرداختهانــد
و پیــام خــود را بــه صــورت عریــان و آشــکار و مســتقیم عرضــه کردهانــد.
جنبــش اولیــۀ آفرینــش رمــان ،در اثــر اســتبداد دوران نخســتوزیری هاشــمخان از رونــق افتــاد .ایــن
وضعیــت ،بعــد از تــرور و کشتهشــدن محمدنــادر شــاه( )1312نیــز تغییــر نکــرد و سیاســتهای او تــا پایــان
نخســتوزیری بــرادرش هاشــمخان همچنــان اعــال میشــد .در ایــن دورۀ خفقــان و رسکــوب ،اگرچــه
رماننویســی بــه حیــات خــود ادام ـهداد ،امــا خــری از روح انتقــادی آن نبــود و تقریبــا همــه نویســندگان ایــن
دوره ،از تــرس حکومــت ،در پایــان یــا البــای داســتانها بــه ســتایش از عــر رفــاه و آرامــش نادرشــاهی و
ظاهرشــاهی! میپرداختنــد.
در ســال  1317بــا انتشــار رمانهــای شــام تاریــک و صبــح روشــن نوشــتۀ ســید ابراهیــم عاملشــاهی و خنجــر
نوشــتۀ جاللالدیــن خوشــنوا از رس گرفتــه شــد و در ســال بعــد( )1318بــا چــاپ رمانهــای فیــروز از گلمحمــد
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ژونــدی ،بیگــم از ســلامنعلی جاغــوری ،در جســتجوی کیمیــا از امینالدیــن انصــاری و ...ادامهیافــت؛ امــا ایــن
رمانهــا نــه از نظــر تکنیکــی و نــه از نظــر محتــوا پیرشفتــی نداشــتند و تحــت تأثیــر سانســور حاکــم بــر فراینــد
چــاپ و نــر ،تهــی از گزندگــیِ انتقــادی یــا ارشــادی و اصالحــیِ چنــد رمــان اولیــه بودنــد .بیگــم و درجســتجوی
کیمیــا کــه هــردو در  1318نوشــته شــدهاند ،بــه انتقــاد از رواج خرافــات در میــان طبقــات فرودســت جامعــه
پرداختهانــد و بــه عوامــل نابســامانیها کاری ندارنــد .اصالحــات اجتامعــی ،آشــنا ســاخنت مــردم بــا معاییــر جهــان
پیرشفتــه ،ارزش مــدارس جدیــد ،تشــویق پیوســن بــه نیروهــای مســلح ،رد و طــرد خرافــات و رســوم عامهپســند،
مبــارزه در برابــر جــادو و جادوگــران ،رشــوه گیــری ،بینظمــی ،دفــاع از زنــان ،مبــارزه بــا جهــل و ناآگاهــی،
بازگفــن ســتمهایی کــه بــر مــردم رفتهاســت و همــدردی و همداســتانی بــا ســتمدیدگان ،مســائلی اســت کــه در
قالــب رمــان طــرح و دنبــال میشــود و اکــر مواقــع آشــکار و مســتقیم نیــز بیــان میشــود .نیــت نویســنده بــه
اســتفاده ابـزاری و پیامــی از داســتان و رمــان باعــث حضــور اندیشـهها و بحثهــای نوشــتاری غیــر رضور فـراوان
در بدنــه داســتانها شــدهاند و رخدادهایــی بیجهــت در ســیر رمــان یــا داســتان ذکــر میشــوند.
داســتانهای بیگــم ،شــام تاریــک و صبــح روشــن و جــوان مکتبــی از منونههــای ایــن گونــه داســتان هســتند
کــه عقایــد نویســنده ،مســتقیام و بــدون اســتفاده از شــخصیتها و گفتگــو ،در داســتان طــرح میشــوند و کار
از داستاننویســی بــه بیانیهنویســی و شعارنویســی میرســد(هامن ،ص.)518
ایــن وضعیــت موجــب شــد کــه رماننویســی هــم از نظــر کمــی و هــم از لحــاظ کیفــی رو بــه ضعــف
رود .البتــه عــاوه بــر ضعــف ســاختار رمانهــای اولیــه کــه ترکیبــی از قصههــای عامیانــه قدیــم و رمــان غربــی
بودنــد ،کمبــودن افـراد باســواد و تحصیلکــرده و کمبــود خواننــده ،دشــواری چــاپ و اختنــاق و سانســور شــدید
و افزایــش ترجمــۀ رمانهــای خارجــی در شکســت رمانهــای اولیــه فارســی افغانســتان نقــش داشــتند(فخری،
 ،1379ص.)321
بــا تأســیس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه کابــل ،تقریبــا همزمــان بــا برکنــاری هاشـمخان در  1325تحقیقــات
علمــی ادبــی -تاریخــی رونــق گرفــت امــا رمــان همچنــان بیکیفیــت مانــد .بیشــر رمانهــا از نــوع رسگرمکننــده
و فانتــزی بودنــد کــه بــه وفــور در پاورقــی روزنامههــا منتــر میشــدند و موضــوع عمــدۀ آنهــا عش ـقهای
جوانانــه بــود .در عــوض داســتان کوتــاه در ایــن دوره رشــد کیفــی و کمــی خوبــی داشــت و مجــات معتــری
ماننــد آریانــا -کــه ویــژۀ پژوهشهــای علمــی بودنــد -نیــز بــه چــاپ داســتان کوتــاه رویآوردنــد.
در ســال  1333شــفیع رهگــذر داســتان بلنــد حاکــم را در انیــس چــاپ کــرد .ایــن رمــانواره محتــوای اجتامعی
دارد .در ایــن ســالها از نظــر زبانــی نیــز داستاننویســی افغانســتان ،خــود را از زیــر بــار نــر روایتــی کالســیک،
بیــرون کشــید(بیژن .)1994 ،از لحــاظ تکنیــک نیــز از آنجــا کــه داستاننویســی معــارص فارســی از غــرب وارد
شــده بــود ،هرچــه بیشــر از شــیوههای روایتــی کالســیک فاصلــه گرفــت و بــه ســوی جریانهــای داســتانپردازی
غربــی متامیــل شــد.
تصویــب قانــون اساســی  1343دهــۀ چهــل را بــه دهــۀ تحــرک اجتامعــی و سیاســی و فکــری و فرهنگــی
تبدیــل کــرد و گروههــای روشــنفکری و سیاســی بــه تعــارف و درگیــری و ارتبــاط بــا هــم روی آوردنــد و فضــا بـرای
رشــد داســتان مناســب شــد .در ایــن حــال و هــوای جدیــد ،در حالــی کــه داســتان کوتــاه ،رشــد کمــی و کیفــی را
تجربــه میکــرد ،رمــان همچنــان در رکــود بــه رس میبــرد .درازتریــن داســتانهای ایــن دوره نقــش قدمهــا و از
وقتــی کــه او رفــت از سیدمحمدســلیامن ،ســپیداندام از اســدالله حبیــب ،پنجــره از روســتا باخــری 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،
تولســتوی ،بال ـزاک ،هوگــو ،کامــو ،دیکنــز ،همینگــوی و آشــنایی بــا رمــان و داســتان پیرشفتــۀ ای ـران بخصــوص
آثــار هدایــت ،محمــد مســعود ،دشــتی ،حجــازی ،مســتعان ،بــزرگ علــوی ،چوبــک و  ....در شــکلگیری داســتان،
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گزینــش مضامیــن و پیرشفــت داســتان در دهــۀ چهــل شمســی( دهــۀ دموکراســی) نقــش داشــت(فخری ،هــان،
ص .)322در 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 روزنامههایــی کــه در اختیــار داشــتند ،منتــر کردنــد .رمــان کوتــاه ســپیداندام
نوشــتة اســدالله حبیــب ،منونـهای 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 واقعیتهــای ســطحی و علــت واقعــی
مشــکالت جامعــه ،در یــک ســطح نبودهانــد .رهنــورد زریــاب دالیــل تفــاوت ســطح نویســندگان افغانســتان در60
ســال منتهــی بــه ســال  1360را تاریخــی ،طبقاتــی ،جغرافیایــی و بهرهمنــدی از تعلیــم و تربیــت میدانــد کــه
همــه ،دالیــل اجتامعــی هســتند(رهنورد زریــاب ،پیشــین ،ص.)55
جدول 6-3رمانهای مترششده در دورۀ اول تاریخ ادبیات داستانی افغانستان
دوره فرعی

نام رمان

تــا
1298
1308ش( .آغــاز
رماننویســی تــا
ســقوط اماناللــه
خــا ن )

مجلــه
مولوی محمدحسین  1298تــا کابل
جهاد اکرب
معــا ر ف
1 3 00
مــد ر س بینا
محمــد عبدالقــادر 1922م.
تصویر عربت یا
( هنــد )
ا فنــد ی
بیبی خوری جان
روزنامــه امــان
کابل
1302
مکاملــات روحانــی در خصــوص سلطان محمد
ا فغــا ن
حیــات حقیقــی یــا ارتقــای
ملــی
مطبعه دولتی
هرات
1302
نــدای طلبــه معــارف یــا محیالدین انیس
حقــوق ملــت
روزنامه اصالح
کابل
محمد ا بر ا هیــم 1317
شام تاریک،صبح روشن
عا ملشــا هی
روزنامه اصالح
کابل
1317
جاللالدین خوشنوا
خنجر
روزنامه اصالح
کابل
میر ا مین ا لد یــن 1318
در جستجوی کیمیا
ا نصــا ر ی
روزنامه اصالح
کابل
1318
عبدالحلیم عاطفی
شام غریبان
روزنامه اصالح
کابل
1318
سلامنعلی جاغوری
بیگم
روزنامه اصالح
کابل
1318
گلمحمد ژوندی
فیروز

تــا
1308
( 1325دوران
محمد نا د رشــا ه
صــدارت
و
ها شــم خا ن )

نویسنده

سال نرش

محــل
نــر

نارش
معــرف

مــرگ در شــامگاهان(دم محمدحسین غمین
شــفق) یــا وفــای زن
محمدحسین غمین
گلهای اکاسی
جوان مکتبی
قو
نوای نی
دلداده(دلباخته) فراری

عبداللطیف آریان
محمدحسین غمین
محمدحسین غمین
محمدابراهیم رجایی
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1319

کابل

1319

هرات

1319
1321
1322
1322

کابل

هرات

روزنامه اصالح
اتفــاق

روزنامــه
ا ســام
روزنامه اصالح
روزنامه اصالح
روزنامه اصالح
روزنامــه اتفــاق
ا ســام

 1325تــا  1342آب و آتش یا هام و هابیل
نخســت و ز یر ی طلوع سحر
شــا ه محمو د
خــان و داودخــان دو دلدادۀ ناکام
در پای نسرتن
فرودگاه عشق
حاکم
تفنگداران خیرب
توفانها
تقدیر
اشکها و نگاهها
دخرتی در سه پرده
 1342تــا  1357سپید اندام
دهــه دموکراســی
و دوره جمهــوری پنجره
جربان شکست
و خدا وطن را آفرید
بچه یتیم
اژدهای خودی
فریب دوستانه
بازی رسنوشت
آرزوهایی که گل کرد
ماجرای هواپیام
صدای وجدان
انتقام

محمدحسین غمین
عزیزالرحمن

1327
1328

کابل
کابل

روزنامه اصالح
روزنامه اصالح

سلطان احمد رمزی
عزیزالرحمن فتحی
غالمحسین فعال
محمدشفیع رهگذر
غالمغوث خیربی

1329
1330
1331
1333
1334

کابل
کابل
کابل
کابل
کابل

روزنامه انیس
روزنامه انیس
مطبعه دولتی
روزنامه انیس
مؤسســه نرشاتــی
انیــس

غالمغوث خیربی
محمدموسی همت
محمداعظم عبیدی
نبی خاطر

1334
1335
1335
1339

کابل
کابل
کابل
کابل

اسدالله حبیب

1344

1344
روستا باخرتی
1346
پاییز حنیفی
1350
محمدرفیق یحیایی
1352
محمدامان وارسته
ســید بها ء ا لد ین 1352
مجــر و ح
1354
پاییز حنیفی
1354
محمدامان وارسته
1354
ظریف صدیقی
1355
محمدامان وارسته
1356
محمدامان وارسته
1356
پاییز حنیفی

تهران
کابل
کابل
کابل
کابل
کابل
تهران
کابل
کابل
کابل
کابل

بینا
بینا
انتشــارات پیــام
ا مــروز
مدیریــت عمومــی
تشــویق آثــار و هــر
بینا
بینا
بینا
مطبعۀ وارسته
انجمــن تاریــخ و
ادب
بینا
بینا
مجله ژوندون
مطبعه وارسته
مطبعه وارسته
بینا

در یــک نــگاه کلــی بــه دورۀ اول رماننویســی افغانســتان ،شــاهد نضــج گرفــن آهســته و پیوســتۀ رئالیســم،
بــا فـراز و فــرود بســیار هســتیم .دســت آشــکار و پنهــان کنــرل و سانســور کــه از آســتین قــدرت متمرکــز ســلطنتی
و شبهســلطنتی بیــرون میآمــد ،مانــع جریــان آزاد افــکار و شــکلگرفنت جریانهــای قدرمتنــد فکــری و ادبــی
بــود؛ امــا نویســندگان ،بــا احتیــاط بســیار و بــه صــورت پراکنــده ،بــه انتقــاد از ســاختار کلــی جامعــه و روابــط
انســانی میپرداختنــد و کــم و بیــش موفــق بــه بیــان ایدههــای خــود میشــدند.

 3-2-2دوره دوم :حکومت کمونیستی ،رواج رئالیسم سوسیالیستی ،ادبیات مقاومت
الف -وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورۀ دوم
دوره دوم رماننویســی بــا کودتــای /انقــاب هفتــم ثــور  1357و بــه قــدرت رســیدن حــزب دموکراتیــک
خلــق و تأســیس جمهــوری دمکراتیــک خلــق افغانســتان ،آغــاز میشــود و تــا ســقوط رئیسجمهــور نجیباللــه
در ســال  1371ادامــه مییابــد .ویژگــی تاریخــی -اجتامعــی ایــن دوره ،حاکمیــت ایدئولــوژی مارکسیســم بــر
سیاســت و حکومــت و حیــات اجتامعــی رســمی در افغانســتان اســت؛ امــری کــه در تاریــخ افغانســتان ســابقه
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نداشــت و پدیــدهای کامــا جدیــد بــود و پیامدهــای عمیقــی بــر جنبههــای مختلــف زندگــی در افغانســتان
برجــای نهــاد.
حــزب خلــق ،طــی دهــۀ چهــل و پنجــاه شمســی ،بــا اســتفاده از فضایــی کــه حکومــت بـرای فعالیــت حلقــات
سیاســی طــرفدار شــوروی ،ایجــاد کردهبــود ،نفــوذ خــود را در میــان جوانــان و دانشآمــوزان و دانشــجویان
گســرش داد .ایــن حــزب ،در جریــان کودتــای ســال  1352کــه منجــر بــه ســقوط ســلطنت و اســتقرار نظــام
جمهــوری بــه رهــری رسدار محمدداودخــان شــد ،یکــی از بازوهــای اصلــی داودخــان بــود و بــه همیــن دلیــل ،از
ســال  1352بــه بعــد ،نفــوذ حــزب خلــق در تشــکیالت دولتــی و مقامهــای عالــی حکومــت بــه شــکل چشــمگیری
افزایــش یافت(فرهنــگ ،1385 ،ص 866و  .)872امــا حــزب خلــق بــه ایــن حــد از قــدرت قانــع نبــود و بــه دنبــال
جایــگاه اول بــود .رئیــس جمهــور ،محمــد داود ،کــه خطــر را احســاس کردهبــود و از اتــکای حــزب خلــق بــه
ابرقــدرت همســایه ،اتحــاد جامهیــر شــوروی ،بــه خوبــی آگاهــی داشــت ،سیاســت گرایــش بــه غــرب و اقــار
منطقــهای آن ،عربســتان و رژیــم شاهنشــاهی ایــران را در پیــش گرفــت تــا شــاید بتوانــد خــود را از گــرداب
رشاکــت بــا حــزب خلــق برهانــد و نفــوذ اعضــای ایــن حــزب را در نظــام حکومتــی کاهــش دهد(طنیــن،1383 ،
ص .)194-191ایــن گرایــش ،روابــط رئیسجمهــور و حــزب خلــق و حامــی آن ،اتحــاد جامهیــر شــوروی را بــه
ســوی تعــارض متــام عیــار برد(هــان ،ص .)203-201در ســال  1357جلوههــای ایــن تعــارض در جامعــه آشــکار
و شــایعه شــدهبود کــه حــزب خلــق قصــد کودتــا دارد .محمــدداود بــه خیــال خــود پیشدســتی کــرد و رسان
حــزب خلــق را دســتگیر و زندانــی ســاخت؛ امــا حــزب خلــق کــه در تــار و پــود ارتــش و نیروهــای امنیتــی
نفــوذ داشــت ،بــا کودتایــی رسیــع ،در تاریــخ  7ثــور /اردیبهشــت 1357رژیــم جمهــوری محمــد داود را ســاقط
کرد(فرهنــگ ،1385،ص .)939-931رئیــس جمهــور کشتهشــد و بــا ســقوط او ،زمــام اختیــار حکومــت کــه نزدیــک
بــه دو قــرن در اختیــار خانــدان محمدزایــی بــود ،در اختیــار حزبــی قـرار گرفــت کــه مدعــی منایندگــی از طبقــه
کارگــر ،دهقــان و رنجــر بــود.
حــزب خلــق ،بــا صــدور فرمانهــای مشــهور هش ـتگانه ،نــام ،نشــان و پرچــم دولتــی افغانســتان را تغییــر
داد و قــدرت را در اعضــای حــزب خلــق افغانســتان متمرکــز کــرد و نورمحمــد ترهکــی ،یکــی از قدرمتندتریــن
ره ـران حــزب خلــق نیــز بــه عنــوان رئیــس جمهــور برگزیدهشــد(هامن ،ص 944و .)956-954مــردم کــه رنــج
بســیاری از رژیمهــای اســتبدادی ســلطنتی و جمهــوری دیــده بودنــد و ســودای آزادی و ب ـرادری و برابــری را
در رس داشــتند ،در ابتــدا از ایــن تغییــر اســتقبال کردنــد .تبلیغــات حکومــت نیــز اغواگرانــه بــود و نویــد آغــاز
دورانــی جدیــد و پــر رونــق را بـرای کشــور مـیداد .امــا ایــن دلخوشـیها دیــری نپاییــد و بخصــوص ،بــا صــدور
فرمانهــای  6و  7و  8کــه دربــارۀ الغــای دادگاههــای ســابق و تأســیس دادگاههــا و نظــام قضایــی جدیــد،
اصالحــات ارضــی و تســاوی زن و مــرد بــود ،تعارضــات ایدئولوژیــک حــزب خلــق و روش حکومــت آن ،بــا
اعتقــادات اســامی مــردم افغانســتان آشــکار شــد.
مخالفتهــای پراکنــده علیــه اقدامــات دولــت آغــاز شــد و پیــروزی انقــاب اســامی ایـران در بهمــن 1357
بــر جرئــت مــردم افغانســتان افــزود .در اواخــر ســال  1357مــردم درهصــوف ،در شــال افغانســتان ،قیــام کردنــد
و در پــی آن ،برخــی نواحــی کوهســتانی اســتانهای ســمنگان و بلــخ ماننــد چهارکنــت ،از کنــرل دولــت خــارج
شــد(طنین ،1383 ،ص .)253چنــد روز بعــد ،قیــام مشــهور  24حوت/اســفند ه ـرات رشوع و بــه شــدت رسکــوب
شــد(هامن ،ص .)255-254بــا آغــاز ســال  1358قیامهــا شــدت گرفــت .شــورش نظامیــان ننگرهــار ،شــورش
زندانیــان زنــدان پلچرخــی ،قیــام و تظاهـرات شــیعیان کابــل ،مشــهور بــه قیــام چنــداول ،در دوم رسطان/تیرمــاه
همیــن ســال (فرهنــگ ،1385 ،ص )988و شــورش نظامیــان در باالحصــار کابل(هــان ،ص ،)994همــه بــه فاصلــۀ
کمــی از یکدیگــر ،رخ دادنــد.
حکومتگـران جــوان کــه از درک قــدرت اعتقــادات و فرهنــگ مــردم ،عاجــز بودنــد و آموزههــای کتابهــای
مارکسیســتی و روش کشــورداری حکومتهــای سوسیالیســتی شــوروی ،بخصــوص اســتالین ،را رسلوحــۀ کار ق ـرار
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دادهبودنــد ،بــا مشــت آهنیــن بــه اســتقبال مخالفتهــای گاه و بیــگاه مــردم رفتنــد .مأمــوران حکومتــی ،بــه
تنــدروی در صحنــۀ ایــن برخوردهــا اکتفــا نکردنــد و بــه خیــال خــود بــه رساغ عامــل و ریشــۀ اصلــی ایــن
ناآرامیهــا یعنــی روحانیــون و متنفذیــن قومــی و مذهبــی رفتنــد و رشوع بــه دســتگیری و شــکنجه و اعــدام آنهــا
کردنــد .از قــول نورمحمــد ترهکــی ،اولیــن رئیــس جمهــور کمونیســت افغانســتان ،و برخــی رهـران و فرماندهــان
حزبــی نقــل شدهاســت کــه کشــتار مخالفــان را میتــوان 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(هــان ،ص.)1010
مجموعــۀ ایــن عوامــل ،مخالفتهــا را شــدت بخشــید و ســبب شــوروش عمومــی مــردم در روســتاها شــد.
مــردم ،از متــام اقــوام ،مذاهــب و طبقــات ،دســت بــه اســلحه بردنــد و عوامــل حکومتــی را از منطقــه زندگــی
خــود اخــراج کردنــد .از اواســط ســال  1358بــه بعــد رونــد آزادســازی روســتاها رشوع شــد و کمکــم ،بیشــر
شهرســتانها و روســتاهای کشــور ،از جملــه رسارس مناطــق مرکــزی افغانســتان ،مشــهور بــه هزارســتان و نیــز
درۀ پنجشــیر در نزدیکــی کابــل ،از کنــرل دولــت خــارج شــد و مــردم ،خــود ادارۀ ایــن مناطــق را در دســت
گرفتند(فرهنــگ ،پیشــین ،ص.)996
بــه مــوازات ایــن شکسـتها در صحنــۀ عمومــی افغانســتان ،رقابـت باندهــا و دســتههای رقیــب ،در داخــل
حــزب خلــق ،نیــز در جریــان بــود .حفیظاللــه امیــن کــه موفــق شــدهبود بــا تکیــه بــر اعتبــار ترهکــی ،اعضــای
جنــاح پرچــم را از مناصــب دولتــی عــزل و تبعیــد کنــد ،در شــهریور  1358علیــه دوســت دیریــن خــود ،ترهکــی،
کودتــا کــرد و قــدرت را در دســت گرفت(هــان ،ص.)1005
حفیظاللــه امیــن ،نــه تنهــا بــر تنــدروی حکومــت در برخــورد بــا روحانیــون ،بــزرگان قومــی ،بازرگانــان و
مــردم عــادی افــزود؛ بلکــه خیــل عظیمــی از رقبــا و مخالفــان داخــل حزبــی را نیــز روانــۀ زنــدان و شــکنجهگاه
کــرد .برخــی رقبــای مخالــف امیــن کــه توانســتهبودند از چنــگ او بگریزنــد و بــه شــوروی یــا اروپــای رشقــی
برونــد ،رسان شــوروی را از عواقــب کارهــای امیــن ترســاندند و آنهــا را بــه دخالــت مســتقیم در افغانســتان
ترغیــب کردنــد.
بدیــن ترتیــب ،نیروهــای ارتــش چهلــم شــوروی ،وارد افغانســتان شــدند و حفیظاللــه امیــن را کشــتند و
بــرک کارمــل ،از رقبــای حفیظاللــه امیــن و ترهکــی را در دیــاه  1358بــه قــدرت رســاندند(هامن ،ص.)1022
بــا کشتهشــدن امیــن ،حکومــت ،متــام خطاهــای خــود را بــه دوش او انداخــت و کوشــید تــا دامــن خــود را از
جنایاتــی کــه صــورت گرفتهبــود ،پــاک کنــد .آزادی برخــی زندانیــان و روشــن کــردن وضعیــت مفقوداالثرهــا و
اعــام لیســت اعدامیهــا از جملــه کارهــای حکومــت ب ـرای راضیکــردن مــردم بــود .امــا کار از کار گذشــتهبود
و بدتــر از همــه ایــن کــه اکنــون ،ارتــش شــوروی ،کشــور را اشــغال کردهبــود و توجیــه حضــور نیــروی بیگانــه در
کشــوری کــه مردمــان آن بــه بیگانهســتیزی مشــهورند ،کاری دشــوار و بلکــه ناممکــن بــود.
شــورشهای مــردم ،از ســال  1360بــه بعــد بــه یــک جنــگ چریکــی فرســاینده و مــداوم تبدیــل شــد و
هــدف مجاهدیــن ،از آزادی روســتاها و مناطــق دورافتــاده ،فراتــر رفــت و متوجــه شــهرهای بــزرگ شــد و آزادی
کشــور از چنــگال شــوروی و ســقوط حکومــت خلقــی ،در رسلوحــۀ شــعارهای آنــان ق ـرار گرفــت .کشــورهای
اســامی 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 کمکهــای 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 .عــاوه بــر آن ،عواملــی
چــون ضعــف فزاینــده اقتصــادی ،شــوروی را خســته کردهبــود .تحــوالت فکــری و سیاســی در رأس حکومــت
شــوروی و روی کار آمــدن گورباچــف ،بــا شــعار اصالحــات ،تغییــر در سیاســت شــوروی در افغانســتان را در پــی
داشــت؛ بــرک کارمــل در اوایــل ســال  1365اســتعفا داد.
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دکــر نجیباللــه بــا شــعار «مصالحــۀ ملــی» بــر رس کار آمــد و سیاســت نرمــش در مقابــل مخالفــان و فضــای
نســبتا بــاز بـرای افــکار و بیــان را در پیــش گرفــت .سیاســت سانســور و کنــرل نرشیــات ،تغییــر کــرد و نرشیــات
نســبتا مســتقل ،آغــاز بــه کار کردنــد .رهنــورد زریــاب کــه از نظــر فکــری ،مســتقل بــود ،بــه ریاســت انجمــن
نویســندگان منصــوب شــد .انجمــن نویســندگان کــه پیــش از ایــن ،همیشــه توســط یکــی از اعضــای رده بــاالی
حــزب خلــق اداره میشــد ،در نیمــۀ دوم دهــۀ شــصت ،دورهای موفــق از نظــر طبــع و نــر آثــار و حامیــت
ار نویســندگان مســتقل و ادبیــات غیــر حزبــی را آغــاز کــرد و دورانــی طالیــی را در تاریــخ ادبیــات معــارص
افغانســتان رقــم زد.
شــوروی کــه بــا روی کار آمــد گورباچــف ،سیاســت نرمــش و توجــه بــه درون را در پیــش گرفتهبــود ،مذاکــره
بـرای خــروج از افغانســتان را آغــاز کــرد و در ژنــو بــا مناینــدگان غــرب و مجاهدیــن بــه توافــق رســید .در زمســتان
ســال  1367آخریــن رسبــازان شــوروی از روی پــل رودخانــۀ اســطورهای 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 نــرد بــا حکومــت ادامــه دادنــد و حکومــت حــزب خلــق ،بــا وجــود کاستهشــدن از
حامیتهــای شــوروی ،همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه داد .فشــار مجاهدیــن ،ضعــف شــوروی در صحنــۀ
جهانــی و بــروز اختــاف در صفــوف نظامیــان و سیاســتمداران حاکــم ،بــه آهســتگی ،زمینــۀ ســقوط حکومــت
خلقــی را فراهــم کــرد .ســقوط مـزار رشیــف بــه دســت مجاهدیــن در اوخــر ســال  1370رونــد فروپاشــی حکومت
خلقــی را ترسیــع کــرد .عاقبــت در اواخــر فروردیــن  ،1371دکــر نجیباللــه ،از قــدرت کنارهگیــری کــرد و اندکــی
بعــد ،مجاهدیــن قــدرت را در کابــل بــه دســت گرفتنــد و صبغتاللــه 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 دهههــای 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 گســردۀ نرشیــات و کتابهــای
مارکسیســتی بــه زبــان فارســی از شــوروی و ای ـران ،زمینــۀ گرایــش جوانــان ،بخصــوص شــاعران و نویســندگان را
بــه مارکسیســم فراهــم کــرد .اعطــای مجــوز فعالیــت بــه احـزاب و نرشیــات چپــی و مارکسیســتی در افغانســتان،
فعالیــت فرهنگــی و ایدئولوژیــک مارکسیس ـتها را نظاممنــد و متشــکل کــرد و در ترویــج اندیش ـههای آنــان
در میــان جوانــان و نوجوانــان ،بســیار مؤثــر واقــع شــد.
کودتای/انقــاب هفتــم اردیبهشــت  1357ســیر تحــول داستاننویســی افغانســتان را ترسیــع کــرد .رهنــورد
زریــاب ،مشــهورترین داســتاننویس آن ســالهای کابــل ،در ایــن بــاره میگویــد« :انقــاب پدیــدهای اســت
زنجیرشــکل کــه در همهجــا و همهچیــز تحــول م ـیآورد و زمینــه را ب ـرای تکامــل و پیرشفــت آمــاده میکنــد»
(رهنــورد زریــاب ،پیشــین ،ص .)59وی کــه بیشــرین تأثیــر تحــوالت پــس از قیام/کودتــای ثــور /اردیبهشــت
 1357را در مضمــون و محتــوای داســتانها دیدهاســت ،دالیــل بــروز ایــن تحــول را چنیــن برمیشــارد-1« :
بررســی پدیدههــای تاریخــی ســدۀ بیســتم در داســتانها مجازشــد-2 .داســتان در میــان انــواع ادبــی بــه رســمیت
شــناخته شدهاســت  -3داستاننویســان احــرام دارنــد و شــناخته شــدهاند -4 .درومنایههــای داســتانی کــه در
رژیــم ســلطنتی غیرمجــاز بــود ،وارد داســتان میشــود از جملــه درومنایههــای ضــد اســتبدادی و ضــد فئودالــی
 -5دخالــت کمــر دولــت در کنــرل داستاننویســان» (هــان ،ص .)61پذیرفــن اینکــه بعــد از کودتــای ثــور 1357
سانســور و دخالــت دولــت در ادبیــات کمــر شدهاســت ،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 میکنــد در دورۀ پــس از انقــاب ثــور 1357هنــوز اثــر بزرگــی نوشــته نشدهاســت و قطعــا یکــی از
دالیــل ایــن امــر ،سانســور اســت .برخــی نویســندگان و منتقدینــی کــه در آن روزگار در کابــل حــارض بــوده و
داســتان مینوشــتهاند نیــز بــر عــدم رشــد رمــان در اثــر سیاســتهای تندروانــۀ رژیــم خلقــی در نیمــۀ اول دهــه
شــصت اذعــان دارنــد« :پــس از کودتــای  1357هــم رمــان مهمــی نوشــته منیشــود» (فخــری ،پیشــین ،ص.)322
جمهــوری دمکراتیــک خلــق افغانســتان بــه تأســی از اق ـران خــود در اروپــای رشقــی ،هامنقــدر کــه چــاپ
کتــاب و انتشــار جرایــد را توســعه داد ،ادبیــات را بــه ســمت و ســوی دلخــواه بُــرد و آن را بــه ظــرف بیــان
ایدئولــوژی مطلــوب خــود تبدیــل کــرد .در نتیجــه برخــی نویســندگان بــه نــگارش رمانهــا و داســتانهای
تبلیغاتــی روی آوردنــد و برخــی نیــز ســکوت کردنــد یــا موفــق بــه انتشــار آثــار خــود نشــدند« :اولیــن ســالهای
دهــۀ شــصت ،ســالهای پــر تــب و تــاب ایــن ژانــر ادبــی در کشــور مــا محســوب میگــردد ...نویســندگان
جــوان دیگــری چــون بــرک ارغنــد ،ســامل ســایق و حســین فخــری دســت بــه آفرینــش رمــا ن میزننــد .پرکارتریــن
ایــن رماننویســان ،بــرک ارغنــد اســت کــه بــا رمانهــای راه رسخ(  )1364در ســه جلــد ،حــق خدا،حــق
همســایه( ،)1365شــوراب( )1366در جامعــه ادبــی کشــور مطــرح میشــود ...متــام رمانهــای دهــۀ شــصت
یــک وجــه مشــرک دارنــد و آن اینکــه همــه ...از نــوع ادبیــات تبلیغــی سویالیســتی یــا بــه قولــی ،ادبیــات رســمی
شــمرده میشــوند کــه در دهــۀ شــصت در افغانســتان رواج مییابنــد .در [ایــن داســتانها] هــر پایــال
سیاســت شــده و بــه تبلیــغ حــزب حاکــم و انقــاب ثــور پرداختــه میشــود .ایــن آثــار اکــرا از تکنیکهــای
رماننویســی بهــرۀ چندانــی ندارنــد و از لحــاظ حجــم نیــز آنقــدر الغرنــد کــه بــه ســختی بــه داســتان بلنــد تنــه
میزننــد و از لحــاظ فنــی نیــز آشــفتهاند» (محمــدی.)1384 ،
بــا تغییرسیاســت رژیــم در چندســال آخــر حکومــت مارکسیســتی ،نویســندگان آزادی بیشــری یافتنــد و
داســتان کوتــاه رونــق زیــادی یافت«:بــا وجــودی کــه چــاپ کتــاب[ در دهــۀ شــصت] از پیرشفــت محسوســی
بشــارت میدهــد ،امــا از حــد تجربههــای آغازیــن و ابتدایــی منیگــذرد و تــداوم منییابــد و باعــث تحــول و
تکامــل زیــاد ادبــی و هــری منیگردد»(فخــری ،پیشــین ،ص .)105در نیمــۀ دوم دهــۀ شــصت ،رمــان افغانســتان
کــه ب ـرای چنــد دهــه در کــا فــرو رفتهبــود ،نســبتا احیــا شــد و رمانهایــی همچــون درکشــوری دیگــر ()1365
از ســپوژمی زریــاب و تــاش( )1366از حســین فخــری و دشــتهای طوفانــی از ســامل ســایق ،شــوراب و راه رسخ از
بــرک ارغنــد و فـرار از تاریکــی از ظریــف صدیقــی ،بــه بــازار نــر آمدنــد .البتــه ایــن رمانهــا ،در یــک ســطح
نیســتند و برخــی از آنهــا از ضعفهــای ســاختاری بســیاری رنــج میبرنــد؛ بخصــوص اگــر وضعیــت رمــان در
ایــن دوره را بــا داســتان کوتــاه مقایســه کنیــم کــه طــی دهــۀ چهــل و پنجــاه شمســی ،چــه از نظــر کمــی و چــه
از نــگاه کیفــی رشــد کردهبــود.
جریــان دیگــری کــه در همیــن دوران متولــد شــد و بعدهــا در ادبیــات افغانســتان بســیار تأثیرگــذار شــد،
ادبیــات مقاومــت بــود .نویســندگان و شــاعران مخالــف بــا سیاس ـتهای حکومــت خلقــی ،چــه در داخــل
جدول 7-3رمانهای منترش شده در دوره دوم تاریخ ادبیات داستانی افغانستان()1371-1357
نام رمان
مالمحمدجان
با کاروان رسنوشت
کبوتر حرم
همسفر بهار
داسها و دستها

نویسنده
ظریف صدیقی
ظریف صدیقی
ظریف صدیقی
ظریف صدیقی
اسدالله حبیب

سال نرش
1359
1360
1360
1361
1362
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محل نرش
کابل
کابل
کابل
کابل
کابل

نارش
روزنامه انیس
روزنامه انیس
روزنامه انیس
روزنامه انیس
اتحادیــه
افغانستان

نویســندگان

1364

کابل

فرار از تاریکی

ظریف صدیقی

1364
قدیر حبیب
کاوه کوچک
1364
بربک ارغند
راه رسخ
خیابــان غــام ســخی 1365
گردشــهای
غیــر ت
گو ر کــی
1365
سامل سایق
دشتهای توفانی

کابل
کابل
کابل

1365
حق خدا،حق همسایه بربک ارغند
1366
بربک ارغند
شوراب
1366
تورپیکی قیوم
و سکوت شکست
سپوژمی زریاب 1367
در کشوری دیگر
1367
حسین فخری
تالش
عنا یت ا للــه -
پیراهن ارغوانی
پو یــا ن
میرحاتم امیری 1370
باند اژدها
افغانســتان در هجــوم عبد ا لقیــو م 1370
فــد و ی
تبهــکاران

کابل
کابل
کابل
کابل
کابل
مزاررشیف

اتحادیــه
ا فغا نســتا ن
اتحادیه نویسندگان ج.د.ا
کمیته دولتی طبع و نرش
نویســندگان
اتحادیــه
ا فغا نســتا ن
نویســندگان
اتحادیــه
ا فغا نســتا ن
کمیته دولتی طبع و نرش
کمیته دولتی طبع و نرش
مطبعه دولتی
انجمن نویسندگان افغانستان
انجمن نویسندگان افغانستان
مطبعه دولتی بلخ

تهران
پیشاور

نویسنده (میرحاتم امیری)
انتشارات استقالل

کابل

نویســندگان

کشــور و چــه در دنیــای غربــت و مهاجــرت ،رشوع بــه نوشــن کردنــد .بزرگرتیــن و تأثیرگذارتریــن حلقــات
ادبــی در ایــن ایــام ،در ای ـران و پاکســتان بــه صحنــه آمدنــد و بعدهــا نویســندگان مقیــم در کشــورهای دیگــر
نیــز در ایــن جریــان ســهیم شــدند .بیگانــه ســتیزی و مبــارزه بــا متجاوزیــن بــه خــاک وطــن ،اســامخواهی،
شــهادت و جهــاد و ارزشــهای ســنتی و دینــی از درومنایههــای مهــم داســتان و رمــان ایــن جریــان اســت .البتــه
آثــار خلقشــده در قالــب ادبیــات مقاومــت ،در دهــۀ شــصت ،چنــدان قــوی و پــر تعــداد نیســتند کــه جــو غالــب
فرهنگــی و ادبــی را شــکل دهنــد و بیشــر در دهــۀ هفتــاد اســت کــه نویســندگان جریــان ادبیــات مقاومــت،
رسدمــداران ادبیــات کشــور میشــوند .از ســوی دیگــر ،محــور ادبیــات مقاومــت ،شــعر بــود و داســتان و رمــان
در حاشــیه قـرار 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 منتــر کردنــد.

 3-2-3دوره ســوم :حکومــت مجاهدیــن و طالبــان ،ادبیــات مهاجــرت ،تجدیــد نظــر در فــرم و
محتــوا
الف -وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورۀ سوم
دوره ســوم رماننویســی افغانســتان ،دوران حکومــت مجاهدیــن و امــارت طالبــان یعنــی از ســال 1371
تــا  1380را در بــر میگیــرد .هامنطــور کــه حاکمیــت ایدئولــوژی مارکسیســتی در کشــور ،ویژگــی تاریخــی
اجتامعــی دورۀ دوم تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان ،بــود؛ ایدئولــوژی اســامی و یــا بــه زبــان ســاده،حاکمیــت رشیعــت بــر سیاســت و حکومــت ،ویژگــی تاریخــی  -سیاســی دورۀ ســوم تاریــخ ادبیــات داســتانی
افغانســتان اســت .مجاهدیــن و جانشــین آنــان ،طالبــان ،مدعــی بودنــد کــه ب ـرای حاکمیــت رشیعــت اســامی
میجنگنــد و اســام ،راه حــل نهایــی متــام منازعــات اســت .ایــن پدیــده نیــز اگرچــه از لغاتــی آشــنا اســتفاده
میکــرد؛ امــا در تاریــخ سیاســی افغانســتان ،نوپدیــد و بیســابقه بــود.
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در هشــتم ثــور /اردیبهشــت ســال  1371رهـران مجاهدیــن وارد کابــل شــدند و در مراســمی رســمی ،قــدرت
را از مقامــات رژیــم پیشــین کــه فروپاشــیده و تنهــا اســمی از آن باقــی ماندهبــود ،تحویــل گرفتنــد .صبغتاللــه
مجــددی ،نخســتین رئیــس جمهــور دولــت اســامی افغانســتان ،عفــو عمومــی اعــام کــرد و از کارمنــدان ادارات
و نهادهــای دولتــی خواســت کــه بــه رس کارهــای خــود برگردنــد؛ امــا خوشبینیهــا نســبت بــه مجاهدیــن ،بــا
آغــاز زد و خــورد گروههــای مجاهدیــن بــا یکدیگــر ،رنــگ باخــت.
جامعــه در گردابــی فــرو رفــت کــه فرهنــگ و هــر و نوشــن ،یـکرسه فرامــوش شــد و بیشــر نویســندگان بــه
کشــورهای همســایه و دورتــر گریختنــد .از خاکســر درگیریهــای مجاهدیــن ،جنبــش طالبــان رس بــرآورد کــه بــه
کلــی بیــخ و بــن هرچــه هــر و هرنمنــد و اثــر هــری بــود ،برکنــد و بــر بــاد داد و کتابهــا را هیــزم آتشــخانهها
کــرد .بقیهالســیف نویســندگانی کــه بینظمــی دورۀ مجاهدیــن را تحمــل کــرده بودنــد ،در ایــن دوره گریختنــد
و آنهــا کــه در کشــورهای همســایه بــه امیــدی منتظــر نشســتهبودند ،دســت از وطــن شســتند و دورتــر رفتنــد.
ب -جریان شناسی /تحول ادبیات داستانی در دورۀ سوم
پــس از اســتقرار مجاهدیــن در  1371و جنگهــا و بیثباتــی و آشــوب پــس از آن ،رکــود نســبی بــر ادبیــات
داســتانی در داخــل کشــور ،ســایه افکنــد .امــا چندســال بعــد دورۀ متفــاوت و جدیــدی در ادبیــات داســتانی
آغــاز شــد .روشــنفکر و نویســندۀ افغانســتانی کــه در طــول ســه دهــه جنــگ و اشــغال افغانســتان ،تجربههــای
سیاســی و اجتامعــی و سیاســی داشــته و بــه حزبهــا و ایدئولوژیهــای مختلــف پیوســته و گسستهاســت ،بــا
توش ـهای از تجربههــا ،میخواســت بــه واپــس بنگــرد .بخصــوص بــه ایــن دلیــل کــه بســیاری از آنهــا ،نــه تنهــا
شــغل و مقــام و موقعیــت اجتامعــی را از کــف دادهانــد و بــه تبعیــدی اجبــاری یــا خودخواســته ،در کشــورهای
دیگــر آواره شــدهاند و فرصــت تأمــل دربــارۀ گذشــته را بــه دســت آوردهانــد .تجدیدنظــر دربــارة باورهــا و
اعــال گذشــته ،تردیــد در صداقــت جریانهــای مختلــف سیاســی ،مخالفــت بــا بیگانــگان و عوامــل داخلــی آنهــا،
جنــگ و مصائــب آن ،آوارگــی و غربــت و مســائل آن از درومنایههــای مهــم مطــرح شــده در داســتان و رمــان
ایــن دوران اســت.
برخــی از نویســندگان ،در مهاجــرت بــه فرصتهــای تحصیلــی و آموزشــی بهــری دســت یافتنــد و تحــت
تأثیــر شــوکهای عظیــم درگیریهــای داخلــی و اعــال طالبــان ،بــا جهانبینــی عمیقتــری بــه تأمــل فکــری
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 دیگ ـران معرفــی کننــد و راه و روش نویســندگی را بهــر فراگیرنــد.
در ســال  1371گروههــای مجاهدیــن بــه صــورت نامنظــم و پراکنــده ،کنــرل کشــور را در دســت گرفتنــد و
متعاقــب آن بــه زدوخــورد بــا یکدیگــر پرداختنــد .ملوکالطوایفــی آغــاز شــد و جامعــه در گردابــی فــرو رفــت
کــه فرهنــگ و هــر و نوشــن ،یکــره در آن فرامــوش شــد .بدیهــی اســت کــه نویســندگان نیــز هامننــد بســیاری
مردمــان دیگــر گریختنــد ،برخــی بــه پاکســتان ،برخــی بــه ایـران و بعضــی بــه کشــورهای اروپایــی و امریکایــی.
از  1371بــه بعــد در مهاجــرت ،نویســندگان افغانســتانی بــه فرصتهــای تأمل،تحصیــل و آســایش بهــری دســت
یافتنــد و تحــت تأثیــر شــوکهای عظیــم درگیریهــای داخلــی و اعــال طالبــان ،بــا جهانبینــی عمیقتــری بــه
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 داستاننویســی افغانســتان قرارداشــت و
دارد و نقــش مهمــی در رشــد رماننویســی افغانســتان داشتهاســت .تعــداد زیــادی از نویســندگان مهاجــر در
ای ـران و خــارج از ای ـران مــورد تشــویق ق ـرار گرفتنــد و آثارشــان مــورد توجــه ناقــدان برجســته و محافــل ادبــی
واقــع شــد .ترقــی و رشــد نویســندگی در غربــت ،داستاننویســان جــوان افغانســتان در دوران بعــد از طالبــان را
بــه شــدت تحــت تأثیــر قـرارداد.
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اتفــاق مهــم دیگــری کــه در ایــن دوره رخ داد ایــن بــود کــه نســلی از نویســندگان مهاجــر -کــه از ســالها
پیــش وطــن خــود را تــرک کــرده بودنــد -در محیــط فرهنگــی کشــور میزبــان بــه بلــوغ هــری و فکــری رســیدند و
بخصــوص در ایـران ،بــه عنــوان شــاعر و نویســنده مــورد توجــه قـرار 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 ادامهدهــد و بــه کیفیتــی دس ـتیابد کــه در داخــل افغانســتان ،بــه
ایــن زودیهــا در دســرس نبــود .عمــق نــگاه ،اســتحکام ســاختار ،غنــای زبــان و کاربــرد درســت عنــارص داســتانی
در آثــار نویســندگان مهاجــر ،در ســطحی باالتــر از داستاننویســی افغانســتان قرارداشــت .البتــه رماننویســی در
ایــن دوره -بــا وجــود پیرشفــت قابــل مالحظــه نســبت بــه دورههــای قبــل -در ســایۀ شــعر و داســتان کوتــاه قـرار
داشــت و معــدود رماننویســان ایــن دهــه ،نویســندگانی بودنــد کــه توشــۀ فکــری و ادبــی خــود را در دورههــای
پیشــین اندوختــه بودنــد.
رمــان عــر خودکشــی رزاق مأمــون بــه شــکلی جامــع و دیــد انتقــادی بخشــی از حقیقــت زندگــی در زنــدان
پلچرخــی را بیــان میکنــد .ایــن اثــر را در شــار رمانهــای منتخــب ایــن ســالها بایــد حســاب کــرد .رمانهــای آوار
شــب از رسور آذرخــش و فریــاد خامــوش از ذبیحاللــه پیــان ،آرزوهــای
جدول  8-3فهرست رمانهای منترش شده در دوره سوم تاریخ ادبیات داستانی افغانستان()1380-1371
نام رمان
عبــور
مرز
رفیق روسیام
گنجینهی پنهان
قاتل کی بود؟
کتــاب فــروش دوره
گــرد
تقدیر و تصادف
آوار شب
آرزوهــای بــر بــاد
رفتــه
دخرتی در دواخانه
شــوکران در ســاتگین
رسخ
خاکسرت و خاک
فریاد خاموش
ناقوس دل
صنم
شبهای بیستاره
ترفند شور
باورم کن نازنین

سال نرش
1371

محل نرش
پیشاور

نارش
انتشارات استقالل

نویسنده
از عبدالقیوم فدوی
محمداسحاق فیاض
نثاراحمد رسولی
نثاراحمد رسولی
محمدامان وارسته

1372
1376
1376
1376

قم
کراچی
کراچی
پیشاور

هفتهنامه وحدت
د عرفان چاپولو مؤسسه
د عرفان چاپولو مؤسسه
خالد وارسته

محمدامان وارسته
رسور آذرخش
سیدمحمد سلیامن

1376
1376
1377

پیشاور
پیشاور
پیشاور

محمدامان وارسته
حسین فخری

1377
1378

پیشاور
پیشاور

احمدخالد وارسته
مؤلف (رسور آذرخش)
(ســیدمحمد
نویســنده
ســلیام ن )
خالد وارسته
مرکز نرشاتی میوند

عتیق رحیمی
ذبیحالله پیامن
مهسا طایع
مهسا طایع
مهسا طایع
مهسا طایع
مهسا طایع

1378
1378
1379
1379
1379
1379
1379

پاریس
پیشاور
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

خاوران
بینا
انتشارات پر
انتشارات پر
انتشارات مهرانشهر
انتشارات مهرانشهر
انتشارات پر
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عرص خودکشی
عاطفه
مرغک گمشده

1379
رزاق مامون
1379
محمدامان وارسته
ســید ر و ح ا لله 1380
ر حمــت ز ا د ه

پیشاور
پیشاور
پیشاور

نویسنده (رزاق مامون)
مرکز نرشاتی حلیمی
بینا

بربادرفتــه ،از ســیدمحمد ســلیامن و خاکســر و خــاک از عتیــق رحیمــی کــه در نیمــۀ دوم دهــۀ هفتــاد
چــاپ شــدهاند در میــان خرابههــا و در بطــن لطــات جنــگ و دشــواریهای آن زاده شــده و بالیدهانــد.
رمــان آوارشــب از رسور آذرخــش ،گـزارش 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 ،ص .)203کتــاب
عــر 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.
خاکســر و خــاک توصیــف جامعــهای اســت کــه اعضــای آن در قریــه در شــهر و در معــدن ذغــال آرام
نیســتند .دستگیر،شــخصیت محــوری رمــان ،بــه جســتجوی رنجبــار و بیهــودهای دســت میزنــد و در گــذر از هــر
واقعــه ،بخشــی از جســم و روح خــود را از دســت میدهــد؛ بــه طــوری کــه هــر صحنــۀ داســتان ،زمینهســاز
صحنــه تــازهای از حرکــت او بــه ســوی رسگشــتگی و نابــودی محتــوم میشــود(هامن ،ص .)261رسانجــام بایــد
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 رمانهایــی
اســت کــه در فصــل چهــارم نقــد و تحلیــل شدهاســت.

