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 …  اجتماعی »هنجارگسیختگی« و بازتاب آن در ۀپدیدبررسی 

 اجتماعی »هنجارگسیختگی« و بازتاب آن   ۀ بررسی پدید 
 اثر خالد حسینی   هزار خورشید تابان در 

 مقالٔه پژوهشی 
 1400مرداد  9 1400مرداد  6 1400خرداد  10

 1( ول ئمس)نویسندۀ یجوار  نیمحمدحس
 ز ی دانشگاه تبر ی،  قیفرانسه و تطب اتیادب استاد

 دستا آرزو
 ز یفرانسه، دانشگاه تبر  اتیادب ریدکت  یدانشجو

 چکیده
و   (anomieشههناختی، به بررسههی مفهوم هنجارگسههیاتری  پژوهن حاضههر با تهیه بر رویهرد جامعه

پردازد   بار مقیم آمریها، میتیافتان ۀخالد حسهینی، نویسهند  اثر  هزار خورشاید تابانبازتاب آن در رمان 
از جمله بحران جنگ و خودکشهی  کشهدای را به تصهویر میحسهینی جامعه  ، که تحت تثثیر علل گوناگون 

شههده را زیر سههوال هنجارهای اجتماعی از پین تعیین های آندسههتاوش تتییرا  شههده و شههاصههّیت
و نمود آن در ادبیها  خواههد نمود    ۀبرنهد  این مقهالهه مها را قهادر بهه مطهالعهمی فقهدان هنجهارههای اجتمهاعی 

در این داسهتان به نقط  ۀپدید رسهد و حسهینی به کمک نوشهتار انقالبی و اوج خود می ۀهنجارگسهیاتری 
های اصهلی داسهتان، قربانی این کند که ارلب زنان، شهاصهّیتی خود، دنیایی را تصهویر میگرایانهواقع

ههای آفرینهد کهه قهرمهاناو بها خالقیهت ادبی خود، دنیهای تهاریهی را می شهههونهد هنجهارگسهههیاتری می
هایی همچون جنگ، فقر، فساد و تبعیض بر تاریهی هر داستانن تحت ستم ظالمانه قرار گرفته و بحران

شههناسههانی چون  های فیلسههوفان و جامعهنظریه  زند  در پژوهن حاضههر،چه بیشههتر دنیایشههان دامن می
به بحث و بررسهی   را مطالعه خواهیم نمود  سهپ ،  یم، گویو و شهزل در رابطه با هنجارگسهیاتریدورک 

طور که گویو هنجارگسههیاتری را دری به و همان پرداخت  عناصههر این مفهوم در رمان حاضههر خواهیم
  د مطالعه خواهیم کرزیما  رویهرد طب  را نمود زبانی و نوشتاری این مفهوم  ،داندروی خالقیت می
 ، هنجارگسیاتری، خودکشی، نابرابری جنسّیتی هزار خورشید تابانخالد حسینی،   کلمات کلیدی:

 مقدمه -۱
ای های ادبی متوسل به مطالعا  چندرشتهادبیا  از اوایل قرن بیستم برای مطرح نمودن موضوعا  و چالن 

 
1. E-mail: Mdjavari@yahoo.fr  DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.70704.1011 
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و   نویسندگان  در اوایل همین قرن، شاهد حاور  منتقدانی هستیم که اصالت موضوعا  ادبی شده است  

علوم اجتماعی نیز، ادبیا  باصوص رمان،    ۀیابند  در همین راستا، در زمینشناسی میخوین را در جامعه 
ب تنها  آینهه  نه  میعنوان  تلقی  جامعه  از  زمینای  بلهه  بحث  را  مساعدی  ۀگردد  نمودن  مطرح  های برای 

های اجتماعی، سیاسی، پیشرفت صنعت و تهنولوژی و ریره فراهم و بحرانشناختی همچون واقعّیا  جامعه 
تری  به صور  مستقیم ، سینماو همرام با  هنرها    ۀچراکه »رمان از نظر شهل و محتوا، نسبت به بقی  ، آورد می 

ا  اجتماعی رمان، دنیای ذهنی نویسنده را به واقعیّ (  9: 1368 زرافا، گیرد « های اجتماعی مایه می از پدیده
می  ادبیا  نراه می پیوند  به  دید،  این  با  برای همین »جامعه شناسان  ادبیا  زند  از  که  دارند  اعتقاد  و  کنند 