 3-2-4دوره چهارم :استقرار دموکراسی حامیتشده ،گرایش به تکنیک ،مکاتب جدید ادبی
الف -وضعیت تاریخی،اجتامعی و سیاسی دورة چهارم
آخریــن دوره رماننویســی افغانســتان ،مقــارن بــا دوران جدیــد تحــوالت اجتامعــی و سیاســی افغانســتان
بعــد از ســقوط طالبــان در ســال  1380اســت و هنــوز ادامــه دارد .حادثــة یازدهــم ســپتامرب  2001نــگاه جهــان
را متوجــه افغانســتان کــرد .آمریــکا کــه ایــن حادثــه را تحقیــری بـرای خــود و متــدن غربــی میدانســت ،انفجــار
برجهــای دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی در نیویــورک را بهانــه حملــه بــه افغانســتان قـرار داد و در رأس ائتــاف
جامعــه جهانــی بــه افغانســتان لشــکر کشــید .طالبــان ســقوط کــرد و افغانســتان بــار دیگــر حضــور نیروهــای یــک
ابرقــدرت دیگــر را تجربــه کــرد.
اگرچــه تجــاوز ابرقدرتهــا و بیگانــگان ،امــری شــوم و مذمــوم و تحملناپذیــر اســت؛ امــا فضــای پــس از
ســال  1380در افغانســتان ،شــباهت بســیاری بــه فضــای ایـران پــس از شــهریور  1320و ورود متفقیــن بــه ایـران،
داشــت؛ مــردم از رفــن حکومــت جــاد و قــرون وســطایی طالبــان نجــات یافتنــد و خوشــحال شــدند امــا بدیهــی
اســت کــه هیچکــس از اینکــه ایــن رفــن ،آمــدن بیگانــه را در پــی داشــت ،خشــنود نبــود.
در وضعیــت جدیــد سیاســی افغانســتان ،دموکراســی و آزادی بیــان ،درســت یــا نادرســت ،واقعــی یــا غیــر
واقعــی ،بــه آرمــان همــه نیروهــای سیاســی تبدیــل شــد و قدرتهــای حــارض در صحنــه ،تــاش 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 هــر و تفکــر شــد و
فعالیتهــای ادبــی رونــق گرفــت .از آنجــا کــه هــر و ادبیــات افغانســتان ،همیشــه از بیــاری سانســور و کنــرل
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دولتــی رنــج بردهاســت ،محیــط جدیــد کــه بالنســبه آزادتــر از گذشــته بــود ،ب ـرای رشــد و توســعه داســتان و
رمــان نیــز مهیــا بــود .ادبیــات داســتانی نیــز بــا اســتفاده از ایــن فضــا رشــدی دوبــاره را آغــاز کــرد کــه مثـرات آن
رمانهــا و داســتانهایی بــا ســطح کیفــی باالتــر از دهههــای گذشــته اســت.
ب -جریان شناسی ادبیات داستانی دورة چهارم
بعــد از ســقوط طالبــان در  1380دوره جدیــدی در حیــات اجتامعــی و سیاســی افغانســتان آغــاز شدهاســت
کــه هنــوز ادامــه دارد و بالطبــع ایــن حیــات جدیــد ،در عرصــه فرهنگــی نیــز جلوههــای خاصــی ایجــاد
کردهاســت .محافــل فــراوان و پررونــق ادبــی ،رشــد و گســرش رســانههای چاپــی و دیجیتالی،افزایــش چــاپ
کتــاب ،توســعه آمــوزش عمومــی و تحصیــات عالــی و ارتبــاط گســرده بــا همســایگان و کشــورهای دیگــر بــه
ویــژه ،ارتبــاط نزدیــک بــا فضــای ادبــی ایـران ،چشــم انــداز امیدبخشــی بـرای رمــان و داســتان ایجــاد کردهاســت.
رمانهایــی کــه درســالهای اخیــر نوشــته شــدهاند هــم بــه لحــاظ ســاختار و هــم بــه لحــاظ محتــوا ،تأمــل برانگیــز
و تحــولآور هســتند .بخصــوص نوآوریهــای زبانــی ایــن آثــار شایســتۀ توجــه زیــادی اســت .تغیی ـرات شــگرفی
کــه صاعقـهوار در ســالهای اخیــر در فضــای جامعــه افغانســتان آمــده و رفتهانــد ،نویســندگان جــوان افغانســتان
را بــا اندیشــههای متعــدد و متفاوتــی تجهیــز کردهاســت و بــه همیــن ســبب بســیاری از ایــن آثــار ،افــزودۀ
ارزشــمندی بـرای ادبیــات فارســی محســوب میشــوند .بســیاری از رمانهــای 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
از انتخــاب نبــود ،برجســتهترینها را بــه لحــاظ ســاختار و محتــوای اجتامعــی برگزیدهایــم.
مهمتریــن تفــاوت ایــن دوره بــا دورههــای قبلــی ،بازگشــت امیــد بــه زندگــی و آینــده در میــان مــردم ،آزادی
وســیع چــاپ و نــر ،بیــان افــکار و رســانهها اســت .همچنیــن ظرفیــت تحمــل نقــد و انتقــاد در دولــت و رهـران
اجتامعــی و سیاســی و توجــه بــه امــور فرهنگــی -حداقــل در حــد حــرف -افزایــش یافتهاســت .ویژگیهــای
دیگــر ایــن دوره ،گســرش محافــل ادبــی ،رشــد رســانههای الکرتونیکــی ،افزایــش چــاپ کتــاب ،توســعه آمــوزش
عمومــی و تحصیــات عالــی و ارتبــاط گســرده بــا همســایگان و کشــورهای دیگــر بــه ویــژه ارتبــاط نزدیــک بــا
فضــای ادبــی ای ـران اســت .اگرچــه مــا هنــوز در همیــن دوره هســتیم و قضــاوت دربــارۀ می ـزان تحــول رمــان
و داســتان افغانســتان در ایــن دوره ،شــاید زود باشــد؛ امــا افزایــش انتشــار رمــان و پیرشفــت ف ّنــی رمانهــای
نوشتهشــده در دهــۀ هشــتاد ،نشــانۀ رشوع عــر طالیــی رمــان در افغانســتان اســت.
رمانهایــی کــه در ســالهای اخیــر نوشــته شــدهاند ،از نظــر تکنیکــی و محتوایــی تأملبرانگیــز و تحــولآور
هســتند؛ بخصــوص نوآوریهــای زبانــی ایــن آثــار شایســتۀ توجــه بســیار اســت .تحــوالت شــگرف جامعــۀ
افغانســتان در چنــد دهــۀ اخیــر ،نویســندگان جــوان را بــا افــکار و اندیش ـههای گوناگونــی آشــنا کردهاســت و
بــه همیــن ســبب بســیاری از ایــن آثــار ،افــزودۀ ارزشــمندی ب ـرای ادبیــات فارســی محســوب میشــوند.
موضــوع جنــگ و پیامدهــای آن در دهــۀ هشــتاد نیــز همچنــان دغدغــۀ فکــری نویســندگان بــود و البتــه
هرکــدام دیــدگاه و شــیوۀ خــود را داشــتند؛ امــا در ایــن دهــه توجــه بــه موضوعاتــی نظیــر حقــوق بــر،
حقــوق اقــوام ،مســئلۀ زبانهــا و گویشهــا 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
افغانســتان بــا رویکــردی انتقــادی بنگرنــد و روایتهــای رســمی تاریخــی را مــورد شــک و تردیــد ق ـرار دهنــد.
از همیــن رو رمانهایــی نظیــر بلــوای خفتگان(تقــی بختیــاری )1388،و گردابی(حیدربیگــی )1390،بــه وجــود
آمــد کــه مــادۀ خــام آنهــا پژوهــش تاریخــی اســت و رمــان نقــره دخــر دریــای کابل(قــادری )1388 ،را نیــز بایــد
در عــداد رمانهــای تاریخــی ق ـرار داد؛ اگرچــه ســوژه اصلــی ایــن رمــان مشــکالت زنــان اســت و راوی-شــخصیت
اصلــی نیــز زن اســت.
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جدول  9-3فهرست رمانهای منترششده در دوره چهارم رماننویسی افغانستان(1380به بعد)
ســا ل محــل
نــر
نــر
پیشاور
1380
پیشاور
1381
مشهد
1381
مشهد
1381
پاریس
1381
پیشاور
1381
املان
1382

نام رمان

نویسنده

سایههای هول
اهل قصور
عقابهای پامیر
آن سوی خط سبز
هزارخانه خواب و اختناق
گلنار و آیینه
شنگری

محمدنبی عظیمی
حسین فخری
احمدشاه فرزان
محمدحسن احمدی
عتیق رحیمی
رهنورد زریاب
عزیزالله ایامء

سالم مرجان
رسمه و خون
واهمههای زمینی
گلهای سیاه
صوفی رسدوز

پروین پژواک
عبدالقادر مرادی
محمدنبی عظیمی
عباس آرمان
میر ظهیرالدین انصاری

پهلــوان مــراد و اســبی کــه بربک ارغند
اصیــل نبــود
محمدحسین محمدی
از یاد رفنت
تقی واحدی
گلیمباف
تقی بختیاری
بلوای خفتهگان
حمیرا قادری
نقره دخرت دریای کابل
حسین حیدربیگی
گردابی
حمیرا قادری
نقش شکار آهو

1382
1382
1382
1383
1383

کانادا
پیشاور
کابل
کابل
کابل

1383

هلند

1386
1386
1388
1388
1388
1390

تهران
کابل
کابل
تهران
تهران
کابل

نارش
مرکز نرشاتی فضل
بینا
انتشارات ترانه
انتشارات هاتف
خاوران
مرکز نرشاتی آرش
نویســنده (عزیزاللــه
ایــاء)
انتشارات هژبر
نویسنده (مرادی)
انتشارات میوند
نویسنده (عباس آرمان)
پوهنتــون
مطبعــه
نرب ا ســکا
بینا
نرش چشمه
انجمن قلم افغانستان
خانه ادبیات افغانستان
نرش روزگار
نرش افراز
انتشارات تاک

گلیمبــاف (واحــدی )1386 ،و آب و دانــه (نویســا )1385 ،کــه هــردو از بهرتیــن منونههــای رمــان رئالیســتی
افغانســتان محســوب میشــوند؛ جنبههــای خاصــی از مشــکالت حاصــل از جنــگ در میــان طبقــات محــروم
جامعــه افغانســتان را بــه تصویــر کشــیدهاند .رمــان گلیمبــاف کــه بــه شــیوة جریــان ســیال ذهــن روایــت
میشــود ،از آثــار برجســته ســالهای اخیــر اســت .دهــۀ هشــتاد ،دهــۀ رونــق رماننویســی افغانســتان
بودهاســت و جــدا از تعــداد نســبتا بــاالی رمانهــای منترششــده در ایــن ســالها ،پیرشفــت تکنیکــی و انســجام
ســاختاری ایــن رمانهــا نســبت بــه آثــار دورههــای پیشــین ،چش ـمگیر اســت .از نظــر محتوایــی نیــز اگرچــه
جنــگ و پیامدهــای جنــگ در متــام رمانهــای ایــن دوره حضــور دارد ،امــا اندیش ـههای متفــاوت و زاویــۀ دیــد
شــخصی نویســندگان بــه اوضــاع کشــور ،درومنایههــای تــازه و متفاوتــی را پیــش چشــم خواننــدگان نهادهاســت:
بلــوای خفتـهگان (تقــی بختیــاری )1388 ،از اولیــن منونههــای رئالیســم جادویــی در رمــان افغانســتان اســت کــه
تاریــخ رنــج انســان معــارص در افغانســتان کنونــی را بــه شــیوهای بدیــع روایــت کردهاســت؛ گلهــای ســیاه (آرمــان،
 )1383از رمانهــای معــدودی اســت کــه موضــوع آن بــه زندگــی مهاج ـران افغــان در ای ـران مربــوط میشــود؛
از یــاد رفــن (محمــدی )1386 ،نیــز -کــه در ســال  1387رمــان برگزیــده مطبوعــات ایـران شــد -زندگــی در دوران
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طالبــان را بــا دیــدی نــو کاویدهاســت؛ رمــان دوم عتیــق رحیمــی ،هزارخانــه خــواب واختنــاق (رحیمــی)1381 ،
ضمــن توجــه بــه پیامدهــای جنــگ ،ظلمــی را کــه بــر جســم و روان انســان در افغانســتان دورۀ کمونیســتی
رفتهاســت ،روایــت میکنــد .پهلــوان م ـراد و اســبی کــه اصیــل نبــود (ارغنــد )1383 ،اندیشــۀ تقابــل طبقاتــی و
دفــاع از رعیــت مظلــوم در برابــر خانهــای ظــامل را دنبــال میکنــد .ایــن رمــان نشــان میدهــد کــه بــرک ارغنــد
اگرچــه رمانهــای بهــری نســبت بــه دهــه شــصت مینویســد؛ امــا همچنــان در حــال و هــوای رمانهــای قــرن
نوزدهــم اروپــا ســیر میکنــد و ســخن جدیــدی متناســب بــا اوضــاع جدیــد افغانســتان و جهــان نــدارد.

 3-3رمان اجتامعی افغانستان
رمــان افغانســتان کــه متعاقــب جنبــش مرشوطیــت افغانســتان اعــام وجــود کــرد ،از اولیــن اثــری کــه
نویســندۀ آن ادعــای «رمــان» بودنــش را دارد ،یعنــی جهــاد اکرب(مولــوی محمدحســین )1298،تــا رمانــی قوی چون
خاکســر و خاک(رحیمــی ،)1379،دغدغــۀ مشــکالت و مســائل اجتامعــی را داشتهاســت و روشــنفکران افغانســتان
تــاش کردهانــد تــا ضمــن آفرینــش هــری ،بــه انعــکاس مســائل یــا نشــاندادن راه حــل مســائل مبتالبــه کشــور
و اجتــاع بپردازنــد .اگرچــه واقعگرایــی ،در ذات و فلســفۀ رمــان اســت و ایــن ویژگــی ذاتــی رمــان ،نویســنده را
بــه واکنــش نســبت بــه واقعیتهــای جامعــه میکشــاند؛ وضعیــت خــاص افغانســتان و تاریــخ معــارص آن -کــه
رسشــار از فشــار و تغییــر و تحــول بودهاســت -نویســندگان را جــرا ً بــه تفکــر و چارهجویــی دربــارۀ مســائل
اجتــاع وادار کردهاســت .چنیــن اســت کــه از هــان ابتــدای تاریــخ رماننویســی افغانســتان ،رمــان بــه صــورت
رمــان اجتامعــی متولــد شــد و گون ـهای از رمــان کــه آن را رمــان تاریخــی مینامیــم ،در افغانســتان بســیار کــم
نوشتهشــد و هــان 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
و نــدای طلبــۀ معــارف از محیالدیــن انیــس کــه ریشــه در تحــوالت اجتامعــی فرهنگــی نایشــی از اصالحــات
دورۀ حبیباللــه خــان و اماناللــه خــان دارنــد ،بــر اثــر اســتبداد هاشـمخانی از رونــقافتــاد .رمانهایــی کــه در
ســالهای بعــد نوشــتهشــدند 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 عزیزالرحــان فتحــی
هیــچ پیرشفتــی ندارنــد .آثــار اولیــه بــا وجــود آشــنایی نویســندگان آنهــا بــا رمانهــای خارجــی ترجمــه شــده و
یــا اصــل( آنهــا کــه مقیــم خــارج بودهانــد) بــاز هــم بــا ادبیــات کهــن پیونــد دارنــد و بــه خوبــی نشــاندهندۀ
مرحلــۀ گــذار هســتند(فخری ،پیشــین ،ص.)320
البتــه رمــان اجتامعــی افغانســتان یــک هم ـزاد دارد کــه از هــان بــدو تولــد در کنــار او بودهاســت و آن
برتــری گزارشگــری ســطحی بــر تحلیــل عمیــق و برتــری توصیــف نســبت بــه تخیــل و صناعــت داســتانی اســت.
ایــن دو ضعــف ،رمــان افغانســتان را عقــب نگهداشــتهبود امــا از اواخــر دهــۀ هفتــاد بــه بعــد شــاهد پیرشفــت
فنــی رماننویسهــا و دقــت نظــر آنهــا نســبت بــه مســائل اجتامعــی هســتیم.
نویســندگان در دو دهــۀ ابتدایــی تاریــخ رماننویســی ایدههــا و آرمانهــای اجتامعــی خــود را در قالــب
رمــان طــرح و دنبــال میکردنــد و داســتان ،ظــرف پیــام بــود نــه خــود پیام(رهیــاب ،پیشــین ،ص .)518بیــان ارزش
علــم ،حقــوق بــر ،حکومــت قانــون ،معرفــی دنیــای جدیــد و انتقــاد از رســوم و عــادات نادرســت اجتامعــی مثــل
ســختگیری نابجــا در امــر ازدواج ،عقایــد موهــوم و خرافــی و مبــارزه بــا بیســوادی از جملــه اندیشــههای
رایــج در رمانهــای ابتدایــی اســت و نویســنده تــاش دارد خواننــده را بــا ژرفــای تیــره ایــن مناســبات آشــنا ســازد.
در ایــن میــان هرچــه از زمــان انتشــار اولیــن رمــان فارســی افغانســتان میگــذرد ،فضــا بـرای انعــکاس و انتشــار
واقعیتهــا و انتقــاد از کژیهــا تنگتــر میشــود و نویســندگان مجبــور میشــوند یــا بــه ســمت مشــکالت
فرعــی اجتــاع برونــد یــا پیچیــده و ســمبلیک بنویســند .بــه طــور مثــال ،مســأله زنــان نیــز از زمــان پیدایــش
رمــان فارســی افغانســتان یکــی از دغدغههــای نویســندگان بودهاســت؛ تصویــر عــرت( ،)1300بیگــم ( )1318و
دخــری در ســه تابلــو ( ،)1339هــر ســه ،از اولیــن رمانهــای افغانســتان هســتند کــه شــخصیت اول آنهــا زن اســت
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و مســأله زن در آنهــا طــرح میشــود امــا بســته بــه رشایــط سیاســی روز ،هریــک از نویســندگان بــا رویکردهــای
متفاوتــی بــه مســأله زنــان پرداختهانــد .اثــر اول ،از اولیــن تجربههــا در زمینــۀ رئالیســم محســوب میشــود و
دیــد انتقــادی نویســنده ،آزادانــه روابــط انســانی در جامعــه افغانســتان را زیــر ســؤال میبــرد .اثــر دوم و ســوم
کــه در دوران اســتبداد نوشــته شــدهاند؛ هریــک روشــی ب ـرای عبــور هم ـراه بــا ســامت از زیــر تیــغ سانســور
برگزیدهانــد :نویســندۀ بیگــم ،بــه مســائل دســت چنــدم و فرعــی اجتــاع میپــردازد و کاری بــه کار مق ـران
وضــع موجــود نــدارد امــا نویســندۀ دخــری در ســه تابلــو ،تــاش 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.
بــا تصویــب قانــون اساســی  1343دهــۀ چهــل شمســی بــه دهــۀ تحــرک اجتامعــی و سیاســی و فکــری و
فرهنگــی تبدیــل میشــود و گروههــای روشــنفکری و سیاســی بــه همگرایــی یــا درگیــری و ارتبــاط بــا هــم روی
میآورنــد و فضــا بــرای رشــد داســتان مناســب میشــود؛ امــا رمــان رشــد منیکنــد و بیشــر داســتان کوتــاه
عرصــۀ آفرینــش ادبــی میشــود .بلندتریــن داســتانهای ایــن دوره نقــش قدمهــا و از وقتــی کــه او رفــت از
سیدمحمدســلیامن ،ســپیداندام از اســدالله حبیــب ،پنجــره از روســتا باخــری و نقشــها و پندارهــا از رهنــورد
زریــاب هســتند(فخری ،پیشــین ،ص .)321پنجــره ( )1344بــا شــیوه روایــی نســبتاً پیچیــده و منادیــن و ســاختار
روانشــناختی خــود ،تــاش کردهاســت اوضــاع بــد جامعــه افغانســتان را در دوران قبــل از ( 1343دیکتاتــوری
هاشـمخان 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
از داستایوســکی ،تولســتوی ،بال ـزاک ،هوگــو ،کامــو ،دیکنــز ،همینگــوی و آشــنایی بــا رمــان وداســتان پیرشفتــۀ
ایـران بخصــوص آثــار هدایــت ،محمــد مســعود ،دشــتی ،حجــازی ،مســتعان ،بــزرگ علــوی ،چوبــک و  ....در شــکل
گیــری آثــار ،گزینــش مضامیــن و پیرشفــت داســتان نقــش داشــت.
ســپیداندام ( )1353از اولیــن منونههــای رمــان رئالیســم سوسیالیســتی و از تجربههــای موفــق در ایــن
مکتــب اســت کــه هنــوز هــم مثالزدنــی اســت .اســدالله حبیــب در ایــن رمــان ،روابــط مالــک و دهقــان در
جامعــۀ روســتایی را مــورد انتقــاد ق ـرار داده و نتیجــه فاجعهبــار حاکمیــت خانهــا بــر رسنوشــت روســتائیان را
نشــان دادهاســت .رمــان درکشــوری دیگــر ( )1356از ســپوژمی زریــاب بــه گفتــۀ منتقــدان یکــی از کاملتریــن
رمانهــای ادبیــات داســتانی افغانســتان تــا قبــل از  1357اســت و گویــا اولیــن رمــان یــک نویســندۀ زن در
افغانســتان اســت.
روی کار آمــدن مارکسیس ـتها در ســال  1357و 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 آزادانهتــر بنویســند و بــه همیــن دلیــل چنــد رمــان خــوب منتــر شــد؛ تــاش( )1366از
حســین فخــری و دشــتهای طوفانــی از ســامل ســایق ،شــوراب ( )1366و حــق خدا،حــق همســایه ( )1365از بــرک
ارغنــد و فـرار از تاریکــی از ظریــف صدیقــی در ایــن دوره منتــر شــدند .ســپوژمی زریــاب نیــز ویراســت جدیــد
از رمــان درکشــوری دیگــر ( )1367را در ایــن دوره منتــر کــرد .بخــش زیــادی از داســتانها و رمانهــای دهــه
شــصت تبلیغاتــی هســتند و از نظــر فنــی و تکنیکــی نیــز حرفــی ب ـرای گفــن ندارنــد .مترینهــا و تالشهــای
نویســندگان در ایــن دهــه ،در حقیقــت ،مقدمــۀ رونــق رماننویســی و انتشــار رمانهــای قابــل اعتنــا در دهــۀ
هفتــاد در فضــای مهاجــرت و دوران جدیــد سیاســی پــس از ســال  1381بــود.
پــس از اســتقرار حکومــت مجاهدیــن در ســال  1371و بیثباتــی و آشــوب داخلــی پــس از آن ،مهاجــرت
نویســندگان بــه کشــورهای دیگــر تشــدید شــد .ایــن نویســندگان در کنــار نویســندگان جوانــی کــه در مهاجــرت
بــه آفرینــش آغــاز کردهبودنــد ،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
در ســاتگین رسخ ( )1378و عرصخودکشــی( )1379کــه هــردو از آثــار منتــر شــده در پاکســتان هســتند ،بــا
ســاختار رئالیســتی و زبــان صمیمــی خــود ،نگاهــی از درون بــه تحــوالت جامعــه افغانســتان در دوران حکومــت
کمونیس ـتها دارنــد .نویســنده هــردوی ایــن رمانهــا از اعضــای حــزب خلــق افغانســتان بودنــد کــه پــس از
فروپاشــی نظــام برآمــده از آن حــزب ،بــه تجدیــد نظــر در آرمانهــا و عقایــد حزبــی و بررســی علــل شکســت
ایدئولــوژی حــزب خلــق پرداختنــد .رمــان عــر خودکشــی رزاق مأمــون بــه شــکلی جامــع و دیــد انتقــادی بخشــی
از حقیقــت زندگــی در زنــدان پلچرخــی را بیــان میکنــد.
یکــی دیگــر از مضامیــن مهــم رایــج در رمانهــای دهــۀ هفتــاد ،جنــگ و پیامدهــای مصیبــت بــار آن بــر
زندگــی انســان افغانســتانی بــود .رمانهــای آوار شــب از رسور آذرخــش و فریــاد خامــوش از ذبیحاللــه پیــان،
آرزوهــای بربادرفتــه ،از ســیدمحمد ســلیامن و خاکســر و خــاک ( )1379از عتیــق رحیمــی از ایــن دســت رمانهــا
هســتند کــه بــدون تــاش بـرای جســن اســباب و علــل جنــگ و مقــر وضــع موجــود ،انعــکاس تصویــر وحشــتناک
جنــگ ،خرابیهــا ،کشــتهها و دیگــر لطــات و دشــواریهای آن را وجهــۀ همــت خــود ق ـرار دادهانــد.
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 هــری حداکــری را از جمــع نویســندگان گرفتهاســت
و رشــد ایــن هــر در نــزد نویســندگان افغانســتان بســیار کنــد و بطئــی بودهاســت .بــازار نــر و کتابخوانــی
نیــز بســیار ضعیــف و کمبنیــه و درعیــن حــال غیــر شــفاف بــوده و همیشــه ســایه امیــال و اهــداف حکومــت
در چــاپ شــدن یــا نشــدن و ممیــزی آثــار چاپــی حضــور داشتهاســت .بررســی تأثیــر و تأثــر محیــط اجتامعــی و
فرهنگــی ،بخصــوص فضــای چــاپ و نــر ،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 میشــود.

 3-4پیشینۀ نقد اجتامعی داستان و رمان در افغانستان
در زمینــه نقــد رمــان فارســی افغانســتان و بخصــوص نقــد جامعهشــناختی رمــان ،بــه صــورت خــاص و مجـزا،
تقریبــا هیــچ منبــع علمــی معتــری وجــود نــدارد .امــا هــر کتــاب یــا مقال ـهای کــه بــه نقــد و بررســی متــام یــا
بخشــی از تاریــخ داستاننویســی افغانســتان پرداختهباشــد ،ناگزیــر رساغ رمــان و رماننویســی افغانســتان نیــز
رفتهاســت .ایــن نقدهــا مبتنــی بــر نظریــۀ نقــد جامعهشــناختی داســتان و رمــان نیســتند امــا تقریبــا در همــه
آنهــا اشــاراتی بــه مســائل اجتامعــی وجــود دارد.
در میــان مقــاالت ،مقالــۀ لطیــف ناظمــی بــا عنــوان «مقدمــهای بــر داستاننویســی معــارص کشــور»
شــاید قدیمیتریــن مقالــه در زمینــۀ نقــد و بررســی داســتان معــارص افغانســتان باشــد .دو مقالــه از نــارص
رهیــاب بــا عنوانهــای «پیدایــی داســتان معــارص دری» و «بررســی داستاننویســی معــارص دری در دهــۀ اول
و دوم ســده چهاردهــم» نیــز از مقــاالت مهــم در زمینــه رماننویســی افغانســتان اســت .نــارص رهیــاب بعدهــا
کتــاب ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان را براســاس همیــن دو مقالــه و نیــز مقالــه مفصــل لطیــف ناظمــی
نوشتهاســت .مقالــۀ رهنــورد زریــاب بــا عنــوان «خمســۀ اولیه»(رهنــورد زریــاب )1384 ،کــه بــه بررســی پنــج
رمــان /داســتان بلنــد آغازیــن تاریــخ داستاننویســی افغانســتان پرداختهاســت ،دیگــر نوشــتۀ دقیــق و علمــی در
زمینــۀ نقــد و بررســی داســتان افغانســتان اســت .نزدیکتریــن مقالــۀ موجــود بــه موضــوع پژوهــش ایــن رســاله،
مقالــۀ محمدحســین محمــدی بــا عنــوان «ســیر تحــول رمــان فارســی در افغانســتان»(محمدی )1384 ،اســت.
نویســنده عــاوه بــر مــرور کلــی رونــد رماننویســی افغانســتان و معرفــی برخــی نویســندگان و رمانهــا و تأثیــر
وضعیــت خــاص افغانســتان بــر رماننویســی ایــن کشــور پرداختهاســت.
کتــاب نــر دری افغانســتان یــا ســیقصه ( )1357نوشــتۀ علــی رضــوی غزنــوی ،قدیمیتریــن کتــاب در
زمینــۀ بررســی داستاننویســی افغانســتان اســت .در ایــن کتــاب عمدتــا داســتانهای کوتــاه افغانســتان معرفــی
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شدهاســت .ایــن کتــاب ،پایاننامــۀ تحصیلــی دکــر رضــوی غزنــوی در دانشــگاه تهـران اســت .رضــوی بیشــر بــر
مطالعــۀ زبــان و مختصــات نــر فارســی دری افغانســتان مترکــز داشــته و داســتانها بیشــر بــه عنــوان مــواد اولیــۀ
تحقیــق مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتهانــد و از ایــن حیــث کــه داســتان هســتند ،بررســی نشــدهاند.
پــس از آن ،کتــاب نگرشــی بــر نــر دری افغانســتان ( )1361نوشــتۀ دکــر خداینظــر منتــر شدهاســت کــه
کــم و بیــش بــه تحلیــل تعــدادی از داســتانهای معــارص نیــز پرداختهاســت.
کتــاب حاشــیهها( )1366نوشــتۀ داســتاننویس پــرآوازۀ افغانســتان ،اعظــم رهنــورد زریــاب نیــز کــم
و بیــش بــه موضــوع نقــد داســتان پرداختهاســت .وی پــس از تقســیمبندی ســیر تحــول ادبیــات داســتانی
افغانســتان ،روشــی ب ـرای بررســی و نقــد ادبیــات داســتانی پیشــنهاد میکنــد؛ امــا خــود بــه بررســی منیپــردازد:
«بررســی ایــن دورههــا بایــد بــر کاوش ایــن زمینههــا متمرکــز باشــد  :ا -اوضــاع اقتصــادی -اجتامعــی کشــور
و اثــر آن بــر نــر داســتانی  -2اوضــاع ا قتصــادی و اجتامعــی جهــان بــه ویــژه کشــورهای همســایه و تأثیــر
آن داســتان بــر داستاننویســی افغانســتان  -3زندگــی نویســندگان  -4آثــار داســتانی  -5تأثیرگــذاری آثــار بــر
یکدیگر»(رهنوردزریــاب ،1366 ،ص 58و  .)59زریــاب دالیــل کمــی تحقیقــات گذشــته در ادبیــات داســتانی را
چنیــن بــر میشــارد  -1« :پســاندگیهای عمیــق اقتصــادی و اجتامعــی کــه باعــث ضعــف تحقیــق و پژوهــش
میشــود  -2بهــا نــدادن بــه داســتان و داستاننویســی از گذشــته تاکنــون  -3هـراس حاکــان از غــور و پژوهــش
تاریخــی در هــر زمین ـهای در تاریــخ معارص»(هــان،ص.)57
نخســتین داســتانهای معــارص دری( )1367نوشــتۀ فریــد بیــژن اولیــن کتابــی اســت که بررســی داستاننویســی
افغانســتان را بــه معنــای واقعــی وجهــۀ همــت خــود قـرار دادهاســت .البتــه در ایــن کتــاب خــری از نقــد نیســت
و بیشــر بررســی تاریخــی مدنظــر نویســنده بودهاســت امــا دیــدگاه جامعهشــناختی بــر کتــاب حاکــم اســت و از
ایــن نظــر اثــری درخــور توجــه اســت .همچنیــن مــن کامــل یــا خالصــۀ برخــی رمانهــا ماننــد تصویــر عــرت -کــه
اکنــون نایــاب هســتند -در ایــن کتــاب چــاپ شــده و بــر اهمیــت کتــاب افزودهاســت.
داســتانها و دیدگاههــا ( )1379نوشــتۀ حســین گلکوهــی (فخــری) مجموعــهای از نقدهــای نویســنده
بــر داســتانهای کوتــاه و بلنــد افغانســتان اســت .ایــن کتــاب از نظــر مترکــز بــر نقدنویســی ،در تاریــخ ادبیــات
داســتانی افغانســتان ،از حســن تقــدم برخــوردار اســت.
ســپیدهدم داستاننویســی افغانستان(مشــهد )1383،نوشــتۀ نــارص رهیــاب ،داســتانها و رمانهــای منتــر
شــده در بیســت ســال ابتدایــی تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را نقــد و بررســی کردهاســت .از آنجــا کــه
نویســنده بــا اصــول داستاننویســی آشــنایی داشــته و عضــو اکادمــی علــوم افغانســتان نیــز بودهاســت؛ ایــن
کتــاب از اعتبــار علمــی برخــوردار و نقدهــا و تحلیلهــای آن عمیــق و مبتنــی بــر اصــول تحقیــق علمــی اســت.
کتــاب بررســی رونــد داستاننویســی در افغانســتان (تهــران  )1387نوشــتۀ حمیــرا قــادری دیگــر کتــاب
خــوب ســالهای اخیــر اســت .ارزش ایــن کتــاب -کــه پایاننامــۀ تحصیلــی نویســنده در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
اســت -در معرفــی و نقــد و بررســی داســتانهای نویســندگان هـرات اســت .نویســنده ،در فصــل اول کتــاب کــه
«تاریخچــۀ سیاســی -فرهنگــی افغانســتان» نــام دارد ،حکومتهــای مختلــف افغانســتان از ابتــدای قــرن بیســتم
تــا آخــر دهــۀ هشــتاد شمســی را از نظــر می ـزان آزادی زبــان ،قلــم و فرهنــگ بررســی کردهاســت .نویســنده
در فصــل دوم کتــاب ،تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را بــه چهــار دوره تقســیم کــرده و بــه اجــال در مــورد
هریــک از دورههــا ســخن گفتهاســت .فصــل ســوم و اصلــی ایــن کتــاب  -کــه طوالنــی تریــن فصــل نیــز هســت-
«نقــد و بررســی رونــد داستاننویســی در ه ـرات از آغــاز تاکنــون» نــام دارد .در ایــن فصــل ،نویســنده ،تاریــخ
داستاننویســی ه ـرات را بــه چهــار بخــش زیــر تقســیم و بررســی کردهاســت.1:دوره رشــد :ســالهای  1314تــا
.2 1352دوره ســکوت :ســالهای  1352تــا  .2 1368دوره ادبیــات مقاومــت :ســالهای  1368تــا  -3 1374دوره
رونــق :ســالهای  1374تــا  .1380در صــد و پنجــاه صفحــۀ پایانــی کتــاب نیــز گزیــدهای از داســتانهای افغانســتان
(50صفحــه) و شــهر ه ـرات (100صفحــه) آمدهاســت.
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کتــاب ارزشــمند تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان (محمــدی ،)1388 ،تــا ایــن تاریــخ بهرتیــن و
کاملتریــن کتــاب نوشتهشــده در مــورد داستاننویســی افغانســتان اســت .محمــدی ،پیــش از نوشــن تاریــخ
تحلیلــی ،در کتــاب فرهنــگ داستاننویســی افغانســتان ( )1385تقریبــا متــام داســتانها و داستاننویســان
افغانســتان تــا ســال  1384را بــه صــورت الفبایــی معرفــی کــرده و یــک منبــع کامــل در ایــن زمینــه فراهــم
کردهبــود .جلــد اول تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان بــه شــیوۀ کتابهــای تاریــخ ادبیــات همچــون
صدســال داستاننویســی ایــران یــا تاریــخ تحلیلــی شــعر نــو ایــران ،نوشتهشــده و عــاوه بــر بررســی ســیر
تاریخــی داستاننویســی ،نقــد و تحلیــل کوتاهــی از داســتانهای مهــم نیــز در آن درج شدهاســت .محمــدی
تاریــخ داستاننویســی افغانســتان را بــه  6دوره تقســیم کــرده و چهــار دورۀ اول داستاننویســی افغانســتان در
ایــن کتــاب تحلیــل و بررســی کــرده ،مابقــی کار را بــه جلــد دوم کتــاب حوالــه کردهاســت .مقدمــۀ کتــاب تاریــخ
تحلیلــی بــه بررســی چگونگــی پیدایــش و زمینههــای 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 کردهاســت .در چهــار دورهای کــه در ایــن جلــد
از کتــاب بررســی شدهاســت ،آثــار کســانی چــون مولــوی محمدحســین پنجابی،عبدالقــادر افنــدی ،محییالدیــن
انیــس ،نعیمــی ،فتحــی ،رهگــذر ،عثــان صدقــی ،اســدالله حبیــب ،باخــری ،حنیفــی ،رهنــورد زریــاب ،ســپوژمی
زریــاب و دیگــران بررســی شدهاســت.

خالصه فصل سوم
چگونگــی پیدایــش داســتان و رمــان و عوامــل متدنــی ،اجتامعــی و سیاســی مؤثــر بــر آن در ایــن فصــل
بررســی شدهاســت .عواملــی چــون وضعیــت خــاص تاریخــی دوران سلســله محمدزایــی ،تغیی ـرات در جهــان و
همســایگان افغانســتان ،تأســیس مــدارس جدیــد ،آغــاز چــاپ و نــر ،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 قص هرسایــی در ادبیــات قدیــم فارســی ،بــه نوشــن رمــان جدیــد بــه شــیوه غربــی دســت بزننــد.
اولیــن رمــان افغانســتان در  1298منترششــد و تاکنــون تحــوالت بســیاری را در خــود دیدهاســت .دورهبنــدی
تاریــخ داستاننویســی افغانســتان در نظــر پژوهشــگران متفــاوت اســت .در ایــن فصــل نظــر چنــد پژوهشــگر از
جملــه ،رهنــورد زریــاب ،محمدحســین محمــدی ،حمیـرا قــادری ،نــارص رهیــاب و اســدالله حبیــب بررســی و نقــد
شــده و دورهبنــدی بهــر و متناسـبتر بــا اهــداف ایــن پژوهــش ،ارائــه شدهاســت .ســپس جریــا ن یــا جریانهــای
مهــم رماننویســی در هــر دوره بررســی و آثــار چــاپ شــده ،در جدولهایــی معرفــی شدهاســت.
نقــد اجتامعــی رمــان در افغانســتان پیشــینه محکمــی نــدارد .در جایــی کــه هنــوز نقــد رمــان بــه معنــای
واقعــی کلمــه گســرش نیافتهاســت ،بدیهــی اســت کــه نظریههــای جدیــد هنــوز جــا بــاز نکردهباشــد .بــا ایــن
وجــود در برخــی مقــاالت و نوشــتههای مربــوط بــه تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،نکاتــی مربــوط بــه نقــد
اجتامعــی هــم دیــده میشــود کــه در انتهــای فصــل ســوم بــه آنهــا اشــارتی رفتهاســت.
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مقدمه
نقــد جامعهشــناختی ،مجموعـهای از رویکردهــای نظــری اســت کــه بــه صــورت خالصــه و مجمــل در فصــل
دوم توضیــح دادهشــد .در فصــل ســوم ،بــا توجــه مبانــی و چارچوبهــای نظــری نقــد جامعهشــناختی ،ســیر
پیدایــش و تحــول داستاننویســی افغانســتان ،بــا مترکــز بــر رمــان فارســی آن ســامان ،تحلیــل و بررســی شــد .در
ایــن فصــل ،چهــار رمــان برگزیــدۀ فارســی افغانســتان ،بــر اســاس نظریــه و روش نقــد جامعهشــناختی ،نقــد و
تحلیــل شدهاســت .ب ـرای اینکــه نقدهــای ارائهشــده ،روشــمند و قابــل ارزیابــی باشــند ،در چارچــوب مــدل و
الگویــی کــه طراحــی و در فصــل اول رســاله ،معرفــی شــد ،بــه نقــد و بررســی رمانهــا پرداختهایــم.
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 رماننویســی فارســی افغانســتان -از دیــدگاه نقــد اجتامعــی -را
تشــکیل میدهنــد 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 جامعهشناســی ادبــی ،بــر متــام اجـزای ایــن رســاله
و فصلهــای آن ،از ابتــدا تــا انتهــا ،مســلط اســت و دقیقــا بــه همیــن دلیــل ،ممکــن اســت کــه تقســیمبندی
ارائهشــده در فصــل ســوم ایــن رســاله از تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،متفــاوت از تقســیمبندیهای دیگــر
بــه نظــر برســد و یــا چهــار رمــان برگزیــده شــده بـرای نقــد در ایــن فصــل ،در لیســت رمانهــای برتــر افغانســتان،
از دیــدگاه منتقــدان دیگــر ،حضــور نداشتهباشــند.

 4-1تصویر عربت یا بیبی خوری جان(محمد عبدالقادر افندی)1300،
 4-1-1معرفی رمان
ایــن رمــان انتقــادی -اجتامعــی ،از اولیــن رمانهــای فارســی افغانســتان اســت .محمــد عبدالقــادر افنــدی،
ایــن رمــان را در ســال 1300ش1922/م .در  92صفحــه چــاپ و منتــر کردهاســت امــا تألیــف آن احتــاال
در ســال  1298پایــان یافتــه بودهاســت(فاریابی ،1367،ص .)73ایــن رمــان ،بــه دالیــل مختلــف در افغانســتان
ناشــناخته مانــده و کمــر محقــق و منتقــدی آن را خواندهبــود تــا اینکــه در ســال  1367فریــد بیــژن در کتــاب
نخســتین داســتانهای معــارص دری آن را تجدیــد چــاپ کــرد و در اختیــار عمــوم قــرار داد(محمــدی،1388 ،
ص .)40از آنجــا کــه اکنــون ،کتــاب بیــژن نیــز نایــاب اســت ،بـرای نقــد ایــن رمــان ،از مــن بازنرششــده در مجلــۀ
روایت(محمدعبدالقــادر افنــدی )1387،کــه در واقــع ســومین چــاپ ایــن رمــان اســت ،اســتفاده کردهایــم و
بنابرایــن در ایــن مــن ،هرجــا بــه افنــدی یــا رمــان تصویــر عــرت ارجــاع داده میشــود ،منظــور همیــن مــن
اخیرالذکــر اســت .مــن داســتان در چــاپ اخیــر ،رسشــار از اغــاط مطبعــی و غیــر مطبعــی و مشــکالت انشــایی
و دســتوری اســت و مشــخص هــم نیســت کــه منشــأ ایــن اغــاط ،ضعــف زبانــی مؤلــف اســت یــا نــارشان
چاپهــای اول ،دوم و ســوم.
تصویــر عــرت ،شــامل یــک دیباچــه و  9بــاب اســت کــه در هــر بــاب ،مقطعــی از زندگــی قهرمــان رمــان،
خــوری جــان ،تــا زمــان مــرگ او در ســفر حــج ،بــا دیــدی نقادانــه و طنزآلــود ،روایــت میشــود .ایــن رمــان،
هامننــد دیگــر رمانهــا و رمانوارههــای اولیــه افغانســتان ،عنــوان دوگانــه ،یــا دو عنــوان دارد :تصویــر عــرت
یــا بیبــی 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 کوبنــدهای از اوضــاع افغانســتان ،رفتــار شــاه و درباریــان و
آییــن کشــورداری آنــان ،طــرح میکنــد و قصــد خــود را از نوشــن رمــان ،خدمــت بــه ملــت اعــام میکنــد .ســپس
بــه موضــوع رمان-کــه وضعیــت زنــان افغانســتان و رفتــار جامعــۀ مردســاالر بــا ایــن بخــش از جامعــه انســانی
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اســت -میپــردازد .وی کــه بــا اخــاق و اعتقــادات مــردم افغانســتان آشناســت و احتــال میدهــد ،در عــوض
خدمتــی کــه بــه زعــم خــود کــرده« ،خلعــت دشــنام» نصیبــش شــود؛ خواننــدگان را بــه غــور در رمــان دعــوت
میکنــد و از لعــن نویســنده ،پیــش از خوانــدن کامــل آن ،نهــی میکنــد.
ایــن رمــان نیــز هامننــد چنــد رمــان اولیــۀ تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،یــک پــای در ســنت قصهگویــی
فارســی و پایــی دیگــر در ادبیــات مــدرن غربــی دارد .بابهــای رمــان ،هامننــد کتابهــا و قصههــای کالســیک
فارســی ،هریــک ،عنــوان جداگانـهای دارد کــه متناســب بــا محتــوای هــان بــاب ،برگزیــده شدهاســت :بــاب اول:
بیبــی خوریجان(هــان،ص)258؛ بــاب دوم :صحبــت بیبــی خوریجــان بــا عیــال مســتوفی؛ بــاب ســوم:
وضــع حمــل بیبــی خوریجــان؛ بــاب چهــارم :چهلهگریــز خوریجــان در منــزل رسدار خیرالدیــن خــان و خیــال
نام ـزادی پــرش؛ بــاب پنجــم :رفــن بیبــی خوریجــان بــه شــهدای صالحیــن نــزد صفدرملنــگ؛ بــاب ششــم:
کدخدایــی رسدار عبداملنــان خــان؛ بــاب هفتــم :مناقشــۀ خشــو و عــروس؛ بــاب هشــتم :فــوت رسدار شــمسالدین
خــان؛ بــاب نهــم :رفــن بیبــی خوریجــان بــه حــج و فوتــش .از ســوی دیگــر ،قالــب ادبــی رمــان را کــه قالبــی نــو
و مــدرن اســت بـرای هرنمنایــی و نیــز بیــان انتقــادات اجتامعــی خــود برگزیدهاســت .زبــان رمــان نیــز برگرفتــه از
محــاورۀ جامعــۀ آن روز افغانســتان اســت و نویســنده ،آگاهانــه و بــه شــیوهای واقعگرایانــه ،ایــن زبــان را اختیــار
کردهاســت کــه ایــن نیــز در ادبیــات افغانســتان تــا آن روز ،تازگــی داشتهاســت.
اهمیــت رمــان تصویــر عــرت در تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،آنقــدر هســت کــه تقریبــا متــام
نویســندگانی کــه دربــارۀ داستاننویســی افغانســتان و بخصــوص دوران آغازیــن آن ،مطلبــی نوشــتهاند ،از ایــن
رمــان یادکــرده و آن را تحســین کــرده یــا بــه انتقــاد از آن پرداختهانــد .مفصلتریــن نوشــتههای موجــود در
ایــن زمینــه ،نقــد نــارص رهیــاب بــر ایــن رمــان در کتــاب ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان و نوشــتۀ مفصــل
محمدحســین محمــدی ،در کتــاب ســوم روایــت اســت(محمدی ،زمســتان .)1387عمــوم منتقــدان و محققــان،
ضمــن برشــمردن کاســتیها و ضعفهــای ایــن رمــان ،تصویــر عــرت را در میــان داســتانهای اولیــه فارســی
افغانســتان ،رستــر و تحســین برانگیزتــر دانســتهاند .مــن رمــان نیــز نشــان میدهــد کــه محتــوای اندیشــگی
رمــان ،در بســر عــر و زمــان خــود ،قابــل توجــهاســت و از نظــر فنــی و ســاختاری نیــز ،تــا چنــد دهــۀ بعــد،
همچنــان یکــی از رمانهــای خــوب افغانســتان تلقــی میشــد .افنــدی ،در رمــان تصویــر عــرت ،انتقــادات خــود
را در دو محــور اصلــی طــرح کردهاســت -1 :زندگــی مجلــل ارشاف و درباریــان در کنــار فقــر عمومــی مــردم.
 -2وضــع زندگــی زن در افغانســتان و خرافــات رایــج در میــان آنــان.

 4-1-2معرفی نویسنده
محمدعبدالقــادر افنــدی ،فرزنــد رسدار محمدایــوب خــان و نــوۀ امیــر شــیرعلی خــان ،دومیــن شــاه از خاندان
محمدزایــی افغانســتان(حک1296-1279:ق ،).بــود کــه از هشتســالگی ،همــراه بــا خانــوادهاش ،در حالــت
تبعیــد ،در هنــد بــه رس میبُــرد .عبدالقــادر ،شــخصی فاضــل بــود و عــاوه بــر فارســی و پشــتو ،زبانهــای اردو،
فرانســوی و انگلیســی را نیــز میدانســت و در رشــتۀ ادبیــات انگلیســی در هنــد تحصیــل کردهبود(بیــژن،13
 ،2002ص .)161وی دو اثــر بــه انگلیســی تألیــف کــرده و داســتان هیــر و رانجهــا را نیــز از زبــان پنجابــی بــه
انگلیســی ترجمــه کردهبود(رهیــاب ،پیشــین ،ص .)57افنــدی نیــز هامننــد دیگــر نویســندگان چنــد رمــانوارۀ
اولیــه افغانســتان ،فقــط همیــن داســتان را نوشــته و در ایــن زمینــه ،ســابقه و الحق ـهای نــدارد .دربــارۀ زندگــی
و افــکار و آثــار افنــدی میتــوان بــه کتابهایــی ماننــد ســپیدهدم داستاننویســی افغانســتان(رهیاب،)1383،
فرهنــگ داستاننویســی افغانســتان(محمدی )1385،و تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان(محمدی)1388،
مراجعهکــرد .مشــخص نیســت کــه افنــدی آثــار دیگــری نیــز بــه فارســی داشتهاســت یــا نــه؛ امــا بررســی رمــان
تصویــر عــرت نشــان میدهــد کــه افنــدی بــا ادبیــات غــرب آشــنا بــوده و راه و رســم داستاننویســی را نیــک
می دانسته اســت.
Bezhan, Faridullah - 13
| | 82

 4-1-3خالصة رمان
زمســتان اســت و شــدت بــارش بــرف چنــان اســت کــه در کوچــۀ بارانــه -جایــی کــه بیبــی خوریجــان،
همــر رسدار شــمسالدین خــان ،حاکــم والیــت میمنــه ،در آن ســکونت دارد -چنــد خانــه خ ـراب شدهاســت.
خوریجــان در حــال خوانــدن اوراد و اذکار اســت تــا بدیــن وســیله ،توجــه شــوهر را از هــووی جوانــش -مــادر
بلقیــس -بــه ســوی خــود جلــب کنــد؛ امــا هــان دم خــر میرســد کــه شــوهرش ،در بازگشــت از ســفر والیــات،
قصــد رفــن بــه خانــۀ مــادر بلقیــس را دارد .خوریجــان عصبانــی میشــود .بعــد از ظهــر هــان روز ،مــادر
گلــرخ ،همــر میــرزا محمدتقیخــان مســتوفی ،هم ـراه بــا عــدهای از زنــان ،مهــان او میشــوند .شــب ،بعــد
از شــام ،یکــی از مهامنهــا بـرای خوریجــان فــال میگیــرد و بشــارت توجــه شــوهرش ،در آینــده نزدیــک را بــه
خوریجــان میدهــد .خوریجــان ،در روزهــای بعــد نیــز همچنــان مشــری اجنــاس و اوراد مرمــوز جادوگ ـران
ودعانویســان اســت تــا باالخــره ،رابطــۀ شــوهر بــا بیبــی خوریجــان بهبــود مییابــد .خوریجــان صاحــب پــر
دیگــری میشــود و نــام او را عبدالغفـران میگــذارد تــا هـموزن نــام پــر اولــش ،عبداملنــان ،باشــد .خوریجــان،
بـرای مراســم چهلهگریــز خــود ،بــه خانــه بـرادر شــوهر خــود مـیرود و شــاهناز ،دخــر برادرشــوهر خــود را بـرای
همــری پــر اول خــود میپســندد امــا قضیــه را بــه کســی بــروز منیدهــد .در روز دوم نــوروز ،خوریجــان
همـراه کاروانــی از زنــان بــا سوروســات الزم بـرای تفریــح و تفــرج ،بــه بــاغ لطیــف در نزدیکــی قربســتان و زیــارت
شــهدای صالحیــن میرونــد؛ امــا قبــل از هــر تفریحــی ،نــزد صفــدر ملنــگ -درویشــی کــه در شــهدای صالحیــن
حجــرهای دارد -میرونــد و تحایــف خــود را تقدیـم کــرده ،از او اســتمداد و طلــب دعــا میکننــد و صفــدر ملنــگ
نیــز بــا اوراد و حرکاتــی ،جــواب آنــان را میدهــد .دوازده ســال بعــد از ایــن ایــام ،رسدار شــمسالدین خــان و
بیبــی خوریجــان تصمیــم میگیرنــد پرسشــان عبداملنــان خــان را دامــاد کننــد .مراســم و ترشیفــات عروســی
در اواخــر مــاه رجــب انجــام میشــود و خوریجــان ،عــروسدار میشــود .خوریجــان ،هنــوز ســالی از آوردن
عــروس نگذشــته ،بنــای حســادت و مخالفــت بــا عــروس را میگــذارد .بعــد از مدتــی ،رسدار شــمسالدین خــان
فــوت میکنــد و خوریجــان تــا یــک ســال عــزاداری را ادامــه میدهــد .خوریجــان ،مدتــی بعــد از انجــام
عزاداریهــا عــازم حــج میشــود و از راه پشــاور و مببئــی ،بــا کشــتی بــه جــده مـیرود و حــج را بــه جــا مـیآورد؛
امــا هنــگام بازگشــت از ســفر حــج ،مریــض میشــود و میمیــرد و او را در جــده دفــن میکننــد.

 4-1-4ارتباط جامعه افغانستان و رمان تصویر عربت
رمــان تصویــر عــرت ،داســتان رنــج و رسگردانــی و پریشــانی مردمانی اســت که جهــل و خرافات و رســوم زاید،
زندگــی آنــان را احاطــه کردهاســت .موقعیتهــا و تصویرهــای ترسیمشــده در رمــان را میتــوان در بســیاری از
جوامــع تحــت حاکمیــت شــاهان خودکامــه مشــاهده کــرد ،امــا نویســنده در ایــن رمــان رئالیســتی ،زمــان و مــکان
وقایــع را مشــخص کردهاســت :شــهر کابــل ،پایتخــت افغانســتان ،در دوران حکومــت شــاهان سلســلۀ محمدزایــی.
حــوادث رمــان تصویــر عــرت ،بنــا بــه برخــی قرایــن ،در دوران حکومــت حبیباللــه خــان (1319ه.ق1298 -.ش).
رخ میدهــد .راوی داســتان ،در مقدمــۀ رمــان بــه اســتبداد شــاه ،برگ ـزاری «میلــه طباخــی» شــاه در بــاغ بــاال
و تغییــر لبــاس و عطــر درباریــان بــه میــل وی اشــاره میکند(محمدعبدالقادرافنــدی ،1387 ،ص )254کــه در
اینگونــه فرمایشــات و دســتورات ،حبیباللــه خــان در تاریــخ افغانســتان شــهرت دارد(فرهنــگ ،1385 ،ص.)535
حبیباللــه خــان همچنیــن بــه دلیــل رسکــوب جنبــش مرشوطیــت و اعــدام و حبــس مرشوطهخواهــان (هــان،
ص ،)511در تاریــخ افغانســتان معــارص ،بــه عنــوان فــردی کــه در عیــن داشــن متایــات اصالحخواهانــه ،روش
اســتبدادی خــود را در حکومــت و ادارۀ کشــور حفــظ کردهبــود ،شــناخته میشــود.
بــا ایــن وصــف ،نویســندۀ رمــان تصویــر عــرت ،اگرچــه در مقدمــۀ کتــاب ،انتقــادات تنــدی علیــه حکومــت
وقــت افغانســتان مطــرح میکنــد ،مســائل طرحشــده در رمــان مســتقیام بــه اوضــاع سیاســی افغانســتان یــا
انتقــاد از شــاه ،مربــوط منیشــود بلکــه نقــد ســاختار جامعــه افغانســتان و روابــط قرشهــا و اصنــاف و آدمهــای
آن ،بخصــوص انتقــاد از نقــش ارشاف در عقبماندگــی کشــور ،مطمــح نظــر نویســنده بودهاســت.
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 4-1-4-1بازتاب جامعه در رمان
کابــل ،در دوران امیــر حبیباللــه خــان ،شــاهد ورود اولیــن مظاهــر متــدن جدیــد ماننــد روزنامــه ،بــرق،
جــاده و خــودرو بــه افغانســتان بود(طنیــن ،1383 ،ص .)23امــا ایــن تغییــرات ســطحی ،تأثیــری در اجتــاع
و قرشبندیهــای ظاملانــۀ آن نداشــت و نویســندۀ رمــان تصویــر عــرت ،همیــن نکتــه را اســاس کار خــود
قــرار دادهاســت .جامعــه افغانســتان ،چنانکــه در ایــن داســتان بازمنایــی شدهاســت ،جامعــهای اســتبدادزده،
خرافــاتزده و توســعهنیافته اســت .تصویــر ارشاف کشــور کــه عالیتریــن قــر جامعــه و برخــوردار از امتیــازات
فــراوان اقتصــادی و سیاســی بودهانــد ،در ایــن رمــان ،بــه خوبــی بازمنایــی شدهاســت .نویســنده ،بــا منایــش
رس ـمها ،باورهــا و عنعنــات رایــج در میــان ایــن قــر ،عمــق بیخــری جامعــه افغانســتان از تحــوالت جهــان و
قافلــۀ متــدن و حتــی میـزان دوری آنــان از ســنت و فرهنــگ واقعــی اســام را نشــان دادهاســت .جامعــۀ شــهری
افغانســتان در دورۀ حبیباللــه خــان ،چیــزی بــه نــام طبقــۀ متوســط نداشــت و ایــن نکتــه ،در ایــن رمــان نیــز
مشــهود اســت .شــخصیتهای رمــان ،یــا از ارشاف هســتند ،ماننــد خوریجــان ،عیــال مســتوفی ،والــدۀ میــرزا
محمدکاظــم خــان ،شــمسالدین خــان ،خیرالدیــن خــان و ...و یــا از رع ّیــت ،ماننــد خدمتــکاران خوریجــان .البتــه
هســتند برخــی شــخصیتها ماننــد مــا مجیــد (محمدعبدالقادرافنــدی ،ص )259یــا بابــه نــادر خارکــش( هــان،
ص )286کــه میتــوان آنــان را در قرشهایــی جــدا از ایــن دو قــر یــا طبقــه قـرار داد؛ امــا حضــور و نقــش آنــان
بســیار کمرنــگ اســت .انعــکاس تصویــر جامعــه در رمــان و همخوانــی ســاختارهای اجتــاع و اثــر هــری را بیشــر
در هنــگام بررســی دو عنــر داســتانی شــخصیت و درومنایــه میتــوان نشــان داد:
الف .شخصیتپردازی
بیشــر شــخصیتهای رمــان ،از نظــر خاســتگاه طبقاتــی ،بــه طبقــۀ ارشاف دربــاری کابــل تعلــق دارنــد؛
ارشافــی کــه بنابــر قاعــده ،بایــد نســبت بــا مــردم عــادی ،در ســطح باالتــری از نظــر آگاهــی و تربیــت علمــی
باشــند؛ امــا شــخصیتهای ارشافــی ایــن رمــان ،غــرق خرافــات و جهــل هســتند .از ســوی دیگــر بیشــر
شــخصیتهای رمــان و بخصــوص قهرمــان یــا شــخصیت محــوری آن ،زن هســتند و درمتــام رمــان ،صــدای زنــان
اســت کــه شــنیده میشــود .نویســنده بــا مرکزیــت بخشــیدن بــه زنــان و منایــش مشــکالت و عقبماندگــی آنــان،
بــه زعــم خــود از حــق زنــان دفــاع کــرد ه و بــا منایــش زندگــی درونــی ارشاف ،برجســتگی خاصــی بــه رمــان خــود
بخشیدهاســت .مهــارت نویســنده در شــخصیتپردازی نیــز بســیار بیشــر از نویســندگان همعــر خــود اســت.
خوریجــان :ایــن زن ،شــخصیت محــوری داســتان اســت .شــوهرش ،شــمسالدین خــان ،یــک رسدار و عضــو
خانــدان شــاهی و خــودش نیــز دخــر رسدار شــیریندل خــان قندهــاری اســت و بنابرایــن خوریجــان ،از دو ســوی
بــه خانــدان شــاهی محمدزایــی متصــل اســت و از ارشاف کابــل محســوب میشــود .روابــط ،جدالهــا ،دوســتیها
و رفتارهــای خوریجــان ،حــوادث و رویدادهــای رمــان را شــکل دادهاســت و از نظــر زمانــی ،از اواســط زندگــی
خوریجــان تــا پایــان حیــات او را در بــر میگیــرد .خوریجــان ،از داشــن هــوو رنــج میبــرد و در خانــهای
جداگانــه ،هم ـراه بــا پــر نوجوانــش ،عبداملنــان ،و خدمتــکاران و کنیــزکان پرشــارش زندگــی میکنــد .تقریبــا
متــام وقــت و تــوان او رصف رقابــت بــا هوویــش ،بــر رس کســب ســهمی بیشــر از وقــت شــوهر ،میگــذرد و
ابـزار او در ایــن رقابــت ،جــادو ،حــرز ،فــال و امــوری از ایــن قبیــل و البتــه خریــد پارچــه و لبــاس جدیــد اســت.
خوریجــان در ابتــدای داســتان ،مشــغول خوانــدن اوراد و دعاهــای توصیهشــده از ســوی درویشهــا اســت
تــا توجــه شــوهرش را -کــه در ســفر اســت -از «زوجــۀ ثانــی» او بــه ســوی خــود جلــب کنــد؛ امــا خــر رســیدن
شــمسالدین خــان بــه کابــل ،و رفــن او بــه خانــۀ رقیــب ،خوریجــان را آشــفته میکنــد و بــه جســتجوی اجســام
و مــواد جادویــی بیشــر و کمیابتــر وا م ـیدارد .طــی روزهــا و ســالهای بعــد ،خوریجــان ،تولــد فرزنــد دوم
خــود و عروســی پــر اول خــود را جشــن میگیــرد؛ امــا ب ـرای کمکگرفــن از توانایــی ملنــگان و درویشهــا و
جادوگـران ،هیــچ فرصتــی را از دســت منیدهــد! خوریجــان در اواخــر عمــر ،مجبــور میشــود ،عــاوه بــر هــوو،
بــا رقیبــی بــه نــام عــروس نیــز دســت و پنجــه نــرم کنــد.
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نویســنده بــا ارائــة گـزارش انتقادآمیــز زندگــی ایــن زن ،عــاوه بــر اینکــه پــرده از جزئیــات زندگــی خصوصــی
درباریــان برمــیدارد ،وضعیــت و موقعیــت فرودســت زنــان در جامعــة افغانســتان و عقبماندگــی ذهنــی و
فکــری آنــان را منایــش میدهــد و همــة ایــن مــوارد را دســتامیة انتقــاد از حکومــت و نظــام اجتامعــی مردســاالر
و فاســد افغانســتان ق ـرار میدهــد .خــوری جــان و زنانــی کــه پیرامــون او زندگــی میکننــد ،همــه دچــار درد و
حرمــان هســتند؛ امــا نــوع مشــکالت و حرمانهــای هرکــدام متفــاوت اســت.
رسدار شــمسالدین خــان :عضــو خانــدان شــاهی محمدزایــی و از ارشاف دربــاری اســت .حجــم گفتگوهــا و
کردارهــای او و می ـزان حضــورش در ایــن رمــان ،انــدک اســت .غیــر از یکــی دو گفتگــوی کوتــاه بــا خوریجــان،
مهمتریــن کنشهــای شــمسالدین خــان ،بــه دادن پــول مربــوط میشــود کــه در یکــی از مــوارد ،نویســنده،
نحــوۀ رفتــار شــمسالدین خــان را دربــارۀ رصفهجویــی در مخــارج جشــن تولــد فرزنــد دومــش ،لحنــی طنزآلــود
دادهاســت تــا منایــی از زد و بندهــا و صحنهســازیهای حاکــان و والیــان ب ـرای گریــز از محاســبۀ حکومــت را
نشــان دهــد .در ایــن صحنــه از داســتان ،رسدار شــمسالدین خــان بــه نــورگل دســتور میدهــد کــه رســومات
مردانــة مربــوط بــه تولــد طفــل نــو را از صنــدوقدار وصــول نکنــد زیــرا امیرصاحــب مشــغول حســابگیری
پــول مراســم بــا
میمنه (والیتی که توسط رسدار شمسالدین اداره میشود) است؛ مبادا فکر کند که
جــور و تعــدی و رشوتســتانی از مالیــات مــردم میمنــه تأمیــن شدهاســت (محمــد عبدالقادرافنــدی ،ص.)270
معنــای مــورد نظــر نویســنده ایــن اســت کــه متــام زندگــی رسدار بــا پولهایــی کــه بــه زور از مــردم اخــذ
شدهاســت ،تأمیــن میشــود و تنهــا نگرانــی ایــن اســت کــه مبــادا حکومــت محاســبه کنــد! بــه نظــر میرســد
ایــن صحنــۀ کوتــاه و کنــش بــه ظاهــر فرعــیِ شــمسالدین خــان ،حامــل یکــی از انتقــادات مهــم نویســنده
نســبت بــه ســاختار جامعــه و حکومــت افغانســتان باشــد .شــمسالدین خــان ،در اواخــر عمــر و پیــش از جشــن
عروســی فرزنــدش عبداملنــان ،معــزول میشــود(محمدعبدالقادرافندی ،1387 ،ص )292و ســپس میمیــرد .وی و
خوریجــان ،تنهــا کســانی هســتند کــه نویســنده ،رسنوشــت آنهــا را تــا زمــان مــرگ ،دنبــال کردهاســت.
داده گلبــدن :دومیــن زن مهــم داســتان ،و مهمتریــن و پیرتریــن خدمتــکار خوریجــان و نزدیکتریــن
شــخصیت داســتان ،بــه وی اســت .او بــا توجــه بــه ســن زیــادش ،آزادانــه نــزد درویشهــا و جادوگ ـران م ـیرود
و اوراد و حرزهــا و اجســام جادویــی آنــان را ب ـرای خوریجــان م ـیآورد؛ خوریجــان را در میــدان رقابــت بــا
هوویــش یــاری میدهــد؛ از مهامنــان مهــم خوریجــان اســتقبال و پذیرایــی میکنــد و جش ـنها و مهامنیهــا
و مالقاتهــای زنانــه را ســامان میدهــد .ایــن شــخصیت زن ،بــا وجــود کفایــت و درایتــی کــه از خــود نشــان
میدهــد ،فقــط یــک خدمتــکار اســت و نهایــت آرزویــش ،رضایــت خانــوادة رسدار شــمسالدین خــان و در
مقیــاس کالنتــر ،رضایــت خانــدان شــاهی محمدزایــی اســت(محمدعبدالقادر افنــدی ،ص .)267بــه نظــر میرســد
کــه نویســنده ،داده گلبــدن را بــه عنــوان شــاخص و مناینــدۀ زنــان معمولــی و غیــر ارشافــی افغانســتان وارد
داســتان کردهاســت؛ زنانــی کــه اگرچــه در جهــل و باورهــای خرافــی ،همپــای مخدومــان ارشافــی خــود هســتند
امــا در کاردانــی و تدبیــر ،بــر آنــان برتــری دارنــد و بــا ایــن وجــود ،نظــام اجتامعــی ناکارآمــد و عقبمانــدة
افغانســتان اقتضــا میکنــد کــه اینــان همیشــه خدمتــکار و کنیــز باقــی مباننــد.
صفــدر ملنــگ :منونــه و تیــپ درویشهــای مفتخــور و انگلصفتــی اســت کــه بــر ســفرۀ جهــل و
خرافهپرســتی مــردم افغانســتان نشســتهاند و ارت ـزاق میکننــد .متــام گفتگوهــای ایــن شــخصیت ،بــه یکــی دو
نعــرۀ دیوان ـهوار خالصــه میشــود و کنشهــای او نیــز هیــچ بــه آدمــی منیمانــد؛ امــا مریــدان صفــدر ملنــگ،
ایــن فریادهــا و حــرکات جنونآمیــز را تأویــل بــه بــرآورده شــدن خواســتههای خوریجــان میکننــد و در
مقابــل ،خواســتار اهــدای هدایــا و نــذورات بــه ملنــگ میشــوند .صحنــۀ حضــور زنــان ارشافــی در حجــرۀ ملنــگ
و التجــای آنــان بــه ایــن دیوانهمنــای رنــد و زرنــگ ،بــه زیبایــی پرداخــت شــده و وضعیــت اســفبار حاصــل از
باورهــای خرافــی زنــان را نشــان میدهــد.
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ب .درومنایهها
محمــد عبدالقــادر افنــدی در دیباچــۀ رمــان خــود ،بــه دو مســئله یــا مشــکل مهــم جامعــه افغانســتان اشــاره
میکنــد.1 :جهــل و عقبماندگــی و فقــر و فالکــت عمومــی مــردم افغانســتان و .2نــگاه نادرســت نســبت بــه زن
بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور بــه بهانــۀ حفــظ عصمــت آنــان .ایــن دو مســئله ،در رمــان تصویــر عــرت،
در یکدیگــر ادغــام شــده و درومنایــه رمــان تصویــر عــرت را شــکل دادهاســت .افنــدی ،علــت بــروز مســئلۀ اول
را شــاه و ارشافیــت دربــاری معرفــی میکنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی
جهــل و بیســوادی .بنابرایــن در نظــر نویســنده ،شــاه و ارشافیــت ،عامــل متــام مشــکالت کشــور بودهانــد امــا
وی ،در ایــن رمــان ،توجــه خــود را بــه ارشافیــت معطــوف کــرده و نشــان دادهاســت کــه ایــن قــر اجتــاع ،خــود
چقــدر غــرق در فســاد و تباهــی و باورهــای خرافــی اســت .میتــوان گفــت کــه درومنایــۀ مرکــزی رمــان ،بیــان
پوســیدگی و فســاد یکــی از ارکان مهــم ســاختار اجتامعــی جامعــه آن روز افغانســتان -ارشافیــت -اســت .ارشافیــت
واپسگ ـرای افغانســتان ،بــا حلقــه زدن بــر دور محــور ســلطنت مطلقــه ،یکــی از عوامــل مهــم عقبماندگــی و
جهــل و تاریکــی فراگیــر حاکــم بــر افغانســتان ســلطنتی بــود و افنــدی کــه خــود از میــان رجــال و ارشاف دربــاری
برخاســتهبود ،بــا آگاهــی و ارشاف کمنظیــر بــه ایــن علــت ،بــا دیــدی انتقــادی و زبانــی طنزآلــود ،زندگــی بیهــوده
و غــرق در خرافــات و رســوم و باورهــای نادرســت خانوادههــای اعیــان و ارشاف کابــل را تصویــر کردهاســت.
بــه مــوازات طــرح مســئله عقبماندگــی ،افنــدی بــا جســارت متــام ،صــدای بخــش پنهــان جامعــۀ ســنتی
افغانســتان ،یعنــی زنــان را منعکــس میکنــد .قهرمــان رمــان و بیشــر شــخصیتهای رمــان ،زن هســتند و زبــان
گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز کامــا زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات زنــان در آن دوره ،نوشــته شــدهاند .افنــدی بــا
ایــن کار خــود ،چنــان کــه در مقدمــه میگویــد ،خواننــدگان را بــه یــاد نیمــی از جامعــه میانــدازد؛ نیمــی کــه
بــه عمــد و نابجــا بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند و از آمــوزش و تربیــت فرهنگــی و علمــی بــه دورنــد.
جدول  1-4الگو و خالصۀ نقد رمان تصویر عربت
معرفی

مشخصات رمان
رمان

نویسنده
خالصه رمان
تحلیل منادین

رشح
مشــخصات کتابشناســی :افندی،محمــد عبدالقــادر ،تصویــر عــرت( بیبــی
خــوری جــان)[ ،بینــا] ،مــدرس1922 ،م .ایــن رمــان انتقادی،اجتامعــی ،از
اولیــن رمانهــای فارســی افغانســتان اســت کــه درســال  1300در هنــد
چــاپ شدهاســت .نویســنده ،زندگــی مجلــل ارشاف و فقــر عمومــی مــردم
و رواج خرافــات و عقــب ماندگــی عمومــی را بــا دیــدی انتقــادی بــه تصویــر
کشید ه اســت.
عبدالقــادر افنــدی ،شــاهزاده تبعیــدی افغــان ســاکن هنــد و فــردی تحصیــل
کــرده بــود .وی بــا ادبیــات غــرب نیــز آشــنایی داشــته و ترجمههایــی از
انگلیســی بــه فارســی و زبانهــای دیگــر از وی بــه جــا ماندهاســت.
بیبــی خــوری جــان ،همــر شــمسالدین خــان ،حاکــم والیــت میمنــه و
ســاکن کابــل ،در خانــه نشستهاســت و در رقابــت بــا هــووی خــود ،تــاش
میکنــد توجــه شــوهر را بیشــر بــه ســوی خــود جلــب کنــد امــا هــان روز
خــر میرســد کــه...
این رمان ،ظرفیت بررسی و تحلیل منادین را ندارد.
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ارتباط جامعه و رمان

بازتاب جامعه در مان

شــخصیت شــخصیت محــوری داســتان ،یــک زن از طبقــه ارشاف دربــاری افغانســتان
پــردازی اســت .هــم ســوژه قـرار دادن طبقــه ارشاف و هــم زن بــودن قهرمــان داســتان،
از نوآوریهــای افنــدی و ویژگــی اثــر اوســت.
ناآگاهــی و جهــل گســرده و اعتقــاد بــه خرافــات در میــان ارشاف -کــه قاعدتــا
درومنایه
بایــد آگاهتــر و دارای تربیــت علمــی بهــری 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.
تأثیــر رمــان در تــا دهــۀ شــصت ،ایــن رمــان چنــدان شناختهشــده نبــود؛ امــا دوبــار تجدیــد
چــاپ آن ،در دهــۀ شــصت و هشــتاد شمســی ،نشــاندهندۀ اعتبــار ایــن رمــان
جا معــه
و جایــگاه آن در تاریــخ داستاننویســی افغانســتان اســت.

جهاننگــری تحصیــل در محیــط آکادمیــک غربــی و آشــنایی بــا افــکار ره ـران مســلامن
تحلیــل
کشــورهای خاورمیانــه و هنــد ،افــکار انتقــادی و اصالحــی را در ذهــن افنــدی،
نو یســند ه
تثبیــت کردهبــود.
 4-1-4-2تأثیر رمان در جامعه
ســخنگفنت از تاثیرگــذاری یــک رمــان در جامعـهای ماننــد افغانســتان -بــه خصــوص بــه دلیــل نداشــن آمــار
دقیــق در مــورد ســواد و کتابخوانــی -غیــر قابــل پذیــرش بــه نظــر میرســد؛ امــا بررســی نحــوۀ نقــد و مکاملــۀ
خواننــدگان صاحبنظــر و نخبــگان ادبــی ،هــری و فکــری یــک جامعــه بــا اثــر یــا آثــار نویســندهای کــه از هــان
جامعــه برخاستهاســت ،تــا حــدودی میتوانــد در ســنجش می ـزان تاثیــر اثــر هــری بــر جامعــه مفیــد باشــد.
از نظــر آمــاری ،چنانکــه در بخــش معرفــی رمــان آوردیــم ،ایــن کتــاب ،یــک بــار در افغانســتان تجدیــد چــاپ
شدهاســت .بــا توجــه بــه جمعیــت انــدک باســوادان افغانســتان در هنــگام انتشــار رمــان ،منیتــوان تصــور کــرد
کــه بــر جامعــه ،تأثیــری عــام داشتهاســت .البتــه قــر باســواد و کتابخــوان نیــز تــا مدتهــا از وجــود چنیــن کتابــی،
خــر نداشــتند و در دهــۀ شــصت بــود کــه پــس از تجدیدچــاپ ،در اختیــار عمــوم اهــل فرهنــگ و عالقهمنــدان
داســتان ق ـرار گرفت(محمــدی ،1388 ،ص .)40ایــن امــر ،یعنــی بازشناســی و تجدیدچــاپ یــک رمــان ،شــصت
ســال پــس از تألیــف ،بــا هــر هدفــی کــه صــورت گرفتهباشــد ،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 بودهاســت کــه چــاپ دوم ایــن رمــان نیــز بســیار زود نایــاب شــد و در ســال  1387مجلــه روایــت ،چــاپ
ســوم داســتان را منتــر کــرد.

 4-1-5تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده
محمــد عبدالقــادر افنــدی ،شــاهزادهای تبعیــدی بــود؛ یعنــی از یــک ســو ،عضــو خانــدان شــاهی بــود و از ســوی
دیگــر ،از حقوقــی کــه دیگــر اقـران او داشــتند ،بیبهــره 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 جنگیدهبــود .ایــن
وضعیــت خــاص ،بعــاوۀ فرصــت تحصیــل در خــارج از افغانســتان و آشــنایی و ارتبــاط بــا گســرۀ جهــان ،او را فــردی
منتقــد بــار آوردهبــود .افنــدی ،احتــاال بــا روشــنفکران و تحصیلکــردگان افغانســتان ارتبــاط داشــته و در جریــان
اعرتاضاتــی ماننــد جنبــش مرشوطــه و رسکــوب آن توســط امیــر حبیباللــه خــان ق ـرار داشتهاســت و گویــا بــه
همیــن دلیــل ،اســتعداد نویســندگی خــود را در خدمــت انتقــاد از وضــع موجــود کشــور قـرار دادهاســت .انتقــادات
افنــدی در مقدمــۀ کتــاب ،متوجــه شــاه و ارشاف بــه عنــوان عالیتریــن الیههــای هــرم اجتامعــی افغانســتان اســت
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و ایــن نشــان میدهــد کــه افنــدی ،ســاختار معیــوب جامعــه و خاصیــت اســتبدادی قــدرت را دلیــل عقبماندگــی
و مانــع توســعۀ کشــور میدانــد .اندیشــیدن بــه عقبماندگــی و توســعه ،و انتقــاد و اصــاح جامعــه اســامی ،در
روزگاری کــه افنــدی داســتان مینوشــت ،شــاهبیت افــکار و گفتــار عمــوم اندیشــمندان مســلامن در خاورمیانــه و
هندوســتان بــود و تعجبــی نــدارد کــه افنــدی نیــز از ایــن افــکار متأثــر شدهباشــد .پیــش کشــیدن بحــث حقــوق زن
و بیــان مســائل آنــان از طریــق انتخــاب شــخصیتهای 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 اســامی 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 ،مؤلفههایــی از ســنت قصهگویــی
فارســی را در چارچــوب و قالــب رمــان غربــی وارد کردهاســت.

 4-1-6نتیجهگیری
هــدف افنــدی از نوشــن ایــن رمــان ،انتقــاد از ســاختار جامعــه افغانســتان بــا هــدف اصــاح و بهبــود اوضــاع
اســفبار کشــور در آن ایــام بــوده و ایــن مطلــب را آشــکارا در دیباچــۀ کتــاب خــود بیــان کردهاســت .جامعــۀ
افغانســتان ،چنانکــه افنــدی آن را بازمنایــی کــرده ،متشــکل از شــاه ،ارشاف و رعیــت اســت .مترکــز افنــدی بــر
منایــش افــکار و گفتــار و کــردار طبقــۀ ارشاف و چگونگــی زیســت آنــان اســت .ارشاف در ایــن رمــان ،غــرق در
خرافــات و عقبماندگــی و جهــل و ارساف بیتاملــال دیــده میشــوند .در واقــع نویســنده ،ایــن قــر مهــم
جامعــه را دلیــل عقبماندگــی کشــور معرفــی میکنــد .بــه مــوازات ایــن معنــا ،افنــدی بــا جســارت متــام ،صــدای
بخــش پنهــان جامعــه ســنتی افغانســتان ،یعنــی زنــان را منعکــس میکنــد .قهرمــان رمــان و بیشــر شــخصیتهای
رمــان ،زن هســتند و زبــان گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز کامــا زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات زنــان در آن دوره،
نوشــته شــدهاند .افنــدی بــا ایــن کار خــود ،چنــان کــه در مقدمــه میگویــد ،جامعــه افغانســتان را بــه دادن آزادی
بیشــر بــه زنــان در ســایه قوانیــن رشیعــت اســام توصیــه میکنــد.

 4-2حق خدا،حق همسایه(بربک ارغند)1365،
 4-2-1معرفی رمان حق خدا،حق همسایه
رمــان  128صفحـهای حــق خدا،حــق همســایه ،در ســال  1365توســط ریاســت نـرات کمیتــه دولتــی طبــع و
نــر حکومــت منتــر شدهاســت .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
کردهاســت تــا چهــرۀ خــوب و پســندیدهای از نیروهــای شــوروی ســابق در افغانســتان ارائــه دهــد .نــام رمــان،
رضباملثــل مشــهور افغانــی «حــق خدا،حــق همســایه» اســت کــه بــر حقــوق همســایه و وظیفــۀ همســایگان در
رســیدگی بــه یکدیگــر تأکیــد میکنــد و تــا حــدودی نشــاندهندۀ محتــوا و طــرح داســتان اســت .در پایــان رمــان،
رجــب (قهرمــان مثبــت داســتان) درکنــار چنــد رسبــاز و پزشــک و مهنــدس شــوروی ،بــه زعــم نویســنده ،در نــرد
بــا ارشار طــرفدار آمریــکا (منظــور مجاهدیــن افغانســتان اســت) کشــته میشــوند و بدیــن شــیوه ،دوســتی و
اتحــاد دو کشــور همســایه و پایــداری شــوروی در ایــن اتحــاد ،تصویــر میشــود.
ایــن رمــان شــاید بهرتیــن اثــر ارغنــد در دهــۀ شــصت نباشــد؛ امــا «عنــارص مهــم رمــان رئالیســم سوسیالیســتی
نظیــر گرایــش حزبــی ،شــخصیتهای تیپیــک یــا نوعــی ،قهرمــان مثبــت ،ملیگرایــی و بازتــاب مســتقیم واقعیــت
را در خــود دارد»(بیــژن ،14پیشــین ،ص )193و بنابرایــن میتوانــد بــه عنــوان منونــهای از رمانهــای رئالیســم
سوسیالیســتی افغانســتان مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد .هامننــد رمانهــا و داســتانهای دیگــر مربــوط
بــه ادبیــات رســمی و دولتــی در دهــۀ شــصت« ،حــق خدا،حــق همســایه» نیــز مبلّــغ و توجیهگــر ایدئولــوژی،
آرمانهــا و اعــال حکومــت وابســته بــه حــزب خلــق اســت.
Bezhan,Faridullah - 14
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 4-2- 2نویسندۀ رمان حق خدا...
بــرک ارغنــد در ســال  1325در شــهر کابــل بــه دنیــا آمــد .بعــد از کســب دانشــنامۀ لیســانس در کابــل،
در ســال  1358از کشــور بلغارســتان دک ـرای روزنامهنــگاری بــه دســت آورد(شــجاعی ،1385 ،ص .)157ارغنــد،
داستاننویســی را از ســال  1352آغــاز کــرد امــا در دهــۀ شــصت بــود کــه بــه عنــوان یکــی از پرکارترین نویســندگان
افغانســتان صاحــب اســم و رســم شــد .آثــار پرشــار بــرک ارغنــد ماننــد مجموع ـه داســتانهای دفرتچــۀ رسخ
(کابــل ،)1363،دشــت الــوان (کابــل )1365،و مرجــان (کابــل )1369،و همچنیــن رمانهــای راه رسخ( )1364
در س ـهجلد ،حــق خدا،حــق همســایه( )1365و شــوراب( )1366عموم ـاً مبلّــغ مرامهــای سیاســی حــزب خلــق
افغانســتان هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی پژوهشــگران ،بــرک ارغنــد را مهمتریــن مناینــدۀ
رمــان رئالیســم سوسیالیســتی افغانســتان دانســتهاند(بیژن ،15هامنجــا) .ارغنــد ،منایشــنامه نیــز مینوشــت و
منایشــنامههای مــردان مســلح و آدمهــا از جملــه آثــار او در ایــن عرص ـه اســت .فیلــم ســینامیی لحظههــا نیــز
بــا اقتبــاس از داســتانهای بــرک ارغنــد ســاخته شدهاســت.
رمــان راه رسخ ( )1364ایــن نویســنده ،جایــزۀ بیســتمین ســالگرد تأســیس حــزب دموکراتیــک خلق افغانســتان
را از اتحادیــه نویســندگان افغانســتان بــه دســت آوردهاســت(محمدی ،1385 ،ص )30امــا از ایــن رمــان سـهجلدی
فقــط دوجلــد -آن هــم در تعــدادی محــدود -در دســت اســت.
ارغنــد در اواخــر دهــۀ شــصت افغانســتان بــه اروپــا رفــت و اکنــون در کشــور هلنــد بــه رس میبــرد .وی
در غربــت نیــز از نوشــن دســت نکشیدهاســت امــا آثــار او در غربــت ،از نظــر اندیشــه و محتــوا ،متفــاوت از
داســتانهای دهــۀ شــصت وی هســتند(قادری ،1387 ،ص .)309پهلوانم ـراد و اســپی کــه اصیــل نبــود (،)1383
ســفر پرنــدگان بیبــال و کفرتبــازان( )1384رمانهایــی هســتند کــه وی در ســالهای اخیــر نوشــته و منتــر
کردهاســت .البتــه بررســی آثــار اخیــر وی در حیطــۀ مباحــث ایــن رســاله منیگنجــد.

 4-2-3خالصه رمان
ســخیداد ،مشــهور بــه پهلــوان رجــب ،دســت و پایــش بســته و زندانــی اســت .او را ده روز پیــش ،عــدهای از
مجاهدیــن عضــو جمعیــت اســامی در مزاررشیــف دســتگیر کــرده و بعــد از ده روز ســفر بــا قاطــر و ماشــین بــه
اینجــا آوردهانــد .از او بــه شــدت محافظــت میکننــد و در روز کمــر از یــک ســاعت دســتهایش بــاز اســت .رجــب
کــه چاپانــداز و مــرد صح ـرا و ســوارکاری و بزکشــی اســت ،در اتاقــی کوچــک حبــس شــده و در رنــج اســت.
محافظــان ریســان را از دســتهایش بــاز میکننــد و بــه جایــش دســتبند میزننــد کــه هــم ب ـرای زندانــی و هــم
ب ـرای نگهبــان بهــر اســت .رجــب منیدانــد کــه چ ـرا دســتگیر و زندانــی شدهاســت .رجــب دو بــار در گذشــته
توســط خانهــا زندانــی شــده و هــر دو بــار گریختــه بودهاســت و اکنــون نیــز بــه فـرار میاندیشــد و از ســوراخ
در و دیــوار زنــدان بــه دنبــال راه ف ـرار اســت .بــه همیــن دلیــل در ذهنــش مجاهدیــن را نیــز شــبیه خانهــا
میبینــد .رشــتۀ افــکار رجــب بــا ورود بازپرسهــا پــاره میشــود .بازپرسهــا از او میپرســند کــه حزبــی اســت؟
و رجــب ،بــا وجــود آن کــه عضــو حــزب خلــق نیســت ،از رس لجبــازی بــا کســانی کــه او را زندانــی کردهانــد،
پاســخ مثبــت میدهــد ولــی در مــورد رده و حقوقــش در حــزب ،جوابــی نــدارد؛ چــون عضــو حــزب نیســت.
رجــب را بعــد از کت ـککاری بــه زنــدان دیگــری ،زنــدان شــاره  ،3منتقــل میکننــد .در زنــدان جدیــد بــا تونیــا،
پزشــک اهــل شــوروی کــه در شــرغان دســتگیر شدهاســت ،همبنــد اســت .اتهــام او ایــن اســت کــه متخصــص
ســاحهای شــیمیایی اســت و در کاربــرد ایــن ســاح در اســتان جوزجــان علیــه مــردم دســت داشتهاســت .تونیــا
کــه پزشــکی معمولــی اســت ،ایــن اتهــام را قبــول نــدارد .او بــه رسنوشــت خــود و همبندانــش میاندیشــد
و اینکــه آنــان بیگنــاه هســتند و ب ـرای کمــک بــه آزادی مــردم افغانســتان از حکومــت اســتبدادی و ســاخت
یــک جامعــۀ نــو زندانــی شــدهاند .روز بعــد ،رجــب بــا زندانیــان شــوروی و افغانــی ،الکســی ماکســیموویچ،
م ـراد ،احمدشــاه ،یــوری باربانــوف ،خیرمحمــد ،توانعلــی ،ایشــانقل ،جمعــه و تــوره آشــنا میشــود کــه یــا اهــل
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شــوروی هســتند یــا بــه دلیــل عضویــت در حــزب خلــق افغانســتان زندانــی شــدهاند .زندانیــان ،تــوره را جاســوس
مجاهدیــن میداننــد و در حضــور او ارسار خــود را منیگوینــد .الکســی و خیرمحمــد کــه مغزهــای متفکــر
گــروه زندانیــان هســتند رجــب را وارد نقشــه ف ـرار خــود میکننــد و او را بــه عنــوان مریــض بــه بیــرون زنــدان
میفرســتند .رجــب ،وقتــی بــاز میگــردد ،گـزارش قلعههــای اطـراف و فاصلــۀ زنــدان تــا آبــادی «چارقــاع» را بــه
بقیــه میدهــد .رجــب ،شــب هــان روز ،تــوره را میبینــد کــه وارد اتــاق تونیــا شــده و بــا او در حــال مجادلــه
اســت و میاندیشــد کــه تــوره خیــال بــدی نســبت بــه تونیــا دارد .بنابرایــن بــا تــوره درگیــر میشــود و عــاوه بــر
تــوره ،دو زندانبــان دیگــر را نیــز میکشــد و رسانجــام دســتگیر میشــود و نقشــۀ فـرار زندانیــان ،نــاکام میمانــد.
صبــح روز بعــد ،زندانیــان را ب ـرای متاشــای مراســم اعــدام رجــب بــه بیــرون زنــدان میبرنــد .رجــب در هنــگام
رفــن بــه ســوی چوبــۀ دار ،ناگهــان بــه ســوی محافظانــش حملــه میبــرد و آنهــا را میکشــد .زندانیــان بــا دیــدن
حرکــت رجــب ،شــورش میکننــد .رجــب و تعــدادی از زندانیــان همبنــدش ،انبــار مهــات را تــرف میکننــد و
چــون میداننــد کــه رسنوشــت شــان مــرگ اســت ،قلعههــای اطـراف و انبــار مهــات را منفجــر میکننــد و خــود
نیــز کشــته میشــوند؛ امــا یکــی از زندانیــان -کــه احتــاال ایشــانقل اســت و در جریــان انفجــار انبــار مهــات
نابینــا شدهاســت -موفــق بــه ف ـرار میشــود و داســتان آن زنــدان و دره را ب ـرای نویســنده روایــت میکنــد.

 4-2-4تحلیل منادین رمان حق خدا...
اگرچــه ایــن رمــان ،هامننــد برخــی دیگــر از داســتانهای ارغنــد در دهــۀ شــصت ،در پیرنــگ ،زاویــه دیــد و
شــخصیتپردازی ضعفهــای مشــهود دارد(قــادری ،پیشــین ،ص123و ،)124امــا کاربــرد منــاد ،از محاســن ایــن
اثــر اســت .نویســنده ،بــا اســتفاده از منــاد ،معنــای ایدئولوژیــک مــورد نظــر خــود را برجســته کردهاســت.
 4-2-4-1شخصیتهای منادین رمان حق خدا...
بازپرسهــا :بازپرسهایــی کــه فارســی منیداننــد و یــک مرتجــم ،حرفهــای رجــب را بـرای آنهــا بــه انگلیســی
ترجمــه میکنــد ،شــخصیتهایی منادیــن هســتند .ایــن دو شــخصیت ،پــردازش نشــدهاند و حضــوری ســایهوار
و گــذرا دارنــد؛ حتــی کنــش یــا گفتــاری از آنهــا دیــده منیشــود .بــا توجــه بــه ایــن شــواهد ،بازپرسهــا منــاد
حضــور امریــکا و غــرب در افغانســتان و بازگوکننــدۀ قضــاوت نویســندۀ داســتان دربــارۀ وابســتگی مجاهدیــن
بــه آمریــکا اســت.
 4-2-4-2نامهای منادین
حــق خدا،حــق همســایه :نــام رمــان ،بــار منادیــن دارد و بیانگــر موضــع نویســنده در طــول رمــان دربــارۀ
حضــور ارتــش شــوروی در افغانســتان اســت .نویســنده ،ایــن حضــور را نــه اشــغال یــا تجــاوز بیگانــه بــه کشــور،
بلکــه کمــک و حقگ ـزاری کشــور همســایه نســبت بــه افغانســتان میدانــد.
ارشار :نامــی بــود کــه در ادبیــات سیاســی طــرفداران حــزب خلــق بــه مخالفیــن حکومــت داده شــدهبود
تــا تضــاد حــزب خلــق و مخالفیــن را تضــاد «خیــر» و «رش» جلــوه دهنــد .در مقابــل ،مردمانــی کــه از حکومــت
کمونیســتی و حضــور ارتــش شــوروی در کشــور ناراضــی بودنــد ،مخالفــان حکومــت را «مجاهــد» مینامیدنــد
کــه آن نــام نیــز بــار منادیــن داشــت و برگرفتــه از ارزشهــای جهــاد در صــدر اســام بــود .در ایــن رمــان ،نامهــا و
صفتهــا مطابــق بــا سیاســت حــزب خلــق بــه شــخصیتهای داســتان داده شدهاســت و بنابرایــن مجاهدیــن،
«ارشار» هســتند .مجاهدیــن ،آن طــور کــه در ایــن رمــان تصویــر شــدهاند ،همگــی زشــتچهره ،ترســو ،الغــر
مردنــی و پولپرســت هســتند و برخــی صــدای زنانـه دارند(ارغنــد ،1365 ،ص .)25آنهــا مطیــع بیگانــگان پاکســتانی
و امریکایــی هســتند و بــر رس پــول حارضنــد «شــهید» بدهند(هــان ،ص .)24هــدف از ایــن نامگــذاری و آوردن
تصاویــر منفــی در رمــان ،تطهیــر حــزب خلــق و همســنگ کــردن وزن و وجهــۀ مجاهدیــن در برابــر حــزب خلــق،
از نظــر ارتبــاط بــا بیگانــگان اســت.
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رفیــق :واژهای رایــج بــا معنــای مثبــت ایدئولوژیــک در ادبیــات و منابــع سوسیالیســتی و کمونیســتی فارســی
اســت .اعضــای حــزب خلــق افغانســتان ،یکدیگــر را بــه ایــن نــام میخواندنــد .بــه دلیــل کاربــرد ف ـراوان ایــن
واژه ،اکنــون ارزش منادیــن آن کمرنــگ شدهاســت؛ امــا در ایــن داســتان ،بخصــوص از دیــد رجــب ،قهرمــان عامــی
و بیســواد داســتان ،بــر ارزش منادیــن ایــن کلمــه تأکیــد شدهاســت.
 4-2-4-3اشیا و عنارص منادین:
دال و چپاتــی :نوعــی غــذای ارزانقیمــت پاکســتانی اســت .طبــخ و مــرف ایــن غــذای پاکســتانی در
افغانســتان ،بیشــر در میــان طبقــات فرودســت و فقیــر جامعــه رواج دارد .در رمــان ،بــه ایــن نکتــه اشــاره
میشــود کــه در زنــدان مجاهدیــن بــه زندانیــان ،دال و چپاتــی داده میشــود(هامن ،ص 3و .)25نویســنده ،دال
یــا غــذای پاکســتانی را در ایــن رمــان ،بــه عنــوان منــاد حضــور تجاوزکارانــۀ پاکســتان در افغانســتان و وابســتگی
مجاهدیــن بــه پاکســتانیها بــه کار بردهاســت .در مقابــل ،رجــب کــه شــخصیت مثبــت داســتان و متامیــل بــه
حــزب خلــق اســت ،از دال متنفــر اســت و از روی اضطـرار آن را میخــورد (هــان ،ص .)9در افغانســتان ،شــهرت
تحقیرآمیــز پاکســتانیها در میــان جاهــان و اف ـراد بدزبــان در افغانســتان« ،دالخــور» اســت و حتــی ره ـران
مغــروری مثــل نورمحمــد ترهکــی ،رهــر حــزب خلــق افغانســتان ،نیــز از ایــن واژه در ســخنان خــود اســتفاده
میکردند(فرهنــگ ،پیشــین ،ص .)1010نویســنده بــه ایــن وجــه منادیــن دال و چپاتــی نیــز توجــه داشــت ه و
خواستهاســت ،مجاهدیــن را بــا صفــت «دالخــور» تحقیــر کنــد.
کنــرو امریکایــی :غــذای دیگــری کــه در هنــگام بازداشــت بــه پهلــوان رجــب ،قهرمــان داســتان دادهشــد،
کنــرو آمریکایــی اســت(ارغند ،پیشــین ،ص .)13مجاهــدی کــه نگهبــان رجــب اســت ،بــا شــور و شــعف خاصــی
کنــرو را تعــارف میکنــد و بــا اشــاره بــه امریکایــی بــودن و بنابرایــن بــا کیفیــت بــودن آن ،رجــب را دعــوت
بــه خــوردن میکنــد .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 دادهاســت .در ایــن رمــان ،فرماندهــان مجاهدیــن
در حــال رقابــت و جنــگ بــا یکدیگــر ،ب ـرای بــه دســت آوردن ایــن دو شــیء ،تصویــر میشــوند(هامن ،ص.)23
نویســنده ،رواج دالــر و کلدار(بــه جــای پــول افغانــی) در میــان مجاهدیــن را همچــون رمــزی بــرای بیــان
وابســتگی و رسســپردگی مجاهدیــن افغانســتان بــه کشــورهای امریــکا و پاکســتان بــه کار بردهاســت .دلبســتگی
شــخصیتهای مجاهــد رمــان بــه کلــدار بــه حــدی اســت کــه حارضنــد بــرای بــه دســت آوردن آن ،بــا هــم
بجنگنــد ،شــهید بدهنــد ،زنــدان برونــد و حتــی ب ـرای داوری نــزد بیگانــگان بروند(هــان ،ص24و.)25

 4-2-5ارتباط جامعه افغانستان و رمان
در ایــن رمــان ،ماننــد دیگــر رمانهــای رئالیســم سوسیالیســتی ،نویســنده بــه دنبــال انعــکاس و بازتــاب
مســتقیم واقعیــت در داســتان اســت .رصف نظــر از برخــی منادهــا ،خــری از پیچیدگــی و رازگونگــی نیســت
و مســائلی ماننــد جنــگ ،نــرد میــان حــزب خلــق و مجاهدیــن ،حضــور شــوروی و آمریــکا در افغانســتان و ...
بــه زبانــی ســاده و رسراســت بیــان شدهاســت .البتــه بــرک ارغنــد ،واقعیتهــای جامعــۀ افغانســتان در دهــۀ
شــصت را از زاویــۀ دیــد فلســفی خاصــی روایــت میکنــد و آن دیــد ایدئولوژیــک حــزب حاکــم بــه ماجراهــا و
رویدادهــای افغانســتان اســت و مثــا شــخصیتها یــا انقالبــی ،طــرفدار حــزب حاکــم و «رفیــق» هســتند یــا
طــرفدار ارتجــاع و ضــد انقــاب و «دشــمن» .پیداســت کــه معیــار مثبــت و منفــی بــودن شــخصیتها چیســت.
بــر همیــن اســاس اســت کــه نیروهــای متجــاوز شــوروی ،رنــگ مثبــت دارنــد و مجاهدینــی کــه ب ـرای دفــاع از
وطــن خــود میجنگنــد ،مــزدوران ابرقــدرت رقیــب شــوروی یعنــی آمریــکا هســتند.
صحنــۀ اجتــاع افغانســتان در ایــن رمــان نیــز هامننــد منونههــای برتــر رمــان رئالیســم سوسیالیســتی در
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آن برهــه ،آوردگاه نیروهــای متضــاد اصلــی جهانــی ،یعنــی اردوگاه امپریالیســم بــه رهــری امریــکا و اردوگاه
نیروهــای سوسیالیســت بــه رهــری شــوروی ،اســت و ایــن تضادهــا و کشــمکشها در انتهــا بــه ســود نیروهــای
حزبــی و انقالبــی (کمونیســت) بــه نوعــی ثبــات و آرامــش و پیــروزی میرســد(بیژن ،16پیشــین ،ص .)192ایــن
نــگاه بــه جهــان و جامعــه ،نویســنده را تــا مــرز قلــب و تحریــف واقعیتهــا بردهاســت کــه مصــداق عمــدۀ
آن« ،دوســت» نامیــدن کشــور تجاوزگــر و «دشــمن» خوانــدن کســانی اســت کــه از رسزمیــن و خانــه و کاشــانۀ
خــود دفــاع میکننــد.
کمــر رمانــی میتــوان یافــت کــه واقعیتهــای جهــان و اجتــاع ،در عبــور از دهلیــز ایدئولــوژی
نویســنده دچــار تغییــر ماهیــت ،تغییــر رنــگ و تغییــر حالــت نشدهباشــند؛ ولــو ایــن تغییــرات ،ناخواســته،
ناآگاهانــه و پنهــان در الیههــای عمیـق زبــان و معنــا صــورت گرفتهباشــد .امــا در رمــان رئالیســم سوسیالیســتی،
چنــان کــه در ایــن رمــان میبینیــم ،ایــن فراینــد ،آگاهانــه و آشــکارا ،بــه جنبــهای از زیباییشناســی داســتان
تبدیــل شدهاســت و بــر آن تأکیــد میشــود؛ تــا حــدی کــه جنبههــای فنــی رمــان و عنــارص داســتانی ،قربانــی
بیــان مواضــع سیاســی حــزب یــا دولــت شدهاســت« :متــام رمانهــای دهــۀ شــصت یــک وجــه مشــرک دارنــد و
آن اینکــه همــه ...از نــوع ادبیــات تبلیغــی سوسیالیســتی یــا بــه قولــی ادبیــات رســمی شــمرده میشــوند کــه در
دهــۀ شــصت در افغانســتان رواج مییابنــد .در آنهــا هــر پایــال سیاســت شــده و بــه تبلیــغ حــزب حاکــم و
انقــاب ثــور پرداختــه میشــود .ایــن آثــار اک ـرا از تکنیکهــای رماننویســی بهــرۀ چندانــی ندارند»(محمــدی،
.)1384
 4-2-5-1بازتاب جامعه در رمان
زمینــۀ تاریخــی رویدادهــای ایــن رمــان ،ســالهای حضــور نیروهــای شــوروی در افغانســتان اســت .اشــغال
افغانســتان توســط رسبــازان شــوروی در  6جــدی(دی)  1358آغازشــد(طنین ،پیشــین ،ص )293و بــه مــدت ده
ســال ادامهیافــت .قیــام مــردم افغانســتان علیــه حکومــت حــزب خلــق ،اندکــی بعــد از کودتــای (یــا بــه زعــم
خلقیهــا ،انقــاب)  7ثــور (اردیبهشــت)  1357آغــاز شــدهبود؛ امــا بــا اشــغال افغانســتان شــدت بیشــری یافــت.
تظاه ـرات ســوم حــوت - 1358کــه از منطقــۀ چنــداول در مرکــز کابــل آغازشــد(هامن ،ص )297و بــا قتلعــام
مــردم ،بخصــوص شــیعیان هــزاره ،پایــان یافــت -و نیــز تظاهــرات دخــران دانشآمــوز مــدارس کابل(هــان،
ص )298در ســال  1359بــه خوبــی موضــع مــردم افغانســتان در مقابــل حضــور نیروهــای اشــغالگر شــوروی را
در تاریــخ ثبــت کردهاســت .مــردم افغانســتان بــه ارتــش شــوروی ،از هــان آغــاز حضــور آنهــا در افغانســتان،
بــه چشــم دشــمن نــگاه کردنــد و ایــن نــگاه ،رسبــازان شــوروی را تــا زمــان خــروج از افغانســتان ،آزار داد .مــردم
افغانســتان ،مقاومتــی تاریخــی را در مقابــل ارتــش شــوروی ســامان دادنــد و بــا آنهــا جنگیدنــد و شــوروی را
مجبــور بــه خــروج از افغانســتان کردنــد.
رویدادهــای رمــان حــق خدا،حــق همســایه ،در زمینــۀ تاریخــی ســالهای حضــور ارتش شــوروی در افغانســتان
رخ میدهــد امــا نویســنده ،کوشــش کردهاســت تــا تصویــری دوســتانه و صمیامنــه از روابــط ارتــش شــوروی و
مــردم افغانســتان ارائــه کنــد .تونیــا ،الکســی و یــوری ســه زندانــی همبنــد قهرمــان داســتان هســتند .تونیــا
پزشــک اســت ،الکســی مهنــدس نفــت و یــوری هــم افــر ارتــش شــوروی اســت .چهــرۀ ایــن ســه زندانــی ،بســیار
مثبــت و متناســب بــا دیــدگاه حــزب خلــق و حکومــت خلقــی دربــاره حضــور ارتــش شــوروی در افغانســتان،
ترســیم شدهاســت .بــرای درک چگونگــی انعــکاس تصویــر جامعــه در ایــن رمــان و فهــم میــزان همخوانــی
ســاختارهای اجتــاع بــا ســاختارهای داســتانی رمــان ،بــه بررســی دو عنــر داســتانی شــخصیتپردازی و
درومنایــه میپردازیــم.