به عنوان سندمی  به دست آوردن نها  کلی تاریخ اجتماعی استفاده کرد«  ولک و   اجتماعی  یتوان  برای 
 ۀشناحتی حاکم بر یک اثر و کشف رابط مفاهیم جامعه   ۀدر این عصر، مطالعاتی در زمین    (110:  1390وارن،  

جهان  با  جامعه  1بینی آن  منتقدان  از  یهی  زیما،  پیر  است   گرفته  صور   نیز  با نویسنده  معاصر،  شناختی 
( 27: 2009، ادبیا  و جامعه در سطح زبانشناسی« پرداخته است  زیما ۀ»رابط ۀرویهردی نوین، به مطالع

تواند »در کند که بحران اجتماعی می بیان می   ٢شناختی راهنمای نقد جامعه همچنین در کتاب خود با عنوان  
طب  نظر زیما، رمان بیانرر هنجارها و عادا  (  49 :1985 زیما،  قالب عناصر تایلی و ادبی« نمود پیدا کند

   (50همان، گیرد  ها و هنجارهای یک عصر« را نیز دربرمی ارزش  ، ست اما گاهی »بحرانا حاکم بر جامعه 
دنبال   به  پدیدهبه  ، مفهوم هنجارگسیاتریختیشناجامعه   هایپژوهندر این قرن،  اجتماعی   ایعنوان 

ا جامعه  یک  در  قوانین  و  هنجارها  فقدان  بیانرر  مفهوم،  این  شد   رمان  مطرح  تابانست   خورشید   هزار 
دگرگونی 2007  کشیدن  تصویر  به  با  حسینی،  خالد  جنری (  و  آشفته  اوضا   به  مربوط  اجتماعی  های 

روند  ست که در آن هنجارهای اجتماعی و اخالقی حاکم زیر سوال میای بارز از حهایتیافتانستان، نمونه
کند موجود در جامعه می  ها، آنان را وادار به شهستن هنجارهایفاای سنرین حاکم بر داستان و شاصّیت

 آورد مساعدی را برای بررسی مفهوم اجتماعی هنجارگسیاتری فراهم می نۀو زمی
شناسان های متفهرین و جامعههنجارگسیاتری و معرفی نظریه  ۀدر پژوهن حاضر، ابتدا به معرفی واژ

های با بهره جستن از دیدگاه ری گویو خواهیم پرداخت وافرانسوی همچون فرانسوا شزل، امیل دورکیم، ژان م
 ۀ کشد تحلیل خواهیم نمود و پدیدای را که حسینی به تصویر می ها و جامعه و رویهرد پیر زیما، شاصّیت  آنها

مثال  به  با توسل  باعث زوال شاصّیت   ئۀهایی از رمان و با ارااجتماعی هنجارگسیاتری را  ها عناصری که 
بود کهشود، مورد مطالعه قرار خوامی  به این سوال خواهیم  پاسخ  دنبال  به  داد و  های چرونه دگرگونی  هیم 

 
1. La vision du monde. 

2. ZIMA Pierre. V (1985). Manuel de sociocritique. Harmattan, Paris. 
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 رمانروی شناسی متن«، جامعه تحلیل که آیا رویهرد زیما »شود و ایننی می گفتما اجتماعی تبدیل به چالن 
برای مطالع  هزار خورشید تابان ما رویهرد زیما را  نه   چرا که این   ، ایماثر انتااب نموده  ۀقابل اجراست یا 

رویهرد منظر اجتماعی، زبانی و استداللی را داراست  سوال اینجاست که چرونه مفهوم هنجارگسیاتری 
رویهردی اصیل و نو کند که رویهرد وی تواند خود را در بافت نوشتاری و زبانی نشان دهد  زیما ادعا می می 
»بیشتر جامعهمی  به آن توجه کنند« باشد و  نتوانستند و یا ناواستند  بوردیو(  شناسان ادبیا   از گلدمن تا 

  (27 همان، 

 پیشینۀ پژوهش -2

آینه عنوان  به  ادبیا   دیرباز  تلقی می از  جامعه  از  منعه  ای  جامعه  از  بسیاری را  حقای   ادبی  آثار  و  شود 
اند و این رابطه در قرن بیستم و با تحلیل شناسی همواره دوشادوش هم در حرکت بودهادبیا  و جامعهکند   می 