Bezhan,Faridullah - 16
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الف .شخصیتپردازی
پیرنــگ ضعیــف ،عــدم پــردازش شــخصیتها و نادرســتی زاویــه دیــد از مهمتریــن ضعفهــای آثــار بــرک
ارغنــد در دهــۀ شــصت برشــمرده شدهاســت(قادری ،پیشــین ،ص 123و  .)124از نظــر تکنیکــی ،رمانهــای ارغنــد
در ســطح باالیــی ق ـرار ندارنــد .رمانهــای او در پیرنــگ ،زاویــه دیــد و شــخصیتپردازی ،ضعفهایــی دارنــد.
حــوادث ،در رمانهــای ارغنــد ،معمــوال اتفاقــی و مطابــق میــل نویســنده ،پیــش میآینــد؛ نــه بــر اســاس پیرنــگ
و رابطــه علــت و معلولــی طبیعــی .چنیــن اســت کــه آغــاز بیشــر داســتانهای ارغنــد بــا یــک حادثــه اســت کــه
شــخصیتی در آن درگیــر اســت و ســپس ،حادثـهای یــا حوادثــی دیگــر بــه میــان میآیــد و نقــش محــوری مییابــد
و آن حادثــه و شــخصیت درگیــر ،تحتالشــعاع قــرار میگیــرد« .معمــوال بــا واردشــدن شــخصیتهای تــازه
بــه رمــان ،شــخصیتهای اصلــی بــه فراموشــی ســپرده میشــوند؛ هامننــد علــی در شــوراب و رجــب در حــق
خدا،حــق همســایه»(محمدی .)1384 ،رمــان حــق خــدا ،حــق همســایه نیــز از نقصهــای عمومــی کارهــای ارغنــد
در دهــۀ شــصت -از جملــه ضعــف در شــخصیتپردازی -م ـ ّرا نیســت .مثــا توجیــه دســتگیری رجــب توســط
اعضــای جمعیــت اســامی کــه علــت زیربنایــی وقــوع حــوادث بعــدی اســت ،باورپذیــر بــه نظــر منیرســد؛
همینطــور اســت گرایــش پهلــوان رجــب بیســواد بــه ســمت سوسیالیســم و مارکسیســم ،بــدون هیچگونــه
مطالعــه و رصفــا بــا تأمــات درونــی در زنــدان و همنشــینی چندســاعته یــا چنــدروزه بــا زندانیــان شــوروی.
نویســنده ،آنقــدر مشــتاق رســاندن رجــب بــه نــزد زندانیــان شــوروی و گــرهزدن رسنوشــت آنهــا بــه یکدیگــر اســت
کــه یــادش م ـیرود بنیانهــای علّــی ماج ـرا را واقعگرایانــه و طبیعــی منایــش دهــد و جنبههــا و زمینههایــی در
شــخصیت افـراد بـرای رسنوشــتی کــه قـرار اســت بـرای آنــان رخ دهــد ،بیافرینــد.
شــخصیتهای ایــن رمــان ،تیپیــک و هرکــدام از آنهــا مناینــدۀ بخشــی از جامعــه افغانســتان یــا شــوروی
هســتند؛ در میــان آنهــا ،پهلــوان ،کشــاورز ،خــادم زیارتــگاه روضــه مبارکــۀ مزاررشیــف ،رسبــاز ،پزشــک ،مهنــدس
و ...دیــده میشــوند و مجموع ـاً بیانکننــدۀ پیــام نویســندۀ رمــان هســتند .ایــن شــخصیتها ،ســطحی و کمعمــق
هســتند و بــه جــز رجــب ،هیــچ تحــول و تغییــر درونــی در دیگــر شــخصیتها رخ منیدهــد .موضــع نویســنده
در هنــگام بررســی شــخصیتها فــورا آشــکار میشــود :اوالً از ســه نفــر شــخصیت اهــل شــوروی ،فقــط یــک
نفــر ،یعنــی یــوری رسبــاز اســت کــه البتــه او هــم در ف ـرازی از رمــان ،هــدف از حضــور رسبــازان شــوروی در
افغانســتان را «دفــاع از صلــح» قلمــداد میکند(ارغند،پیشــین،ص .)67ثانی ـاً ایــن ســه زندانــی ،هرســه بهرتیــن
صفــات انســانی را دارا هســتند و هیــچ لکــۀ ســیاهی در کارنامۀشــان دیــده منیشــود؛ بخصــوص تونیــا کــه زنــی
مهربــان اســت و بــا توجــه بــه حرف ـهاش -کــه پزشــکی اســت -بــه همــه رســیدگی میکنــد و قهرمــان داســتان،
رجــب ،را بـرادر میخواند(هــان ،ص 51و .)54در پایــان داســتان نیــز هــر ســه تبعــۀ شــوروی ،در کنــار قهرمــان
داســتان کشــته میشــوند یــا چنــان کــه نویســنده توصیــف میکنــد در «زیــر پــای تندیــس آزادی و عــزت
همســایگی قهرمانانــه جــان دادند»(هــان ،ص.)124
رجــب :قهرمــان مثبــت و وطنپرســت رمــان کــه رجــب نــام دارد ،از پهلوانــان و چاپانــدازان مزاررشیــف
اســت .داســتان از جایــی رشوع میشــود کــه پهلــوان رجــب توســط دســتهای از ارشار (مجاهدیــن) دســتگیر و
بــه پایــگاه آنــان منتقــل شدهاســت .او متهــم بــه عضویــت در حــزب خلــق شدهاســت .وی در زنــدان ،در نتیجــۀ
معــارشت بــا همبنــدان حزبــی خــود بــه حــزب خلــق ،شــوروی و مارکسیســم متامیــل میشــود و در نقشــۀ
آنــان بـرای فـرار از زنــدان مشــارکت میکنــد .نقشــه فـرار در اثــر حــرکات تصادفــی و پیشبینــی نشــدۀ رجــب،
شکســت میخــورد و رجــب و دوســتانش بــه شــکلی قهرمانانــه و حامســی کشــته میشــوند.
پهلــوان رجــب ،بیســواد اســت و از حــزب خلــق و اندیش ـههای آن چیــزی منیدانــد .نویســنده نیــز هیــچ
کوششــی در جهــت ایضــاح علــت دســتگیری قهرمــان داســتان منیکنــد و تنهــا بــه بیــان حدسهــای رجــب در
ایــن بــاره میپــردازد .اصــوال پیرنــگ ایــن داســتان ،ضعفهــای بســیار دارد و ســیر حوادثــی کــه نویســنده ،از
پیــش تعییــن کردهاســت ،داســتان را پیــش میبــرد تــا پیــام مــورد نظــر نویســنده ،در انتهــای داســتان بیــان شــود.
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نتیجــه ایــن میشــود کــه میبینیــم نقــش شــخصیت قهرمــان داســتان ،رجــب ،در داســتان بســیار کمرنــگ تــر
از حــوادث تصادفــی اســت و بــه همیــن علــت ،نــه تحــول درونــی رجــب از حالــت فــردی خنثــی و بیموضــع
بــه فــردی سیاســی و دارای موضــع مشــخص ،باورپذیــر اســت و نــه رفتــار و اعــال قهرمانانــه و حامســی او در
جهــت آرمانهــای حــزب خلــق.
تونیــا :پزشــک زن اهــل شــوروی و تنهــا شــخصیت زن داســتان اســت .وی پزشــکی مهربــان اســت کــه بــه
همبندانــش رســیدگی میکنــد و قهرمــان داســتان ،رجــب ،را بــرادر میخواند(هــان ،ص51و .)54تونیــا در
جریــان حملــۀ مجاهدیــن بــه بیامرســتان محــل کارش ،در شــرغان ،در حالــی کــه شــاهد کشتهشــدن بیامرانــش
بودهاســت ،دســتگیر و بــه زنــدان شــاره  3منتقــل میشــود(هامن ،ص .)41در زنــدان ،بازپرسهــا از وی
میخواهنــد اع ـراف کنــد کــه متخصــص ســاح شــیمیایی اســت؛ امــا او اع ـراف منیکنــد و بــه همیــن دلیــل در
زنــدان میمانــد و عاقبــت در کنــار رجــب ،کشــته میشــود .خواننــده پــس از آشــنایی بــا تونیــا انتظــار دارد کــه او
در رسنوشــت رجــب و ســاختار اصلــی رمــان ،نقــش داشــته باشــد امــا چنیــن نیســت .تونیــا بیشــر بــه ایــن دلیــل
وارد داســتان شــده تــا نویســنده نشــان دهــد کــه شــوروی ،فقــط رسبــاز بــه افغانســتان نفرستادهاســت و پزشــکان
آن کشــور دوســت نیــز در افغانســتان هســتند و بــه مــردم خدمــت میکننــد و حــق همســایگی را ادا میمناینــد.
یعنــی رضورت انتقــال پیــام ،تونیــا را وارد داســتان کــرده ،نــه ســاختار روایــی رمــان .تدبیــر نویســنده بـرای رفــع
ایــن نقیصــه ،یکــی دو حادثــه تصادفــی اســت :تونیــا در حیــاط زنــدان ،رجــب را بــا عنــوان بـرادر صــدا میزنــد
و ایــن حادثــه چنــان در دل رجــب اثــر میکنــد کــه ناگهــان محبــت خواهــر و بــرادری میــان آن دو برقــرار
میشــود .همیــن محبــت ،در حادثــه تصادفــی بعــدی ،تونیــا را رس راه رسنوشــت رجــب ق ـرار میدهــد .رجــب،
نیمهشــبی ،میبینــد کــه تــوره وارد اتــاق تونیــا شــده و قصــد بــدی نســبت بــه او دارد .پــس بــدون تصمیــم قبلــی،
تــوره را میکشــد و ایــن حادثــه تصادفــی ،زمینهســاز رویدادهــای حامســی پایــان رمــان میشــود .پیداســت
کــه ایــن ترفندهــا کمــک چندانــی بــه باورپذیــری و واقعمنایــی شــخصیت تونیــا منیکنــد و بــه همیــن دلیــل،
پیــام محبــت همســایگی شــوروی و افغانســتان کــه قـرار اســت از طریــق کشتهشــدن تونیــا در کنــار رجــب ،بــه
خواننــده منتقــل شــود ،جــدی و قابــل قبــول بــه نظــر منیرســد؛ حتــی اگــر خواننــدۀ داســتان اصــا واقعیتهــای
تاریخــی صحنــۀ افغانســتان را ندانــد و از تجــاوز ابرقــدرت همســایه بــه افغانســتان و رنجهایــی کــه بــه ایــن
کشــور تحمیــل کردهاســت ،بیخــر باشــد.
موســیخان و طوطیخــان :دو فرمانــدۀ مجاهدیــن هســتند کــه بــر رس پــول نـزاع میکنند(هــان ،ص.)25-22
ضعــف نویســنده در پرداخــت ایــن دو شــخصیت نیــز آشــکار اســت .مــا فقــط نــام آنهــا را میدانیــم و توصیفــی
کوتــاه از چهــرۀ زشــت آنهــا در دســت داریــم .ایــن دو نفــر ،باهــم وارد صحنــۀ داســتان میشــوند و بــا هــم بیــرون
میرونــد .نقــش و کارکــرد آنهــا در ســاختار روایــی نیــز در حــد صفــر اســت .دلیــل زندانیشــدن موســیخان و
طوطیخــان ،نـزاع بــر رس پــول اســت .نـزاع آنهــا در زنــدان نیــز ادامــه دارد و در انتهــا یکدیگــر را تهدیــد میکننــد که
نــزد «مســر» حقیقــت را معلــوم خواهندکرد(هــان ،ص .)25گفتنــی اســت کــه «زشــتمنایی» چهــرۀ مجاهدیــن (که
در ایــن رمــان ،ارشار نامیــده میشــوند) در ایــن رمــان ،بســیار رصیــح و آشــکار و برخاســته از موضــع ایدئولوژیــک
نویســنده اســت؛ بــه گونــهای کــه مجاهدیــن یــا الغــر و مردنیاند(هــان ،ص 4و )5یــا چــاق و بیریخــت هســتند
و بینیشــان شــبیه پرنــدگان اســت(هامن،ص )22و یــا دســت کــم سیاهســوخته هســتند(هامن،ص.)21
الکســی :ایــن شــخصیت ،یــک مهنــدس نفــت اســت(هامن ،ص )51و همـراه بــا تونیــا ،در شــرغان دســتگیر و
بــه زنــدان شــاره  3منتقــل شدهاســت .ســیامی ایــن شــخصیت نیــز ماننــد دیگــر حزبیهــای ایــن رمــان ،بســیار
مثبــت ترســیم شدهاســت؛ او مربــی ورزش زندانیهاســت؛ بدنــی ورزیــده دارد ،خوشفکــر و طـراح نقشــۀ فـرار
زندانیــان اســت و از همــه مهمتــر بســیار مهربــان اســت و در یکــی از صحنههــای رمــان ،لبــاس گــرم خــود را
بــه زندانــی افغــان -کــه از رسمــا میلــرزد -میدهــد .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 میشــود.
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تــوره  :نــام جاســوس مجاهدیــن در زنــدان شــاره « 3تــوره» اســت .تــوره از جملــه القابــی اســت کــه بیشــر
در میــان خالفــکاران و طبقــات پاییــن اجتــاع رایــج اســت و نویســنده بــا ایــن نامگــذاری ،قضــاوت خــود را
دربــارۀ خاســتگاه اجتامعــی صاحــب نــام ،بــه عنــوان شــخصیت تیپیــک مجاهدیــن ،بازگــو میکنــد.
ب  -درومنایهها
نویســنده بــا انتخــاب عنــوان « حــق خــدا ،حــق همســایه» بـرای ایــن رمــان ،خواننــده را بــه ســمت درومنایــۀ
رمــان ،راهنامیــی میکنــد .البتــه وقتــی متوجــه ارتبــاط عنــوان بــا حــوادث رمــان و شــخصیتهای آن میشــویم،
کــه داســتان را تــا آخــر خواندهباشــیم .خــط ســیر اصلــی روایــت ،رسنوشــت رجــب ،قهرمــان داســتان ،اســت؛ امــا
گــره خــوردن ایــن رسنوشــت بــا رسنوشــت رسبــازان و متخصصــان شــوروی در زنــدان شــاره  3و کشتهشــدن
آنهــا در کنــار یکدیگــر ،حامــل معنــای اصلــی داســتان اســت .بــا ایــن توصیــف ،شــاید بتــوان درومنایــۀ ایــن رمــان
را در ایــن جمــات ،بیــان کــرد :حــق همســایه بــر همســایه ،هامننــد حــق خــدا بــر انســان اســت و شــوروی،
بــا گســیلکردن رسبــازان و متخصصــان خــود بــه افغانســتان ،ب ـرای حفاظــت مــردم و آبادانــی ایــن کشــور ،در
واقــع حــق همســایگی را بجــا آوردهاســت! درونمایــۀ ایــن رمــان ،ســتایش از ارتــش شــوروی اســت؛ ارتشــی کــه
بیشــر شــامل پزشــکان و مهندســانی چــون تونیــا و الکســی اســت و مــردم عامــی و ســاده و بیســواد افغانســتان
همچــون رجــب ،قهرمــان مثبــت داســتان ،حقگـزار ایــن اقــدام خیرخواهانــۀ شــوروی هســتند و آن را میفهمنــد
و تنهــا مــزدوران آمریــکا و پاکســتان ،مخالــف رسبــازان آبادگــر شــوروی هســتند.
واضــح اســت کــه رمــان ،ب ـرای خوشــامد یــا بــه ســفارش دولــت وابســته بــه شــوروی نوشتهشــده و هــدف
تبلیغاتــی مشــخصی دارد .تاریــخ ،حملــۀ تجاوزکارانــۀ ارتــش شــوروی و کشــتار و مببــاران پیاپــی در طــی ســالهای
حضــور ایــن ارتــش متجــاوز را ثبــت کردهاســت و نیــازی بــه اســناد نیســت.
 4-2-5-2تأثیر رمان در جامعه
ارغنــد یکــی از نویســندگان رسشــناس دهــۀ شــصت و از نویســندگان پــرکار تاریــخ داستاننویســی افغانســتان
بــه حســاب میآیــد .پژوهشــگرانی کــه از دیــد مــورخ ادبــی بــه داستاننویســی افغانســتان در دهــۀ شــصت
و بعــد از آن پرداختهانــد ،بــدون اســتثنا بــرک ارغنــد را یکــی از افــراد شــاخص تحــول داستاننویســی ایــن
کشــور دانســته و بــه آثــار او نــگاه ویــژه ،چــه مثبــت و چــه منفــی ،داشــته و برخــی داســتانهای او را نقــد و
بررســی کردهانــد کــه از میــان آنهــا بایــد از حســین محمــدی در دو کتــاب فرهنــگ داستاننویســی(محمدی،
،1385ص )30و تاریــخ تحلیلــی داستاننویســی افغانســتان ،حمیــرا قــادری در کتــاب رونــد داستاننویســی
در افغانســتان(قادری ،پیشــین ،ص 122و123و )309و سیداســحاق شــجاعی در کتــاب میــراث شــهرزاد در
افغانستان(شــجاعی ،پیشــین،ص ،)159یــاد کــرد.
بــا وجــود جایــگاه ویــژۀ ارغنــد در داستاننویســی و رماننویســی 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 جلوههــای فرهنگــی و اجتامعــی آن و نیــز رویگردانــی خــود نویســنده
از مرامهــا و روشهــای خویــش در دهــۀ شــصت جســتجوکرد.
رمــان حــق خدا،حــق همســایه تجدیــد چــاپ نشــده و بــه صــورت مســتقل ،مــورد نقــد و بررســی ق ـرار
نگرفتهاســت .بــا توجــه بــه نابــودی آرشــیوها در اثــر جنگهــای طوالنــی داخلــی در افغانســتان و عــدم دسرتســی
بــه روزنامههــا و نرشیــات دهــۀ شــصت در روزگار کنونــی ،قضــاوت دربــارۀ تأثیــر ایــن رمــان در زمــان انتشــار
آن نیــز دشــوار اســت .در مجمــوع بایــد گفــت کــه ارغنــد نویســندهای تأثیرگــذار در تاریــخ داستاننویســی و
رماننویســی افغانســتان اســت و آثــار وی احتــاال در میــان نویســندگان و اهــل فرهنــگ کشــور ،از دهــۀ شــصت
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تاکنــون ،مــورد توجــه بودهاســت امــا بــه دلیــل عــدم دسرتســی بــه منابــع متقــن ،منیتــوان از می ـزان واقعــی و
صحیــح تأثیــر او بــر طبقــات و قرشهــای مختلــف جامعــه ،ســخن گفــت.

 4-2-6تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده
نویســندهای کــه در قالــب جریــان رئالیســم سوسیالیســتی مینویســد ،از بیــان آشــکار موضــع سیاســی خــود
ابایــی نــدارد و اتفاقــا نــام «رئالیســم سوسیالیســتی» دال بــر موضعمنــدی سیاســی اســت .بــرک ارغنــد نیــز در
دنیــای داســتانها و رمانهــای خــود ،بــه روشهــای مختلــف ،از موضــع سیاســت رســمی حــزب خلــق افغانســتان
ســخن گفتهاســت و اصــا بــه همیــن دلیــل ،نویســندۀ رســمی خوانــده شدهاســت؛ امــا منیدانیــم کــه واقعــا
عضــو حــزب خلــق افغانســتان بودهاســت یــا خیــر .البتــه متــام رمانهــای چاپشــده در داخــل افغانســتان
در دهــۀ شــصت ،ایــن وجــه مشــرک را دارنــد و آن اینکــه از نــوع ادبیــات تبلیغــی سوسیالیســتی یــا بــه قولــی
ادبیــات رســمی شــمرده میشــوند .داســتان بلنــد تبلیغــی پیراهــن ارغوانی(بلــخ ،بیتــا) از عنایتاللــه پویــان...
رمانهــای گردشهــای خیابــان گورکــی( )1365از ســخی غیــرت ،دش ـتهای طوفانــی( )1365از ســامل ســایق و
تــاش ( )1367از حســین فخــری نیــز ،تجربههایــی از ایــن دســت هســتند« :در آنهــا هــر پایــال سیاســت شــده
و بــه تبلیــغ حــزب حاکــم و انقــاب ثــور پرداختــه میشــود»(محمدی.)1384 ،
جدول  2-4الگو و خالصۀ نقد رمان حق خدا،حق همسایه()1365
مشخصات رمان
معرفی

رمان
نویسنده

خالصه رمان

تحلیل منادین

رشح
مشــخصات کتابشناســی :ارغند،بــرک ،حــق خدا،حــق همســایه ،کمیتــه دولتــی
طبــع و نــر ،کابــل .1365،ایــن رمــان ،هامننــد دیگــر رمانهــای جریــان رئالیســم
سوسیالیســتی در دهــۀ شــصت ،رمانــی تبلیغاتــی بـرای توجیــه حضــور ارتــش رسخ
شــوروی در افغانســتان اســت.
بــرک ارغنــد در ســال  1325در کابــل بــه دنیــا آمــد .در ســال 1358از بلغارســتان
دک ـرای روزنامــه نــگاری گرفــت .در دهــه شــصت بــه عنــوان یکــی از پرکارتریــن
نویســندگان ایــن دهــه ،مشــهور شــد و بیشــر بــه تبلیــغ بــرای حــزب د.خ.ا
میپرداخــت .از آثــار او اســت :مجموعــه داســتان دفرتچــۀ رسخ( ،)1363دشــت
الــوان( ،)1365مرجــان ( )1369و رمانهــای راه رسخ()1364؛حــق خدا،حــق
همســایه( ،)1365شــوراب(.)1366
پهلــوان رجــب ،کــه در مزاررشیــف توســط مجاهدیــن دســتگیر شدهاســت،
بعــد از بازپرســی ،بــه زنــدان شــاره  3منتقــل و بــا اف ـران شــوروی و اعضــای
حــزب خلــق افغانســتان ،همبنــد میشــود .رجــب بــه تدریــج بــا آنهــا دوســت و
همعقیــده میشــود و در جریــان ف ـرار از زنــدان در کنــار آنهــا کشــته میشــود
امــا قبــل از مــرگ ،انبــار مهــات مجاهدیــن در کنــار زنــدان را منفجــر میکنــد.
حضــور شــخصیتهای منادیــن( ماننــد بازپرسهــا) ،نامهــای 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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ارتباط جامعه و رمان

بازتاب جامعه در رمان

شــخصیت
پــرد ا زی

قهرمــان رمــان ،یــک چاپانــداز روســتایی و بیســواد اســت کــه در انتهــا حامســه
میافرینــد و بــه یــک حزبــی دوآتشــه تبدیــل میشــود .چهــرۀ خلقیهــا و
رسبــازان شــوروی ،مثبــت و چهــرۀ مجاهدیــن ،منفــی ترســیم شدهاســت.

درومنایهها

جمهــوری دموکراتیــک خلــق افغانســتان و کشــور شــوروی ،همســایگانی متحــد
و دوســت هســتند و ارتــش رسخ ،ب ـرای آبادانــی و توســعه و خدمــت بــه مــردم
محــروم افغانســتان بــه ایــن کشــور آمدهانــد.

ایــن رمــان تجدیــد چــاپ نشــده و از آنجــا کــه نرشیــات افغانســتان در دهــۀ
تأثیــر رمــان در
شــصت ،اکنــون نایــاب اســت ،منیتــوان دربــارۀ چگونگــی برخــورد منتقــدان بــا
جا معــه
ایــن رمــان ســخن گفــت.
ارغنــد ،موضــع سیاســی و دیــدگاه اجتامعــی خــود را بــه روشــنی در آثــار خــود
جهاننگــری بیــان کردهاســت و اگرچــه روشــن نیســت کــه عضــو حــزب خلــق افغانســتان
تحلیــل
بودهاســت یــا نــه؛ امــا در آثــار خــود ،مبلــغ ایدئولــوژی و اهــداف رســمی حــزب
نو یســند ه
خلــق اســت.
در رمــان حــق خدا،حــق همســایه ،افغانســتان و در تعبیــر کالنتــر ،جهــان ذهنــی نویســنده ،صحنــۀ تضــاد
خیــر و رش ،سوسیالیســم و امپریالیســم اســت .در طــرف خیــر (اردوگاه سوسیالیســم) ،مــردم عــادی و عامــی
افغانســتان بــه رهــری حــزب خلــق ایســتادهاند و همســایۀ مهربانــی بــه نــام اتحــاد شــوروی بـرای اســتقرار صلــح
و امنیــت و آبادانــی کشــور بــه آنــان کمــک میکنــد و حــق همســایگی را بــه جــا م ـیآورد .در طــرف رش (بــه
زعــم نویســنده) نیــز ،مخالفیــن حکومــت کــه نــام ارشار بــه آنهــا داده شدهاســت ،بــه فرماندهــی پاکســتان و
کمــک امریــکا و غــرب بـرای آزار و اذیــت مــردم و تخریــب کشــور تــاش میکننــد .ایــن تضــاد ،در پایــان داســتان،
بــه نفــع حــزب خلــق و بــا نابــودی یکــی از پایگاههــای بــزرگ ارشار پایــان مییابــد.
البتــه پایانبنــدی مهمتــر ،کــه در رابطــه بــا عنــوان داســتان نیــز هســت ،کشتهشــدن حزبیهــای افغــان،
رسبــازان شــوروی و مــردم عــادی افغانســتان در کنــار یکدیگــر و بـرای یــک هــدف اســت؛ هدفــی کــه نویســنده
و همفک ـران او در حــزب خلــق افغانســتان ،ســالها ب ـرای آن جنگیدنــد و افغانســتانی را کــه ق ـرار بــود آبادتــر
کننــد ،بــه صــورت کشــوری نیمهمخروبــه ،جن ـگزده و اشغالشــده درآوردنــد.

 4-2-7نتیجهگیری
رمــان حــق خــدا ،حــق همســایه ،در چارچــوب ایدئولــوژی حــزب خلــق افغانســتان نوشــته شدهاســت .فــارغ
از ضعفهــای آشــکار در عنــارص داســتانی ،ایــن رمــان ،تالشــی نــاکام ب ـرای توجیــه اشــغال افغانســتان توســط
ارتــش رسخ شــوروی اســت .نویســنده از یــک ســو ،ورود ارتــش رسخ بــه افغانســتان را بــا کمــک غربیهــا بــه
مجاهدیــن مقایســه میکنــد تــا بگویــد کــه دو طــرف درگیــر در صحنــۀ جهــاد افغانســتان ،از نظــر وابســتگی بــه
بیگانــگان ،تفاوتــی ندارنــد و از ســوی دیگــر ،بــا ترســیم چهــرهای موجــه و نوعدوســت( پزشــک و مهنــدس) از
رسبــازان شــوروی و دوســتی و صمیمیــت آنــان بــا مــردم عــادی افغانســتان ،کوشــش میکنــد تــا آمــدن ارتــش
شــوروی بــه افغانســتان را اقــدام نیــک همســایه (شــوروی) بـرای ادا کــردن حــق همســایگی بــه همســایۀ فقیــر
و درگیــر جنــگ (افغانســتان) جلــوه دهــد.
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 4-3شوکران در ساتگین رسخ(حسین فخری)1378،
 4-3-1معرفی رمان شوکران در:...
رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ ( ،)1378در  425صفحــه و شــارگان 1000نســخه در پیشــاور پاکســتان
منتــر شدهاســت .ایــن رمــان یــک رمــان واقعگ ـرای سیاســی -اجتامعــی اســت و راوی آن یــک پزشــک آواره
اســت کــه در غربــت پاکســتان بــه تأمــل دربــارۀ گذشــته میپــردازد و زندگــی سیاســی خــود را روایــت میکنــد
و در ســیر ایــن روایــت ،کوشــش میکنــد 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
ســالها مامرســت در داستاننویســی را پشــت رس گذاشــتهبود و بــا اســتفاده از همیــن تجربههــا بــه روایــت
رسنوشــت فاجعهبــار نســلی از جوانــان تحصیلکــردۀ افغانســتان و انتخابهــا و تردیدهــا و شکس ـتهای آنــان،
طــی دورهای پرحادثــه از تاریــخ معــارص افغانســتان میپــردازد .ایــن رمــان واقعگـرا از زاویــۀدیــد اولشــخص بــه
روایــت رویدادهــا میپــردازد .راوی در برخــی از رویدادهــا راوی رشکتکننــده اســت و در بســیاری از صحنههــا
نیــز ناظــری بیطــرف اســت.
بســر تاریخــی وقایــع رمــان ،از ســقوط ســلطنت در  1352تــا ســقوط کمونیسـتها در ســال  1371را در بــر
میگیــرد .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
جناحهــای سیاســی حاکــم در دورۀ کمونیسـتها را بــه خوبــی میشناســد .ایــن شــناخت موجــب شدهاســت تــا
خواننــده از دریچــۀ ایــن رمــان و حوادثــی کــه بــر مختــار ،راوی داســتان -یــا بــر دوســتان و اطرافیانــی کــه مختــار
ناظــر رسنوشــت آنــان اســت -میگــذرد ،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 همـراه 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
میدانســتند و فکــر میکردنــد 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
اعــال سیاســی حــزب خلــق افغانســتان اســت.

 4-3-2نویسنده
حســین فخــری در ســال  1328در والیــت غزنــی چشــم بــه جهــان گشــود .آمــوزش ابتدایــی را در مکتــب
نادریــه کابــل گذرانــد و در ســال  1352از دانشــکده پلیــس افغانســتان فارغالتحصیــل شــد و ســپس در هامنجــا
بــه تدریــس پرداخــت .وی بعدهــا بــه مناصــب مهمــی همچــون معاونــت دادســتانی کل افغانســتان و دادســتان
کل قــوای مســلح افغانســتان نیــز رســید .فخــری بعــد از ســقوط کمونیس ـتها و آغــاز جنگهــای داخلــی ،در
ســال  1372بــه پاکســتان کــوچ کــرد و بعــد از ســقوط طالبــان بــه کابــل بازگشــت .آثــار فخــری از ســال  1357بــه
بعــد در مطبوعــات بــه چــاپ میرســید .مجموعــه داســتانهای مالقــات در چــاه آهــو ( ،)1364اشــک کلثــوم
( ،)1366گرگهــا و دهکــده ( ،)1368مصیبــت کلنــگان ( ،)1369در انتظــار ابابیــل ( )1375و رمانهــای تــاش
( ،)1367شــوکران در ســاتگین رسخ ( ،)1378اهــل قصــور ( )1381و مجموعــه نقدهایــی بــه نــام داســتانها و
دیدگاههــا ( )1374از 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 منتــر کردهاســت و کوشیدهاســت 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 پیــروان نویســندگان دهــه شــصت شمســی بــه شــار م ـیرود کــه دوران جدیــدی را در رماننویســی
افغانســتان بنــا نهادنــد .گفتنــی اســت کــه خانــۀ ادبیــات افغانســتان 17طــی سلســله نشس ـتهای «ش ـبهای
کابــل» در تاریــخ  25مهــر  1387از تالشهــای حســین فخــری در عرصــه داستاننویســی افغانســتان تجلیــل کــرد
و بــه بررســی آثــار وی پرداخت(دبیرخانــه هامیــش شــبهای کابــل.)1387،

 4-3-3خالصه رمان
مختــار (راوی) در دل شــب نشستهاســت و رسگذشــت خویــش را مینویســد .مختــار در آغــاز تحصیــل
در دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه کابــل و طــی آشــنایی بــا رشیــف ،یکــی از دانشــجویان دانشــکده ،بــا عقایــد
مارکسیس ـتها دربــارۀ ناکارآمــدی نظــام ســلطنت ،طــرفداری از طبقــۀ دهقــان و کارگــر و  ...آشــنا میشــود.
رشیــف ،مختــار را بــه اســد معرفــی میکنــد 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
و ...جــذب حــزب خلــق افغانســتان میشــود .مختــار بــه تدریــج تحلیــل مســائل سیاســی و مشــکالت جامعــۀ
افغانســتان و راهحلهــای حــزب را ف ـرا میگیــرد .مختــار بــا وجــود داشــن تردیــد و ســؤال درونــی ،در تــدارک
لــوازم تظاه ـرات و اعتصابهــای حزب ـی رشکــت میکنــد و بــا ســقوط نظــام ســلطنتی در ســال  1352هامننــد
رفقــای خــود خوشــحال میشــود .مختــار در ایــن گیــر ودار عاشــق مریــم ،دانشــجوی همکالس ـیاش ،میشــود.
رشیــف و اســد ابتــدا بــه نفــع حکومــت نوپــای جمهــوری فعالیــت میکننــد؛ امــا کمکــم مخالــف آن میشــوند.
حــزب خلــق در کودتــای ثــور  1357قــدرت را بــه دســت میگیــرد .اختــاف شــدید میــان دو جنــاح حــزب پــس از
کســب قــدرت آشــکارتر میشــود و تــرس از زنــدان و اعــدام را بـرای مختــار -کــه بــا هــر دو جنــاح رابطــه دارد-
بــه ارمغــان مـیآورد .رسان جناحــی کــه بیشــر دوســتان مختــار – ازجملــه رشیــف و اســد -در آن عضویــت دارنــد،
مخفــی میشــوند .مختــار در قتلعــام تظاه ـرات مــردم چنــداول در قیــام روز  14اســد  1358بــا رفقــای حزبــی
خــود همــکاری میکنــد؛ امــا دچــار عــذاب وجــدان میشــود و بــه روســتا م ـیرود و آنجــا میبینــد کــه مــردم
روســتای او در قالــب کمیتههــای جهــادی بــر ضــد روســها و حکومــت حــزب خلــق ،ســازمان یافتهانــد .دهقانــان
بیزمیــن ،باوجــود اعــام اصالحــات ارضــی از ســوی دولــت ،در کنــار خانهــا و اربابهــا جهــاد میکننــد.
مدتــی بعــد حفیظاللــه امیــن ،ترهکــی را میکُشــد و زمــام کشــور را در دســت میگیــرد و ایــن مســئله بــه
شــکاف میــان جناحهــای حــزب خلــق دامــن میزنــد .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
میکنــد و زندگــی مشــرک خــود را آغــاز میکنــد .روسهــا افغانســتان را اشــغال میکننــد و بــرک کارمــل بــه
قــدرت میرســد .مختــار ،رشیــف و اســد ،ترقــی مقــام پیــدا میکننــد .کابــل تحــت اشــغال ،بــا تانکهــا و
رسبــازان روســی ،چهــرۀ شــهری جنگــی را بــه خــود میگیــرد و مخالفــت مــردم بــا حــزب خلــق بیشــر و عمیقتــر
میشــود .در ســوم حوت/اســفند  1358بــار دیگــر تظاه ـرات ضــد اشــغال آغــاز میشــود و مختــار در قتلعــام
ایــن تظاه ـرات نیــز رشکــت میکنــد .خانــوادۀ همــر مختــار ،مثــل متــام جامعــه ،دچــار تشــتت اســت؛ مختــار
در یــک جنــاح اســت و برادرزنــش کریــم در جنــاح مخالــف و پــدرزن مختــار مخالــف هردوجنــاح و شــوروی
اســت .ایــن تشــتت ،فضــای خانــواده و جامعــه را بــه ســوی گسســت بردهاســت .مختــار در رسکــوب تظاه ـرات
9ثــور  1359دخ ـران دانشآمــوز و دانشــجوی کابــل نیــز رشکــت میکنــد و بیــش از پیــش دچــار تزلــزل روحــی
میشــود زیــرا میبینــد کــه او و رفقــای حزبــیاش بــه ماشــین رسکــوب تبدیــل شــدهاند .کمکــم جنــگ اوج
میگیــرد و مختــار ،بـرای کمــک بــه رسبــازان بــه مناطــق جنگــی روســتایی مـیرود .در بازگشــت از جبهــه ،مختــار
شــاهد تجمــل زندگــی رشیــف و پایبنــدی اســد بــه رفتــار اصولــی حزبــی اســت و خــودش هــم شــبیه اســد زندگــی
 - 17نهاد «خانه ادبیات افغانستان» متشکل از شاعران و نویسندگان جوان افغانستان و برگزارکنندۀ سلسله هامیشهای ادبی «قند
پارسی» و شبهای کابل است .در این زمینه ببینیدhttp://khaanaweb.com/index.php :
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میکنــد؛ ولــی از تبعیضهــا دل چرکیــن شدهاســت .در حالــی کــه جنــگ در حــال گســرش اســت و دســتگیری
جوانــان ب ـرای رسبــازی اجبــاری ادامــه دارد ،در جلســات حزبــی ســخن از پیــروزی قریبالوقــوع اســت .مختــار
بـرای گذرانــدن دورۀ خدمــت رسبــازی در غزنــی ،بــه جبهــه مـیرود .در غزنــی جنــگ شــدت دارد و توپها همیشــه
در حــال شــلیک هســتند .مختــار در یــک عملیــات رشکــت میکنــد و وضعیــت بــد روحــی رسبــازان را میبینــد.
در پــادگان ،رسبــازان غــذا و لبــاس درســتی ندارنــد و شــورویها را بــه چشــم بــد میبیننــد .مختــار در بازگشــت
از دورۀ رسبــازی متوجــه تغییـرات سیاســی در کابــل میشــود .مدتــی بعــد کارمــل تبعیــد میشــود و نجیــب بــر
رس کار میآیــد و رشیــف هــم تنــزل مقــام را تجربــه میکنــد .بــا آغــاز خــروج رسبــازان شــوروی از افغانســتان و
رد شــدن طــرح مصالحــه ملــی از ســوی مجاهدیــن ،راکتبــاران و محــارصه غذایــی شــهر کابــل تشــدید میشــود.
قحطــی در کابــل بیــداد میکنــد و خانــوادۀ مختــار هــم درگیــر گرســنگی و فشــار روانــی هســتند .بعــد از خــروج
کامــل رسبــازان شــوروی ،مختــار شــاهد تجدیــد حیــات حــزب خلــق بــا شــعار ملیگرایــی اســت .مختــار در جنــگ
جاللآبــاد رشکــت میکنــد و شکســت مجاهدیــن و همچنیــن تلفــات بــاالی دو طــرف را میبینــد .ولــی پــس
از بازگشــت از ایــن جنــگ ،ناظــر ظهــور دوبــارۀ اختالفــات میــان جناحهــای مختلــف حــزب خلــق و شکســت
تدابیــر سیاســی آن ب ـرای مصالحــه بــا مجاهدیــن اســت .کودتــای شــهنواز تنــی و شکســت آن ،مختــار را عمیقــا
دچــار رسدرگمــی و تــرس میکنــد .اختــاف و دو دســتگی اعضــای حــزب بــه صفــوف ارتــش کشــیده میشــود
و آن را از هــم میپاشــد و شــال کشــور ســقوط میکنــد .خــر اســتعفای رئیــس جمهــور در 27فروردیــن 1371
و کوشــش نافرجــام او ب ـرای ف ـرار از کابــل در شــهر میپیچــد .مختــار دچــار آزردگــی روحــی شــده و رفقایــش
هرکــدام بــه گوش ـهای خزیدهانــد .شــادی مــردم از ورود مجاهدیــن بــه شــهر ،دیــری منیپایــد و خصومتهــا
رشوع میشــود .جنــگ داخلــی شــهری آغــاز میشــود و گرســنگی ،قحطــی و راکتبــاران دوبــاره بــر شــهر حاکــم
میشــود .مختــار کابــل را تــرک میکنــد و اکنــون در پشــاور اســت و خاطراتــش را مینویســد؛ در حالــی کــه
حتــی اندیشــیدن دربــارۀ گذشــته و نوشــن داســتان زندگــی خــود نیــز برایــش ســخت و عــذابآور اســت.