تواند درواقع، »رمان، بهتر از هر اثر ادبی دیرری می . شناختی تنراتنگ گشته استآثار ادبی از دیدگاه جامعه 
دهد«  رالم،   بازتاب  خود  در  را  اجتماعی  دیدگاه نقد    ( 142:1383ساختار  از  ادبی  آثار  بررسی  و 

گردد  در این های نوپا محسوب میشناختی در ایران کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است و جزء داننجامعه 
(، بررسی 1391شناختی توسط عبدی توان به مقاالتی چون بررسی آثار طاهر وطار با رویهرد جامعه زمینه می 

نظریه جامعهنقد  حسنهلو  های  عسرری  توسط  ادبیا   تحقیقا  1386شناختی  طرفی،  از  نمود   اشاره   )
اندک  بسیار  حسینی  خالد  آثار  روی  بر  پژوهنداخلی  جمله  از  می اند   تثّمل  قابل  »نقد های  به مقالۀ  توان 

رمان   معبودی    بازبادبادک اجتماعی_سیاسی  توسط  گلدمن«  ساختارگرایی  روش  »تحلیل 1397به  و   )
 هزار خورشید تابان( اشاره نمود  رمان  1393« توسط نوروزی  بازبادبادک شناختی شاصّیت رمان  عه جام

آید نیز کمتر مورد توجه پژوهشرران داخلی قرار شمار میبه   بازبادبادک که یهی از آثار موّف  حسینی بعد از  
در این زمینه می  به تنها پژوهن انجام گرفته »باگرفته است   زتاب شرایط اجتماعی زنان افتانستان در توان 

باشکوه رمان   میان رشته  هزار خورشید  ( 1395وند  ای« توسط زینی بر اسا  رویهرد تطبیقی و مطالعا  
اشاره کرد  اما راجع به موضو  حاضر تاکنون پژوهن مستقلی صور  نررفته است و این پژوهن برای اولین 

شدۀ العۀ پدیدۀ آنومی و بسترهای بروز آن در جامعۀ به تصویر کشیده تحلیلی به مط-بار با رویهرد توصیفی
 پردازد خالد حسینی می  هزار خورشید تابانزیما در کتاب  د افتانستان، و نمود ادبی آن طب  رویهر

 بحث -۳

 پایه های نظری هنجارگسیختگی  - 1- 3

به بررسی ریش دارد ابتدا  بپردازیم  واژ  ۀواژ  ۀجا  برگرفته از کلم  ۀهنجارگسیاتری  یونانی   ۀهنجارگسیاتری 
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anomia  باشد  مفهوم هنجارگسیاتری ست که فاقد هنجارها و قوانین می ایاست و بیانرر وضعیت جامعه

او همچنین از »اخالق هنجارگسیاته« صحبت     طرح شد م  1در معنای مدرن آن برای اولین بار در اثر گویو 
 است  در یک جامعه  آزادی فهری و آزادی عملافراط و سوءاستفاده از  ۀمیان آورد که زایید به

تقسیم کار   دهد و آن را در کتابای به این مفهوم می با این حال دورکیم، با وام گرفتن از گویو، معنای تازه 
های ماتلف جامعه وی، هنجارگسیاتری به معنای فقدان قانون در الیه ۀ کند  به عقیدمی طرحم 2اجتماعی

گردد ها« می برخی »خودکشی ل  شود، و عامیفای نقن اجتماعی« آن می و ا  است  این فقدان »مانع تقسیم کار 
دورکیم مفهوم هنجارگسیاتری را در »اشهال ریرمعمول تقسیم کار« به کار همچنین،    (2:  2009کریر،   

  ،( عالوه بر این، وی در اثر معروف خود 34د  همان،  شوبرد که باعث »تاعیف همبستری« در جامعه می می 
ای که خود  کند، پدیدهشود صحبت میای که باعث خودکشی میاز این مفهوم به عنوان پدیده،  3خودکشی

د فرد از وضعیت خود در د گرهای یک جامعه است  هنجارگسیاتری باعث می نیز حاصل از بین رفتن ارزش
وی، هنجارگسیاتری در جامعه مدرن امروزی، یهی ۀ خودکشی روی آورد  به عقید جامعه ناراضی بوده و به 

شناسی با وجود اینهه دورکیم اولین جامعه  ( 288: 1897دورکیم، ست  ا  از »فاکتورهای معمول« خودکشی
 ند  دانشنا  این مفهوم میو را جامعهنیست که از این مفهوم سان گفته اما با این حال ا