 4-3-4ارتباط جامعه افغانستان و رمان
 4-3-4-1بازتاب جامعه در رمان
زمینــۀ تاریخــی حــوادث رمــان ،چنانکــه قبــا گفتهشــد ،از ســقوط حکومــت ســلطنتی افغانســتان در 1352
تــا ســقوط دولــت کمونیســتی در ســال  1371اســت .در بســر رویدادهــای مهــم سیاســی ایــن برهــۀ تاریخــی،
نویســنده کوشیدهاســت تحــوالت فکــری و ایدئولوژیــک قــری از تحصیلکــردگان افغانســتان را  -کــه عضــو
حــزب دموکراتیــک خلــق هســتند -تحلیــل کنــد و تردیدهــا و رسگردانیهــا 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 واقعگـرا باشــد و در ایــن مســیر ،وقایــع مهــم تاریخــی را بــه صــورت مســتقیم در رمــان
بازتــاب دادهاســت .کودتــای محمــد داود ،کودتــای ثــور  ،1357تظاهـرات و اعرتاضــات مهــم مــردم کابــل ،احـزاب
سیاســی مهــم ،شــخصیتهای مهــم سیاســی و ...در رمــان نــام بــرده شــدهاند .همچنیــن صداهــای مهــم موجــود
در آن عــر ،کــم و بیــش در رمــان شــنیده میشــوند؛ امــا صــدای تردیــد نویســنده نســبت بــه همــۀ جریانهــای
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 منتــر 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
گذاشــتهبود و طالبــان ،مشــغول نابودکــردن مظاهــر فرهنــگ و متــدن از رستــارس صفحــۀ حیــات افغانســتان
بودنــد .ایــن وضعیــت دهشــتناک ،کــه چهــرۀ بیرونــی آن در خــارج از افغانســتان ،مــوج بیســابقۀ مهاجــرت و
آوارگــی بــود ،همــه اصحــاب قلــم و صاحبــان فکــر را بــه بازاندیشــی در همــۀ باورهــا و عقایــد گذشــته واداشــت.
اهمیــت ایــن بازاندیشــی از ایــن جهــت اســت کــه ســوژۀ اصلــی ایــن رمــان یعنــی کمونیســتها و اعضــای
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حــزب خلــق افغانســتان ،در طــول چنــد دهــۀ گذشــته ،ب ـرای حاکمکــردن باورهــا و اندیش ـههای خــود ،از هیــچ
ابـزاری از جملــه رسکــوب ،کشــتار ،زمینهســازی بـرای اشــغال کشــور ،ایجــاد اختــاف میــان قرشهــای جامعــه و ...
رویگــردان نبودنــد .تردیــدی کــه نویســنده ســعی کردهاســت در تــار و پــود اثــر بدوانــد ،بازتــاب ایــن موقعیــت
سیاســی و اجتامعــی اســت.
انعــکاس تصویــر جامعــه در رمــان و همخوانــی ســاختارهای اجتــاع و اثــر هــری را بیشــر در هنــگام
بررســی دو عنــر داســتانی شــخصیت و درومنایــه میتــوان نشــان داد:
الف .شخصیتپردازی
نویســنده در ایــن داســتان ،انبوهــی از شــخصیتها را بـرای بیــان مقاصــد خــود گــرد آوردهاســت .گویــا قصــد
او ایــن بودهاســت کــه بازمنایــی کاملــی از اجتــاع افغانســتان در داســتان خــود ارائــه دهــد و شــخصیتهای
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 ،احتــاالً اعتبــار و ســندیت تاریخــی اثــر را افزایــش داده امــا بــه
اعتبــار ادبــی اثــر آســیب زدهاســت؛ زیـرا تعــداد کمــی از ایــن تــودۀ انبــوه شــخصیتها ،ماننــد مختــار ،رشیــف،
اســد و ایمــل ،در خدمــت خــط اصلــی روایــت هســتند و تعــداد زیــادی از آدمهــا بیدلیــل میآینــد و
میرونــد و مثــا فقــط در یکــی دو صفحــه از رمــان حضــور دارنــد؛ مثــل نصیر(فخــری ،1378،ص،)9
قدوس(هــان،ص ،)13ضیا(هــان ،ص15و  ،)16بازمحمد(هــان،ص )27و . ...برخــی دیگــر از شــخصیتها
قصـهای جــدا از روایــت اصلــی دارنــد و در اصــل بـرای بیــان قصــۀ خــود وارد ایــن رمــان شــدهاند و اگــر صفحــات
مربــوط بــه آنهــا از رمــان حــذف شــود؛ هیــچ خدشـهای بــر خــط اصلــی روایــت و ســاختار رمــان وارد منیشــود؛
ماننــد قصــۀ ازدواج و زندگــی خانوادگــی مختــار بــا مریم(هــان،ص 45-41و )123-121یــا قصــۀ زندگــی کریــم
بـرادر مریــم کــه از اواســط کتــاب ،در کنــار و بــه مــوازات قصــۀ زندگــی خانوادگــی مختــار جریــان مییابــد و بــا
مهاجــرت کریــم بــه آملــان ،پایــان مییابد(هــان ،ص 128-121و .)...نقطــۀ اتصــال و ربــط ایــن قصههــای 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 شــخصیتپردازی ،بیشــر در حیــن گفتگــو و عمــل داســتانی خصایــص اشــخاص را نشــان
داده و کمــر بــه توصیــف مســتقیم پرداختهاســت .البتــه در برخــی مــوارد ،فقــط بــه گفــن نــام و شــغل یــک
شــخصیت اکتفــا کردهاســت؛ گویــی کــه مــا از همیــن آدرس بایــد بــه متــام خصایــص احتاملــی فــرد مــورد نظــر
پــی بربیــم .هامنقــدر کــه تعــداد شــخصیتها در ایــن رمــان زیــاد اســت ،از پیچیدگــی و عمــق شــخصیت خــری
نیســت .شــخصیتها بســیار ســاده و مســطح هســتند و تغییــر رفتــار سیاســی و اجتامعــی آنــان قابــل پیشبینــی
اســت .شــاید بخشــی از دالیــل ایــن گونــه شــخصیتپردازی ،تیپیــک و منونـهوار بــودن شــخصیتها و نیــز زاویــه
دیــد فلســفی نویســنده بــه تحــوالت اجتــاع باشــد؛ دیدگاهــی کــه پیچیدگیهــا را از ســطح فــردی بــه ســاختار
حــزب و رهــری آن یــا ســاختار جامعــه و دولــت نســبت میدهــد و منشــأ مشــکالت را نیــز در هــان ســطح
میبینــد .بــه عبــارت دیگــر ،نویســنده ،بــرای انســان و فــرد ،نقــش محــدود و مشــخصی قائــل اســت کــه از
ســوی ســاختار حــزب ،قبیلــه و یــا ســنتهای جامعــه بــه او دیکتــه شدهاســت و بــه همیــن دلیــل امــکان تغییــر
چندانــی بـرای یــک شــخصیت متصــور نیســت.
مختــار ،راوی داســتان ،جوانــی روســتازاده اســت کــه تــازه بــه دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه کابــل آمدهاســت.
فضــای ملتهــب سیاســی دانشــگاه ،مختــار را بــه ســوی فعالیــت سیاســی در قالــب حــزب خلــق ،فعالتریــن حــزب
سیاســی در دانشــگاه کابــل ،میکشــاند .مختــار از آنجــا کــه توســط رشیــف و اســد بــا مســائل سیاســی روز آشــنا
و جــذب حــزب میشــود ،از نظــر روحــی تحــت ســلطۀ آن دو قـرار میگیــرد و وابســته بــه آنهــا میشــود .البتــه
نــوع وابســتگی روحــی او بــه رشیــف متفــاوت از رابطــه بــا اســد اســت .رشیــف مختــار را میترســاند و نوعــی
اقتــدار در ذهــن او ایجــاد کردهاســت؛ 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 ق ـرار میدهــد .مختــار کــه شــخصیت چنــدان محکمــی
نــدارد و در بزنگاههــا و دوراهیهــا قــدرت تصمیمگیــری مبتنــی بــر تحلیــل شــخصی خــودش را نــدارد ،معمــوال
بــه تحلیلهــای حزبــی تکیــه میکنــد و زندگــی خــود را وقــف حــزب میکنــد .او بــه تدریــج عمــق اشــتباهات
را بیشــر میبینــد؛ امــا قــدرت تغییــر مســیر زندگــی را نــدارد و همچنــان بــه ســوی تباهــی پیــش مـیرود .ایــن در
حالــی اســت کــه مختــار شــخصی منفعتطلــب نیســت و واقعــا بــه دنبــال اصــاح جامعــه و فراهمکــردن زندگــی
بهــر بـرای مــردم کشــور خویــش اســت .مختــار بعــد از گریخــن رشیــف و کشــته شــدن اســد ،شکســت را کامــا
بــاور میکنــد و هم ـراه خانــواده ،کشــور را تــرک میکنــد؛ در حالــی کــه هنــوز منیدانــد چ ـرا در اشــتباهات
حــزب رشیــک شدهاســت .وی خــود را مقــر میدانــد و بــه همیــن دلیــل جــان و روحــش آزردهاســت.
نویســنده ،از آنجــا کــه دغدغــۀ اصلـیاش دغدغـهای انســانی و میهنــی اســت ،شــخصیت اصلــی داســتان را
نــه از میــان ره ـران و فرماندهــان بلکــه از میــان اعضــای معمولــی حــزب خلــق انتخــاب کردهاســت .مختــار،
شــخصیت تیــپ و منونــۀ اکرثیــت اعضــای حــزب خلــق اســت؛ هــان اکرثیــت دنبالـهرو کــه میکُشــند و کشــته
میشــوند تــا رهــران حــزب زنــده مباننــد؛ اکرثیتــی کــه کمــر میداننــد و بیشــر عمــل میکننــد و باالخــره
اکرثیتــی کــه محکــوم بــه زنــدان و شــکنجه و مــرگ و نابــودی هســتند .نویســنده بــه دنبــال بیــان تاریــخ تحلیلــی
ســقوط و شکســت حــزب خلــق افغانســتان نیســت بلکــه بــا روایــت زندگــی مختــار ،میخواهــد رسنوشــت
فاجعهبــار انســانهای مســألهداری را بگویــد کــه بــا آرمانهــای واال امــا ایدئولــوژی و روش ناصــواب ،رنــج
بســیاری را ب ـرای خــود و کشــور و مــردم بــه ارمغــان آوردنــد.
رشیــف :یکــی از شــخصیتهای 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 میکنــد .او کســی اســت
کــه میدانــد چــه میخواهــد و در متــام دوران مبــارزه سیاســی و اشــتغال در دولــت بــه دنبــال تأمیــن منافــع
خــود اســت .او قــدرت مدیریــت و هدایــت جمعیــت جــوان دانشــجو را دارد و از روابــط تحصیلــی و رفاقــت
خــود ب ـرای توســعه شــبکه حــزب اســتفاده میکنــد و قــدرت خــود را افزایــش میدهــد .وقتــی حــزب خلــق
بــه قــدرت میرســد ،رشیــف طعــم قــدرت و ثــروت را میچشــد .رشیــف در مقــام سیاســتمدار ،چنــدان بــه
آرمانهــا و اصــول حزبــی وفــادار نیســت و در جســتجوی بهرهمنــدی از موقعیــت خــود اســت .وقتــی هــم کــه
جنــاح او ســقوط میکنــد ،بــه جــای چانـهزدن در مــورد خطراتــی کــه کشــور و حــزب را تهدیــد میکننــد ،رشیــف
فقــط بــه توطئــه بـرای کنــارزدن رقبــا فکــر میکنــد .رشیــف در هنــگام ســقوط کمونیسـتها پیــش از دیگـران،
تغییــر جهــت بــاد را متوجــه میشــود و بــه شــال افغانســتان ،نــزد ژن ـرال دوســتم -کــه از رئیسجمهــور جــدا
شدهاســت -مـیرود و جــان خــود را نجــات میدهــد .رشیــف ،تیــپ و منونــه و منــاد رهـران اصلــی حــزب خلــق
افغانســتان نظیــر نورمحمــد ت َ َرکــی ،حفیظاللــه امیــن و بــرک کارمــل اســت کــه از ایدئولــوژی مارکسیســم و
آرمانهــای حزبــی بـرای فریــب جوانــان و بــه خدمــت گرفــن قــدرت جســمی و روحــی آنــان اســتفاده کردنــد و
خــود بــر مرکــب مـراد نشســتند؛ مــردم را بــه کشــن دادنــد و خــود در ســاحل امــن از راحــت زندگــی برخــوردار
شــدند.
اســد :دیگــر شــخصیت مهــم رمــان اســت کــه از نظــر فکــری مختــار را تغذیــه میکنــد و الگــوی مختــار
اســت .اســد شــخصی اصولــی و دلســوز مــردم اســت و فکــر میکنــد از طریــق سیاس ـتهای حــزب میتوانــد
بدیهــا و ســیاهیهای اجتــاع را اصــاح کنــد .اســد هامننــد مختــار دچــار شــک و تردیــد نیســت و بــا قاطعیــت
بــه سوسیالیســم بــاور دارد و از دل و جــان بـرای آن تــاش میکنــد و در هنــگام برخــورد بــا شکســت و مشــاهدۀ
عینــی غیرعملــی بــودن ایدههــای حزبــی ،بــه دنبــال توجیهــی غیــر از نادرســتی ایدئولــوژی سوسیالیســتی
میگــردد .اســد بــه دنبــال منافــع شــخصی نیســت؛ در میــدان جنــگ و رسکــوب حــارض اســت و در گفتگوهــای
خــود بــا مختــار همیشــه از رهـران و مقامــات بلندپایـهای کــه بــه خاطــر نفــع شــخصی ،حــزب را دچــار تهدیــد
میکننــد گلــه و شــکایت دارد .رسنوشــت اســد بعــد از شکســت و فروپاشــی نظــام حزبــی ،مرگــی دردنــاک اســت.
اســد تیــپ و منونـهای از اقلیــت وفــادار بــه آرمانهــای مارکسیســتی و اهــداف حــزب خلــق اســت کــه واقعــا بــه
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اعــال خــود بــاور داشــتند و بـرای رســیدن بــه مــال و منــال و ثــروت در مســیر حــزب قـرار نگرفتــه بودنــد .اســد
منــاد دســتهای از اعضــای حــزب ،اســت کــه بــه اشــتباه ،عقیــده و ایدئولــوژی خــود را قابــل تطبیــق در افغانســتان
میدانســتند و واقعــا بــه دنبــال نجــات کشــور بودنــد و حرفهــای ره ـران دوروی حــزب را بــاور میکردنــد و
بـرای عملــی کــردن نقشـههای آنــان جــان و زندگــی خــود را بیهــوده قربانــی کردنــد.
مریــم :همــر مختــار اســت و خــط اصلــی درام کــه در رسارس رمــان کشــیده شدهاســت؛ وابســته بــه حضــور
ایــن شــخصیت اســت .ایــن زن تیــپ و منونــۀ زن خان ـهدار شــهری افغانســتان در آن دوران اســت و نویســنده
بــا نشــاندادن نگرانیهــا و رنجهــای ایــن زن ،تأثیــر جنــگ و درگیریهــای بیپایــان مــردان افغانســتان را
بــر نیمــة دیگــر ،نیمــة همیشــه پنهــان جامعــة افغانســتان ،تصویــر کردهاســت .بــا ایــن حــال نقــش ایــن زن
در داســتان و در پیشــرد اندیشــۀ اصلــی رمــان در حــد هیــچ اســت؛ بــه گونـهای کــه حــذف قســمتهای مربــوط
بــه زندگــی خانوادگــی مختــار و مریــم ،لطمــۀ چندانــی بــه معنــا و مفهــوم کلــی رمــان و ســاختار روایــی آن وارد
منیکنــد و ایــن یکــی از ضعفهــای اصلــی ایــن رمــان اســت .بــه بیــان بهــر ،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
شــخصیتهای مجـزا ،تــا آخــر داســتان از هــم جــدا میماننــد و یکدیگــر را قطــع منیکننــد و تأثیــری بــر یکدیگــر
ندارنــد .از ســوی دیگــر ،در حاشــیه مانــدن مریــم را میتــوان منایشــگر وضعیــت واقعــی زنــان افغانســتان در
دوره حکومــت حــزب خلــق افغانســتان -علیرغــم تبلیغــات فـراوان حــزب خلــق در مــورد نقــش زنــان در انقــاب
ثــور و تســاوی حقــوق زن و مــرد در ســایه حکومــت ایــن حــزب و  – ...دانســت .مریــم بــا وجــود اینکــه زنــی
تحصیلکــرده اســت و شــوهرش از مقامــات رده پاییــن حــزب محســوب میشــود ،هیــچ فرقــی بــا دیگــر زنــان
افغانســتان نــدارد .بــه بیــان دیگــر ،علیرغــم تبلیغــات حــزب خلــق در مــورد پیرشفــت زنــان و بهبــود وضعیــت
زنــان ،حکومــت نتوانستهاســت هیــچ تغییــری در ایــن زمینــه در جامعــه افغانســتان ایجــاد کنــد.
ایمــل :شــخصیتی شــبیه مختــار اســت .ایمــل نســبت بــه برخــی رفتارهــای حــزب انتقــاد میکنــد امــا چــون
زاویــه دیــد رمــان نســبت بــه او ،بیرونــی اســت؛ مــا در طــول رمــان از انگیزههــای ایمــل و آنچــه در ذهــن وی
میگــذرد آگاه منیشــویم .از رفتــار او آنچــه بــر میآیــد ایــن اســت کــه در جنــاح اف ـرادی ماننــد مختــار ق ـرار
دارد؛ هامنهــا کــه بــه امیــد بهبــود اوضــاع افغانســتان عضــو حــزب شــدند امــا زحــات جنــگ و عــذاب وجــدان
رشکــت در رسکــوب مــردم روح و جســم شــان را آزار میدهــد و از مواهــب و نعمتهــای قــدرت حزبــی نیــز
بهــرۀ چندانــی ندارنــد .رسانجــام ایمــل در جنــگ جاللآبــاد کشــته میشــود و مختــار و دوســتانش از رسنوشــت
ایمــل -کــه میتوانســت رسنوشــت آنهــا نیــز باشــد -ســخت متأثــر میشــوند .رسنوشــت ایمــل نیــز یکــی از هــان
قصههــای فرعــی اســت کــه ربــط چندانــی بــا خــط اصلــی داســتان ندارنــد امــا گویــا نویســنده بــا رقــم زدن
رسنوش ـتهای مختلــف ب ـرای شــخصیتهایی ماننــد ایمــل ،میخواهــد گســرۀ فاجع ـهای را کــه در پــی کودتــا
و حکومــت حــزب خلــق افغانســتان رخ دادهاســت؛ بــا روشــنی بیشــر بیــان کنــد.
قیــوم :یکــی از اقــوام مختــار در روســتای زادگاهــش در غزنــی اســت کــه در تغییــر و تحــوالت دورۀ
جهــاد ،فرمانــدۀ مجاهدیــن روســتا میشــود و کســب قــدرت میکنــد و کمکــم تبدیــل بــه یــک «فرعــون»
میشــود(هامن،ص .)250بـرادر راوی ،قاســم ،مجبــور اســت ماننــد همــۀ جوانهــای روســتا در پایــگاه قیــوم بــه
عنــوان رسبــاز مجاهدیــن حضــور داشتهباشــد .حضــور اجبــاری و ناخواســتۀ دو ب ـرادر ،مختــار و قاســم ،در دو
جبهــۀ متفــاوت و در مقابــل یکدیگــر ،طنــز تلخــی اســت کــه ماهیــت جنــگ افغانســتان را ملمــوس و روشــن
میســازد .قیــوم نیــز تیــپ و منونــۀ بخشــی از فرماندهــان مجاهدیــن اســت کــه بــه زعــم نویســنده ،بیشــر از
اینکــه دغدغــه جهــاد و نجــات کشــور و مــردم را داشــته باشــند ،بــه فکــر تصاحــب قــدرت بیشــر و کســب منافــع
افزونتــر بودهانــد.
خوشــحال :یکــی دیگــر از رفقــای حزبــی مختــار اســت کــه بــه جنــاح حفیظاللــه امیــن وابســتگی پیــدا
میکنــد و از ایــن طریــق در ابتــدای دوران حکومــت حــزب خلــق ،قــدرت بالمنــازع در محیــط دانشــگاه کســب
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میکنــد .خوشــحال نیــز تیــپ و منونــهای از یکــی از جناحهــای حــزب خلــق اســت کــه رفتــار تشــددآمیز و
افراطــی داشــتند و بــا اعــال خشــونت و ایجــاد وحشــت بــه دنبــال تســلط بــر اوضــاع بودنــد .خوشــحال در
دوران قــدرت خــود بســیاری از دانشــجویان را آزار و شــکنجه میکنــد یــا بــه زنــدان میفرســتد و در رسکــوب
و کشــتار تظاهــرات و اعــراض مــردم هیــچ تردیــدی بــه خــود راه منیدهــد .شــخصیت خوشــحال از نظــر
جاهطلبــی و منفعتپرســتی شــبیه رشیــف اســت بــا ایــن تفــاوت کــه رشیــف بســیار زیرکتــر و عمیقتــر از
خوشــحال اســت و دلیــل حضــور ایــن دو شــخصیت هامننــد در یــک داســتان ،احتــاال نشــان دادن صفــات و
خصوصیــات دو جنــاح اصلــی و قدرمتنــد از ره ـران حــزب خلــق افغانســتان و رفتارهــای آنــان اســت.
کریــم :بـرادر زن مختــار و عضــو جناحــی از حــزب خلــق اســت .کریــم در دورانــی کــه جنــاح او قــدرت دارد،
بــا تبخــر و غــرور بــا همســایگان رفتــار میکنــد امــا پــس از افــول قــدرت جنــاح او ،افــرده میشــود و عاقبــت
در آخریــن روزهــای حکومــت حــزب خلــق ،تغییــر مســیر بــاد را حــس میکنــد و راهــی آملــان میشــود.
پــدر مریــم :تیــپ و منونــۀ مــردان ســنتی و معمولــی شــهری اســت .او مخالــف تغییـرات پیدرپــی حکومــت
اســت؛ بــا ایدئولوژیهــای نــو مشــکلی نــدارد و حتــی آن را منیفهمــد 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
میکنــد .در کل ،او از حکومــت انتظــار رسپرســتی امــور و رســیدگی بــه مــردم را دارد حــاال هرکــس میخواهــد
باشــد .بــه همیــن خاطــر وقتــی بعــد از حاکمشــدن مجاهدیــن ،جنــگ داخلــی در میگیــرد ،از مجاهدیــن نیــز
دلگیــر میشــود و بــا وجــود دلبســتگی شــدید بــه خانــه و کاشــانهاش ،کابــل را تــرک میکنــد .پــدر مریــم،
مادربــزرگ مریــم و پــدر و کاکای مختــار ،مناینــدۀ صــدای مــردم عــادی افغانســتان هســتند کــه بیخــر از
ایدئولوژیهــای جدیــد ،حکومتــی را میخواهنــد کــه کشــور را بگردانــد و محافــظ دیــن و آئیــن مــردم باشــد .بــا
همیــن اســتدالل ســاده اســت کــه حــزب خلــق را رد میکننــد و حضــور شــوروی را تحمــل منیکننــد و مجاهدیــن
را بــا وجــود برخــی رفتارهــای ناشایســت ،حامیــت میکننــد.
کاکا(عمــو)ی مختــار :مــردی روســتایی امــا باخــر از محیــط اســت و بنــا بــر تجربــه ،ســمت و ســوی حرکــت
مــردم را میفهمــد .عمــوی مختــار اصالحــات ارضــی دولــت را غیــر عملــی میدانــد و ایــن نکتــه را بــه مختــار
گوشــزد میکنــد کــه نــه مالــکان زمیــن اصالحــات را برمیتابنــد و نــه دهقانــان ،زمیــن توزیــع شــده توســط
دولــت را میپذیرنــد؛ زیـرا آن را غصبــی و حـرام میداننــد .شــخصیت کاکای مختــار -کــه در ایــن رمــان ،بخشــی
از صــدای مــردم معمولــی افغانســتان را منایندگــی میکنــد -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 شــاق زورگوییهــای خــان و اربــاب را تحمــل میکننــد و
هــم بعــد از آمــدن مجاهدیــن نیــز فشــار زیــادی را بـرای تأمیــن نیــرو و معیشــت نهــاد مجاهدیــن بایــد تحمــل
کننــد .بزرگرتیــن خســارت در طــی چنــد دهــه جنــگ افغانســتان نیــز متوجــه همیــن قــر از جامعــه افغانســتان
بودهاســت .ســطح آگاهــی نیــز در میــان ایــن مــردم چنــدان نیســت کــه آنــان را بــه مقاومــت در مقابــل تحــوالت
و تغییـرات وا دارد و پیــروی از ســنتهای دیریــن جامعــه ،آنــان را بیشــر بــه تحمــل دعــوت میکنــد تــا تغییــر.
نرصاللهخان(اربــاب ده مختــار)  :منونــۀ تیــپ خانهــای روســتاهای افغانســتان اســت .بیشــر زمیــن روســتا
بــه او تعلــق دارد و همیشــه در حــال تــاش و تقــا بـرای متلــک اراضــی بیشــر و مزدبگیــر کــردن اهالــی اســت.
نرصاللهخــان نصــف زمیــن و بــاغ پــدر مختــار را بــا حیلــه و ترفنــد تصاحــب کــرده و اینکــه چشــم بــه باقیمانــدۀ
زمیــن آنهــا دوختهاســت و بــه مختــار کــه بــه شــهر رفتــه و درس خواندهاســت ،بدبیــن اســت .بــا ایــن وجــود،
پــدر مختــار و خانــوادهاش -بــا وجــود اینکــه مزدبگیــر یــا دهقــان نرصاللهخــان نیســتند -مجبورنــد بــه او احـرام
بگذارنــد.
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ب  -درومنایهها
عنــوان رمــان اســتعاره از فریبــی اســت کــه در دوران حاکمیــت حــزب خلــق افغانســتان رخ داد« .ســاتگین
رسخ» کنایــه از حــزب خلــق و رسخ ،رنــگ منادیــن اح ـزاب کمونیســت در رسارس جهــان اســت .ایــن ســاتگین
رسخ رنــگ ،بــه جــای رشابــی لذتبخــش یــا آبــی گــوارا ،زهــر یــا شــوکران در خــود دارد و بــه جــای اینکــه نیــاز
و عطــش کســی را رفــع کنــد ،او را میکشــد .درومنایــۀ ایــن رمــان نیــز دقیقــا مرتبــط بــا ایــن عنــوان اســت:
حــزب خلــق افغانســتان ،نــه راه حــل مشــکالت افغانســتانِ نیازمنــد توســعه ،بلکــه فریبــی بــزرگ ب ـرای ریخــن
زهــر مرگبــار کمونیســم در کام جوانــان افغانســتان بودهاســت .جوانــی کــه فکــر میکنــد جــواب مســائل خــود
و راه حــل مشــکالت کشــور را یافتهاســت ،عضــو حــزب خلــق افغانســتان میشــود امــا هــر روز کــه میگــذرد
بیشــر میفهمــد کــه فریــب خوردهاســت و تــوان یــا ارادۀ بازگشــت را نیــز نــدارد و تنهــا زمانــی بــه خودآگاهــی
دســت مییابــد کــه کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی افتادهاســت .حــزب خلــق
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.
 4-3-4-2تأثیر رمان شوکران ...در جامعه افغانستان
محمدحســین محمــدی در یکــی از معــدود مقاالتــی کــه در زمینــۀ رماننویســی افغانســتان منتــر
شدهاســت ،دربــارۀ رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ مینویســد« :آثــار نــام بردهشــده[ از دهــۀ هفتــاد] بیشــر
بــه عواقــب جنــگ در افغانســتان و مهاجــرت افغانهــا بــه دیگــر کشــورها میپردازنــد و بــا وجــود نزدیکــی و
هــم ســطح بــودن ...رمانهــای شــوکران در ســاتگین رسخ حســین فخــری ،هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق عتیــق
رحیمــی و گلنــار و آیینــه رهنــورد زیــاب از کیفیــت بهــری برخوردارنــد و آثــار مطــرح ایــن ســالها محســوب
میشــوند»(محمدی.)1384 ،
ایــن رمــان تاکنــون تجدیــد چــاپ نشدهاســت و بــا توجــه بــه اینکــه در زمینــۀ کتابخوانــی و میـزان اســتقبال
مخاطبــان از کتابهــا آمــاری در افغانســتان وجــود نــدارد ،منیتــوان در مــورد پذیــرش و خوانــده شــدن یــا
نشــدن ایــن رمــان بــا تکیــه بــر آمــار ســخن گفــت .بــا توجــه بــه شــاخص تعــداد نقــد و بررســی و معرفــی نیــز
منیتــوان بــه تخمینــی دســت یافــت زیــرا ایــن کتــاب در دورانــی منتــر شــد کــه مجامــع و محافــل ادبــی
چنــدان رونــق نداشــتند.

 4-3-5تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده
فخــری در دورانــی بــه رشــد فکــری رســید کــه ایدئولــوژی مارکسیســم ،فضــای تفکــر و فرهنــگ افغانســتان را
پــر کردهبــود .در آغــاز دهــۀ شــصت کــه اولیــن آثــار حســین فخــری بــه چــاپ میرســید ،حــزب خلــق افغانســتان
زمــام امــور حکومتــی را در اختیــار داشــت .فخــری در ایــن دوران هامننــد بســیاری دیگــر از نویســندگان،
خواســته یــا ناخواســته ،آثــاری در چارچــوب رئالیســم سوسیالیســتی و مبتنــی بــر ایدئولــوژی رســمی حــزب خلــق
مینوشــت کــه داســتان «در چنــگال دژخیــم» فخــری ،منونـهای از ایــن نــوع داســتانها اســت(احمدی،2008،18
ص .)96رمــان تــاش( )1367نیــز از آثــار حســین فخــری در دهــۀ شــصت اســت کــه در زمــرۀ داســتانهای تبلیغــی
ایــن ســالها ق ـرار میگیــرد« :حســین فخــری در رمــان تــاش ســعی کردهاســت کــه بــا مــورد توجــه ق ـرار دادن
عشــق ،از تبلیغــی بــودن کتابــش بکاهــد .گرچــه فخــری در تــاش بــه مراتــب موفــق تــر از بــرک ارغنــد و ســامل
ســایق عمــل کردهاســت ،امــا عــدم انســجام و چنــد موضوعــه بــودن و شــعار دادنهــای رصیــح ،گریبانگیــر او نیــز
هســت و ایــن ،رمانــش را در جملــۀ رمانهــای تبلیغــی و سیاســی قـرار دادهاســت»(محمدی.)1384،
Ahmadi, Wali - 18
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از ســوی دیگــر ،حــزب خلــق -حداقــل بــه شــکل شــعاری و صــوری -ســنگ طبقــۀ محــروم جامعــه و رنجـران
و زحمتکشــان را بــه ســینه م ـیزد و خاســتگاه اجتامعــی فخــری نیــز از همیــن طبقــه و از جامعــۀ روســتایی
اســتان غزنــی بــود .امــروز شــاید آن شــعارها ســطحی ،هیجانــی ،غیرعملــی و مســخره بــه نظــر برســند؛ امــا بـرای
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 برنامههــای تبلیغاتــی حــزب خلــق شــوند .از ســوی دیگــر،
هــر نویســنده و صاحبقلمــی بــه دنبــال نــر نوشــتههای خــود اســت و داســتان را بــرای خوانــدن خــود
منینویســد.
جدول  3-4الگو و خالصۀ نقد رمان شوکران در ساتگین رسخ

نویسنده

حســین فخــری در ســال  1328در غزنــی بــه دنیــا آمــد و در کابــل تحصیــل کــرد.
تــا ســال  1371معــاون دادســتان کل کشــور و دادســتان عمومــی نیروهــای مســلح
افغانســتان بــود .فخــری از دهــه پنجــاه شمســی داســتان مینوشــت و در دهــۀ
شــصت ،مشــهور شــد .وی از معــدود نویســندگانی اســت کــه مجموعــه نقدهــای
خــود را بــه صــورت کتاب(داســتانها و دیدگاههــا )1374-منتــر کردهاســت.
برخــی رمانهــای او :تــاش( ،)1367شــوکران در ســاتگین رسخ( )1378و اهــل
قصــور()1381

معرفی

مشخصات رمان
رمان

رشح
مشــخصات کتابشناســی  :فخــری ،حســین ،شــوکران در ســاتگین رسخ ،پشــاور،
مرکــز نرشاتــی میونــد 1000 ،1378 ،نســخه 425 ،صفحــه .در ایــن رمــان ،چگونگــی
جــذب شــدن جوانــان بــه حــزب خلــق و قــدرت گرفــن ایــن حــزب و انحـراف آن
از اهــداف اعــام شــده اولیــه ،بیــان میشــود .ایــن رمــان ،نوعــی تحلیــل و بررســی
حــزب خلــق از درون ،اســت.

خالصه رمان

ارتباط جامعه و رمان

بازتاب جامعه در مان

تحلیل منادین
شــخصیت
پــردازی
درومنایهها

مختــار ،راوی ،در دل شــبی در غربــت نشســته و پشــیامن از گذشــته ،رسگذشــت
خــودش را مینویســد .آغــاز داســتان ،ســالی قبــل از اعــام دولــت جمهــوری در
افغانســتان اســت .مختــار کــه از غزنــی بــه کابــل آمــده ،در دانشــکده پزشــکی
بــه عضویــت حــزب خلــق در میآیــد و بعــد از فارغالتحصیلــی ،در جریانــات
سیاســی کشــور داخــل میشــود...
این رمان ،ظرفیت بررسی و تحلیل منادین را ندارد.
تعــداد شــخصیتها ،زیــاد و پــردازش شــخصیتهای مهــم ،قابــل قبــول اســت.
شــخصیتها بیشــر از قــر تحصیلکــرده و دانشــگاهی کابــل هســتند.
حــزب خلــق ،بــا شــعارهای فرینــده و جوانپســند ،بــه جــذب نیــرو پرداخــت؛ امــا
هــان جوانــان را دچــار مشــکالتی کــرد کــه عواقــب آن ادامــه دارد .عنــوان رمــان
نیــز اســتعاره ای از ایــن فریــب اســت.

رمــان ایــن رمــان ،بــه هــر دلیــل ،چنــان که بایــد و شــاید ،مــورد توجه قـرار نگرفتهاســت.
تأثیــر
د ر جا معــه البتــه رشایطــی کــه رمــان در آن دوره چــاپ شــد نیــز در ایــن امر دخیل اســت.
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تحلیــل جهــان نگــری فخــری ،در فضایــی رشــد کــرد کــه گرایــش بــه اندیشــه مارکسیســم ،یــک مــد
روشــنفکرانه و جوانپســند بــود و اکــر جوانــان نویســنده را جــذب خــود
نو یســند ه
کردهبــود .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
تأمــل و بازاندیشــی دربــارۀ گذشــته را یافتهاســت و ایــن رمــان انتقــادی ،امــا
همدالنــه بــا اعضــای حــزب خلــق را نوشتهاســت.
در فضــای دهــۀ شــصت افغانســتان ،اکــر نویســندگان ،بخصــوص جوانــان ،ب ـرای اینکــه آثارشــان بخــت و
اقبــال چــاپ و نــر را پیــدا کنــد ،چــارهای جــز اختصــاص دادن متــام یــا بخشــی از آثــار خــود بــه آرمانهــای
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 کردهاســت ،بســیار
مشــکل اســت.
بســیاری از ایــن نویســندگان ،از جملــه فخــری ،بعــد از ســقوط حــزب خلــق ،آثــار متفاوتــی نوشــتند و از
ایدئولــوژی حــزب خلــق و رفتارهــا و شــیوههای 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  1371و
غربتنشــینی 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
و هشــتاد -کــه بیشــر در بیــرون از افغانســتان چــاپ شــدهاند -بــا آثــار دهــۀ شــصت او بســیار متفــاوت و
معمــوال در انتقــاد از عقایــد جزمــی حاکــم بــر شــیوۀ حکومــت و زندگــی اجتامعــی در دوران حاکمیــت حــزب
خلــق هســتند.
رمــان «شــوکران در ســاتگین رسخ» نشــاندهندۀ جهاننگــری متحــول شــدۀ حســین فخــری در نیمــه دوم
دهــه هفتــاد شمســی و رسشــار از انتقــاد بــه رفتــار و اعــال حــزب خلــق افغانســتان و شــیوۀ حکومــت و
سیاســت آن و «شــهادت نامــه /اظهارنامــه ای بــر ضــد دگمهــا و عقایــد اتخــاذ شــده از ســوی رژیــم خلقــی و
کوششــی در جهــت بازخوانــی و بازبینــی انتقــادی نســبت بــه همدســتی رئالیســم سوسیالیســتی در حفــظ و
تبلیــغ ســاختار قــدرت پوســیده و ظاملانــۀ آن رژیم»(احمــدی،2008،ص )97اســت.

 4-3-6نتیجهگیری
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 میدانســتند و فکــر میکردنــد 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 اعــال سیاســی حــزب خلــق
افغانســتان اســت.

 4-4هزارخانة خواب و اختناق (عتیق رحیمی)1381،
 4-4-1معرفی رمان
کتــاب هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق ،دومیــن رمــان فارســی عتیــق رحیمــی اســت .ایــن رمــان  144صفحـهای
بــا شــارگان هـزار نســخه در قطــع رقعــی توســط انتشــارات خــاوران در پاریــس در ســال  1381منترششــده و در
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ســال  1389در کابــل توســط انتشــارات تــاک ،تجدیــد چــاپ شدهاســت(رحیمی .)1389 ،رمــان هزارخانــۀ خــواب و
اختنــاق تــا چنــدی پیــش ،در زیــر ســیطرۀ شــهرت اولین رمــان فارســی رحیمــی ،خاکســر و خاک(رحیمــی )1379،و
فیلمــی کــه بــا اقتبــاس از آن ساختهشــد ،قـرار داشــت؛ امــا هامنطــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشارهشــد ،در ســال
 1388در اولیــن دور جایــزۀ ادبــی نــوروز ،جایــزۀ مشــرک 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
روایــت و بــه کارگیــری ماهرانــۀ تکگویــی درونــی ،ایجــاز و انســجام ســاختار روایــی ،بازتــاب هرنمندانــۀ رنــج
انســان افغانســتانی در گریــز از اختنــاق حاکــم بــر کشــور در ایــن ســه دهــه و زبــان محکــم و درخــور ایــن
مضمــون ،شایســتۀ دریافــت جایــزۀ بهرتیــن رمــان دهــۀ افغانســتان دانســت(مجلة روایــت .)1389،از آنجــا کــه
نــزد منتقــدان افغانســتانی ،دهــۀ هشــتاد ،بــه دهــۀ رمــان افغانســتان شــهرت یافتهاســت؛ رمــان هزارخانــۀ خــواب
و اختنــاق را میتــوان یکــی از بهرتیــن رمانهــای تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان تلقیکــرد .ایــن رمــان ،بــه
برخــی زبانهــای دنیــا از جملــه انگلیســی و آملانــی ترجمــه شدهاســت(آبادی.)1381 ،
ســاختار و زبــان رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق از پرداختــی هرنمندانــه برخــوردار اســت و برخــی از
ویژگیهــای متــون عرفانــی را در خــود دارد .پژوهشگرانــی کــه در زمینــة ویژگیهــای هــری متــون عرفانــی
تحقیــق کردهانــد ،برخــی از ویژگیهــای ایــن متــون را چنیــن برشــمردهاند :رمزوارگــی و منادپردازی(نیکوبخــت
و قاســمزاده،1387،ص ،)186آیرونــی (غالمحســینزاده و دیگــران ،1388،ص97و ،)98فــراروی از واقعیــت یــا
سوررئالیســم (مشــتاقمهر و دیگ ـران ،1389 ،ص 83و  ،)90ف ـراروی از زبــان عــادی بــه وســیلۀ هنجارگریــزی و
برجستهســازی زبــان ،ایجــاز ،ابهــام و . ...بــا نگاهــی بــه مــن رمــان هزارخانــه ...نیــز چنیــن ویژگیهایــی را در آن
میبینیــم کــه برخــی از مصداقهــای آن در بخشهــای بعــدی ایــن نوشــته ،خواهــد آمــد .امــا ایــن ویژگیهــا
کــه گویــا تحــت تأثیــر آشــنایی نویســنده بــا متــون عرفانــی بخصــوص مقــاالت شــمس(آبادی ،پیشــین) ،پدیــدآمدهاســتُ -م ِخـ ّـل دریافــت محتــوای اندیشــگی داســتان منیشــود و مکتــب غالــب در رمــان ،واقعگرایــی اســت.
ایــن روش یــا مکتــب ترکیبــی ،در داستاننویســی فارســی مســبوق بــه ســابقه اســت[« :سیمین]دانشــور ،رمــان
فارســی را در کشــاکش و چالــش ســنت و تجــدد و ابهامهــا و ب یرسانجامیهــای ناشــی از اســتمرار دیکتاتــوری،
بــه رسمنــزل مقصــود رســانید و موفــق شــد...عنارص ناســازگار سمبولیســم بــا رئالیســم را بــا هــم آشــتیدهد .از
ایــن جهــت هــم ،صاحــب مکتــب است...سووشــون ،نــه رئالیســم سوسیالیســتی اســت ،نــه رمانتیســم اســت ،نــه
کامــا سمبولیســم ،نــه پســت مــدرن و نــه تقلیــد مطلــق از ادبیــات گذشــته و بازســازی رصف آن؛ حتــی عنارصی از
مکاتــب جدیــد همچــون پستمدرنیســم را بــه نحــوی منســجم،در کنــار ســایر مکاتــب ادبــی جــای دادهاســت...
و در عیــن حــال از آموزههــای شــهودی عرفانــی و بنیادهــای فلســفه اســامی و ایرانــی نیــز برخــوردار اســت»
(قبــادی .)1383 ،میرصادقــی چنیــن رمانهایــی را «واقعگـرای منادیــن» خواندهاســت(میرصادقی ،1385،ص )443و
تحقیقــات جدیدتــر نشــان دادهاســت کــه تعبیــر میرصادقــی را میتــوان دربــارۀ بســیاری از رمانهــای رئالیســتی،
مدرنیســتی و حتــی پســتمدرن ماننــد بــوف کــور هدایــت ،شــازده احتجــاب گلشــیری ،سووشــون،جزیره
رسگردانــی و ســاربان رسگــردان دانشــور ،ســمفونی مــردگان معروفــی ،اهــل غــرق منیــرو روانــی پــور و ...نیــز
بــه کار برد(نوریخاتونبانــی ،1386،ص 85و .)86بنابرایــن رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق را بایــد رمانــی
از نــوع واقعگــرای منادیــن بــه حســاب آورد .رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق در زاویــه دیــد اول شــخص
رشکتکننــده (و در بخشهایــی ،راوی ناظــر) روایــت میشــود و متــام شــخصیتها از طریــق واســطۀ ذهــن
فرهــاد ،شــخصیت محــوری داســتان ،بــه خواننــده معرفــی میشــوند.

 4-4-2نویسنده
عتیــق رحیمــی در ســال  1340خورشــیدی در شــهر کابــل ،در خانــوادهای مرفــه از دولتمــردان عــر ظاهرشــاه
بــه دنیــا آمــد .عتیــق ،تحصیــات عمومــی خــود را در لیســه اســتقالل-که مدرس ـهای فرانســوی زبــان بــود -بــه
پایــان رســاند .وی در دانشــگاه کابــل در رشــتۀ زبــان و ادبیــات فرانســوی بــه تحصیــل ادام ـهداد امــا در ســال
 1363تحصیــل خــود را نیمـهکاره رهاکــرد و بــه فرانســه پناهندهشــد و تحصیــات خــود را در دانشــگاه ران (رن)
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در شــال فرانســه ادامــهداد و رسانجــام از دانشــگاه ســوربن در رشــتۀ ســینام دکـرا گرفــت و اکنــون در فرانســه
زندگــی میکنــد .وی از ســال  1381بــه بعــد ،عــاوه بــر فرانســه ،در افغانســتان نیــز بــه ســاخت فیلــم و رسیــال
تلویزیونــی پرداختــه و در هــردو کشــور حضــور داشتهاســت .شــایان ذکــر اســت کــه ب ـرادر عتیــق کــه عضــو
شــاخهای از حــزب خلــق افغانســتان بــود ،در جریــان تصفیههــای درونحزبــی ،در کابــل بــه قتــل رســید(کاملی
دهقــان .)1387 ،پــدر عتیــق ،عطاءاللــه رحیمــی نیــز -کــه در زمــان ســلطنت محمدظاهــر شــاه ،در مناطــق
مختلفــی فرمانــدار یــا اســتاندار بــود -پــس از ســقوط نظــام ســلطنتی در ســال  1352بــه مــدت سهســال زندانــی
گردیــد و ســپس بــه هنــد تبعیــد شــد(مهدیزاده کابلــی.)2010 ،
رحیمــی از نوجوانــی بــه نوشــن آغــاز کــرد .نوشــتههای دورۀ جوانــی وی در مجلههــای آواز ،درفــش
جوانــان و مجلــۀ ژونــدون منتــر میشــد .وی در ســال  1379رمــان خاکســر و خــاک را منترشکــرد کــه در ســال
 1381در ای ـران تجدیــد چــاپ شــد(رحیمی،تهران )1381،و بــا تحســین منتقــدان رو بــه رو شــد و جایــزۀ ادبــی
یلــدای ســال  1382را در ایـران ،در بخــش نویســندگان غیرایرانــی ،بــه دســت آورد .فیلــم ساختهشــده بــر اســاس
ایــن رمــان نیــز جایزههــای متعــددی کســب کــرد .رمانهــای بعــدی رحیمــی ،هزارخانــه خــواب و اختنــاق و
ســنگ صبــور نــام دارد کــه البتــه اثــر آخــری ،بــه زبــان فرانســوی نوشتهشدهاســت .19رحیمــی ،بعــد از رضــا
براهنــی ،دومیــن نویســندۀ فارس ـیزبان بــود کــه بــه جشــنوارۀ جهانــی نویســندگان در تورنتــوی کانــادا دعــوت
شــد(آبادی ،پیشــین) .همچنیــن رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق او در ســال  1388برنــدۀ جایــزۀ ادبــی نــوروز
افغانســتان شــد .رحیمــی درســال  1387بــه خاطــر نوشــن رمــان ســنگ صبــور جایــزة گنکــور فرانســه را بــه دســت
آورد(خربگ ـزاری فــارس.)1387،
وی ،در کودکــی ،بــا آثــار کالســیک نظــم و نــر فارســی و متــون فرهنــگ اســامی آشــنا شــد و ایــن آشــنایی،
ســبب شدهاســت کــه در آثــار او ،رئالیســم و سمبولیســم ،عرفــان اســامی ،اســطورههای کهــن ایرانــی و
دغدغههــای انســانی ،در ترکیبــی هامهنــگ حضــور داشتهباشــند :در رمــان خاکســر و خــاک ،افســانۀ رزم
رســتم و ســهراب و شــخصیتهایی شــبیه رســتم و ســهراب حضــور مؤثــر دارند(رحیمی،تهـران )1381،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.)1381 ،

 4-4-3خالصه رمان
مــرد جوانــی ،در حالــت کُــا ،کلمــۀ پــدر را میشــنود و ســپس یــک دشــنام :پدرلعنــت .جــوان دربــارۀ ایــن
کلــات فکــر میکنــد؛ امــا افــکارش بــه هــر ســو در ســیالن اســت .پدربزرگــش و دوســت او ،دامــا ســیدمصطفی،
را بــه یــاد مــیآورد و تــاش میکنــد شــهادتین را بگویــد .ســپس لحظــهای را بــه یــاد مــیآورد کــه در یــک جــوی
لجــن افتــاده و از دو رسبــاز کتــک خــورده و کلمــۀ پدرلعنــت را هامنجــا شنیدهاســت .کلامتــی از اطرافیــان خــود
میشــنود :پــدر ،مــادر و برادرجــان ،امــا فکــر میکنــد اجنــه او را تســخیر کردهانــد؛ گاهــی نیــز فکــر میکنــد مــادر
و یــا خواهــرش ،پروانــه ،در اطـراف او هســتند .افــکارش بــه چندلحظــه پیــش از افتــادن در جــوی آب مــیرود؛ شــبی
کــه رضبــه قنــداق کالشــینکوف افــر نشســته در جیــپ دولتــی ،حــال او را بــد کــرده و او در هــان حــال ،عکــس
رئیسجمهــور ،حفیظاللــه امیــن ،را کــه بــه آیینــه عقــب منــای جیــپ آوی ـزان بــوده ،دیدهاســت .یــادش میآیــد
کــه هــان افــر بــه او پدرلعنــت گفتهاســت .بالفاصلــه کلمــۀ برادرجــان را از زنــی کــه احتــال میدهــد خواهــرش
پروانــه باشــد ،میشــنود؛ از او و مــادرش کمــک میخواهــد .ذهنــش بــاز بــه لحظــات دســتگیری و فحاشــی افــر و
رسبــازان دولتــی مــیرود .کســی بــه صورتــش آب میپاشــد و او را برادرجــان میخوانــد؛ امــا او کــه هشــیاری اندکــی
یافتهاســت ،تــوان جــواب دادن نــدارد .تــاش میکنــد چشــمش را بازکنــد؛ چهــرۀ مبهــم کودکــی را میبینــد کــه او را
پــدر خطــاب میکنــد .کمکــم موقعیــت خــود را درک میکنــد و میفهمــد کــه شــب اســت و یــک کــودک و زنــی
ناشــناس در کنــارش هســتند و او درد دارد و زخمــی اســت امــا بیــن حالــت کــا و هوشــیاری در رفــت و آمــد اســت.
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نــام و مشــخصات خــود را کــه فرهــاد فرزنــد میــرداد متولــد  1337اســت بــه یــاد مــیآورد و ســپس بــه روزهــای
کودکــی و حرفهــای پدربــزرگ و دامــا ســیدمصطفی دربــارۀ اجنــه و دنیــای پــس از مــرگ میاندیشــد؛ بــه ایــن
نتیجــه میرســد کــه مردهاســت .بــار دیگــر ذهنــش بــه وســط صحنــۀ دســتگیری و بازجویــی خــودش در خیابــان و
توســط یــک افــر در کنــار جیــپ مـیرود .شــدت درد و کوفتگــی ،تصــور مــرگ و حضــور در قــر را در او تقویــت
میکنــد و زن و کودکــی را کــه در کنــار خــود حــس میکنــد ،فرشــته و یــا ارواحــی از دنیــای مــردگان میپنــدارد
و دربــارۀ توبــه و مراســم تلقیــن و تدفیــن مــرده فکــر میکنــد .در هــان حــال بــه یــاد مــیآورد کــه اواخــر شــب،
در ســاعات منــع آمــد و شــد شــبانه ،در خیابــان بــوده و اســم شــب نداشــته و بــه همیــن دلیــل ،دســتگیر و شــکنجه
شدهاســت .در لحظاتــی کــه از کــا خــارج میشــود بــا وضــوح بیشــری چهــرۀ زن و کودکــی را کــه از او مراقبــت
میکننــد ،میبینــد ،هشــیارتر میشــود و یقیــن میکنــد کــه زنــده اســت؛ امــا وقتــی جســم ســومی را میبینــد کــه
شــکلی مبهــم امــا شــبیه آدمــی دارد ،بــاز در زنــده بــودن خــود شــک میکنــد و بــه میــان کابوسهــا فــرو مــیرود.
امــا همچنــان صــدای کــودک و زن ناشــناس را میشــنود کــه ســعی دارنــد بــه او آب بنوشــانند .کــودک هنــوز او را
پــدر میخوانــد و زن ناشــناس را مــادر خطــاب میکنــد و زن ،کــودک را یحیــی گفتــه صــدا میزنــد .رفتهرفتــه
هشــیارتر میشــود .نــام و مشــخصات مــادرش حمی ـرا و خواهــرش پروانــه و ب ـرادرش فریــد و پــدرش را -کــه بعــد
از کودتــای 7ثــور (اردیبهشــت) ،آنهــا را رهــا کــرده و بــا زن دومــش بــه پاکســتان رفتهاســت  -بــه یــاد مــیآورد.
همچنیــن میدانــد کــه در شــب  24میــزان /مهرمــاه  1358قــرار دارنــد و قــدرت در دســت حفیظاللــه امیــن
اســت .در بیــن خــواب و بیــداری ،بــه زمــان آخریــن مالقــات خــود بــا عنایــت ،دوســت و همکالســیاش در دانشــگاه
کابــل ،میاندیشــد و اینکــه چ ـرا مقــررات منــع آمــد و شــد شــبانه را فرامــوش کردهاســت .فرهــاد بــا صــدای زن
بیــدار میشــود .زن ،او را بــه داخــل اتــاق فرامیخوانــد؛ زی ـرا از بیــرون خانــه ،صــدای رسبــازان و حرکــت جیــپ
نظامــی بــه گــوش میرســد .فرهــاد اکنــون میتوانــد بایســتد و راه بــرود .اندکــی بعــد ،زن صاحــب خانــه او را از
اتــاق بیــرون میبــرد و بــه درون نقبــی کــه در زیرزمیــن خانــه ایجــاد شدهاســت ،هدایــت میکنــد .شــبحی کــه او
قبــا دیــده بــود نیــز آنجاســت؛ مــردی جــوان کــه ترسیدهاســت و مثــل کــودکان نالــه میکنــد و فرهــاد منیدانــد
کــه ایــن جــوان ،شــوهر زن اســت یــا بیگانـهای مثــل خــودش .رسوصــدای رفــت و آمــد رسبــازان کــه میخوابــد ،بــا
شــنیدن کلمــۀ برادرجــان از زبــان زن ناشــناس ،از مخفــیگاه خــارج میشــود .فرهــاد در تــاش ب ـرای پیبــردن بــه
موقعیــت خــود و هویــت زن و کــودک و آن جــوان شــبح ماننــد ،کــم کــم بــه زن عالقــه پیــدا میکنــد .زن ب ـرای
فرهــاد ،توضیــح میدهــد کــه او را از رس دلســوزی بــه خانــه خــود آورده و پنــاه دادهاســت و قصــد خاصــی نــدارد.
نــام زن ،مهنــاز اســت و شــوهرش اعــدام شدهاســت در حالــی کــه یحیــی ،پــرش ،فکــر میکنــد پــدرش بــه شــهری
بــه نــام پلچرخی(زنــدان مخــوف کابــل) ســفر کردهاســت و زمانــی برخواهدگشــت .آن جــوان شــبح ماننــد نیــز بـرادر
کوچکــر زن اســت و محــب نــام دارد .محــب طــی ســه هفتــهای کــه در زنــدان بــوده ،دچــار بیــاری عصبــی شــده
و موهایــش ســفید شدهاســت .فرهــاد بــه عنایــت فکــر میکنــد و دلیــل ف ـرار او؛ کــه دســتکاری و تحریــف یــک
شــعار معــروف حــزب خلــق بودهاســت .صبــح روز بعــد ،مهنــاز از بیــرون خانــه خــر مــیآورد 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
میکنــد .مهنــاز نشــانی خانــۀ فرهــاد را میگیــرد و مـیرود تــا وضــع فرهــاد را بــه مــادرش بگویــد .فرهــاد دوبــاره
بــه خاطـرات خــود بــاز میگــردد و بــه بـرادر عنایــت فکــر میکنــد؛ همــو کــه زندانــی شــد و در زنــدان خودکشــی
کــرد .مــادر فرهــاد یــک قالــی بــا خــود مــیآورد و بــه فرهــاد میگویــد کــه ایــن قالــی دســتمزد قاچاقــری اســت کــه
عــر خواهدآمــد و او را در قالــی پیچانــده بــه ســوی پاکســتان خواهدبــرد .فرهــاد میــان عشــق بــه مهنــاز و گریــز از
اختنــاق کابــل ،مــردّد اســت؛ امــا عاقبــت ،پیچیــده در قالــی ،بــر دوش قاچاقــر ،خانــۀ مهنــاز را تــرک میکنــد .فرهــاد
در مســیر خــروج از کابــل ،هشــتضلعیها و چهارضلعیهــای قالــی پیچیــده شــده بــه دور خــود را هزارخانــهای
رسخ و ســیاه تصــور میکنــد ،کــه او در آن گرفتــار شــده و راه خــروج را منییابــد .قاچاقــر ،شــب را در قریــهای
توقــف میکنــد و بــه فرهاد-کــه ق ـرار اســت در مســجد قریــه بخوابد-توصیــه میکنــد کــه بــا ســاکنین مســجد
حــرف نزنــد و از دانشــگاهی بودنــش نیــز چیــزی نگویــد .افـراد مســلح حــارض در مســجد کــه از مجاهدیــن مخالــف
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دولــت هســتند ،بــه او مشــکوک میشــوند و فرمانــده گــروه ،دســتور منــع خــروج او از قریــه را صــادر میکنــد.
فرهــاد در مســجد ،درویشــی را میبینــد کــه دیگ ـران منیبیننــد .بــا درویــش ســخن میگویــد و از او راهنامیــی
میخواهــد .رسانجــام ،فرهــاد بــا اســتفاده از خوابآلودگــی شــبانه و نشــئگی مــردان مســلح ،هــان شــب از قریــه
میگریــزد؛ ولــی بســیار زود ،گرفتــار رسبــازان دولتــی میشــود.

 4-4-4تحلیل منادین رمان هزارخانۀ...
رمــان بــه ایــن دلیــل کــه ظرفیتهــای سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،روانشــناختی و زبانــی وســیعی دارد،
هــم ظرفیــت منادپــردازی اجتامعــی سیاســی فرهنگــی را دارد و هــم منادپــردازی فــردی و بالغــی و هرنی(نــوری
خاتونبانــی ،1386 ،ص .)72بــا توجــه بــه نقــش منــاد در گســرش 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 دادهشــود تــا در درک معنــای کلــی اثــر و نقــد و بررســی رمــان ،بــه بیراهــه نرویــم .برخــی از دالیــل مــا
بـرای منادیــن خوانــدن ایــن رمــان چنیــن اســت -1 :وجــود ابهــام در مــن رمــان-2 .ســخنان و رفتارهــای عجیــب
و غریــب و گاه نامعقــول شــخصیتهای داســتان؛ بخصــوص فرهــاد و محــب .5 .تکــرار اشــیا ،عنــارص ،اســمها،
وصفهــا و رفتارهــای خــاص و تأکیــد بــر آنهــا مثــل اختنــاق ،هزارخانــه ،جــن ،دامــا ســیدمصطفی ،کــودک،
پــدر ،شــب ،خــواب و کابــوس و -6 . ...وجــود ســاختارهای مبهــم و متضمــن ابعــاد و الیههــای متعــدد معنایــی
مثــل شــخصیت درویشــی کــه کســی بــه جــز فرهــاد او را منیبینــد یــا ظاهــر و رفتــار محــب و یحیــی -7 .وجــود
زبانپریشــی ،فضاهــای توهمــی و ســخنان هذیانــی کــه در کابوسهــا گفتــه میشــود؛ ماننــد رؤیاهــای فرهــاد
در هنــگام کــا و تکگویــی درونــی او و یــا ســخنان درویــش.
شــیوۀ منادپــردازی در داســتانهای 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،
مفاهیــم ،زمانهــا و مکانهــای اســاطیری و تاریخــی ،ابهامســازی و در هــم آمیخــن واقعیــت و غیرواقعیــت،
هنجارشــکنی در لحــن و زبــان در کنــار عوامــل محتوایــی و نیــز اســتفاده از عنــر تکـرار« :نویســندگان تقریبــا
در همــۀ ابعــاد و عنــارص داســتان امــکان منادپــردازی داشــتهاند ...منادپــردازی در خلــق و پــرورش شــخصیتها
و اســتفاده از شــخصیتهای منادیــن ،تصاویــر منادیــن ،اشــیا و عنــارص منادیــن ،کنشهــای منادیــن ،زبــان و بیــان
منادیــن ،فضاســازی و صحنهپــردازی منادیــن ،زمــان و مــکان منادیــن اشــارهکرد»(نوری خاتونبانــی ،1386 ،ص82
و .)83پیگیــری جســتجوهای فــوق در مــن رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق ،نتایجــی از ایــن دســت داشــت:
 4-4-4-1شخصیتهای منادین
مهمتریــن شــخصیت منادیــن رمــان ،فرهــاد اســت .فرهــاد بــه قرینــۀ نــام و عشــق ب یرسانجامــش ،منــاد
فرهــاد اســطورهای اســت کــه بنــا بــه روایــت نظامــی در منظومــۀ خــرو و شــیرین ،قربانــی بیگنــاه عشــق
شــیرین و خــرو شــد .اشــاره بــه وجــود کتابهــای هفــت پیکــر و خــرو و شــیرین نظامــی در خانــۀ
مهناز(رحیمــی،1381،ص  ،)76قرین ـهای دیگــر بــر صحــت ایــن ادعــا اســت .از ســوی دیگــر ،فرهــاد بــه قرینــۀ
رسنوشــت و کــردارش ،بــه نوعــی منــاد حــرت یوســف(ع) -کــه بــی هیــچ گناهــی ،قربانــی حســد بـرادران خــود
شــد و چــاه و زنــدان و دوری پــدر را تحمــل کــرد -نیــز هســت .نویســنده ،در بخشــی از رمــان ،فرازهایــی از ســورۀ
یوســف(ع) را عین ـاً ترجمــه کرده(هــان ،ص )137-133و در چنــد ف ـراز از داســتان ،تلویح ـاً بــر همرسنوشــتی
فرهــاد و یوســف تأکیــد کردهاســت«:خودم را کنــار کاریــز میرســانم .صــدای آب ،آواز گلههــای یعقــوب را از
ذهنــم میشــوید .آســان ابــری اســت .ســتارهها و مــاه در پــای یوســف افتادهاند(»...هــان ،ص.)134
دیگــر شــخصیت منادیــن رمــان ،درویشــی اســت کــه عیــن ســخنان شــمس را تک ـرار میکنــد« :تــا آن چنــان
نشــدهای کــه خــواب تــو عیــن بیــداری اســت ،مخســب! مــرد درویــش اســت کــه آمــده و ایســتاده بــاالی رس
من»(هــان )138 ،یــا شــبیه آن را میگویــد«:آواز مــرد درویــش تنهــا بــه گــوش مــن میرســد :آنچــه در خــود
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میبینــی در محمــد(ص) چــرا منیبینــی؟ هرکســی پــردهدار خــود اســت(»...هامن )136 ،و هیچکــس غیــر از
فرهــاد ،او را منیبینــد .درویــش ،هنــگام خــواب ،رس بــر خشــت مینهــد و موهــای ســپید و بلنــدی صورتــش را
پنهــان کردهاســت(هامن،ص .)130بــا ایــن قرینههــا میتــوان گفــت کــه درویــش ،منــاد شــمس تربیــزی و بــه
عبــارت بهــر ،منــاد نوعــی اســام عرفانــی و فردگراســت.
دیگــر شــخصیت منادیــن مهــم در ایــن رمــان ،جــن اســت«:جنها آمــده و نشســتهاند روی ســینهام .پدرکالنــم
میگفــت کــه دامــا ســیدمصطفی ...گفتهبــود در اتاقــی کــه قــرآن نباشــد ،جنهــا خانــه میکنند»(هــان،
ص .)15جنهــا در کابــوس فرهــاد ،او را آزار میدهنــد و چشــمها و دهــان او را میبندنــد .آنهــا موجوداتــی
شــیطانی و دشــمن قــرآن و نامهــای 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 میکننــد و از ســوی دیگــر،
فرهــاد در بخشــی از داســتان ،مــدام میــان واقعیــت و کابــوس در رفــت و آمــد اســت و زندگــی در افغانســتان
را بــا کابــوس و مــرگ ،برابــر میبیند(هــان ،ص 24و 27و  ،)45میتــوان گفــت کــه جنهــا در ایــن رمــان،
منــاد نظامیــان کمونیســت هســتند؛ هامنطــور کــه زندگــی تحــت ســلطۀ کمونیســتها ،کابــوس اســت و بــه
هــان ســان کــه آدمهــای تحــت ســلطه ،بــه اشــباح تبدیــل شــدهاند .یــک قرینــۀ مهمتــر در تأییــد ایــن تأویــل،
شــیوۀ روایــت رمــان اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه قطعــات کابــوس فرهــاد بــه مــوازات زندگــی واقعــی او روایــت
میشــوند و چنیــن تداعــی میکننــد کــه جنهــای کابوسهــای فرهــاد ،هــان نظامیانــی هســتند کــه در
واقعیــت ،فرهــاد را اذیــت میکننــد و بالعکــس« :در بســر ،اندیشــهها شــیطانی میشــوند ...مــن بــه چیــزی
منیاندیشــم .کلمـهام را میخوانــم ...تــا روحــم هرچــه زودتــر برگــردد ...زیــر لگدهــای دو چکمهپــوش در جــوی
پــر از لجــن افتــادهام ،دشــنامم دادهاند»(هــان ،ص 12و )13یــا ایــن بخــش از رمــان «:امشــب هــان جنهــا
آمدهانــد تــا روی ســینۀ مــن ادرارکننــد ...جنهــا آوازم را از گلویــم دزدیدهانــد ...منصــبدار غضبآلــود بــه
مــن نــگاه کــرده و فریــاد زدهاســت :قومانــدان ...ات را خواهد(»...هــان ،ص 16و .)17
حمیـرا ،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
چشـماندازی دیگــر ،منــاد وطــن یــا کشــور افغانســتان نیــز هســتند .هــردو زن ،شــوهر خــود را از دســت دادهانــد
و مــورد طمــع مــردان دیگــری هســتند؛ درســت مثــل افغانســتان .بخصــوص شــخصیت حمیرا-کــه خواســتگار
دوم او یــک ژن ـرال کمونیســت اســت -بــه شــدت رمــزی ترســیم شدهاســت .حمی ـرا کــه «از روز تولــد چهــرۀ
وحش ـتزده داشــت»(هامن،ص )67و خنــده و گریــه و متــام زندگ ـیاش در میــان قوسهــا بوده(هامنجــا) ،بــه
محــض اینکــه بــر تــرس چیــره میشــود و قوسها-کــه هنــگام خنــده و گریــه بــر چهــرهاش منــودار میشــدند-
از دو طــرف دهانــش ناپدیــد میشــوند ،از چشــم شــوهر میافتــد و شــوهرش ،او را رهــا میکنــد .رسنوشــت
حمی ـرا ،بــا توجــه بــه ایــن قرینههــا منــاد رسنوشــت افغانســتان(وطن) نیــز هســت.
محــب ،بــرادر مهناز-کــه موهایــش ســپید شــده و ماننــد یــک نــوزاد نیــاز بــه مراقبــت دارد -نیــز منــاد
جامعــۀ تحــت ســتم افغانســتان اســت؛ جامعـهای دیریــن و کهنســال کــه نشــانههای هدایــت و رســتگاری در او
هســت( مــوی ســپید) امــا تحــت فشــار نظــام ســتمگر حاکــم ،تفکــر و زبــان خــود را از دســت دادهاســت و فقــط
نالههایــی رقتانگیــز از دل بــر میکشــد(هامن ،ص .)105فرهــاد در ابتــدای رمــان ،محــب ،یحیــی و مهنــاز را
اشــباحی میبینــد کــه بــه گــور او داخــل شــدهاند و ایــن قرینــه هــم منادیــن بــودن شــخصیت محــب را تأییــد
میکنــد«:زن در ســیاهی دهلیــز ناپدیــد میگــردد .کــودک بــا بالشــت بزرگــی از ســیاهی دهلیــز میآیــد...
جســمی میبینــم کــه آهســته و آرام بــا گامهــای شــمرده بــه طــرف دهلیــز حرکــت میکنــد .دس ـتهایش را
ماننــد دو قــوس از تنــش دور ساختهاســت ...چش ـمهایم را میبنــدم .دیگــر منیخواهــم در مــورد ایــن اشــباح
و رؤیاهــا بیندیشــم(».هامن ،ص.)42
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دامــا ســیدمصطفی دیگــر شــخصیت رمــزی و منادیــن ایــن رمــان اســت؛ هــم بــه قرینــۀ نامــش و هــم بــه
قرینــۀ صفاتــی کــه بــه او نســبت داده میشــود :او پیشــوای روحانــی پــدرکالن فرهــاد اســت و اسامءالحســنی را
میدانــد و پــدرکالن همهچیــز را از او آموختهاســت(هامن ،ص12و )14و اینکــه هیچکــس جــز پــدرکالن فرهــاد،
دامــا ســیدمصطفی را ندیدهاســت(هامن ،ص )45و از ســوی دیگر«:دامــا ســیدمصطفی میتوانســت جنهــا
را ببینــد .دامــا قصیــده پختــه کردهبــود .جنهــا را بــه غالمــی گرفتهبود»(هــان ،ص .)16بــا توجــه بــه اکــر
قرینههــا دامــا ســیدمصطفی منــاد رشیعــت (در مقابــل طریقــت) و بــه عبارتــی منــاد بخشــی از دیــن و فرهنــگ
اســامی اســت کــه نویســنده ،آن را خــوش من ـیدارد و بنابرایــن در بخشهایــی از رمــان ،چهــرهای منفــی بــه او
دادهاســت«:این جنهــا شــاید هــان جنهــای حلقــه بــه گــوش دامــا ســیدمصطفی باشــند»(هامن ،ص.)16
یــک شــخصیت فرعــی منادیــن دیگــر ،معلــم رشابفــروش اســت؛ هــان کــه موهــای دراز او روی شــانهاش
ریختهاســت(هامن ،ص .)47در الیــه ظاهــری رمــان ،ایــن شــخص ،رشابفروشــی معمولــی اســت کــه فرهــاد و
دوســتش ،مشــریان او هســتند .امــا قرینههایــی -از جملــه غلبــۀ اندیشــۀ عرفانــی -در رمــان هســت کــه نشــان
میدهــد کــه معلــم ،در الیــۀ معنایــی عمیقتــر ،منــاد رهــر آگاه و بیدارکننــده نیــز هســت و رشابــی کــه او
میفروشــد ،رشاب معمولــی نیســت .نــام یــا نــام مســتعار ایــن شــخص ،معلم(تعلیمدهنــده) اســت ،ظاهــر او
بــه اهــل عرفــان میمانــد ،بــا شــعر عرفانــی آشناســت و گاهــی ســخنان شــمس تربیــزی را بســیار بجــا بــه کار
میبرد(هــان ،ص .)48از طــرف دیگــر ،رشابنوشــی فرهــاد در دکان معلــم یــا رس قــر ســیدجاملالدین ،بیدارگــر
و مصلــح مشــهور مســلامن(هامن ،ص )92نیــز قرینههــای دیگــری مبنــی بــر رمــزی بــودن معلــم و رشاب او اســت:
فرهــاد و عنایــت در اثــر رفــت و آمــد بــا معلــم آگاهــی کســب میکننــد و بنابرایــن دیگــر قوانیــن و مقــررات
نادرســت حاکــم را برمنیتابنــد و گــره داســتان نیــز از همینجــا افکنــده میشــود.
 4-4-4-2نامهای منادین
نــام رمــان ،منادیــن اســت .هزارخانــه یــا هزارتــو جایــی خیالــی اســت کــه انســان از داالنــی بــه داالنــی یــا از
خانـهای بــه خانــۀ دیگــر میرســد امــا راهــش را منییابــد و همچنــان رسگــردان اســت .عتیــق رحیمــی ،خــود در
ایــن بــاره میگوید«:هزارتــو یــا هزارخانــه کــه مــن از نارصخــرو بلخــی گرفتــم[ ،نشــان میدهــد کــه] مــا از
یــک اختنــاق بــه اختنــاق دیگــر گــم شــدهایم و انــگار در یــک هزارخانــه هســتیم»(آبادی .)1381،در مــن رمــان
نیــز بــه هامننــدی نقشــۀ رسخ و ســیاه قالــی افغانســتانی بــا رسنوشــت فرهــاد اشــاره شدهاســت(رحیمی،1381،
ص120و .)121او از اختنــاق کمونیســم میگریــزد امــا بــه رهایــی منیرســد و گرفتــار اختنــاق طالبانــی میشــود.
 4-4-4-3رنگهای منادین
دو رنــگ رسخ و ســیاه و اشــیا و زمانهــا و عنــارص متناظــر بــا ایــن رنگهــا -ماننــد شــب و خــون -کــه بارهــا
در مــن رمــان بــه کار رفتهانــد ،منادیــن هســتند«:روی شــب مـیدوم  ...خــط ســیرم را درختهــای ســوخته امــا پــر
از میوههــای رسخ خشــکیدۀ دو کنــار جــاده تعییــن میکنند»(هــان ،ص .)50در بخــش دیگــری از رمــان ،بـرادر
عنایــت ،پرچمهــای آغشــته بــه خــون گوســفند را بــه جــای پرچمهــای رسخرنــگ میفروشــد و چــون پرچمهــا
بــه رنــگ ســیاه درمیآینــد ،دســتگیر و زندانــی میشــود (هــان ،ص .)92همچنیــن بارهــا بــه ترکیــب رنگهــای
رسخ و ســیاه در قالــی افغانــی اشــاره میشــود(هامن ،ص 76و 105و .)120رنــگ رسخ ،منــاد نظــام کمونیســتی
و رنــگ ســیاه ،منــاد مســلامنمنایان افراطی(حکومــت طالبــان) اســت .البتــه منــاد رنــگ رسخ ،آفریــدة رحیمــی
نیســت و در ادبیــات و هــر مارکسیســتی جهــان و ازجملــه در افغانســتان ،از ســالها قبــل بــه کار میرفتهاســت
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
و اختنــاق جامعــۀ افغانســتان را بــه نقشــۀ قالــی افغانســتانی تشــبیه کردهاســت«:برای مــن از لحــاظ کاربــرد
ســمبلیک رنگهــا ،دوران اختنــاق ایدئولوژیکــی ،یــک دوران رسخ بودهاســت و دوران [دیگــر] رنــگ ســیاه
داشــت .مــن همیشــه در قالــی افغانــی یــک خشــونتی میدیــدم :هشــتضلعیها ،چهارضلعیهــا و رسخــی
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و ســیاهی .فکــر میکــردم کــه چـرا در یــک اثــر تزئینــی مــا ایــن همــه خشــونت وجــود دارد(»...آبــادی.)1381 ،
 4-4-4-4زمان و مکان منادین
بیشــر وقایــع رمــان در ســیاهی شــب رخ میدهــد و شــب نقــش منادیــن دارد«:اتاقــم تاریــک اســت یــا
چشـمهایم بســتهاند؟ شــاید هــردو .شــب اســت و مــن خوابــم .پــس چـرا میاندیشــم؟» (رحیمــی ،1381،ص.)9
نکتــۀ مهــم ،توصیــف کــردن اوقــات بــا رنــگ ســیاه یــا رسخ اســت؛ چنانکــه مثــا آخــر روز ،رسخرنگ اســت(هامن،
ص )127و اول صبــح نیــز رسخ(هــان ،ص )144و شــب و ســیاهی نیــز متناظرنــد« :بــه زمیــن میافتــم ...در برابــر
چکمههــای رسبــاز ،پــردۀ ســیاهی روی چش ـمهایم میافتــد .شــب شــد؟ چــه زود!» (هــان ،ص.)144
همچنیــن گــور ،یکــی از مکانهــای منادیــن اســت کــه در ایــن رمــان بســیار تکـرار شــده و منــاد افغانســتان
تحــت ســلطۀ کمونیســم اســت بــه ایــن قرینــه کــه فرهــاد ،در حالــی کــه زنــده و در خانــۀ مهنــاز در خــواب
اســت ،مــدام محیــط اطـراف خــود را گــور و گورســتان میخواند«:مــن مــردهام و بــه خــاک هــم ســپرده شــدهام.
در گورســتان خانوادگــی مــا هســتم ...دامــا ســیدمصطفی بــه پدربزرگــم میگفــت همیــن کــه مــرده در گــور
گذاشــته شــد ،نخســت همســایگان گورســتانش را میبیند»(هــان ،ص )28و اینکــه رنــگ منادیــن ســیاه در
گــور هــم حضــور دارد« :گــور ســیاهرت از شــب اســت»(هامن ،ص .)29شــکل روایــت و تداعــی بیترتیــب و
مــوازی زمــان و مــکان نیــز بــه تأویــل فــوق کمــک میکند«:شــدت نــور چشــمهایم را بســته ،امــا صــدای
هیبتنــاک منصبــدار دوبــاره بازشــان کردهاســت :نامــت چیســت؟ ...مــن مــردهام .پیــش از افتــادن زیــر لگدهــای
چکمهپوشهــا مــردهام .گــور ،قربغههایــم را شکستاندهاســت»(هامن ،ص 31و )32و چنــد صفحــه بعــد ،راوی
میگوید«:نــه .نــه در رؤیــا هســتم ،نــه در کابــوس و نــه در بــرزخ .بیــدارم و زنده»(هــان ،ص.)41
 4-4-4-5گفتگو و تکگویی منادین
نــام و درومنایــۀ رمــان ،در پیونــد بــا ســخنان شــمس تربیــزی انتخــاب شدهاســت؛ زی ـرا در بخشــی از رمــان
میخوانیــم..« :صفحــهای را پالیــدم کــه جــوان چیــزی نوشتهاســت .در مــن کتــاب ،گفتــار شــمس را نشــانی
کــرده« :مــا را اهلیــت گفــت نیســت ،کاشــکی اهلیــت شــنودن بــودی .متــام گفــن میبایــد و متــام شــنودن .امــا
بــر گوشهــا مهــر اســت ،بــر دلهــا مهــر اســت ،بــر زبانهــا مهــر اســت»...و در حاشــیۀ صفحــه بــا قلــم پنســلش
افــزوده =:اختناق(»...هــان ،ص .)84همچنیــن رمــان ،بــا ف ـرازی از مقــاالت شــمس رشوع میشــود« :تــا چنــان
نشــدهای کــه خــواب تــو عیــن بیــداری اســت ،مخســب»(هامن ،ص )5و ایــن گفتــۀ شــمس را بــار دیگــر ،در مــن
رمــان ،از زبــان درویــش میشــنویم(هامن ،ص.)138
 4-4-4-6رفتارهای منادین
کابوسهــای فرهــاد ،رشابنوشــی فرهــاد در دکان معلــم و در دانشــگاه نزدیــک قــر ســیدجاملالدین ،عشــق
او بــه مهنــاز ،تحریــف شــعار توســط عنایــت ،خونآلــود کــردن پرچمهــا بــه دســت ب ـرادر عنایــت ،گریخــن
فرهــاد از افغانســتان ،تصمیــم او بــه بازگشــت و گرفتــاری مجــدد او ،همــه منادیــن هســتند.
 4-4-4-7اشیا و عنارص منادین
یکــی از مهمتریــن عنــارص منادیــن در ایــن رمــان ،خــواب و رؤیاســت .از هــان ابتــدای کتــاب ،نویســنده ،بــا
کمکگرفــن از مقــاالت شــمس ،تأکیــد میکنــد کــه خــواب در ایــن رمــان ،عنــری منادیــن اســت؛ منــاد موقعیتــی
از زندگــی واقعــی« :تــا چنــان نشــدهای کــه خــواب تــو عیــن بیــداری اســت ،مخســب!» (هــان ،ص.)5
شــخصیت محــوری رمــان ،فرهــاد ،بارهــا در کابوسبــودن زندگــی واقعــی یــا واقعیبــودن کابوسهــای خــود
تردیــد میکنــد 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 چ ـرا میاندیشــم؟ نــه ،بیــدارم امــا بــا چش ـمهای بســته(».هامن ،ص)9
و یــا « :مگــر ایــن حرفهایــی نیســت کــه چندلحظــه پیــش در کابــوس بــا خــود میگفتــم؟ اینکــه هرآنچــه کــه
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خــواب دیــدهام تکــرار میکنــم ...متــام کابوســم را واقعیــت میپندارم»(هــان ،ص )45و یــک قرینــه رصیــح
تــر«:آن رشــتههای مــو کــه رویــم را مینواختنــد ،آن کــودک کــه مـرا پــدر خطــاب میکــرد ،تــا چــه حــد واقعــی
و عینــی بودنــد؟ مگــر ایــن هــم از ویژگیهــای رؤیــا نیســت کــه در خــواب همهچیــز واقعیتــر از واقعیــت
جلــوه میکننــد؟»( هــان ،ص.)39
همچنیــن مهمتریــن شــیء منادیــن در ایــن رمــان ،قالــی افغانــی اســت کــه اختنــاق و خشــونت جامعــۀ
افغانســتان را تداعــی میکنــد؛ زیــرا رنگهــای منادیــن رسخ و ســیاه در آن غالــب اســت و هشــتضلعیهای
نقشــۀ آن بــه هزارخانــه میمانــد و بارهــا بــر ایــن ویژگــی تأکیــد میشــود؛ بخصــوص در ایــن فراز«:پــدرم
بــاالی رسم ایستادهاســت ...منیگــذارد کــه پاهایــم از خطهــای ســیاه بــه زمینــۀ رسخ قالیــن بلغــزد .م ـیدوم.
میچرخــم .انــگار در هزارخانـهای گیــر مانــدهام .نقشهــای ســیاه نــه آغــاز دارنــد ،نــه انجــام ...هشـتضلعیها
و چهارضلعیهــا ...رسم در هزارخانــۀ رسخ و ســیاه قالیــن میچرخد»(هــان ،ص 120و  .)121همچنیــن ،فرهــاد،
پیچیــده شــده در قالــی بــه ســوی مــرز بــرده میشــود و همیــن قالــی دســتمزد راه بلــد اوســت(هامن ،ص.)118

 4-4-5ارتباط جامعه افغانستان و رمان هزارخانه خواب و اختناق
رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق ،داســتان رنــج و رسگردانــی و پریشــانی مردمانــی اســت کــه تحــت ســتم
نظامــی نامعقــول و خشــن قــرار دارنــد .نظامیــان ،در جامعــۀ توصیــف شــده در رمــان ،تنهــا حلقــۀ ارتبــاط
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 تفنـگ ،ابـزار اصلــی تعامــل حکومــت و مــردم باشــد .در
رسارس کتــاب ،شــاهد اعاملــی چــون دشــنامهای رکیــک ،تحکــم شــدید ،کتـکزدن ،قـرار دادن چکمههــا 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 منیشــود(هامن ،ص8و13و17و25و.)26
مــردم نیــز مرشوعیــت نیروهــای حاکــم بــر جامعــه را نپذیرفتهانــد و بــه هــر وســیلهای ،ایــن نپذیرفــن
را ابــراز میکننــد؛ یکــی ،شــعار رســمی حــزب حاکــم را بــه شــکلی طنزآمیــز تحریــف میکند(هــان ،ص)71
؛ دیگــری رنــگ رسخ را -کــه منــاد حــزب خلــق افغانســتان اســت -بــه ریشــخند میگیرد(هــان ،ص92و.)93
در مقابــل ،حکومــت نیــز بــا انــدک بهان ـهای مــردم را مجبــور بــه تــرک تحصیــل ،تــرک وطــن و تــرک زندگــی
میکنــد .موقعیتهایــی کــه در ایــن رمــان ترســیم شــده و منادهــا و نشــانههایی کــه در ســاخت و محتــوای
رمــان بــه کار رفتهاســت ،میتوانــد در بســیاری از جوامــع تحــت حاکمیــت اح ـزاب کمونیســت در قــرن بیســتم
پیــدا شــود ،امــا نویســنده در ایــن رمــان رئالیســتی ،زمــان و مــکان وقایــع را مشــخص کردهاســت :شــهر کابــل،
پایتخــت افغانســتان در دوران پــس از کودتــای (یــا چنانکــه کمونیســتها میگفتنــد؛ انقــاب) هفتــم ثــور/
اردیبهشــت .1357
حــوادث رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق ،در دوران حکومــت حفیظاللــه امیــن ،دومیــن رئیــس جمهــور
افغانســتان در دوران حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان ،رخ میدهــد .راوی داســتان ،در جایــی
بــه برگــزاری مراســم ســالگرد انقالب(کودتــای)  7ثــور /اردیبهشــت اشــاره میکند(هــان ،ص )92و در جــای
دیگــر مشــخص میکنــد کــه دســتگیری او در تاریــخ 24میــزان /مهرمــاه  1358رخ دادهاســت(هامن ،ص )45و
بــه ایــن طریــق ،اطالعاتــی را کــه از طریــق نشــانههای حــارض در مــن ،بــه صــورت اجاملــی قابــل دریافــت
اســت ،بــه صــورت روشــن بیــان میکنــد .بنابرایــن از نظــر تاریخــی حــوادث رمــان ،زمانــی آغــاز میشــود
کــه یــک ســال و انــدی از کودتــای حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــر ضــد «حکومــت جمهــوری» بــه
رهــری محمدداودخــان گذشتهاســت و ایــن حــزب ،توســط یــک نظــام شبهکمونیســتی تحــت عنــوان «جمهــوری
دموکراتیــک افغانســتان» ،کشــور را اداره میکنــد .همچنیــن حفیظاللــه امیــن ،دقیقــا یــک مــاه قبــل از تاریــخ
پیشگفتــه ،در  23یــا بــه قولــی  26سنبله/شــهریور  1358طــی یــک کودتــای درون حزبــی ،نورمحمــد تَ َرکــی،
رهــر پیشــین حــزب خلــق و اولیــن رئیــس جمهــور کمونیســت افغانســتان ،را بــه قتــل رســانده و قــدرت را
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در دســت گرفتهاست(فرهنگ،پیشــین،ص 1005و  .)1006در ایــن زمــان در کابــل ،فضــای امنیتــی و پلیســی
حاکــم اســت و کوچکتریــن انتقــاد ،رسپیچــی و مقابلــه بــا دولــت محســوب میشــود .مــوج دســتگیری و
اعــدام مــردم بــه بهانههــای واهی-کــه از ابتــدای حکومــت خلقیهــا رشوع شــده بــود -همچنــان ادام ـهدارد
و زندانهــای کشــور بــه یــک مســلخ بــزرگ تبدیــل شــده(هامن،ص )966-962و در نتیجــه ،مخالفتهــای
مردمــی آغــاز شدهاســت .مجاهدیــن افغانســتان نیــز پایگاههــای بســیاری در محیطهــای روســتایی ایجــاد
کردهاند(جیوســتوزی،1386 ،ص .)18جوانــان بســیاری از رسبازیکــردن بـرای حکومــت خلقــی گریزاننــد .جمعــی
بــه مجاهدیــن میپیوندنــد و جمعــی دیگــر -هامننــد فرهــاد ،قهرمــان ایــن رمــان -در جســتجوی راهــی ب ـرای
خــروج از کشــور هســتند .چنانکــه قبــا نیــز اشارهشــد ،در نقــد اجتامعــی ،بازتــاب جامعــه در رمــان و تأثیــر
رمــان بــر جامعــه بــه مــوازات هــم ،بررســی میشــوند بنابرایــن بهــر اســت بحــث ارتبــاط جامعــه و رمــان ،ذیــل
ایــن دو عنــوان مطــرح شــود:
 4-4-5-1بازتاب جامعه افغانستان در رمان هزارخانۀ...
ایــن رمــان ،توصیفــی از جامعــۀ افغانســتان -و بخصــوص جامعــۀ شــهری کابــل -در آخریــن ســالهای
دهــۀ پنجــاه شمســی ارائــه کردهاســت؛ ســالهایی کــه متــام فضــای جامعــه ،از دانشــگاه گرفتــه تــا خیابانهــا و
کوچههــای شــهر و حتــی درون خانههــای مــردم ،پوشــیده از ابــر وحشــت و اختنــاق اســت .آدمهــا از تــرس
رسبــازان حکومــت و از اختنــاق محیــط میگریزنــد؛ امــا راه فــراری ندارنــد و از اختناقــی بــه اختنــاق دیگــر
کشــانده میشــوند.
رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق در واقــع ،نوعــی انتقــاد از نیروهــای اجتامعــی و سیاســی چنددهــۀ
اخیــر افغانســتان اســت .ایــن رمــان ،در روزگاری منترششــد کــه مــردم افغانســتان در داخــل و خــارج از کشــور،
شکســت ایدئولوژیهــای متفــاوت در ادارۀ افغانســتان را شــاهد بودنــد و تجربــۀ چهاردهــه جنــگ و شــوربختی
مــداوم را بــا خــود داشــتند .عتیــق رحیمــی کــه از ســال  1363تاکنــون در فرانســه زندگــی میکنــد ،فرصــت
تأمــل و اندیشــیدن دربــارۀ ایــن تجربههــای شــگرف و عظیــم را داشــته و توانستهاســت پــس از دو دهــه زندگــی
در خــارج از افغانســتان ،تجربههــای خــود را دســتامیۀ خلــق آثــار داســتانی ق ـرار دهــد .وی برخــاف بســیاری
از نویســندگان معــارص هموطنــش -کــه در ایــن دوره ،بیشــر دربــارۀ جنــگ و پیامدهــای ناخوشــایند جنــگ
نوشــتهاند -بــه رساغ رسنوشــت انســان افغانســتانی در روزهــای آغازیــن حکومــت کمونیسـتها -کــه بــه گــان
اغلــب مــردم ،رسمنشــأ ســه دهــه جنــگ و ویرانــی افغانســتان بودهانــد -رفتهاســت.
جامعــۀ افغانســتان بعــد از انقالب/کودتــای هفتــم ثــور ،1357چنانکــه در ایــن رمــان تصویــر شدهاســت،
اجتامعــی غــرق در وحشــت ،ســیاهی ،اعــدام ،زنــدان و ف ـرار اســت .زندگــی هیــچ یــک از آدمهــای داســتان در
وضــع عــادی نیســت :فرهاد،عنایــت و خانــوادۀ شــوهر مهنــاز در حــال ف ـرار از کشــور هســتند؛ ب ـرادر عنایــت
و شــوهر مهنــاز اعــدام شــدهاند؛ ب ـرادر مهناز-کــه از یــک بیــاری روانــی رنــج میبــرد -رسبــاز ف ـراری اســت
و در خانــۀ مهنــاز مخفــی شدهاســت .بیشــر وقایــع رمــان در ســیاهی شــب رخ میدهــد و خــواب و بیــداری
و واقعیــت و اوهــام چنــان درآمیختهاســت کــه ایــن شــیوه ،در ســاختار کلــی خــود ،اوضــاع زندگــی در کابــل
آن ســالها را از دیــد نویســنده ،تصویــر میکنــد .زندگــی چنــان ســخت و تحــت فشــار رسکــوب اســت کــه بــه
کابوســی متــام نشــدنی میمانــد تــا واقعیــت؛ ســتمی کــه روزگار مــردم را بــه شــب ســیاه تبدیــل کردهاســت.
رحیمــی در ایــن رمــان هیــچ تالشــی ب ـرای ارائــه تصویــری کامــل یــا کلــی از اجتــاع افغانســتان منیکنــد.
آنچــه او در اختیــار خواننــده قــرار میدهــد ،جزئیــات و پارههایــی از واقعیــت اجتامعــی اســت کــه فرهــاد،
شــخصیت مرکــزی داســتان ،میبینــد و میشــنود و ملــس میکنــد .موضــع انتقــادی نویســنده نیــز در منادپــردازی
و در زاویــه دیــد راوی داســتان -فرهــاد -نســبت بــه وقایــع نهفتهاســت .نویســنده ،هیــچ تأکیــدی ،مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم ،منیکنــد مبنــی بــر اینکــه کابــل ســال  1358حتــا همیــن گونــه بودهاســت؛ نــه تحلیــل میکنــد
و نــه حتــی توصیــف ،بلکــه خواننــده را در مــن وقایعــی کــه بــر فرهــاد گذشتهاســت ،درگیــر و رهــا میکنــد تــا
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رنــج و تــرس و خفقانــی را کــه بــر انســان ســاکن در کابــل ســال  1358مســلط بودهاســت ،حــس کنــد .ســاختار
روایــت و زاویــه دیــد راوی ،در حقیقتماننــدی داســتان و جلــب همراهــی و موافقــت خواننــده بســیار مؤثــر
اســت.
افغانســتانی کــه رحیمــی در ایــن رمــان تصویــر کردهاســت ،جامع ـهای اســت کــه مســجد و اذان و قــرآن
و اذکار و متــون ادبــی و عرفانــی فارســی در آن حضــور دارد .اشــاره بــه اذکار ،باورهایــی ماننــد اجنــه و ارواح،
منظومههــای نظامــی گنجــوی و امثــال ایــن مــوارد نیــز نشــانۀ آشــنایی عمیــق نویســنده بــا فرهنــگ ،اســطورهها،
اعتقــادات و ســنن مــردم افغانســتان اســت و بــه شــیوهای هرنمندانــه بــرای ایجــاد موقعیــت داســتانی و
تصویرکــردن وضــع مــردم در یــک برهــۀ تاریخــی خــاص بــه کار رفتهاســت .چگونگــی انعــکاس تصویــر جامعــه در
رمــان و همخوانــی ســاختارهای اجتــاع و اثــر هــری را بیشــر در هنــگام بررســی دو عنــر داســتانی شــخصیت
و درومنایــه میتــوان نشــان داد:
الف .شخصیتپردازی و دستهبندی شخصیتها
بیــش از پنجــاه شــخصیت اصلــی و فرعــی ،در رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق ،نقــش بــازی میکننــد.
از آنجــا کــه شــخصیتهای اصلــی رمــان ،از نظــر خاســتگاه طبقاتــی ،عمدتــا بــه طبقــات متوســط شــهری
تعلــق دارنــد و در کابــل زندگــی میکننــد .متــام شــخصیتهایی کــه دیــده میشــوند و تشــخص یافتهانــد،
مردمانــی عــادی هســتند و برجســتگی اجتامعــی و سیاســی خاصــی ندارنــد .هامننــد دیگــر آثــار رحیمــی ،رمــان
هزارخانــه خــواب و اختنــاق نیــز «قهرمــان» نــدارد .اگرچــه شــاهد حضــور یــک شــخصیت محــوری هســتیم،
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 انســانهای داســتانهای رحیمــی اســت؛ در رمــان
خاکســر و خــاک ،دســتگیر و خانــوادهاش قربانــی غــول جنــگ هســتند ،بــدون اینکــه در آغــاز یــا دوام جنــگ
نقشــی داشتهباشــند(رحیمی،تهران )1381،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
حکومتــی دیکتاتــوری حــزب خلــق افغانســتان ،اجــازۀ زندگــی معمولــی را نیــز بــه آنهــا منیدهــد و آنهــا بایــد
برونــد و در افغانســتان نباشــند؛ وگرنــه ماننــد شــوهر مهنــاز و بـرادر عنایت کشــته میشــوند(رحیمی،1381،ص64
ِ
ِ
موســپید بیزبــان تبدیــل میشــوند(هامن ،ص46و.)59
کــودک
و )93یــا ماننــد محــب ،در جوانــی ،بــه یــک
رحیمــی ،احتــاال تحــت تاثیــر تجربــۀ شکســت مجاهدیــن افغانســتان در ایجــاد امنیــت و آرامــش و ظهــور
طالبــان در تاریــخ افغانســتان ،جهــاد مــردم مســلامن افغانســتان بــر ضــد رژیــم کمونیســتی را نیــز در ایــن رمــان
بــا عینــک بدبینــی و نفــرت میبینــد و چهــرۀ مجاهدیــن را بســیار منفــی و شــبیه طالبــان تصویــر میکند(هــان،
ص )133-131و آنهــا را نیــز عامــل اختناقــی از نــوع دیگــر میدانــد .در میــان شــخصیتهای مثبــت رمــان ،فقــط
عنایــت و ب ـرادرش جــرأت اقــدام علیــه رژیــم کمونیســتی را پیــدا میکنند(هــان ،ص71و )93کــه 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 تعلیــات مذهبــی ،بیمباالتیهــای بســیاری در رفتارهــای خــود دارد(هــان ،ص47و48و )72و
نویســنده ،گویــا بــه عمــد ،بــر ایــن گونــه رفتارهــا تأکیــد کردهاســت تــا خاســتگاه طبقاتــی و جایــگاه اجتامعــی
فرهــاد را واضــح و روشــن ســازد .فرهــاد ،دانشــجویی معمولــی و غیــر حزبــی در دانشــگاه کابــل اســت .وی در
فـرازی از داســتان ،خطــاب بــه مهنــاز میگویــد؛ نــه مبــارز کمونیســت اســت و نــه تعلــق خاطــری بــه مجاهدیــن
دارد(هــان ،ص .)81تنهــا جــرم فرهــاد کــه باعــث گرفتــاری و رنــج و مصیبــت او و خانــوادهاش شدهاســت،
اشــتباهی اســت کــه از هــر انســانی ممکــن اســت رس بزنــد و هیــچ جنبــۀ سیاســی و نظامــی نــدارد :نادیــده
گرفــن قانــون منــع عبــور و مــرور شــبانه یــا اشــتباه در تشــخیص درجــۀ نظامــی افــری کــه او را بازداشــت
کردهاســت(هامنجا) .نویســنده ،بــرای برجســتهکردن و آشــکارکردن ویژگیهــای نظــام کمونیســتی افغانســتان
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و دایــرۀ تنــگ و محــدود رفتارهــای مــورد قبــول ایــن رژیــم ،فرهــاد را از هــر نــوع فعالیــت سیاســی -کــه در
ســالهای دهــۀ پنجــاه شمســی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه کابــل رایــج بــود -م ـرا کردهاســت تــا نشــاندهد
کــه حکومــت کمونیســتی ،حتــی اگــر نادرســتی ایدئولــوژی آن را نادیــده بگیریــم ،بــه دلیــل نفــی آزادیهــای
فــردی و حــق حیــات شــخصی انســانها ،حکومتــی غیــر معقــول و نادرســت اســت .خواننــده ،بــا مقایســه نــوع
جــرم (اگــر جرمــی رخ دادهباشــد) و مجــازات و مصیبتــی کــه فرهــاد تحمــل میکنــد ،بــدون اینکــه نویســنده
قضاوتــی ارائــه دهــد ،عمــق رنــج مــردم افغانســتان ،در زیــر یــوغ خشــونت و اختنــاق حکومــت کمونیســتی ،پــس
از کودتــای ســال  1357را در مییابــد.
عنایــت ،رفیــق و همکالســی فرهــاد ،رسنوشــتی غمانگیزتــر از فرهــاد دارد .بـرادر عنایــت ،در جشــن ســالگرد
انقالب/کودتــای کمونیســتی–که مــردم مجبورنــد ،بــه دســتور حکومــت ،پرچمهــای رسخرنگ(رنــگ ســمبولیک
رژیــم کمونیســتی) بــر بــاالی خانههــای خــود نصبکننــد -پرچمهــای رنگشــده بــا خــون گوســفند را بــه مــردم
میفروشــد(هامن ،ص .)93پرچمهــا ،روز بعــد از نصــب ،بــه رنــگ ســیاه درمیآینــد و ب ـرادر عنایــت ،بــه جــرم
ایــن شــوخی بــا رنــگ رســمی کشــور ،دســتگیر میشــود و در زنــدان پلچرخــی ،خودکشــی میکند(هــان ،ص.)92
عنایت-کــه از ایــن مصیبــت بــه خشــم آمدهاســت -در کالس درس ،شــعار مشــهور خلقیهــا را بــه صــورت
افشــاگرانهای تحریــف میکنــد و بــه همیــن دلیــل ،مجبــور بــه تــرک دانشــگاه و افغانســتان میشــود(هامن،
ص .)71عنایــت و بــرادرش ،تنهــا شــخصیتهای مثبــت ایــن رمــان هســتند کــه جرأتکردهانــد در نظــام
تکصدایــی دیکتاتــوری پرولتاریایــی« ،ســخن» متفــاوت بگوینــد و ابـراز نظــر شــخصی کننــد .ایــن دو شــخصیت،
کــه مواضــع فکــری نویســنده را نیــز بازتــاب میدهنــد ،مناینــدۀ خیــل تحصیلکــردگان و روشــنفکران افغانســتانی
هســتند کــه در طــی دوران حکومــت حــزب خلــق ،برچســب ضدانقــاب و ضدخلــق خوردنــد و محکــوم بــه
زنــدان و اعــدام و آوارگــی شــدند.
مهنــاز ،ناجــی فرهــاد ،زن تنهایــی اســت کــه شــوهرش در زنــدان پلچرخــی ،اعــدام شدهاســت و او هم ـراه
فرزنــد کوچکــش ،یحیــی و ب ـرادر بیــارش ،محــب ،زندگــی میکند(هــان ،ص 64و .)65مهنــاز ،فرهــاد را کــه
در حالــت کــا در جــوی نزدیــک خانــۀ او افتادهاســت ،نجــات میدهــد .فرهــاد در مــدت کوتــاه اقامــت در
خانــۀ مهنــاز ،متوجــه میشــود کــه خانــوادۀ مهنــاز ،همگــی از کابــل گریختهاند(هــان ،ص )115و خانــوادۀ
شــوهرش نیــز قصــد رفــن دارنــد .مــادر شــوهر مهنــاز ،هــر روز بــه خانــۀ مهنــاز میآیــد تــا او را هم ـراه خــود
بــه پاکســتان بــرد امــا او من ـیرود؛ چــون منیخواهــد اجبــارا ً همــر ب ـرادر شــوهرش شــود« :خانــوادۀ شــوهرم
میخواهــد کــه مــن بــا ایــورم زندگیکنــم .امــا مــن منیخواهــم .بــه همــه میگویــم کــه هنــوز بیــوه نیســتم.
هیــچ کــس جســد شــوهرم را ندیــده ..چــون کــه در زنــدان ،جســدها را بینــام و نشــان ،دســتهجمعی گــور
میکنند»(هــان ،ص .)103رشــتۀ عالقــه و محبتــی کــه در طــول یــک شــبانه روز اقامــت فرهــاد در خانــه مهنــاز،
میــان ایــن دو ایجــاد میشــود ،در مقابــل رضورت و اجبــاری کــه فرهــاد را وادار بــه رفــن میکنــد ،دوام منـیآورد
و بــه آســانی پــاره میشــود و فرهــاد ،پیچیــده شــده در یــک قالــی ،خانــه مهنــاز را تــرک میکنــد؛ اگرچــه در
طــول راه ،مــدام بــه مهنــاز و یحیــی میاندیشــد(هامن ،ص .)131رسنوشــت مهنــاز ،کــودک خردســال و ب ـرادر
بیــارش ،بازتــاب دهنــدۀ رسنوشــت زنــان و کــودکان مظلــوم افغانســتان اســت .رنــج مضاعــف مهنــا ِز شــوهر از
دســت داده ،کــه از ناحیــۀ خانــوادۀ خــود و خانــوادۀ شــوهر ،توأمــان ،تحــت فشــار اســت؛ داســتان رنجهــای زن
خامــوش افغانســتانی اســت.
مــادر فرهــاد ،حمی ـرا ،نیــز زن تنهــا و تــرک شــدهای اســت کــه شــوهرش ،زن دیگــری اختیــار کــرده و بــه
پاکســتان رفتــه و او را بــا ســه فرزنــدش ،بیرسنوشــت ،رهــا کردهاســت(هامن ،ص .)45حمی ـرا اکنــون هــم بایــد
بــا نگاههــای شــهوتآلود پرسعمــوی تــازه بــه دوران رســیدۀ خــود -کــه افــر رژیــم جدیــد و صاحــب قــدرت
اســت -دســت و پنجــه نــرم کنــد و هــم زمینــۀ ف ـرار فرزنــد جــوان خــود را فراهــم کنــد و غــم و رنــج دوری
او را بــه جــان بخرد(هــان،ص .)89حمیــرا ،همچــون مهنــاز ،منونــهای از زنــان رنجکشــیدۀ افغانســتان اســت؛
زنانــی کــه خواســته و ناخواســته ،قربانــی امیــال و آرزوهــای شــوهران ،ب ـرادران و فرزنــدان یــا آداب و رســوم
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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
ترسهــای دیگــر اطـراف آنهــا را گرفتهاســت .نویســنده در ترســیم رسنوشــت ایــن دو زن ،قــدری از واقعیتهــای
جــاری در افغانســتان دور شــده و تصویــر آنهــا را بــه زنــان آرمانــی کــه خــود در ذهــن دارد ،نزدیــک کردهاســت.
اینکــه زنــی جــوان ماننــد مهنــاز ،بــه دور از خانــواده پــدری یــا خانــواده شــوهر زندگــی کنــد ،در جامعــۀ ســنتی
افغانســتان ،اگــر محــال نباشــد ،بســیار غریــب و دور از ذهــن اســت .همیــن طــور اســت رفتــار غیــر معمــول
مهنــاز بــا بـرادر بیــارش محــب.
پــر کوچــک مهنــاز ،یحیــی ،دیگــر شــخصیت تاثیرگــذار رمــان اســت .ایــن کــودک خردســال ،گوینــدۀ اولیــن
کلمــۀ رمــان اســت« :پــدر؟» .یحیــی کــه چهــرۀ پــدر اعــدام شــدۀ خــود را بــه یــاد منــیآورد و از مــرگ او
نیــز بیخــر اســت ،فرهــاد را پــدر خــود میپنــدارد و بــه او پــدر میگوید(هــان ،ص .)44مادرش،مهنــاز،
بــه او گفتهاســت کــه پــدرش در شــهری بــه نــام پلچرخی(زنــدان مخــوف کابــل) اســت و راه بازگشــت را گــم
کردهاســت؛ امــا روزی بــاز خواهدگشــت(هامن ،ص77و .)78یحیــی بــه تصــور اینکــه فرهــاد ،هــان پــدر گمشــده
اســت ،بــه او محبــت میکنــد و مــدام بــر گــرد او میچرخــد .فرهــاد نیــز یــارای آن را نــدارد کــه واقعیــت را
بــه کــودک بگویــد .از آنجــا کــه راوی -فرهــاد -نیــز پــدر خــود را بــه نوعــی دیگــر از دســت دادهاســت؛ روابــط
دو شــخصیت یحیــی و فرهــاد -کــه هــردو پــدر خــود را از دســت دادهانــد و در جســتجوی آن هســتند -ویژگــی
خاصــی بــه ایــن دو شــخصیت بخشیدهاســت .بخصــوص اگــر بــه بســامد بــاالی کلمــۀ پــدر در رسارس رمــان توجــه
شــود(115بار) ،وجــوه داللــی و نشانهشــناختی بســیاری در برابــر دیــد منتقــد ق ـرار میگیــرد کــه البتــه در ایــن
مجــال ،فرصــت طــرح آن نیســت .امــا روشــن اســت کــه تخریــب ســاختار خانــواده و در نتیجــه ،تخریــب تدریجــی
ســاختار اجتــاع ،بــه واســطۀ فقــدان پــدر ،در رشایــط نابهنجــار حاصــل از ســتم افسارگســیختۀ نظــام حاکــم ،یکــی
از داللتهــای وجــود ایــن دو شــخصیت و روابــط آنهاســت .زنــدان ،فـرار ،اعــدام و جنــگ ،مــردان خانــواده را از
خانوادههــا گرفت ـه و رسگردانــی را ب ـرای آنــان باقــی گذاشتهاســت.
محــب ،بـرادر مهنــاز ،جوانــی اســت کــه در هجــده ســالگی ،موهایــش ســفید شــده ،از رسبــازی گریختهاســت
و پنهانــی زندگــی میکنــد .محــب ،در اثــر ســختیهای دوران ســه هفتـهای زنــدان ،دچــار بیــاری روانــی شــده و
از نظــر روحــی بــه یــک کــودک تبدیــل شدهاســت و توانایــی گفــن ،تفکــر و کنــرل رفتــار خــود را نــدارد« :مهــر
بــر گــوش ،مهــر بــر زبــان ،مهــر بــر دل»(هــان ،ص)105؛ بــه همیــن دلیــل ،بــه پرســتاری و مراقبــت احتیــاج دارد.
غمانگیــز اینکــه خانــوادۀ محــب ،قبــل از گریخــن از کابــل ،محــب بیــار را جلــوی خانــۀ مهنــاز رهــا کــرده و
مراقبــت از او را بــر خواهــر تنهایــش تحمیــل کردهانــد و غمانگیــز تــر اینکــه محــب بیــار نیــز همیشــه بایــد
خــود را از دســرس دولــت و رسبــازان مخفــی کند(هــان ،ص 55و )115وگرنــه ممکــن اســت او را بــا همیــن
حالــت ،دوبــاره بــه رسبــازی برگرداننــد .نویســنده بــا ایجــاد یــک تقابــل میــان شــخصیت محــب و شــخصیت
عنایــت ( و نیــز بــرادر عنایــت) نشــان میدهــد کــه انســان مــورد پســند نظــام کمونیســتی ،انســانی اســت
مسخشــده و تهــی از ظرفیتهــای انســانی .اگــر ماننــد عنایــت یــا ب ـرادر عنایــت باشــی ،محکــوم بــه زنــدان
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.
مــدرس مســجد روســتا و اف ـراد مســلح حــارض در مســجد ،شــخصیتهایی فرعــی هســتند کــه نویســنده
بــه کمــک ترســیم خصوصیــات آنهــا در حاشــیۀ رمــان ،تصویــری از مجاهدیــن مســلامن افغانســتان بــه دســت
دادهاســت کــه البتــه مطابقــه بــا ایدئولــوژی نویســنده اســت(هامن ،ص 132و .)133در 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 حــر در مســجد میکنند(هــان ،ص132و .)137-134نویســنده ،بخصــوص بــا ایجــاد تقابــل
میــان رفتــار مــدرس مســجد روســتا و رفتــار و گفتــار یــک درویــش -کــه مناینــدۀ اســام عرفانــی و فردگرایانــه
اســت -تقابــل تفکــر طالبانــی و اســام ســنتی را – کــه مــردم افغانســتان اغلــب بــدان گرایــش دارنــد -تصویــر
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کردهاســت .البتــه نظــر بــه ســاختار منادیــن رمــان ،رحیمــی خواستهاســت کمونیس ـتها را در تقابــل بــا طالبــان
و رفتــار طالبانــی نشــاندهد و هــر دو روش را رد کنــد و راهــی دیگــر کــه هــان اســام ســنتی -عرفانــی اســت،
نشــان دهــد .اینکــه غیــر از راوی (فرهــاد) ،هیــچ کــس درویــش را منیبینــد و صدایــش را منیشــنود(هامن،
ص )141-138؛ منــادی اســت از غیــاب اســام عرفانــی در جامعــه افغانســتان؛ اســامی کــه از دیــدگاه نویســنده،
راه حــل و دوای درد مشــکالت مــردم افغانســتان اســت.
حاکمیــت یــا قــدرت -کــه عــدم مرشوعیــت و خشــونتگرایی آن ،موتــور محــرک کنشهــای رمــان اســت -بــه
صــورت شــخصیت رمانــی معرفــی نشدهاســت .نظامیــان -بــه عنــوان الیـهای از قــدرت کــه در متــاس مســتقیم بــا
مــردم هســتند -در رمــان حضــور دارنــد؛ امــا چهــرهای مشــخص ندارنــد و بــا نــام رسبــاز ،چکمهپــوش ،قومنــدان
یــا منصبــدار معرفــی میشــوند(هامن ،ص17و .)20آنچــه از آنــان میبینیــم یــا میشــنویم ،اجزایــی از بــدن یــا
لــوازم آنهــا ماننــد چکمــه ،تفنــگ اســت یــا برخــی اعــال آنــان؛ ماننــد دشــنام یــا تالشی(جســتجوی خانههــا و
خیابانهــا) کــه رس و روی و هســتی مــردم را هــدف قــرار میدهد(هــان ،ص13و .)144گرچــه خشــونت و
رسکــوب را منیتــوان ،شــخصیت بــه حســاب آورد ،امــا تضــاد و تقابــل اصلــی رمــان ،از برخــورد همیــن خصیصــۀ
حکومــت بــر رس اقتــدار ،بــا گوهــر انســانی جامعــه ،شــکل میگیــرد .نویســنده ،دو فصــل یــا دو صفحــۀ ابتــدای
کتــاب را بــه دو واژه اختصــاص دادهاســت؛ «پــدر!» و «پدرلعنت!»(هــان ،ص7و .)8اولــی از دهــان یــک کــودک
برآمــده و دومــی از دهــان یــک نظامــی؛ امــا هــردو کلمــه ،خطــاب بــه فرهــاد گفتــه شدهاســت .واژۀ اول ،رسشــار
از عاطفــه و مهربانــی اســت و دومــی رسشــار از خشــونت .نویســنده ،در ایــن دو فصــل تککلمـهای ،واژههــا را
نیــز شــخصیت بخشــیده و بــا کنــار هــم قـراردادن آنهــا ،خشــونت کالمــی و رسکــوب بیــان و ســخن در حکومــت
کمونیســتی را برجســته کردهاســت.
ب  -درومنایه
درومنایــه و تــم اصلــی رمــان ،رنــج و رسگردانــی انســان افغانســتانی در فضــای بیــن دو اختنــاق تفکــر
کمونیســتی(رنگ منادیــن رسخ) و تفکــر طالبانی(رنــگ منادیــن ســیاه) اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی واقعــی آنهــا را
بــه کابوســی متامنشــدنی تبدیــل کردهاســت .نویســنده ،بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن ،راه حــل ایــن رنــج بیپایــان
را در بازگشــت بــه خــود ،بازگشــت بــه اســام و فرهنــگ اســامی میبینــد؛ اگرچــه منظــور او از اســام ،مشــی
و تفکــر خاصــی برگرفتــه از اســام عرفانــی ،فردگــرا و مســاملتجو اســت کــه طــرفداران آن در افغانســتان
چنــدان زیــاد نیســتند .ایــن درومنایــه بــر متــام عنــارص داســتان ،از زبــان و فضــا و شــخصیتها گرفتــه تــا منادهــای
ف ـراوان بــه کار رفتــه در ســاختار آن ،مســلط اســت و در هنــگام بررســی منادپــردازی و شــخصیتهای داســتان
بــه آنهــا اشــاره شــد .درومنایههــای 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 ،بیپــدری (بیمرکــزی) و جســتجوی پدر(نظم،مرکز/قــدرت مرکــزی) ،نفــی نظامیگــری و خشــونت ،نفــی
اعــدا م و زنــدان و شــکنجه(که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ پنجــاه بــود) و  ...بــا محوریــت هــان
درومنایــه اصلــی ،معنــا پیــدا میکنــد.
نویســنده ،چنانکــه از عنــوان رمــان مشــهود اســت ،وضــع زندگــی انســان در افغانســتان تحــت ســلطۀ
کمونیســم را «خــواب و اختنــاق» نامیدهاســت؛ اختناقــی کــه متــام محیــط اجتامعــی افغانســتان بعــد از کودتــای
کمونیســتی هفتــم ثــور (اردیبهشــت) را در بــر گرفتــه ،زندگــی را بــه یــک کابــوس وحشــتناک تبدیــل کردهاســت.
انســان افغانســتانی ،در هزارخان ـهای بــه نــام نظــام کمونیســتی ،چنــان گرفتــار شدهاســت کــه راه گریــز نــدارد
و بــه هــر ســو کــه میگریــزد ،همچنــان گرفتــار کابــوس رنــج ،شــکنجه و اختنــاق اســت .ایــن تــم مســلط ،متــام
عنــارص دیگــر رمــان را تحــت تاثیــر ق ـرار دادهاســت؛ مثــا متــام شــخصیتهای داســتان ،در جســتجوی آزادی
هســتند و تقریبــا متــام آنهــا از افغانســتان محکــوم بــه اختنــاق میگریزنــد؛ اکــر صحنههــای مهــم و تعیینکننــدۀ
داســتان ،در محیطهــای بســته و محــدود یــا در تاریکــی شــب رخ میدهــد؛ فرهــاد ،شــخصیت محــوری داســتان،
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در آخــر رمــان ،گرفتــار هــان وضعــی میشــود کــه در طــول رمــان ،در حــال گریــز از آن بودهاســت؛ شــناخت
مــا از آدمهــا و وقایــع داســتان ،در طــول رؤیاهــا و کابوسهــای فرهــاد ،شــکل میگیــرد و خــواب و رؤیــا چنــان
در متــام ســاختار رمــان درپیچیدهاســت و واژههــای خــواب ،رؤیــا و کابــوس آنقــدر در صفحــات مختلــف رمــان
تکـرار میشــوند کــه خواننــده تــا آخــر رمــان ،از شــک و ابهــام دربــارۀ واقعیبــودن رویدادهــا یــا رؤیابــودن آنهــا
رهــا منیشــود«:هنوز هــم بــه واقعیــت ایــن موقعیتهــا منیتوانــم بــاور داشتهباشــم .شــاید هــم منیخواهــم
باورکنــم .میخواهــم همــه چیــز کابــوس باشــد تــا واقعیت»(هــان ،ص .)73حتــی شــخصیت درویــش حــارض در
مســجد روســتا نیــز در مــرز میــان واقعیــت و تخیــل ق ـرار دارد و خواننــده منیتوانــد 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 قبـاً توســط نویســندگان بزرگــی همچــون ســیمین دانشــور نیــز تجربــه
شدهاســت(قبادی )1383،و البتــه ،ریشــه در متــون عرفانــی فارســی دارد .شایســته یــادآوری اســت کــه تحقیقــات
انجامشــده در زمینــۀ بررســی و خوانــش متــون عرفانــی کهــن فارســی ،ازجملــه مقــاالت شــمس تربیــزی ،از
دیــدگاه مکاتــب ادبــی جدیــد همچــون سوررئالیسم(مشــتاقمهر )1389،و سمبلیســم(نیکوبخت و قاســمزاده،
 )1387نشــان دادهاســت 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 جنبههــای هــری متــون عرفانــی فارســی اســت.
در انتهــای رمــان ،صــورت راوی ،زیــر چکمــۀ رسبــازان دولتــی ق ـرار دارد و ایــن تصویــر ،شــبیه موقعیــت
راوی در ابتــدای داســتان اســت(رحیمی ،پیشــین ،ص)73؛ یعنــی مــا دوبــاره بــه رشوع برمیگردیــم .ســاختار
روایــی مـ َد َّور رمــان ،در هامهنگــی کامــل بــا درومنایــۀ رمــان و منــادی از وضــع جامعــۀ افغانســتان اســت .مــردم
افغانســتان ،پیدرپــی ،در هــر دوره ،در حــال تجربــه کــردن اختنــاق هســتند .رنــج اختنــاق در دایــرهای در رفــت
و آمــد اســت؛ امــا پایــان نــدارد.
 4-4-5-2تأثیر رمان هزارخانه خواب و اختناق در جامعه افغانستان
ســخنگفنت از تاثیرگــذاری یــک رمــان در جامعـهای ماننــد افغانســتان -بــه خصــوص بــه دلیــل نداشــن آمــار
دقیــق در مــورد ســواد و کتابخوانــی -آســان نیســت؛ امــا بررســی نحــوۀ نقــد و مکاملــۀ خواننــدگان صاحبنظــر
و نخبـهگان ادبــی ،هــری و فکــری یــک جامعــه بــا اثــر یــا آثــار نویســندهای کــه از هــان جامعــه برخاستهاســت،
تــا حــدودی میتوانــد در ســنجش میـزان تاثیــر اثــر هــری بــر جامعــه مفیــد باشــد .از نظــر آمــاری ،چنانکــه در
بخــش معرفــی رمــان آوردیــم ،ایــن کتــاب ،یــک بــار در افغانســتان تجدیــد چــاپ شــده و بــه زبانهــای مختلــف
دنیــا از جملــه انگلیســی ،فرانســه و آملانــی ترجمهشدهاســت و ایــن نشــان میدهــد کــه رمــان در میــان
خواننــدگان جهانــی جــای پــای محکمــی دارد؛ امــا دربــارۀ نفــوذ و اعتبــار آن در داخــل افغانســتان ،منیتــوان بــا
قاطعیــت ســخنگفت .بنابرایــن ،عمــدۀ تأکیــد مــا در ایــن بخــش ،بــر نظـرات ناقــدان و خواننــدگان صاحبنظــر
اســت تــا از ایــن منظــر ،بــه تخمینــی ابتدایــی از میـزان اعتبــار و نفــوذ ایــن رمــان ،در جامعــه افغانســتان دسـت
یابیــم.
پرتــو نــادری ،20شــاعر و نویســنده نامآشــنای افغانســتانی ،در نوشــتهای -کــه بــه مناســبت اعطــای
جایــزۀ گنکــور بــه عتیــق رحیمــی منترششــد -ضمــن ســتایش از موفقیــت ادبــی رحیمــی ،از اهــل فرهنــگ و
منتقــدان افغانســتان بــه ســبب کــمکاری یــا بیتوجهــی نســبت بــه آثــار رحیمــی انتقــاد کــرده ،مینویســد:
«رحیمــی افغانســتان را رسزمیــن قصــه ،اســطوره و افســانه میدانــد کــه بــا دریــغ ،فرزنــدان ایــن رسزمیــن،
پیــش از ایــن زمینــۀ چندانــی نداشــتند تــا از اســطورهها و قصههــای خــود بــا مــردم جهــان ســخن گوینــد...
در پیونــد بــا ویژگیهــای آثــار عتیــق رحیمــی هنــوز کار شایســتهای صــورت نگرفتهاســت؛ در حالــی کــه نســل
 - 20شاعر و نویسنده افغانستانی ،متولد  1331در بدخشان .قفلی بر درگاه خاکسرت ،سوگنامهای برای تاک ،آنسوی موجهای بنفش و
دهان خون آلود آزادی از جمله مجموعههای شعر او هستند.
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جــوان فرهنگیــان افغانســتان نیــاز دارنــد تــا عتیــق رحیمــی را بــا متــام گســردگی ابعــاد شــخصیت فرهنگــی او
بشناســند»(پرتو نــادری .)1387 ،پرتــو نــادری حــق دارد؛ زی ـرا غیــر از نهادهــای جوانــی ماننــد خانــه ادبیــات
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 نوشــتههای منتــر
شــده ،در حــد معرفــی و توصیــف اســت ماننــد نوشــتۀ ســمیعالله حســیبنب یزاده کــه در صفحــۀ اندیشــه
روزنامــه 8صبــح منتــر شدهاســت«:هزارخانه خــواب و اختنــاق رســواکننده هــان دوران ســیاه رسکوبهــا و
بــردن و بس ـنهای حفیظاللــه امیــن اســت .عتیــق رحیمــی در ایــن داســتان ،جنایتــی را نشــان میدهــد کــه
توســط حکومــت آن وقــت ،بــاالی مــردم اعــال شدهبود»(حســیب نب ـ یزاده .)1388،فیــاض نجیمــی بهرمــان،
دیگــر منتقــد افغــان اســت کــه آثــار رحیمــی را معرفــی و جایــگاه ادبــی وی را تبییــن کردهاســت«:عتیق رحیمــی،
در دو رومــان «خاکســر وخــاک» و«هزارخان ـ ه خــواب و اختنــاق» ،درام انســانی میــان جنــگ و صلــح و درد و
رنــج فــرد را بــا متســک بــه صــر ،تصویــر میکنــد و تــا ســطح چهرههــای مطــرح ادبیــات جهانــی ،بلندمـیرود...
وی یکــی از تکنویســندگان کشــور اســت کــه آگاهانــه از فلســفه وجــودی در کارش بهــره میجویــد ...او
از شــگردهای دشــوار ادبــی بــه مثــل پرداخــن بــه ضمیــر دومشــخص در کتــاب خاکســر و خــاک یــا گرایــش
بــه بیزمانــی و بیمکانــی در رومانهــا اســتفاده کردهاســت...بدینگونه بــا پرداخــن هدفمنــد بــه مســئلۀ
وجــودی انســان کوشیدهاســت فراتــر از محــدودۀ حغرافیایــی رود .آثــار او ،تراژیــدی انســانی یعنــی جنــگ
را در محــراق توجــه قــرار میدهد»(نجیمــی بهرمــان .)2008 ،خالــد حســینی ،نویســندۀ افغان-امریکایــی و
خالــق رمــان مشــهور بادبادکبــاز نیــز در مقدمــۀ ترجمــۀ انگلیســی ســنگ صبــور ،ایــن رمــان رحیمــی را کتابــی
بیماننــد و شــاعرانه میدانــد کــه «در نشــاندادن صــدا و چهــرۀ زن بیصــدا و بیچهــرۀ افغــان موفــق
بودهاســت»(رحیمی ،2010،21مقدمــه) .شــاعرانهبودن نــر داســتانی رحیمــی ،چنانکــه قبـ ًـا اشارهشــد ،مرهــون
آشــنایی و انــس عتیــق رحیمــی بــا متــون کالســیک فارســی بخصــوص ،ادبیــات عرفانــی اســت.
از نقــد و نظرهــای مثبــت کــه بگذریــم ،یکــی از جدیتریــن بررســیهای انتقــادی دربــارۀ آثــار عتیــق
رحیمــی ،بــه قلــم محمدعلــی کریمــی ،22منتــر شدهاســت .وی در مقالــۀ «عتیــق رحیمــی ،ظاهرشــاه و یــک
ملــت پدرلعنــت» ،ضمــن مقایســۀ خالــد حســینی بــا عتیــق رحیمــی ،حســینی را نویســندۀ داســتانهای بــزرگ
و رحیمــی را نویســندۀ داســتانهای کوچــک دانستهاســت؛ داســتانهایی کــه بــر اســاس تئوریهــای مــد روز
نوشتهشــدهاند(کریمی .)2009 ،کریمــی در بخــش دیگــری از ایــن مقالــه بــه ظرفیــت منادیــن /اســطورهای «پــدر» در
متــام آثــار رحیمــی اشــاره میکنــد و معتقــد اســت کــه در رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،کلمــۀ پــدر در رسارس
کتــاب ،بخصــوص بخشهــای اول و دوم ،منــاد قانون/نظــم و حکومــت اســت و مــادر نیــز ،ظرفیــت منادیــن (برابرنهاد
وطــن) دارد .همچنیــن ،جــن و جنزدگــی ،نیــز بــه عنــوان برابرنهــاد بینظمــی /انقــاب بــه کار رفتهانــد .کریمــی
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات ،رحیمــی را ســخنگوی ارشاف زادگان ســلطنتطلب قلمــداد و او را متهــم میکنــد کــه
در رمانهــای خــود ،عــر تاریــک ســلطنتی و نظــام ستمشــاهی افغانســتان را عــر نظــم و آرامــش و آبادانــی ایــن
کشــور تصویرکــرده و دوران حکومــت کمونیســتی و جهــاد ضــد شــوروی را دوران رشارت بـرادران کوچک(محرومــان)
خواندهاســت کــه فقــط خرابــی و آوارگــی بــه بــار آوردهاند(هــان) .وی بــا اشــاره بــه جایــگاه پــدر بــه مثابــۀ
قانون/نظــم در تحلیلهــای روانشــناختی و بــا اســتناد بــه فرازهایــی از رمــان هـزار خانــۀ خــواب و اختنــاق ،تحلیــل
روانشــناختی ارائــه شــده در ایــن رمــان از تاریــخ افغانســتان را چنیــن رشح میدهــد« :ایــن پدر/پادشــاه اســت کــه
بــر ایــن مادر/وطــن شــوهری/حکومت میکنــد .در نظــام شــاهی ،رسپیچی از دســتور ســلطان ،نابخشــودنی اســت...
در ســنت ســلطنتی افغانســتان ،پادشــاه جایــگاه اســطورهای «پــدر» را بــه خــود میگیرد...اینجاســت کــه رحیمــی بــه
ایــن بــاور میرســد 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 دادهاند»(هــان).
Rahimi, Atiq - 21
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مقالــۀ کریمــی ،ضعفهــای زیــادی در اســتدالل و نتیجهگیــری دارد؛ امــا از نظــر توجــه بــه ظرفیــت نقــد
روانشــناختی در بررســی رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،بدیــع اســت و البتــه رحیمــی ،در مصاحبههــای
خــود ،راه چنیــن تفســیرهایی را کامــا نبســت ه و ضمــن اشــاره بــه روابــط پــدرش بــا رژیــم شــاهی افغانســتان و
معنــای رئالیســتی غیبــت پــد ِر راوی ،بــه جنبههــای روانــی عنــر پــدر نیــز اشــاره کردهاســت « :غیــاب پــدر تأثیــر
خــودش را در روانــم داشــت و همیشــه در ایــن مــورد و در مــورد مــادرم فکــر میکــردم؛ میدیــدم کــه چگونــه
در برابــر زندگــی مبــارزه میکــرد ...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
اودیــپ بــه پرسکُشــی تبدیــل میشــود»(آبادی.)1381 ،