طب  نظر او،  (  151:  7619شزل،  داند  »نفی همبستری« می   جۀنیز هنجارگسیاتری مطل  را نتی  4شزل 
می فراهم  اعااین  برای  جامعه  که  ابزاری  و  جامعه  مشان  اهداف  بین  توازن  ایجاد عدم  باعث  آورد 

ۀ به مقایس 5»تثّمالتی بر طبیعت هنجارگسیاتری«   با عنوانخود  ۀ  گردد  شزل در مقالهنجارگسیاتری می 
دنبال  یابد که مرتن، نظریهپردازد و درمی و دورکیم می  6نوپرداز مرت تحقیقا  دو نظریه به  پرداز آمریهایی، 

داند  برای ساختار بد نظام اجتماعی می  ۀکه دورکیم آن را زاییدست در حالیکشف عواقب هنجارگسیاتری
 .مرتن، ارتباط آن با فرد اهمیت دارد ولی برای دورکیم ارتباط آن با جامعه  همان(

برند، برخی دیرر شناسی به کار می پردازانی که مفهوم هنجارگسیاتری را بیشتر در جامعه به موازا  نظریه

 
1. GUYAU, J-M (1885). Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Fayard, Paris. 

2. DURKHEIM É (1893). De la division du travail social, PUF, Paris. 

3. DURKHEIM É (1897). Le Suicide, Félix Alcan, Paris. 

دانشراه سوربن  پاری استاد جامعه   .4 پایه 4شناسی  بر  بیشتر  سیاسی  شناسی عمل و جامعه های جامعه ی نظریه (  مطالعا  وی  شناسی 
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 باشد  های وی می است  »اثر متیو« و »نظریۀ استناد« از جمله مشهورترین نظریه 
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منتقدانی که به بررسی و بسط این مفهوم در   کنند  از جملهترسیم می ادبی برای آن    -اندازی اجتماعیچشم
پرداخته تحلیل شاصّیتاند میمتون ادبی  با  به زیما و دووینیو اشاره نمود  دووینیو    1معمولهای ریرتوان 

مطالعنمایشنامه به  درام شهسپیر  می   ۀهای  مفهوم  نتیجه می این  و  آنپردازد  تمامی  که  با شاصّیت   گیرد  ها 
زیما،    آیدهنجارها »بیرانه« هستند، یا دیرر آن را »قبول ندارند« و یا این هنجارها برایشان »پوچ« بنظر می 

هنجارگسیاتری     (50:  1985 بررسی  به  باید  جدید  نراهی  با  که  دارد  اعتقاد  نیز  دووینیو  همانندگویو، 
 پرداخت  

شناسی« بیان  عنوان یهی از »مفاهیم اصلی جامعه اتری را بهنجارگسید هخو  کتابعالوه بر این زیما، در  
شناسی متن گیری از تحقیقا  دووینیو و دورکیم، معنای خود را از جامعه( زیما، با بهره 16کند  همان،  می 

نویسنده و یا   یبینآن با جهان  ۀمعنایی ساده از این مفهوم و یا بررسی رابط  ۀ کند  هدف زیما، ارایمطرح می
ها فراتر گذاشته و نمود زبانی و بلهه او تالش دارد پا را از این تحلیل،  گروهی خاص به روش گلدمن نیست

ولوژیک تبدیل ئن ایدشناسی متن به نقد گفتماادبی این مفهوم را در آثار ادبی نشان دهد: »در این راستا، جامعه
 (  27: 2009زیما،   « گرددمی 

تابان گذری به رمان   - 2- 3  هزار خورشید 

 ۀ ترین آثار خالد حسینی، نویسند به چاپ رسید یهی از درخشان  2007، که در سال  هزار خورشید تابانرمان  
از   پ   آمریها،  افتانی ساکن  نویسندگان 2003   بازبادبادک موّف   پرفروشترین  صدر  در  را  او  که  است   )

پردازد  افتانستان معاصر می  ۀنیویورک تایمز قرار داد  در این داستان، نویسنده به بیان وضعیت بحرانی جامع
به جستجو و کاوش در مسیرهای ماتلفی دست می  پرورش می یابند،  زند که طی آن خانواده همچنین،  ها 