 4-4-6تحلیل جهاننگری و نقد دیدگاه اجتامعی نویسنده
رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق یــک رمــان واقعگ ـرای منادیــن اســت کــه بــا نــری شــاعرانه ،موجــز و
مثالزدنــی ،رنجهــا و آالم مــردم افغانســتان در بخشــی از دوران حکومــت کمونیســتی را بــه تصویــر کشیدهاســت.
ایــن رمــان ،روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو کــرده و پــرده از ادعاهــای دروغیــن آرمــان مدینــه فاضلـهای
کــه مارکسیس ـتها وعــدهاش را بــه مــردم جهــان میدادنــد ،برم ـیدارد .فجایعــی کــه حاکمیــت چهاردهســالۀ
کمونیســتها در افغانســتان ایجــاد کــرد ،آنــان را درمیــان قرشهــای متفــاوت جامعــه افغانســتان و جامعــۀ
جهانــی منفــور کــرد؛ امــا ایــن قرشهــا ،از خاســتگاهها و دیدگاههــای فکــری متفاوتــی بــه نفــی نظــام کمونیســتی
پرداختهانــد .خاســتگاه اجتامعــی عتیــق رحیمــی و جهاننگــری خــاص او نیــز اقتضــا میکنــد کــه اندیشــۀ هجــو
و نفــی نظــام کمونیســتی در کنــار و بــه مــوازات نفــی نظــام طالبانــی را در فــرم هــری خاصــی کــه در ســاختار و
محتــوای رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق دیــده میشــود ،ارائــه کنــد .ایــن جهاننگــری 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:
-1رحیمــی از نظــر خاســتگاه طبقاتــی ،بــه قــر 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  1352بــه مــدت ســه ســال زندانــی گردیــد و
ســپس بــه هنــد تبعیــد شــد(مهدیزاده کابلــی .)2010 ،شــاید ســاخت فیلــم مســتند زندگــی محمدظاهــر شــاه
در تبعیــد ،هیــچ ارتباطــی بــا روابــط حســنۀ خانوادگــی رحیمــی بــا ســلطنت ظاهرشــاهی نداشتهباشــد؛ امــا
برخــی منتقدیــن ،ایــن فیلــم را محــور انتقــادات نســبت بــه گرایــش سیاســی -اجتامعــی رحیمــی قـرار دادهانــد؛
زی ـرا «عتیــق رحیمــی در ایــن فیلــم مرتــب بــه اط ـراف شــاه ســابق میچرخــد و مــدام وی را بــا کلامتــی چــون
اعلیحــرت و حضــور ،مخاطــب قـرار میدهد»(کریمــی ،پیشــین) .ایــن قــر از اجتــاع افغانســتان ،بــه نوعــی
اســام ســنتی -عرفانــی و فردگرایانــه گرایــش داشــتند و در دوران جهــاد بــر ضــد شــوروی ،در قالــب دو حــزب
کوچــک بــه رهــری دو شــخصیت صاحــب مســند صوفیانــه ،بــه نامهــای صبغتاللــه مجــددی و ســیداحمد
گیالنــی ،ســازمان یافتند(خرسوشــاهی ،1370،ص14و .)43رحیمــی نیــز ایــن گرایــش خــود را پنهــان نکردهاســت:
نقلقولهــای ف ـراوان از مقــاالت شــمس و نیــز حضــور یــک درویــش -کــه تــاش میکنــد راه حــل را بــه فرهــاد
نشــان دهــد -در میــان شــخصیتهای رمــان و مــوارد ف ـراوان دیگــر ،گرایــش فکــری رحیمــی را بیــان میکننــد.
نویســنده ،تــاش کردهاســت تــا نــگاه و تلقــی خــاص خــود از دینــداری را بــه متــون عرفانــی مســتند ســازد.
ایــن ســنت فکــری و موقعیــت اجتامعــی ،بــا افــکار و ایدئولوژیهــای رایــج در محیــط فکــری بعــدی کــه عتیــق
رحیمــی در آن پــرورش یافــت -محیــط فکــری و ادبــی فرانســه -ســازگار اســت و از جملــه ایــن ســازگاریها ،مترکــز
بــر فردگرایــی (البتــه بــا مبــدأ و منشــأ فکــری متفــاوت) و نیــز مــدارا و تســاهل در مناســبات انســانی و اجتامعــی
اســت .میدانیــم کــه در میــان نحلههــای فکــری موجــود در جهــان اســام ،مکاتــب عرفانــی گرایــش بیشــری بــه
رفتــار و ســلوک فردگرایانــه و تســاهلآمیز دارنــد (نیکوبخــت.)1383،
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 -2از ســوی دیگــر ،رمــان هزارخانــۀ خــواب و اختنــاق در فرانســه ،و پــس از ســالها ســکونت رحیمــی در آن
محیــط ،نوشــته شدهاســت .رحیمــی در محیــط اجتامعــی فرانســه تحصیــل کــرده و تربیــت شدهاســت و اکنــون
کســی منکــر ایــن نیســت کــه آثــار رحیمــی بخشــی از ســنت ادبــی و روشــنفکری فرانســه نیــز هســت .رحیمــی
بارهــا در مصاحبههــای خــود اشــاره کردهاســت کــه بــه رمــان نــو فرانســه ،بخصــوص آثــار مارگریــت دوراس،
عالقــه دارد(کاملــی دهقــان .)1387 ،اینکــه رمــان ســنگ صبــور او بــه زبــان فرانســه -بــا محتوایــی نــه چنــدان
بیارتبــاط بــا آثــار فارســی او -برنــدۀ جایــزۀ گنکــور فرانســه شدهاســت؛ گــواه تأثیــر و تأثــر و ارتبــاط فکــری
رحیمــی بــا محیــط اندیشــگی و روشــنفکری فرانســه اســت .او بخشــی از دیــدگاه انســانگرایانه -لیربالیســتی و
فردگرایانــۀ خــود را از مکاتــب ادبــی و فکــری و فلســفی فرانســه گرفتهاســت و از چنیــن منظــری اســت کــه بــه
هجــو کمونیســتها و نفــی تفکــر طالبانــی میپــردازد.
تلفیــق دو دیــدگاه فــوق ،ســاختار و محتــوای ویــژۀ رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،را شــکل دادهاســت:
اعـراض 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
و رفتــار نیــروی حاکــم بــا مــردم عــادی افغانســتان رفت ـه و نشــان دادهاســت کــه مهــم تریــن متایــل انســانی،
یعنــی آزادی ،در ســایۀ ســلطۀ کمونیســم ،چگونــه نابــود میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه رحیمــی ،در
کنــار هجــو و نفــی رصیــح و عمیــق نظــام کمونیســتی ،از مجاهدیــن مســلامن افغانســتان نیــز بــه شــدت انتقــاد
میکنــد؛ چ ـرا کــه بــر مبنــای جهاننگــری خــاص رحیمــی ،ســلطه مجاهدیــن نیــز ،بــه دلیــل پیامدهایــی کــه
داشتهاســت(حکومت طالبــان) مــورد قبــول نیســت .از ایــن رو ،رحیمــی بــرای بیــان ایدههــای خــود و در
انتقــاد از مجاهدیــن ،چهــرهای ســیاه و طالبانیســتی از آنــان ترســیم میکنــد .از نظــر فــن داستاننویســی نیــز
راوی اولشــخص رشکتکننــده -کــه ایــن رمــان در همیــن زاویــه دیــد روایــت شدهاســت -چنــدان مــورد اعتــاد
نیســت؛ زی ـرا ب ـرای کســب همدلــی خواننــده ،ممکــن اســت تنهــا بــه قاضــی بــرود یــا حتــی دروغ بگویــد(داد،
 ،1375ص 139و .)140اگرچــه رمــان ،مدعــی انعــکاس مســتقیم واقعیــت و متعهــد بــه درســتی تصاویــری کــه
ارائــه میکنــد ،نیســت و نویســنده بنــا بــر متایــات فکــری خــاص خــود ،ممکــن اســت قــر خاصــی از اجتــاع را
بــا منــای درشــت و قرشهــای دیگــری را در حاشــیه نشــان دهــد؛ امــا خواننــده حــق دارد بدانــد کــه مثــا در مقطــع
زمان ـیای کــه اتفاقــات رمــان در بســر آن رخ میدهــد؛ روایتهــا و گزارشهــای ســفرنامه نویســان ،تصاویــری
متفــاوت از مجاهدیــن ارائــه کردهانــد.
جدول 4-4رمان هزارخانه خواب و اختناق
معرفی

مشخصات رمان
رمان
نویسنده

خالصه رمان

رشح
مشــخصات کتابشناســی :رحیمــی ،عتیــق ،هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،پاریــس،
انتشــارات خــاوران 1000 ،1381 ،نســخه ،رقعــی 144،صفحــه.
عتیــق رحیمــی متولــد ســال  1342در کابــل اســت و در رشــته ســینام و ارتباطــات از
دانشــگاه ســوربن دک ـرا گرفتهاســت .بــا انتشــار رمــان خاکســر و خاک(پاریــس )1378
وخانــه خــواب و اختناق(پاریــس  )1381خــود را بــه عنــوان نویســنده ،مطــرح کــرد و
در ســال 2008م .جایــزه گنکــور فرانســه را ب ـرای رمــان ســنگ صبــور بــه دســت آورد.
رمانهایــش بــه زبانهــای مختلفــی ترجمــه شدهاســت.
فرهــاد کــه توســط رسبــازان کتــک خــورده و هنــگام ف ـرار در جــوی افتادهاســت ،بــه
خان ـهای پنــاه میبــرد و عاشــق مهنــاز ،زنــی بیــوه کــه صاحــب خانــه اســت ،میشــود.
فرهــاد ب ـرای در امــان مانــدن از دســت رسبــازان بــه ســوی پاکســتان میگریــزد؛ امــا
عاقبــت دوبــاره بــه چنــگ رسبــازان میافتــد.

| | 124

تحلیل منادین

ارتباط جامعه و رمان

شــخصیت
پــر د ا ز ی
بازتاب جامعه در رمان
درومنایهها

تأثیــر رمــان
در جامعــه
تحلیــل
جها ن نگــر ی
نو یســند ه

شــخصیتهای منادیــن (ماننــد جــن) ،نامهــای منادین(ماننــد هزارخانــه) ،رنگهــای
منادیــن (ماننــد ســیاه و رسخ) ،زمــان و مــکان منادین(ماننــد شــب و گــور) ،گفتگــو
و تکگویــی منادیــن (ماننــد گفتگــوی فرهــاد و درویــش) ،رفتارهــای منادین(ماننــد
رنگکــردن پرچــم بــا خــون گوســفند و آویـزان کــردن آن بــه جــای پرچــم رسخ دولتــی)،
اشــیا و عنــارص منادین(ماننــد فــرش افغانســتانی و رؤیــا و کابــوس) تحلیــل و بررســی
شــد.
خاســتگاه بیشــر شــخصیتها ،طبقــه متوســط شهرنشــین اســت .فرهاد،قهرمــان داســتان،
دانشــجوی دانشــگاه کابــل اســت و مهنــاز ،شــخصیت مقابــل او نیــز تحصیلکــرده اســت.
شــخصیت پــردازی بســیار قــوی و باورپذیــری رفتــار و گفتــار شــخصیتها ،ویژگــی ایــن
رمــان اســت.
درومنایــۀ رمــان ،رنــج و رسگردانــی بیپایــان انســان افغانســتانی ،در فضــای میــان
اختنــاق رسخ کمونیســتی و اختنــاق ســیاه طالبانــی اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی انســان
را بــه کابوســی متامنشــدنی تبدیــل کردهاســت.
ایــن رمــان ،در کابــل تجدیــد چــاپ شــده و بــه زبانهــای مختلــف ترجمــه شدهاســت.
تعــداد نقــد و بررسـیها در مــورد ایــن رمــان ،نســبتا زیــاد اســت و برخــی آثــار داســتانی
بــا تقلیــد از زبــان و شــیوۀ عتیــق رحیمــی ،در ســالهای اخیــر نوشــته شدهاســت.
رحیمــی ،از خانــوادهای ســلطنتطلب برخاســته و در غــرب رشــد کردهاســت و از
ســوی دیگــر ،متامیــل بــه اســام ســنتی و صوفیانــه اســت .ترکیــب ایــن متایــات و محیــط
تحصیلــی و فکــری او در رمــان جلــوه کردهاســت.

مســاجد و ســنگرهای مجاهدیــن -بخصــوص در آن مقطــع از تاریــخ مقاومــت -هیــچ شــباهتی بــا تصویــری
کــه در رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،از ایــن پایگاههــا منایــش داده شــده؛ نداشتهاســت .در آن مقطــع
زمانــی ،ایــن پایگاههــا محــل تجمــع مــردان مقاومــی بودهاســت کــه ب ـرای دفــاع از وطــن و اعتقــادات خــود،
میجنگیدهانــد و ایــن تصویــر از البــای ســطور و صفحــات کتابهایــی همچــون «برچههــای رسخ ،کوچههــای
ســبز» (برجــی ،1373 ،ص  )39-36و نیــز ســفرنامۀ « 15گلولــه در راه خــدا» نوشــته مصطفیحامــد ،روزنامهنــگار
مــری (مصطفــی حامــد ،2006،ص46و 47و )67هویداســت.
مختصــات شــخصیتهای دیگــر -بخصــوص زنــان رمــان -نیــز ریشــه در واقعیتهــای اجتــاع افغانســتان
دارد؛ امــا -تحــت تأثیــر افــکار و آرمانهــای نویســنده -بیشــر شــبیه زن ایــدهآل جوامــع غربــی خلــق شــدهاند.
بــه بیــان دیگــر ،زن افغانســتانی ،نــه آنچنــان کــه هســت و در جامعــه افغانســتان میبینیــم ،بلکــه بیشــر چنانکــه
مطلــوب افــكار رحيمــي بايــد باشــد تصویــر شدهاســت .جامعـهای کــه رحیمــی در ایــن رمــان ترســیم کردهاســت،
اگرچــه واقعـی اســت امــا متــام واقعیــت اجتــاع افغانســتان نیســت.

 4-4-7نتیجهگیری
رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق یــک رمــان واقعگـرای منادیــن اســت .آشــنایی و توجــه همزمــان رحیمــی
بــه میـراث فرهنــگ اســامی و مکاتــب ادبــی غربــی باعــث شدهاســت کــه در ایــن رمــان ،رئالیســم و سمبولیســم،
عرفــان اســامی و دغدغههــای انســانی ،در ترکیبــی هامهنــگ و زیبــا حضــور داشتهباشــند کــه البتــه ایــن روش
یــا مکتــب ترکیبــی ،در رماننویســی فارســی ســابقه دارد .ایــن رمــان ،روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو
کــرده و پــرده از ادعاهــای دروغیــن آرمــان مدینــه فاضل ـهای کــه مارکسیس ـتها وعــدهاش را بــه مــردم جهــان
میدادنــد ،برمــیدارد .جهاننگــری خــاص رحیمــی کــه در ســاختار کلــی ایــن رمــان قابــل مشاهدهاســت،
برآمــده از خاســتگاه طبقاتــیِ ارشافــیِ معتقــد بــه اســام عرفانــی و فــردی اســت کــه در تلفیــق و ســازگاری بــا
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دغدغههــای انســانگرایانۀ محیــط روشــنفکری فرانســه ،بــه صــورت هجــو کمونیســم و نفــی اســام طالبانــی،
در قالــب هــری رمــان ،ظهــور و بــروز کردهاســت .ذهــن نویســنده ،بــر مبنــای همیــن جهاننگــری خــاص ،در
انتخــاب واقعیتهــای تاریــخ معــارص افغانســتان ،جهـتدار و در برخــی مواقــع بــه شــدت ایدئولــوژیزده ،عمــل
کردهاســت.

خالصه فصل چهارم
چهــار رمــان منتخــب از چهــار دوره تاریــخ داستاننویســی افغانســتان ،در ایــن فصــل نقــد و تحلیــل
شدهاســت .روش نقــد هــر رمــان ،بــر اســاس الگــوی طراحــی شــده در ایــن پژوهــش بودهاســت .محــور ایــن
نقدهــا ،نقــد شــخصیتپردازی و بررســی درومنایــه رمــان اســت و در کنــار آن ،بــه کارنامــه هــری نویســنده و
برخــورد منتقــدان و جامعــه ادبــی افغانســتان بــا رمــان مــورد نظــر توجــه شدهاســت .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 عــرت ،بازمنایــی کردهاســت،
متشــکل از شــاه ،ارشاف و رعیــت اســت .مترکــز افنــدی بــر منایــش افــکار و گفتــار و کــردار طبقــۀ ارشاف و
چگونگــی زیســت آنــان اســت .ارشاف در ایــن رمــان ،غــرق در خرافــات و عقبماندگــی و جهــل و ارساف
بیتاملــال دیــده میشــوند .در واقــع نویســنده ،ایــن قــر مهــم جامعــه را دلیــل عقبماندگــی کشــور معرفــی
میکنــد .بــه مــوازات ایــن معنــا ،افنــدی بــا جســارت متــام ،صــدای بخــش پنهــان جامعــه ســنتی افغانســتان،
یعنــی زنــان را منعکــس میکنــد .قهرمــان رمــان و بیشــر شــخصیتهای رمــان ،زن هســتند و زبــان گفتگوهــا
و رفتارهــا نیــز کامــا زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات زنــان در آن دوره ،نوشــته شــدهاند .هــدف افنــدی از
نوشــن ایــن رمــان ،انتقــاد از ســاختار جامعــه افغانســتان بــا هــدف اصــاح و بهبــود اوضــاع اســفبار کشــور در
آن ایــام بــود ه و ایــن مطلــب را آشــکارا در دیباچــۀ کتــاب خــود بیــان کردهاســت .ســاختار ایــن رمــان و از جملــه
شــخصیتپردازی آن ،شــبیه قصههــای کهــن فارســی اســت و هنــوز بــه فــرم رمانــی نرسیدهاســت؛ بــا ایــن وجــود
در میــان رمــانواره هــای اولیــه ،مقبولتریــن رمــان اســت.
رمــان حــق خــدا ،حــق همســایه ،نوشــته بــرک ارغنــد در دهــه شــصت ،در چارچــوب جریــان رئالیســم
سوسیالیســتی افغانســتان میگنجــد .فــارغ از ضعفهــای آشــکار در عنــارص داســتانی ،از جملــه در
شــخصیتپردازی و پیرنــگ ،ایــن رمــان ،تالشــی ب ـرای توجیــه اشــغال افغانســتان توســط ارتــش رسخ شــوروی
اســت .نویســنده از یــک ســو ،ورود ارتــش رسخ بــه افغانســتان را بــا کمــک غربیهــا بــه مجاهدیــن مقایســه
میکنــد تــا بگویــد کــه دو طــرف درگیــر در صحنــۀ جهــاد افغانســتان ،از نظــر وابســتگی بــه بیگانــگان ،تفاوتــی
ندارنــد و از ســوی دیگــر ،بــا ترســیم چهــرهای موجــه و نوعدوســت( پزشــک و مهنــدس) از رسبــازان شــوروی و
دوســتی و صمیمیــت آنــان بــا مــردم عــادی افغانســتان ،کوشــش میکنــد تــا آمــدن ارتــش شــوروی بــه افغانســتان
را اقــدام نیــک همســایه (شــوروی) بــرای ادا کــردن حــق همســایگی بــه همســایۀ فقیــر و درگیــر جنــگ
(افغانســتان) جلــوه دهــد .جامعــه افغانســتان ،چنــان کــه در ایــن رمــان بازمنایــی شــده ،صحنــه مبــارزة معتقــدان
بــه سوسیالیســم بــا مــزدوران امپریالیســم امریکاســت و مــردم افغانســتان در جبهــه سوسیالیســم ق ـرار دارنــد.
رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ ،نوشــتة حســین فخــری در دهــه هفتــاد ،داســتان فریــب و شکســت
اســت .فریــب و شکســت خــوردن جوانانــی کــه داروی دردهــا و راه حــل مشــکالت افغانســتان را در ایدئولــوژی
مارکسیســتی میدانســتند و فکــر میکردنــد 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
در افغانســتان و اعــال سیاســی حــزب خلــق افغانســتان اســت .رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ ،نســبت بــه
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رمانهــای قبلــی افغانســتان ،پیرشفــت محسوســی بــه شــار میآیــد و نویســنده بــه فــرم رمانــی نزدیــک شــده
و عنــارص داســتانی را نســبتا خــوب بــه کار بردهاســت.
رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،نوشــتة عتیــق رحیمــی ،یــک رمــان واقعگ ـرای منادیــن اســت .آشــنایی
و توجــه همزمــان رحیمــی بــه می ـراث فرهنــگ اســامی و مکاتــب ادبــی غربــی باعــث شدهاســت کــه در ایــن
رمــان ،رئالیســم و سمبولیســم ،عرفــان اســامی و دغدغههــای انســانی ،در ترکیبــی هامهنــگ و زیبــا حضــور
داشتهباشــند کــه البتــه ایــن روش یــا مکتــب ترکیبــی ،در رماننویســی فارســی ســابقه دارد .ایــن رمــان ،از منظــری
اومانیســتی -لیربالیســتی ،روش و منــش نظــام کمونیســتی را هجــو کــرده و پــرده از ادعاهــای دروغیــن آرمــان
مدینــه فاضلــهای کــه مارکسیســتها وعــدهاش را بــه مــردم جهــان میدادنــد ،برداشتهاســت .جهاننگــری
خــاص رحیمــی کــه در ســاختار کلــی ایــن رمــان قابــل مشاهدهاســت ،برآمــده از خاســتگاه طبقاتــیِ ارشافــیِ
معتقــد بــه اســام عرفانــی و فــردی اســت کــه در تلفیــق و ســازگاری بــا دغدغههــای انســانگرایانۀ محیــط
روشــنفکری فرانســه ،بــه صــورت هجــو کمونیســم و نفــی اســام طالبانــی ،در قالــب هــری رمــان ،ظهــور و بــروز
کردهاســت .ایــن رمــان ،یکــی از بهرتیــن و پیرشفتهتریــن رمانهــای تاریــخ افغانســتان اســت و نویســندة آن نیــز
از مشــهورترین نویســندگان افغانســتان در جهــان بــه شــار م ـیرود.
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جمعبندی و نتیجهگیری
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 1-5مروری بر درومنایهها و مشخصات جامعهشناختی چهار رمان نقدشده
رمانهایــی کــه در فصــل چهــارم ایــن رســاله بررســی شــدهاند ،هریــک تصویــری از جامعــه افغانســتان را در
دورانــی مشــخص ارائــه کردهانــد .رمــان افغانســتان از ابتــدای حیــات خــود ،واقعگ ـرا بــوده و بــه همیــن دلیــل
بازمنایــی واقعیــت جــاری در جهــان انســان افغانســتانی را وجهــه همــت خــود ق ـرار دادهاســت .بــه مــوازات
ارائــه ایــن تصویــر ،مشــکالت و مســائل عــر ،از دیــدگاه نویســنده بیــان شــده و گاه و ب ـیگاه ،تحلیلهــا و
راه حلهایــی نیــز ارائــه گردیدهاســت .بــا نگاهــی مختــر بــه ایــن چنــد رمــان ،دریافتــه میشــود کــه مســائل
و مشــکالت هــر برهــه از تاریــخ معــارص افغانســتان ،در رمانهــا قابــل ردیابــی اســت امــا بزرگرتیــن مشــکل
انســان معــارص افغانســتانی ،اســتبداد و ســلطة اســتبدادی اســت کــه تقریبــا در متامــی ایــن رمانهــا منعکــس
شدهاســت .گذشــته از اســتبداد کــه متاســفانه بــا عــوض شــدن حکومتهــا نیــز همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه
میدهــد ،پاسـخهای رایــج بــه ســلطه اســتبدادی در جامعــه افغانســتان نیــز در ایــن رمانهــا تحلیــل شدهاســت.
یکــی از ایــن پاسـخهای نادرســت -کــه تأثیــری مهــم در حیــات اجتامعــی ،سیاســی و فرهنگــی و بــه طــور کلــی
تاریــخ معــارص افغانســتان داشتهاســت -کودتــا /انقــاب هفتــم اردیبهشــت  1357و روی کار آمــدن حکومــت
کمونیســتی بودهاســت .تأثیــر ایدئولــوژی کمونیســتی و حکومــت مبتنــی بــر آن در تاریــخ افغانســتان بــه حــدی
اســت کــه تاریــخ معــارص بــه دوران قبــل و بعــد از حکومــت کمونیســتی قابــل تقســیم اســت و کمــر رمــان
جــدی اســت کــه زمینــة تاریخــی آن ،تاریــخ معــارص افغانســتان باشــد و در آن بــه زمینههــا ،پیامدهــا و مصایــب
و مشــکالت روی کار آمــدن مارکسیســم در افغانســتان پرداختــه نشدهباشــد .در آثــار نقــد شــده در فصــل چهــارم
نیــز میبینیــم کــه در ســه رمــان از ایــن چهــار رمــان ،حکومــت کمونیســتی و عواقــب آن ،بررســی شــده و لــه یــا
علیــه ایــن ایدئولــوژی و حکومــت ،موضعگیــری شدهاســت.
محمــد عبدالقــادر افنــدی در رمــان تصویــر عــرت ،بــه دو مســئله یــا مشــکل مهــم جامعــه افغانســتان اشــاره
میکنــد.1 :جهــل و عقبماندگــی و فقــر و فالکــت عمومــی مــردم افغانســتان و .2نــگاه نادرســت نســبت بــه زن
بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور بــه بهانــۀ حفــظ عصمــت آنــان .ایــن دو مســئله ،در رمــان تصویــر عــرت ،در
یکدیگــر ادغــام شــده و درومنایــه رمــان تصویــر عــرت را شــکل دادهاســت .افنــدی ،علــت بــروز مســئلۀ اول را شــاه
و ارشافیــت دربــاری معرفــی میکنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی جهــل و
بیســوادی .بنابرایــن در نظــر نویســنده ،شــاه و ارشافیــت ،عامــل متــام مشــکالت کشــور بودهانــد امــا وی ،در ایــن
رمــان ،توجــه خــود را بــه ارشافیــت معطــوف کــرده و نشــان دادهاســت کــه ایــن قــر اجتــاع ،خــود چقــدر غــرق
در فســاد و تباهــی و باورهــای خرافــی اســت .میتــوان گفــت کــه درومنایــۀ مرکــزی رمــان ،بیــان پوســیدگی و فســاد
یکــی از ارکان مهــم ســاختار اجتامعــی جامعــه آن روز افغانســتان (یعنــی ارشافیــت) اســت .ارشافیــت واپسگ ـرای
افغانســتان ،بــا حلقــه زدن بــر دور محــور ســلطنت مطلقــه ،یکــی از عوامــل مهــم عقبماندگــی و جهــل و تاریکــی
فراگیــر حاکــم بــر افغانســتان ســلطنتی بــود و افنــدی کــه خــود از میــان رجــال و ارشاف دربــاری برخاســتهبود ،بــا
آگاهــی و ارشاف کمنظیــر بــه ایــن علــت ،بــا دیــدی انتقــادی و زبانــی طنزآلــود ،زندگــی بیهــوده و غــرق در خرافــات
و رســوم و باورهــای نادرســت خانوادههــای اعیــان و ارشاف کابــل را تصویــر کردهاســت.
افنــدی بــه مــوازات طــرح مســئله عقبماندگــی ،بــا جســارت متــام ،صــدای بخــش پنهــان جامعــۀ ســنتی
افغانســتان ،یعنــی زنــان را منعکــس میکنــد .در رمــان تصویــر عــرت ،جهــان و حــوادث جهــان از دیــد زنــان
روایــت میشــود و قهرمــان و حتــی بیشــر شــخصیتهای رمــان ،زن هســتند و زبــان گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز
کامــا زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات زنــان در آن دوره ،نوشــته شدهاســت .افنــدی بــا ایــن کار خــود ،چنــان
کــه در مقدمــه میگویــد ،خواننــدگان را بــه یــاد نیمــی از جامعــه میانــدازد؛ نیمــی کــه بــه عمــد و نابجــا بــه
فراموشــی ســپرده شــدهاند و از آمــوزش و تربیــت فرهنگــی و علمــی بــه دورنــد.
رمــان حــق خدا،حــق همســایه ،داســتانی تبلیغــی بــرای توجیــه حضــور ارتــش اتحــاد جامهیــر شــوروی
ســابق در افغانســتان اســت .نویســندة رمــان حــق خدا،حــق همســایه ،بــا انتخــاب ایــن عنــوان بـرای رمــان خــود،
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خواننــده را بــه ســمت درومنایــۀ رمــان ،راهنامیــی میکنــد .البتــه وقتــی متوجــه ارتبــاط عنــوان بــا حــوادث رمــان
و شــخصیتهای آن میشــویم ،کــه داســتان را تــا آخــر خواندهباشــیم .خــط ســیر اصلــی روایــت ،چگونگــی
تحــول روحــی پهلــوان رجــب ،قهرمــان عامــی داســتان اســت کــه از بیطرفــی سیاســی نســبت بــه دولــت و
مخالفیــن آن آغــاز میکنــد و در پایــان داســتان بـرای آرمانهــای حــزب خلــق جــان میدهــد؛ امــا گــره خــوردن
ایــن رسنوشــت حامس ـیگونه بــا رسنوشــت رسبــازان و متخصصــان شــوروی در زنــدان شــاره  3و کشتهشــدن
آنهــا در کنــار یکدیگــر ،حامــل معنــای اصلــی داســتان اســت .بــا ایــن توصیــف ،شــاید بتــوان درومنایــۀ ایــن رمــان
را در ایــن جمــات ،بیــان کــرد :حــق همســایه بــر همســایه ،کمــک و رســیدگی بــه یکدیگــر اســت و شــوروی،
بــا گســیلکردن رسبــازان و متخصصــان خــود بــه افغانســتان ،در واقــع حــق همســایگی را بجــا آورده و ب ـرای
حفاظــت مــردم و آبادانــی ایــن کشــور آمدهاســت! درونمایــۀ ایــن رمــان ،ســتایش از ارتــش شــوروی اســت؛
ارتشــی کــه بیشــر شــامل پزشــکان و مهندســانی چــون تونیــا و الکســی اســت و مــردم عامــی و ســاده و بیســواد
افغانســتان همچــون رجــب ،قهرمــان مثبــت داســتان ،حقگ ـزار ایــن اقــدام خیرخواهانــۀ شــوروی هســتند و آن
را میفهمنــد و تنهــا مــزدوران آمریــکا و پاکســتان -کــه از دیــدگاه نویســنده ،صفــت همــة مجاهدیــن اســت-
مخالــف رسبــازان آبادگــر شــوروی هســتند .واضــح اســت کــه رمــان ،ب ـرای خوشــامد یــا بــه ســفارش دولــت
وابســته بــه شــوروی نوشتهشــده و هــدف تبلیغاتــی مشــخصی دارد .اگرچــه تاریــخ ،حملــۀ تجاوزکارانــۀ ارتــش
شــوروی و کشــتار و مببــاران پیاپــی در طــی ســالهای حضــور ایــن ارتــش متجــاوز را ثبــت کردهاســت و نیــازی
بــه اســناد نیســت.
عنــوان رمــان شــوکران در ســاتگین رسخ ،اســتعارهای از فریبــی اســت کــه در دوران حاکمیــت حــزب خلــق
افغانســتان رخ داد« .ســاتگین رسخ» کنایــه از حــزب خلــق و رسخ ،رنــگ منادیــن اح ـزاب کمونیســت در رسارس
جهــان اســت .ایــن ســاتگین رسخ رنــگ ،بــه جــای رشابــی لذتبخــش یــا آبــی گــوارا ،زهــر یــا شــوکران در خــود
دارد و بــه جــای اینکــه نیــاز و عطــش کســی را رفــع کنــد ،او را میکشــد .درومنایــۀ ایــن رمــان نیــز دقیقــا مرتبــط
بــا ایــن عنــوان اســت :حــزب خلــق افغانســتان ،نــه راه حــل مشــکالت افغانســتانِ نیازمنــد توســعه ،بلکــه فریبــی
بــزرگ ب ـرای ریخــن زهــر مرگبــار کمونیســم در کام جوانــان افغانســتان بودهاســت .جوانــی کــه فکــر میکنــد
جــواب مســائل خــود و راه حــل مشــکالت کشــور را یافتهاســت ،عضــو حــزب خلــق افغانســتان میشــود امــا
هــر روز کــه میگــذرد بیشــر میفهمــد کــه فریــب خوردهاســت و تــوان یــا ارادۀ بازگشــت را نیــز نــدارد و
تنهــا زمانــی بــه خودآگاهــی دســت مییابــد کــه کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی
افتادهاســت .حــزب خلــق 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 نابــود کــرد.
درومنایــه و تــم اصلــی رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،رنــج و رسگردانــی انســان افغانســتانی در فضــای
بیــن دو اختنــاق تفکــر کمونیســتی(رنگ منادیــن رسخ) و تفکــر طالبانی(رنــگ منادیــن ســیاه) اســت؛ اختناقــی
کــه زندگــی واقعــی آنهــا را بــه کابوســی متامنشــدنی تبدیــل کردهاســت .نویســنده ،بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن،
راه حــل ایــن رنــج بیپایــان را در بازگشــت بــه خــود ،بازگشــت بــه اســام و فرهنــگ اســامی میبینــد؛ اگرچــه
منظــور او از اســام ،مشــی و تفکــر خاصــی برگرفتــه از اســام عرفانــی ،فردگــرا و مســاملتجو اســت کــه
طــرفداران آن در افغانســتان چنــدان زیــاد نیســتند .ایــن درومنایــه بــر متــام عنــارص داســتان ،از زبــان و فضــا
و شــخصیتها گرفتــه تــا منادهــای فــراوان بــه کار رفتــه در ســاختار آن ،مســلط اســت و در هنــگام بررســی
منادپــردازی و شــخصیتهای داســتان بــه آنهــا اشــاره شــد .درومنایههــای 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 ،بیپــدری (بیمرکــزی) و جســتجوی پدر(نظــم ،مرکز/قــدرت مرکــزی)،
نفــی نظامیگــری و خشــونت ،نفــی اعــدام و زنــدان و شــکنجه(که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ
پنجــاه بــود) و  ...بــا محوریــت هــان درومنایــه اصلــی ،معنــا پیــدا میکننــد.
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نویســنده ،چنانکــه از عنــوان رمــان مشــهود اســت ،وضــع زندگــی انســان در افغانســتان تحــت ســلطۀ
کمونیســم را «خــواب و اختنــاق» نامیدهاســت؛ اختناقــی کــه متــام محیــط اجتامعــی افغانســتان بعــد از کودتــای
کمونیســتی هفتــم ثــور (اردیبهشــت) را در بــر گرفتــه ،زندگــی را بــه یــک کابــوس وحشــتناک تبدیــل کردهاســت.
انســان افغانســتانی ،در هزارخان ـهای بــه نــام نظــام کمونیســتی ،چنــان گرفتــار شدهاســت کــه راه گریــز نــدارد
و بــه هــر ســو کــه میگریــزد ،همچنــان گرفتــار کابــوس رنــج ،شــکنجه و اختنــاق اســت .ایــن تــم مســلط،
متــام عنــارص دیگــر رمــان را تحــت تاثیــر قــرار دادهاســت؛ مثــا متــام شــخصیتهای داســتان ،در جســتجوی
آزادی هســتند و تقریبــا متــام آنهــا از افغانســتان محکــوم بــه اختنــاق میگریزنــد؛ اکــر صحنههــای مهــم و
تعیینکننــدۀ داســتان ،در محیطهــای بســته و محــدود یــا در تاریکــی شــب رخ میدهــد؛ فرهــاد ،شــخصیت
محــوری داســتان ،در آخــر رمــان ،گرفتــار هــان وضعــی میشــود کــه در طــول رمــان ،در حــال گریــز از آن
بودهاســت؛ شــناخت مــا از آدمهــا و وقایــع داســتان ،در طــول رؤیاهــا و کابوسهــای فرهــاد ،شــکل میگیــرد
و خــواب و رؤیــا چنــان در متــام ســاختار رمــان درپیچیدهاســت و واژههــای خــواب ،رؤیــا و کابــوس آنقــدر در
صفحــات مختلــف رمــان تک ـرار میشــوند کــه خواننــده تــا آخــر رمــان ،از شــک و ابهــام دربــارۀ واقعیبــودن
رویدادهــا یــا رؤیابــودن آنهــا رهــا منیشــود .حتــی شــخصیت درویــش حــارض در مســجد روســتا نیــز در مــرز میــان
واقعیــت و تخیــل قـرار دارد و خواننــده منیتوانــد بــه ایــن یقیــن برســد کــه درویــش ،زادۀ تخیــل فرهــاد اســت
یــا شــخصیتی داســتانی بــه ماننــد بقیــه شــخصیتها .ایــن ویژگــی رمــان ،حاصــل گرایــش همزمــان نویســنده
بــه سوررئالیســم و سمبلیســم اســت کــه قبـاً توســط نویســندگان بزرگــی همچــون ســیمین دانشــور نیــز تجربــه
شدهاســت و البتــه ،ریشــه در متــون عرفانــی فارســی دارد .شایســته یــادآوری اســت کــه تحقیقــات انجامشــده
در زمینــۀ بررســی و خوانــش متــون عرفانــی کهــن فارســی ،ازجملــه مقــاالت شــمس تربیــزی ،از دیــدگاه مکاتــب
ادبــی جدیــد همچــون سوررئالیســم و سمبلیســم نشــان دادهاســت 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 جنبههــای
هــری متــون عرفانــی فارســی اســت .در انتهــای رمــان ،صــورت راوی ،زیــر چکمــۀ رسبــازان دولتــی قـرار دارد و
ایــن تصویــر ،شــبیه موقعیــت راوی در ابتــدای داســتان اســت؛ یعنــی مــا دوبــاره بــه رشوع برمیگردیــم .ســاختار
روایــی مـ َد َّور رمــان ،در هامهنگــی کامــل بــا درومنایــۀ رمــان و منــادی از وضــع جامعــۀ افغانســتان اســت .مــردم
افغانســتان ،پیدرپــی ،در هــر دوره ،در حــال تجربــه کــردن اختنــاق هســتند .رنــج اختنــاق در دایــرهای در رفــت
و آمــد اســت؛ امــا پایــان نــدارد.

 2-5بررسی سؤالها و فرضیهها
ســؤال اول :زمینههــا و عوامــل تکویــن رمــان اجتامعــی افغانســتان باتوجــه بــه تحــوالت اجتامعــی و ادبــی
ایــن کشــور کدامنــد؟
فرضیــه :تحــوالت سیاســی و اجتامعــی افغانســتان بعــد از جنبــش مرشوطــه و آشــنایی نویســندگان ایــن
کشــور بــا فرهنــگ و متــدن جدیــد غــرب و همچنیــن تســلط مارکسیســم در افغانســتان و پیامدهــای آنهــا از
عوامــل پیدایــش رمــان اجتامعــی در افغانســتان اســت.
در فصــل ســوم رســاله ،بــا توجــه بــه شــواهد و مســتندات تاریخــی ،زمینههــای پیدایــش و چگونگــی تطــور
و تحــول رمــان افغانســتان و تعامــل آن بــا جامعــه افغانســتان ،بــه طــور مــروح بررســی و پاســخ ایــن ســؤال
دادهشــد .رمــان اجتامعــی افغانســتان ،هــم بــه دلیــل زمینههــای تاریخــی و اجتامعــی دوران پیدایــش و رشــد
رمــان در ایــن کشــور و هــم بــه دلیــل تحــوالت دامن ـهدار و دامئــی عرصــه سیاســت و فرهنــگ و اجتــاع ،در
رابطــه تنگاتنــگ بــا جامعــه بودهاســت و بــه همیــن دلیــل ،نــوع اجتامعــی رمــان ،نــوع غالــب و رایــج رمــان در
افغانســتان بودهاســت .در واقــع تحوالتــی ماننــد رواج صنعــت چــاپ و گســرش مطبوعــات ،هامنطــور کــه زمینــه
پیدایــش رمــان را فراهــم کردهبــود ،در رشــد رمــان اجتامعــی نیــز مؤثــر بــود بخصــوص از ایــن جنبــه کــه بیشــر
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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 ،هــر و ادبیــات خــاص خــود را ایجــاد کــرد و مانعهــا و مقاومتهایــی
کــه در مســیر تجــدد و تغییــر اجتــاع وجــود داشــت نیــز در هــر و ادبیــات جلــوه پیــدا میکــرد و یکــی از
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
رمــان در ادبیــات داســتانی افغانســتان بودهاســت.
ســؤال دوم :تأثیــر و تأثــر متقابــل رمــان و جامعــه افغانســتان( بــا تأکیــد بــر رمانهــای منتخــب) بیشــر در
چــه زمینههایــی اســت؟
فرضیــه :رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان مســائل جامعــه را انعــکاس داده و تحــت تأثیــر تحــوالت
اجتــاع ،از نظــر ســاخت و درومنایــه متحــول شدهاســت .رمــان ،بیشــر بــر جوانــان تحصیلکــرده تأثیــر فکــری
و فرهنگــی گذاشتهاســت کــه البتــه بــه دلیــل کمشــار بــودن افــراد باســواد وتحصیلکــرده و پاییــن بــودن
شــارگان کتابهــا و نفــوذ انــواع دیگــر ادبــی همچــون شــعر ،ایــن تأثیرگــذاری در مقیــاس کل جامعــه چنــدان
زیــاد نبودهاســت.
در فصــل ســوم و چهــارم ،ضمــن بررســی ســیر تحــول رمــان در افغانســتان و نقــد رمانهــای منتخــب ،پاســخی
مــروح بــه ایــن ســؤال ارائــه شــد .از آنجــا کــه رمــان در پاســخ بــه نیازهــای جامعــه افغانســتان در دوران
جدیــد متولــد شــده و رشــد کردهاســت ،از هــان ابتــدای کار ،نســبت بــه انعــکاس مســائل جامعــه ،متعهــد
بــوده و نســبت بــه تحــوالت جامعــه حســاس بــوده و از آن تأثیــر پذیرفتهاســت .رمــان و داســتان فارســی
افغانســتانی ،عمومــا واقعگــرا و بــه دنبــال بیــان مشــکالت و نارســائیها بودهاســت .اینکــه کــدام مســائل و
مشــکالت جامعــه در رمــان منعکــس و چــه راه حلــی بـرای مســائل بیانشــده پیشــنهاد میشــوند ،بنابــر گرایــش
فکــری و ایدئولوژیــک و خاســتگاه اجتامعــی نویســنده ،تغییــر میکنــد و رنــگ و ســبک و ســیاق خاصــی بــه
رمــان میبخشــد .از ســوی دیگــر سیاســتها و نگــرش نیروهــای سیاســی حاکــم بــر جامعــه نیــز در نحــوة
انعــکاس مســائل جامعــه و تحلیلهــا و پاســخهای آن مســائل در رمــان مؤثــر بودهاســت .تأثیــر داســتان و
رمــان بــر جامعــه نیــز قابــل انــکار نیســت و نویســندگان و روشــنفکران از داســتان و رمــان ،بــه عنــوان واســطه
انتقــال آگاهــی بــه طبقــه تحصیلکــرده و باســواد و کتابخــوان جامعــه اســتفاده کردهانــد .از نشــانههای ایــن
تأثیــر ،تــرس حاکــان از آزادی نوشــن و انتشــار کتــاب در جامعــه و کنــرل و سانســور فراینــد نوشــن و چــاپ
بودهاســت .در مجمــوع میتــوان گفــت کــه تحــوالت و تغیی ـرات جامعــه ،تأثیــر مســتقیم بــر فــرم و محتــوای
رمــان فارســی افغانســتان داشتهاســت .در زمینــة تأثیــر رمــان فارســی افغانســتان بــر جامعــة افغانســتان ،مانعــی
بــزرگ بــه نــام نبــود فرهنــگ کتابخوانــی وجــود داشتهاســت کــه البتــه آن نیــز ریشــه در درصــد پاییــن باســوادان
و تحصیلکــردگان جامعــه داشتهاســت .بــه همیــن دلیــل میــزان مــرف کتــاب اعــم از رمــان و داســتان یــا
بــه عبــارت دیگــر می ـزان کتابخوانــی بســیار نــازل بودهاســت .نبــود آمــار و ارقــام تأییــد شــده در زمینــة چــاپ
و فــروش کتابهــای داســتان و رمــان و نبــود نظرســنجیهای منظــم و علمــی در ایــن زمینــه ،منیتــوان بــا
قطــع و یقیــن در بــارة تغییــر و تحــول در گرایــش بــه کتابخوانــی و مــرف کتــاب در دورههــای مختلــف ادبــی
ســخن گفــت .بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر اهــل فرهنــگ و ادبیــات ،تأثیــر رمــان افغانســتان بــر قــر باســواد و
تحصیلکــرده ،در دوران مــورد مطالعــه ،قابــل توجــه بودهاســت.
ســؤال ســوم :ســیر تحــول رمــان اجتامعــی افغانســتان (بــا تأکیــد بــر رمانهــای منتخــب) از نظــر ف ّنــی
چگونــه بودهاســت ؟
فرضیــه :در افغانســتان رمــان اجتامعــی بــه نســبت ســایر انــواع رمــان رواج گســردهتری داشتهاســت،
اگرچــه همیــن نــوع رمــان هــم از نظــر ف ّنــی تــا دهــۀ شــصت شمســی پیرشفــت و تحــول چندانــی نداشــته اســت.
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طــی دهــۀ شــصت و هفتــاد ،رمــان اجتامعــی بــه ســوی پیچیدگــی بیشــر و اســتفاده از تکنیــک هــای روزآمــد
مبتنــی بــر مکاتــب جدیــد ادبــی ســوق پیــدا کردهاســت.
در فصــل ســوم و چهــارم رســاله ،بــا توجــه بــه شــواهد و مســتندات تاریخــی ،زمینههــای پیدایــش و
چگونگــی تطــور و تحــول رمــان افغانســتان و تعامــل آن بــا جامعــه افغانســتان ،بــه طــور مــروح بررســی و
پاســخ ایــن ســؤال دادهشــد .نتایــج نقــد و بررســی چهــار رمــان منتخــب در فصــل چهــارم نیــز نشــان میدهــد
کــه رمــان اجتامعــی افغانســتان از ســاختار نیمهســنتی و شــبیه بــه قصههــای قدیــم ادبیــات فارســی بــه ســوی
رمــان نــو حرکــت کردهاســت .رمانوارههــای اولیــه اجتامعــی ،هامننــد جهــاد اکــر ،تصویرعــرت و نــدای طلبــة
معــارف ،ســاختاری شــبیه کتابهــا و قصههــای کهــن ادبیــات فارســی دارنــد و بــه ســختی میتــوان آنهــا را
رمــان خوانــد .انتشــار ایــن رمانوارههــا در دهــة آغازیــن قــرن بیســتم ریشــه در تحــوالت اجتامعــی فرهنگــی
ناشــی از اصالحــات دورۀ حبیباللــه خــان و اماناللــه خــان داشــت .رمانهایــی کــه در ســالهای بعــد نوشــته
شــدند ماننــد درجســتجوی کیمیــا از میــر امینالدیــن انصــاری ،شــام تاریــک و صبــح روشــن از ســید ابراهیــم
عاملشــاهی ،بیگــم از ســلامنعلی جاغــوری ،درپــای نســرن و طلــوع ســحر از عزیزالرحــان فتحــی ،از نظــر فنــی و
تکنیکــی هیــچ پیرشفتــی نداشــتند و در حــد هــان رمانوارههــای ســالهای آغازیــن پیدایــش رمــان باقــی ماندنــد.
برتــری گزارشگــری ســطحی بــر تحلیــل عمیــق و برتــری توصیــف نســبت بــه تخیــل و صناعــت داســتانی ،دو
ضعــف بــزرگ رمــان افغانســتان در چنــد دهــة ابتدایــی تاریــخ داستاننویســی افغانســتان بودهاســت.
در ایــن میــان هرچــه از زمــان انتشــار اولیــن رمــان فارســی افغانســتان میگــذرد ،فضــا ب ـرای انعــکاس و
انتشــار واقعیتهــا و انتقــاد از کژیهــا تنگتــر میشــود و نویســندگان مجبــور میشــوند یــا بــه ســمت
مشــکالت فرعــی اجتــاع برونــد و یــا اصــا رمــان ننویســند.
تصویــب قانــون اساســی در ســال  ،1343اگرچــه 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
در همیــن دوران نوشــته شدهاســت ،از اولیــن منونههــای رمــان رئالیســم سوسیالیســتی اســت .اولیــن رمــان از
یــک نویســندگان زن افغانســتانی بــا نــام درکشــوری دیگــر نیــز در ایــن دوره چــاپ شدهاســت.
در نیمــۀ دوم دهــۀ شــصت ،جنبشــی در آفرینــش رمــان شــکل گرفــت .بخــش زیــادی از داســتانها و
رمانهــای دهــه شــصت تبلیغاتــی بودنــد و بــا وجــود پیرشفــت در فــرم و ســاختار ،هنــوز در زمینــه تکنیــک،
حرفــی ب ـرای گفــن نداشــتند .انتشــار ایــن رمانهــا در واقــع مقدمــۀ رونــق رماننویســی و انتشــار رمانهــای
قابــل اعتنــا در دهــۀ هفتــاد و هشــتاد در فضــای مهاجــرت و دوران جدیــد سیاســی پــس از ســال  1381بــود.
پــس از اســتقرار حکومــت مجاهدیــن و ســپس روی کار آمــدن طالبــان و شــدت یافــن مهاجــرت نویســندگان
بــه کشــورهای دیگــر ،دورۀ متفــاوت و جدیــدی در ادبیــات داســتانی افغانســتان بنیــان نهادهشــد کــه یکــی از
وجــوه آن پیرشفــت تکنیکــی بــود .رمانهایــی ماننــد خاکســر و خــاک ،شــوکران در ســاتگین رسخ ،از یــاد رفــن،
آب و دانــه ،هزارخانــه خــواب و اختنــاق و بلــوای خفت ـهگان در خــارج از افغانســتان ،توجــه اهــل فرهنــگ و
نویســندگان همزبــان را جلــب کــرد و جوایــزی بــه آثــار نویســندگان افغانســتانی تعلــق گرفــت .ایــن پیرشفتهــا
همچنــان ادامــه دارد و اکنــون نویســندگان جــوان دریافتهانــد کــه ســاختار و فــرم رمــان اجتامعــی ،مهمتــر 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.
ســؤال چهــارم :مهمتریــن درومنایههــای اجتامعــی رمانهــای منتخــب و آبشــخورهای شــکلدهندۀ آنهــا
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 ا ّمــا بــا گــذر زمــان ،درومنایههــای مارکسیســتی چــون
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تبلیــغ انقــاب کارگــری ،پیــروزی نهایــی زحمتکشــان و محکومیــت فئــوداالن اســتثامرگر وارد رمــان اجتامعــی
شــد .جنــگ و آوارگــی و گسســت هــای اجتامعــی حاصــل از آن ،حقــوق بــر و تبعیــض نــژادی از دیگــر
درومنایههــای مهــم رمــان دهــۀ هفتــاد و هشــتاد شمســی اســت .بــه طــور کلــی آبشــخورهای کالن درومنایههــای
رمــان اجتامعــی فارســی افغانســتان ،ســنت و فرهنــگ ملــی ،فرهنــگ جدیــد غــرب و ایدئولــوژی مارکسیســتی
میباشــند.
در فصــل چهــارم بــه طــور مــروح پاســخ ایــن ســؤال داد ه شدهاســت .تقســیمبندی ارائهشــده در ایــن
رســاله از تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان نیــز بــه نوعــی ،آبشــخور کالن و اصلــی فکــری و فرهنگــی هــر دوره
را مشــخص کردهاســت .ســنت و فرهنــگ ملــی و اســامی افغانســتان ،مارکسیســم سیاســی و فرهنگــی ،و در
نهایــت ،اندیشــة غربــی -چنــان کــه در فرضیــه گفتهشــده اســت -در طــول تاریــخ ادبیــات داســتانی افغانســتان،
منبــع الهــام فکــری نویســندگان بــوده و بــه صــورت درومنایههــای داســتانی در رمانهــا حضــور یافتهانــد .البتــه
در برخــی دورههــا ماننــد دورة دوم ،ایدئولــوژی مارکسیســتی ،غلبــه سیاســی و فرهنگــی یافتــه کــه بــه تبــع آن در
رمــان و داســتان ،منــود ویــژهای یافتهاســت .درومنایــة رمــان تصویــر عــرت ،بــا دو مســئله یــا مشــکل همیشــگی
جامعــه افغانســتان مرتبــط اســت.1 :جهــل و عقبماندگــی و فقــر و فالکــت عمومــی مــردم افغانســتان و
.2نــگاه نادرســت نســبت بــه زن بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور .افنــدی ،علــت بــروز مســئلۀ اول را شــاه
و ارشافیــت دربــاری معرفــی میکنــد و مســئلۀ دوم یعنــی مشــکالت زنــان را زائیــدۀ مســئلۀ اول؛ یعنــی جهــل و
بیســوادی .در رمــان تصویــر عــرت ،جهــان و حــوادث جهــان از دیــد زنــان روایــت میشــود و قهرمــان و حتــی
بیشــر شــخصیتهای رمــان ،زن هســتند و زبــان گفتگوهــا و رفتارهــا نیــز کامــا زنانــه و هامهنــگ بــا روحیــات
زنــان در آن دوره ،نوشــته شدهاســت .ریشــه و آبشــخور درومنایــه ایــن رمــان ،از یــک ســو ســنت اســامی -ملــی
و از ســوی دیگــر بحــث توســعه و بیــداری جهــان اســام اســت کــه در زمــان انتشــار ایــن رمــان ،گفتــان غالــب
در جهــان اســام و خــاور میانــه بودهاســت.
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 گســیلکردن رسبــازان
و متخصصــان خــود بــه افغانســتان ،در واقــع حــق همســایگی را بجــا آورده و ب ـرای حفاظــت مــردم و آبادانــی
ایــن کشــور آمدهاســت! درونمایــۀ ایــن رمــان ،ســتایش از ارتــش شــوروی اســت و واضــح اســت کــه رمــان،
ب ـرای خوشــامد یــا بــه ســفارش دولــت کمونیســتی افغانســتان نوشــته شدهاســت .رسچشــمة ایــن درومنایــه نیــز
تعلیــات 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 افغانســتانِ نیازمنــد توســعه ،بلکــه فریبــی بــزرگ بـرای ریخــن زهــر مرگبــار کمونیســم در کام
جوانــان افغانســتان بودهاســت .جوانــی کــه فکــر میکنــد جــواب مســائل خــود و راه حــل مشــکالت کشــور را
در حــزب خلــق افغانســتان یافتهاســت ،عضــو حــزب میشــود؛ امــا هــر روز کــه میگــذرد بیشــر میفهمــد کــه
فریــب خوردهاســت و تــوان یــا ارادۀ بازگشــت نیــز نــدارد و تنهــا زمانــی بــه خودآگاهــی دســت مییابــد کــه
کار از کار گذشــته و کشــور در ورطــۀ جنــگ داخلــی و نابــودی افتادهاســت .آبشــخور ایــن درومنایــه از یــک ســو
واقعیتهــای جهــان معــارص و شکســت اردوگاه سوسیالیســم بــه رهــری اتحــاد شــوروی اســت و از ســوی دیگــر
فرهنــگ اســامی -ملــی افغانســتان اســت.
درومنایــه رمــان هزارخانــه خــواب و اختنــاق ،رنــج و رسگردانــی انســان افغانســتانی در دو اختنــاق کمونیســتی
و تفکــر طالبانــی اســت؛ اختناقــی کــه زندگــی آنهــا را بــه کابوســی متامنشــدنی تبدیــل کردهاســت .نویســنده،
بــا ارائــۀ ســاختاری منادیــن ،راه حــل ایــن رنــج بیپایــان را در بازگشــت بــه خــود ،بازگشــت بــه ســنت و فرهنــگ
اســامی میبینــد؛ اگرچــه منظــور او از اســام ،مشــی و تفکــر خاصــی برگرفتــه از اســام عرفانــی ،فردگــرا و
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مســاملتجو اســت .ایــن درومنایــه بــر متــام عنــارص داســتان ،از زبــان و فضــا و شــخصیتها گرفتــه تــا منادهــای
ف ـراوان بــه کار رفتــه در ســاختار آن ،مســلط اســت و در هنــگام بررســی منادپــردازی و شــخصیتهای داســتان
بــه آنهــا اشــاره شــد .درومنایههــای دیگــر رمــان همچــون 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 ،بیپــدری (بیمرکــزی) و جســتجوی پدر(نظــم ،مرکز/قــدرت مرکــزی) ،نفــی نظامیگــری
و خشــونت ،نفــی اعــدام و زنــدان و شــکنجه(که ویژگــی رژیــم خلقــی کابــل در اواخــر دهــۀ پنجــاه بــود) و ...
بــا محوریــت هــان درومنایــه اصلــی ،معنــا پیــدا میکننــد .رسچشــمه ایــن درومنایــه ،از ســویی ســنت اســامی و
پیشــینه فرهنگــی افغانســتان و از ســوی دیگــر انســانگرایی و لیربالیســم غربــی اســت.
ســؤال پنجــم :ســیر تحــوالت رمــان اجتامعــی افغانســتان از نظــرگاه مکتبهــا و ســبکهای ادبــی چگونــه
بودهاســت؟
فرضیــه :بــه دلیــل کنــدی تحــوالت در کل جامعــه و بخصــوص پاییــن بــودن تعــداد باســوادان و تحصیلکردگان
در جامعــه ،دگرگونیهــای ادبــی در افغانســتان بــه کنــدی صــورت گرفتهاســت لــذا رمــان اجتامعــی بیشــر تحــت
ســیطرۀ رئالیســم -خــواه سوسیالیســتی و خــواه رئالیســم بومــی -ملــی یــا دینــی – باقــی ماندهاســت و اخی ـرا
مؤلفههایــی از ادبیــات سمبلیســتی ،مدرنیســتی و گاه رئالیســم جادویــی در آن دیــده میشــود.
در فصــل ســوم و فصــل چهــارم ،ضمــن بررســی ســیر تحــول رمــان افغانســتان و نقــد چهــار رمــان منتخــب ،به
طــور مــروح پاســخ ایــن ســؤال دادهشــد .رمــان افغانســتان از ابتــدا تاکنــون تحــت ســیطرة رئالیســم بودهاســت
و در ایــن میــان ،رئالیســم سوسیالیســتی را نیــز تجربــه کردهاســت .امــا بــه دالیــل مختلــف فرهنگــی و اجتامعــی،
پیرشفــت رمــان از نظــر تکنیکــی و ســبکی بســیار کنــد و تنــوع مکاتــب ادبــی در رماننویســی افغانســتان ،بســیار
پاییــن بودهاســت .تنهــا از اواســط دهــه هفتــاد بــه بعــد اســت کــه مــا شــاهد رشــد و گســرش داستاننویســی،
از نوعــی دیگــر ،هســتیم و بــه همیــن دلیــل ،کارشناســان افغانســتانی ،از آغــاز عــر طالیــی رمــان در افغانســتان
در دهــه هشــتاد شمســی ســخن میگوینــد و ایــن ســخنی بــه گ ـزاف نیســت .بــه هرحــال طــی دهــه هفتــاد و
هشــتاد شمســی اســت کــه بارق ـهای از تنــوع ســبکی و ردپاهایــی از مکاتــب جدیــد ادبــی در داستاننویســی
افغانســتان دیــده میشــود.

 3-5دستاوردهای تحقیق
1.طراحــی الگویــی بـرای نقــد اجتامعــی رمانهــای مــورد نظــر :در فصــل اول رســاله ،الگویــی بـرای نقــد
هریــک از رمانهــا ارائــه شدهاســت کــه حاصــل مطالعــة نظریههــای نقــد اجتامعــی و نقدهــای
جامعهشــناختی منترششــده بــه زبــان فارســی اســت و کوشــش شدهاســت کــه هــم رویکــرد تلفیقــی
ایــن پژوهــش در آن منعکــس شــود و هــم نظریــه و روش لوســین گلدمــن ،محــور آن قــرار گیــرد.
بحثهــای ارائــه شــده در فصــل اول و دوم رســاله ،مبنــای نظــری ایــن الگــو و روش نقــد را میســازند
و آن را تبییــن و ترشیــح میکننــد.
2.ارائــه تقســیمبندی جدیــد از تاریــخ داستاننویســی افغانســتان :ارائــه تقســیم بنــدی جدیــد و
متناســب بــا اهــداف پژوهــش ،از تاریــخ داستاننویســی معــارص افغانســتان ،دیگــر دســتاورد مهــم ایــن
فصــل اســت .در فصــل ســوم رســاله ،پــس از بررســی مــروح زمینههــای تاریخــی -اجتامعــی و متدنــی
پیدایــش داســتان و رمــان جدیــد در افغانســتان ،تقســیمبندی هــای پیشــین تاریــخ داستاننویســی
افغانســتان ،مــورد نقــد و بررســی قـرار گرفــت و ضعفهــای آنهــا مشــخص شــد و در ادامــه ،بــا توجــه
بــه نقــاط عطــف تحــوالت اجتامعــی و سیاســی افغانســتان و ســیر تحــول و تطــور داســتان و رمــان
افغانســتان ،تقســیمبندی جدیــدی ارائــه گردیــد.
3.بررســی جامــع و مــروح روابــط و تأثیــر و تأثــر رمــان و جامعــه افغانســتان :دیگــر دســتاورد مهــم ایــن
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پژوهــش ،بررســی تأثیــر متقابــل رمــان فارســی و جامعــه افغانســتان در طــول تاریــخ داستاننویســی
ایــن کشــوراســت کــه در فصــل ســوم رســاله ارائــه شدهاســت .عواملــی کــه ســبب پیدایــش و رواج
نــوع ادبــی رمــان در جامعــه افغانســتان شــدند ،عواملــی اجتامعــی بودهانــد و رمــان در واقــع در
پاســخ بــه نیــاز اجتــاع در زمــان و عــر جدیــد بــه وجــود آمدهاســت .ایــن تعامــل و رابطــه در
جریــان بررســی ســیر تحــول و دگرگونــی رمــان افغانســتان در بخــش دوم از فصــل ســوم ،بــه طــور
مــروح بررســی شدهاســت.
4.نقــد جامعهشــناختی چهــار رمــان فارســی افغانســتان :دســتاورد بعــدی ایــن پژوهــش ،نقــد
جامعهشــناختی چهــار رمــان افغانســتان بــه عنــوان مناینــدگان چهــار دورة اصلــی تاریــخ داستاننویســی
ایــن کشــور اســت کــه در فصــل چهــارم ،ارائــه شدهاســت .بــر اســاس الگــوی ارائــه شــده در فصــل اول
رســاله ب ـرای نقــد جامعهشــناختی رمــان ،روش کار چنیــن بودهاســت کــه ابتــدا جایــگاه و اهمیــت
نویســنده و رمــان مــورد نظــر در زمانــة خــودش و نیــز رابطــة آن بــا تاریــخ و جامعــه ،بیــان شــده
و ســپس بــه نقــد اندیش ـههای مطــرح شــده در رمــان و نیــز بررســی ســیامی ارائــه شــده از جامعــه
در رمــان پرداختهایــم .بدیــن منظــور ،درومنایــه رمــان و شــخصیتپردازی آن در کانــون توجــه ق ـرار
گرفتهاســت .البتــه توجــه بــه نقــش ایدئولــوژی نویســنده در نحــوه انعــکاس جامعــه و تصویــری کــه
از جهــان بیــرون ارائــه میکنــد نیــز مــورد اهتــام بودهاســت .در ایــن فصــل نشــان داده شدهاســت
کــه دیــدگاه اصلــی و مســلط در رماننویســی افغانســتان ،از ابتــدا واقعگرایــی بــوده و همیــن دیــدگاه
تاکنــون ادامــه یافتهاســت.

 5-5پیشنهادها
1.بررســی ســیر تحــول و تطــور رمــان فارســی افغانســتان :در ایــن تحقیــق ،بــه صــورت بســیار موجــز
و خالصــه ،چگونگــی پیدایــش و ســیر تحــول رمــان افغانســتان ،بررســی شدهاســت امــا از آنجــا کــه
ایــن مبحــث ،بخشــی از یــک پژوهــش بــا حجــم و وســعت محــدود بودهاســت ،امــکان بحــث عمیــق
و وســیع ،چنــان کــه شایســتة موضــوع اســت ،وجــود نداشتهاســت و بــه همیــن دلیــل ،پیشــنهاد
میگــردد در آینــده ،ایــن مبحــث گشــوده شــود و بــار دیگــر در قالــب یــک پژوهــش مســتقل بــه
صــورت عمیــق و همهجانبــه ،بررســی شــود.
1.نقــد و تحلیــل جامعهشــناختی آثــار داســتانی نویســندگان افغانســتانی ســاکن ایــران :نویســندگان
افغانســتانی مهاجــر ســاکن در ایـران ،در بســر 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
اســامی ایـران ،داد و ســتد فرهنگــی داشــتهاند .از آنجــا کــه ایــن نویســندگان ،بخصــوص از اواخــر دهــة
هفتــاد بــه بعــد ،ســهمی عمــده در رشــد و رونــق ادبیــات داســتانی افغانســتان داشــتهاند ،پیشــنهاد
میگــردد در یــک پایاننامــة مســتقل ،آثــار داســتانی نویســندگان مهاجــر ســاکن در ایــران ،نقــد و
تحلیــل شــوند.
1.نقــد اجتامعــی رمــان عامهپســند فارســی افغانســتان :رمــان عامهپســند ،هیـچگاه در افغانســتان مــورد
توجــه منتقــدان نبودهاســت امــا ظرفیــت عظیمــی بـرای بررســی و نقــد از منظــر نقــد اجتامعــی دارد.
بــه طــور مثــال تــا همیــن چندســال پیــش ،رمانــی بــه نــام بــازی رسنوشــت ،از اماناللــه وارســته ،بــه
طــور مرتــب تجدیــد چــاپ میشــد و در ای ـران نیــز خواننــدگان و طرفدارانــی داشــت .ایــن رمــان
از معــدود رمانهــای تاریــخ داستاننویســی افغانســتان اســت کــه بارهــا تجدیــد چــاپ شدهاســت
و هنــوز خواننــده دارد .بــا توجــه بــه وضعیــت اسـفبار چــاپ و نــر در افغانســتان ،تجدیــد چــاپ
مــداوم ایــن کتــاب ،از دیــدگاه اجتامعــی قابــل تأمــل اســت.
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1.نقــد و بررســی جامعهشــناختی آثــار داســتانی محمدحســین محمــدی :محمدحســین محمــدی ،یکــی
از شــاخصترین چهرههــای فرهنگــی افغانســتان در عرصــه داستاننویســی و پژوهشــگری ادبــی
اســت .محمــدی در ای ـران تحصیــل کــرده و نوشــن را نیــز در همیــن کشــور آغــاز کردهاســت .وی از
اولیــن نویســندگان مهاجــر افغانســتانی اســت کــه در فضــای ادبــی جمهــوری اســامی ای ـران ،مطــرح
شــده و آثــارش در ســالهای اخیــر همــواره مــورد توجــه منتقــدان ایرانــی و افغانســتانی بودهاســت.
از آنجــا کــه ایــن نویســنده از دهــه شــصت تاکنــون در عرصــه داستاننویســی حضــور داشــته و از
نظــر مکانــی نیــز در فضــای ادبــی دو کشــور همزبــان افغانســتان و ای ـران فعالیــت کردهاســت ،نقــد
و بررســی جامعهشــناختی آثــار داســتانی او ،میتوانــد روش ـنکنندة زوایــای پیــدا و پنهــان ســه دهــه
از ادبیــات داســتانی افغانســتان ،بخصــوص داستاننویســی در عــامل مهاجــرت باشــد.
1.برررســی جامعهشــناختی آثــار داســتانی رهنــورد زریــاب :رهنــورد زریــاب ،نویســندة پیشکســوت و
شــاخص افغانســتانی از ســالهای دهــه پنجــاه حضــوری مؤثــر در عرصــه داستاننویســی و پژوهــش
ادبــی داشــته و همــواره مــورد ســتایش نویســندگان و منتقــدان بودهاســت .وی فضــای اجتامعــی-
سیاســی و اوضــاع فرهنگــی متفــاوت دورههــای حکومــت ســلطنتی ،جمهــوری داودخانــی ،دولــت
کمونیســتی ،حکومــت مجاهدیــن و دولــت فعلــی را تجربــه کردهاســت و نقــد اجتامعــی آثــار
داســتانی او ،پنجــرهای بــه ســوی شــناخت بهــر ادبیــات داســتانی افغانســتان خواهــد بــود.
1.نقــد و بررســی اجتامعــی آثــار نویســندگان ســاکن غــرب بــا تأکیــد بــر چنــد اثــر مهــم :نویســندگانی
ماننــد عتیــق رحیمــی ،اکــرم عثــان ،بــرک ارغنــد ،زملــی باباکوهــی ،مریــم محبــوب و  ...هــم در
داخــل کشــور و هــم در دنیــای غربــت ،داســتان نوشــتهاند .بررســی تأثیــر و تأثــر محیــط کشــورهای
غربــی بــا افــکار و ذهنیــت نویســندگان افغانســتانی و تغییـرات حــادث شــده در فکــر و زبــان آنــان،
از طریــق بررســی آثــار داســتانی آنــان ،پیــش و پــس از مهاجــرت ،قابــل بررســی اســت و نتایجــی
ارزشــمند خواهدداشــت .همچنیــن برخــی کســان هســتند کــه در غــزب دســت بــه قلــم بردهانــد و در
آنجــا بــه نوشــن آغــاز کردهانــد .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
در ادامــة کار میتوانــد بــا بررســی عمیقتــر و تخصصیتــر آثــار یکیــک نویســندگان ادامــه یابــد.

خالصه فصل پنجم
در ایــن فصــل ،پــس از مــروری دوبــاره بــر درومنایههــای رمانهــای نقــد شــده در فصــل چهــارم ،ســؤالهای
تحقیــق و فرضیههــای مربــوط تحلیــل و بررســی شــد .هیچکــدام از فرضیههــا رد نشــدهاند .طراحــی الگویــی
بــرای نقــد اجتامعــی رمانهــای منتخــب ،ارائــه تقســیمبندی جدیــد از تاریــخ داستاننویســی افغانســتان،
بررســی مــروح روابــط و تأثیــر و تأثــر رمــان و جامعــه افغانســتان و همچنیــن نقــد جامعهشــناختی چهــار
رمــان فارســی افغانســتان از دســتاوردهای ایــن پژوهــش بودهاســت .در ایــن فصــل پیشــنهادهایی نیــز بــرای
پژوهشهــای آینــده در زمینــه داســتان و رمــان افغانســتان ارائــه گردیدهاســت.
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کتاب
آسوده،عزیز ،سیامی معارصان ،مطبعه دولتی ،کابل1932 ،م.
آلوت ،میریام ،رمان به روايت رمان نويسان ،ترجمة عيلمحمد حقشناس،دوم ،مركز ،تهران١٣٨٠ ،
احمدي ،بابک ،ساختار و تأويل منت ،چاپ پنجم ،نرش مركز ،تهران١٣٨٠،
ارغند ،بربک ،حق خدا،حق همسایه ،انتشارات کمیته دولتی طبع و نرش ج.د.ا ،کابل1365،
اسدآبادی ،سید جاملالدین ،قصههای استاد ،به کوشش ابوالفضل قاسمی ،توس ،تهران1353،
حبیب ،اسدالله ،ادبیات دری در نیمۀ اول سدۀ بیستم ،انتشارات پوهنتون کابل ،کابل1366،
اسكارپيت،روبر ،جامعهشنايس ادبيات ،ترجمه مرتيض كتبي ،چاپ دوم ،تهران1376،
اسکولز ،رابرت ،عنارص داستان ،ترجمه فرزانه طاهري ،چ ،3نرش مرکز ،تهران1387،
ایربمز،مییــر هــوارد ،فرهنــگ توصیفــی اصطالحــات ادبــی ،ترجمــه ســعید ســبزیان مرادآبــادی ،نــر رهنــا،
تهران1384،
برجی،رضــا ،برچههــای رسخ کوچههــای سبز(یادداشــتهای ســفر بــه افغانســتان) ،حــوزه هــری ســازمان
تبلیغــات اســامی ،ته ـران1373،
بنيامني ،والرت ،نشانه اي به رهايي ،بابك احمدي ،اول،نرش تندر،تهران١٣٦٦،
بوتور ،میشل،جستارهايي در باب رمان ،ترجمة سعيد شهرتاش،چاپ اول،رسوش،تهران١٣٧٩،
فاریابی ،پویا ،سبک و مکتب در ادبیات و پنج نبشته دیگر،انجمن نویسندگان افغانستان ،کابل1367 ،
پوينده،محمدجعفر ،تا دام آخر :گزيدة گفتگوها و مقالهها ،اول ،نرش چشمه ،تهران١٣٧٨ ،
تربيزي،بهروز،در شناخت ادبيات و اجتامع ،دوم،کتاب منونه،تهران١٣٥١،
جیوستوزی،آنتونیو،افغانستان(جنگ،سیاست و جامعه)،ترجمه اسدالله شفایی،عرفان،تهران1386،
حبیبی،عبدالحــی ،نظــری بــه تحــوالت ادب دری ،بــه کوشــش م.ن.تدبیــر ،مرکــز تحقیقــات عالمــه
حبیبی[،بی جــا]1384 ،
خرسوشاهی ،سیدهادی ،نهضتهای اسالمی افغانستان ،دفرت مطالعات سیاسی و بین املللی ،تهران1370 ،
داد ،سیام ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،چاپ دوم ،مروارید ،تهران1375 ،
دستغيب ،عبدالعلی ،در آئينه نقد،چاپ اول،حوزه هرني ،تهران١٣٧٨،
ديچــز ،دیویــد ،شــيوههاي نقــد اديب ،ترجمــة محمدتقــی صدقيــاين و غالمحســن يوســفي ،اول ،علمــي،
تهــران١٣٦٦،
رحیمی،عتیق،خاکسرت و خاک،خاوران،پاریس1379،
رحیمی،عتیق،خاکسرت و خاک،چاپ دوم ،نرش ورجاوند،تهران1381،
رحیمی،عتیق،هزارخانه خواب و اختناق،چاپ دوم ،انتشارات تاک ،کابل1389،
رحیمی،عتیق،هزارخانه خواب و اختناق،خاوران ،پاریس1381،
| | 139

رهنورد زریاب ،محمداعظم ،حاشیهها ،مطبعه دولتی ،کابل1366 ،
رهنورد زریاب،محمداعظم ،گنگ خوابدیده(دفرت مقالهها) ،انجمن نویسندگان افغانستان ،کابل1367 ،
رهیاب ،نارص ،سپیدهدم داستاننویسی معارص دری ،ترانه ،مشهد1383،
زرافــا ،میشــل،ادبيات داســتاين ،رمــان و واقعيــت اجتامعــي ،ترجمــة نرسيــن پروينــي ،چــاپ اول ،فروغــي،
ته ـران١٣٦٨ ،
زرینکوب ،عبدالحسین ،نقد ادبی ،امیرکبیر ،چاپ سوم ،تهران1361،
ژوبل ،محمدحیدر ،نگاهی به ادبیات معارص در افغانستان ،ریاست مستقل مطبوعات ،کابل1337،
ژول ورن ،ســیاحت بــر دورادور کــره زمیــن بــه هشــتاد روز ،ترجمــه بــه ترکــی عثامنــی از احمــد احســان،
ترجمــه بــه فارســی از محمــود طــرزی ،مطبعــه عنایــت ،کابــل1330،ق.
ســارتر ،ژانپــل ،ادبيــات چيســت؟ ،ترجمــة ابوالحســن نجف ـي و مصطفــي رحيمــي ،چــاپ هفتــم ،كتــاب
زمــان ،تهــران١٣٧٠ ،
ساروت،ناتالی ،عرص بدگامين ،ترجمة اسامعيل سعادت،چاپ اول،نگاه ،تهران١٣٦٤،
سخاورز ،بشیر ،طرزی و رساج االخبار ،عرفان ،تهران1386،
سلیامنی،محسن(ترجمه و تألیف)،رمان چیست،نرشنی،چاپ سوم،تهران1374
شجاعی ،سیداسحاق ،میراث شهرزاد در افغانستان ،نرش عرفان ،تهران1385 ،
شوكينگ ،ل.لوین ،جامعهشنايس ذوق اديب،ترجمة فريدون بدرهاي،چاپ اول،تهران،توس١٣٧٣،
طنین ،ظاهر ،افغانستان در قرن بیستم ،نرش عرفان ،تهران1383 ،
عســگری حســنکلو ،عســگر ،نقــد اجتامعــی رمــان معــارص فارســی(با تأکیــد بــر ده رمــان برگزیــده) ،نــر و
پژوهــش فــرزان روز ،تهـران1387 ،
غبار،میرغــام محمــد ،تاریــخ ادبیــات افغانســتان(دوره محمدزائیهــا) ،طبــع دوم ،مرکــز نرشاتــی
آرش،پیشــاور1378 ،
فخری ،حسین ،داستانها و دیدگاهها ،بنیاد انتشارات جیهانی ،پیشاور1379 ،
فرهنگ،میرمحمدصدیــق ،افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر ،انتشــارات عرفــان ،چــاپ نوزدهم(چــاپ ســوم
نارش)،تهــران1385،
فرهنگنامــه ادبــی فارسی(دانشــنامۀ ادب فارســی( ،)2بــه رسپرســتی حســن انوشــه ،ســازمان چــاپ و
انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تهــران ،1376 ،ص636
فورسرت،ادوارد مورگان ،جنبههاي رمان ،ترجمة ابراهيم یونيس،چاپ چهارم،نگاه ،تهران١٣٦٩،
قادری ،حمیرا ،بررسی روند داستاننویسی در افغانستان ،نرش روزگار ،تهران1387 ،
کوندرا ،میالن،هرن رمان،ترجمه پرویز هامیون پور،نرش گفتار،تهران1367،
کهدویی،محمدکاظــم ،ادبیــات افغانســتان در ادوار قدیمه(برگرفتــه از جلــد ســوم دایرهاملعــارف آریانــا)،
انتشــارات بیــن املللــی الهــدی ،ته ـران1384،
گريس،ویلیام ج ،.ادبيات و بازتاب آن ،ترجمة بهروز عربدفرتي،چاپ اول ،آگاه ،تهران١٣٦٣،
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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 جامعهشناختی در این نوع ادبی ،تاکنون
هیچ کتاب یا مقاله پژوهشی مستقل به زبان فارسی در مورد نقد
اجتامعی رمان افغانستان منترش نشدهاست .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 ماندهاست .نقد اجتامعی
رمان افغانستان ،ما را به بخشی از ارزشهای این نوع مهم ادبی
آشنا میسازد و میتواند افقهای جدیدی فراروی ترقی و تعالی هرن
رماننویسی افغانستان بگشاید .این پژوهش ،عالوه بر نقد عملی چهار
رمان فارسی افغانستان ،تالش کردهاست تا الگویی برای مطالعه و تحقیق
در باره رمان افغانستان به دست دهد و بخشی از خأل موجود در
تحقیقات ادبی معارص افغانستان را پر کند.
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