زنند  برای یهدیرر دست به فداکاری می  ی نیزگیرند و گاهشوند، مورد خیانت قرار میدار می آزرده و جریحه 
کنند  مریم،  ی زندگی می ازدهبحرانۀ کشد که در چنین جامعحسینی سرنوشت محتوم زنانی را به تصویر می

است جلیل  نام  به  افتانی  بازرگانی  نامشرو   دختر  داستان،  اصلی  رنج  شاصّیت  مادر  با  در   ۀدیدکه  خود 
پروراند  مادر که کند و آرزوی زندگی در کنار پدر و در شهر را در سر می روستایی به دور از هیاهو زندگی می 

کند او را از این سعی می  شود، تحقیر  توسط دیرران  خوانند  خواهد دخترش که دیرران او را حرامی مینمی 
رود  اما واقعّیت براین و به کابل می  کردههمچنان پافشاری کرده، مادر را ترک  خواسته منع نماید اما مریم  

کند تا کند  مریم روز را جلوی خانه سپری می افتد و نرهبان خانه از ورود او ممانعت می عین رویا اتفاق نمی 
ز دختر دارند از حاور مریم دهند  دو زن دیرر جلیل که هر کدام نیاینهه جلیل برگشته و او را به داخل راه می 

شود مریم آنجا تفاوتی پدر باعث می زنان و بی  تحقیرناخرسند هستند و سعی دارند او را از خانه بیرون کنند  
 

1. Atypique 
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فشرد  دهنده قلب او را می ای تهانرسد صحنهرا ترک کرده و نزد مادر خود برگردد  اما زمانی که به خانه می 

به   نامادری دار می مادرش را آویاته  نزد پدر برگشته و  ناچاری، دوباره  ها جلیل را مجبور بیند  مریم از سر 
مریم با نارضایتی تمام به عقد   اید و چهل ساله موافقت نم  مردی حدودام   ، رشید  با پیشنهاد ازدواجتا  کنند  می 

 آید  رشید درمی 
، دختر یک معلم روشنفهر، عاش  تحصیل  زند  لیالدر این رمان، حسینی زندگی دو زن را به هم گره می 

اند ر هستند  مادر لیال داردار پسرانیست که به جنگ رفته درخشانی را برای او متصوّ   ۀاست و دوستانن آیند
کنند  طارق به و خبری از زنده بودن آنها ندارد  لیال و طارق، دو دوست کودکی، عشقی ناکام را تجربه می

به ترک شهر ودنبال شرایط خانوادگی مج بر اثر لیال می   بور  دنبال جنگ داخلی و مسایل سیاسی،  به  شود  
م، تن به ازدواج کند، لیال پدر و مادرش را از دست داده و به دلیل نداشتن قیّ لیال اصابت می  ۀبمبی که به خان

می رشید  صفحبا  فرزند،  آوردن  و  مریم  و  رشید  زندگی  به  لیال  ورود  ناک  ۀدهد   از  و امیجدیدی  ها 
ای دوستانه ل به رابطهابتدایی آنها در طول داستان مبّد   ۀکند  روابط خصمانها را برای مریم باز میسرخوردگی

تحّمل رنج زندگی با رشید چنان  نماید  با این حال، یک مادر و دختر می  ۀشود که در انتها بیشتر شبیه رابطمی 
 زند  در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت کهمیسنرین است که مریم ناخواسته دست به کشتن او  

 دهد  را به سمت هنجارگسیاتری سوق می های داستانشاصّیت

بر شخصّیت  - 3- 3 داستان تأثیر هنجارگسیختگی   های 

 خشونت در بطن خانواده   - 1- 3- 3

ست از عناصر اصلی  ها و توقعا  فردی خشونت که حاصل واکنن به وضعیتی خاص و تحّق  نیافتن خواسته
 ست  جامعه به وضعیت هنجارگسیاتری  سوق رود  درواقع، خشونت یهی از عوامل شمار می در این داستان به 

کشد که در آن زن، چه در نقن همسر، چه در نقن مادر و ای را به تصویر میخانواده  نویسندهدر این رمان، 
خشونتی  قربانی  دختر،  نقن  در  که  چه  موقعست  متفاو   یت در  تحمیل های  او  بر  خانواده  مرد  طرف  از 

کالمی می  گاه  خشونت  به گردد   زن  علیه  خشونت  نو   دو  اوقا  هر  ارلب  و  فیزیهی  گاه  گرفته ست،  کار 
 نامشرو    ۀشود  اولین قربانی خشونت کالمی، مریم، شاصّیت اصلی داستان است  او که حاصل رابطمی 

،  گیرد قرار میمورد خطاب   حرامی  ژۀبا وا شده و    همواره از طرف اطرافیان تحقیرست  زنی خدمتهار ابا    پدرش
برای اینطوری ه  ب نیز  به او متذکر می که حتی مادر وی  به پین پدر منع کند  شود که فرزند که او را از رفتن 

هایی مثل ما  ما نامشرو  و حرامی جایراهی در خانواده ندارد: »سرنوشت ما در زندگی این است، مریم  زن
می می تحّمل  ب    و  همینیم  می کنیم   بهت  همه  مدرسه  تو  عالوه،  به  را فهمی؟  اسمت  واقعا   خندند  

  (28: 1387 حسینی،  «گویندا  میگذارند حرامی  چیزهای وحشتناک درباره می 
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با رشی به ازدواج  باالجبار تن  او که  نیز خود مریم است   داده قلبام قربانی خشونت فیزیهی  به    د  حاضر 
در آن جامع به جا آوردن روابط زناشویی نیست اما  مردساالری که اطاعت نهردن از مرد   ۀتمهین شوهر و 

خرد  هر چند رشید ای ریرعاشقانه را به تن میحهم مرگ را دارد، او برخالف میلن سهو  کرده و رنج رابطه
دست روی مریم بلند  شودهرگاه که برخالف میلن عمل می  منی آرام برای مریم فراهم آورد اماثسعی دارد م

 زند: کرده و او را کتک می 
او به آروار»دست و بازش   ۀ های نیرومند  انرشت خود را توی دهانن فرو کرد  دو  مریم چنگ زد  

تقاّل کرد  بعد سنرریزه مریم  در آن ریات   اما   کرد که نرذارد، من های سرد و سات را  من کرد، 
هاین به ریشاند لوچه شده بود  گفت: حاال  ها را به دهانن ریات  لبرشید همچنان سنرریزه

از ماسه و سنرریزه من  پر  مریم با دهان  افتاد  از گوش منبجو!  هاین اشک چشم  ۀکنان به التما  
   (112جاری بود«  همان: 

ی ّد ز ازدواج دوم و به دنیا آمدن فرزندش به حتفاو  و تحقیرآمیز رشید پ  اهای سرد، بیتثثیر منفی نراه 
های فیزیهی پروراند  این خشونتشود که مریم فهر فرار از خانه و حتی کشتن رشید را در سر می سنرین می 

ای جز تحّمل رنج یابد  مریم چاره   میشّد پ  از ناتوانی وی در به دنیا آوردن فرزند و چندین سقط مهرر  
و   انزوا  گواهیندارد   مریم  یادمان سهو   بود  »گفته  ندارد   جامعه  در  شنوایی  گوش  که  خشونتی  بر  ست 

  (99کنیم«  همان: بریم  چطور ساکت هر چه بر سر ما بریزد تحّمل میها چطور رنج میآورد ما زن می 
  جنگ   بهه  دومین شاصّیت رمان، لیال از این قاعده مستنثنی نیست  مادر وی چشم به راه پسرانن است ک

کند و توجهی به همسر و دخترش ندارد  »مامان بیشتر اند و جز انتظار نقن دیرری در خانواده ایفا نمیرفته
رسید که برای مامان { و لیال چی؟ لیال به نظرش می …پوشید }گذراند  لبا  سیاه می روزها را در بستر می 
دارد که در خلو  خود به فهر تفاو  مادر، لیال را بر آن می رفتارهای سرد و بی    (150هیچ است«  همان:  

شود کند: »به خاطر پدرم نمی ت پدر و دختری او را از این کار منع می فرار با معشوقن طارق باشد اما محبّ 
   (195 همان:    «تواند این جدایی را تاب بیاورد ام  قلب او هم نمیبیایم  تنها چیزی هستم که براین مانده

ماندن را بر رفتن ترجیح  اشه شود و لیال نیز بااطر خانوادخود راهی شهری دیرر می  ۀخاطر خانواده طارق ب
 پاشد  ای که پ  از مد  کوتاهی در اثر بمباران از هم می دهد، خانوادهمی 

دوم رشید لیال پ  از عشقی ناکام، و برای سرپوش گذاشتن بر فرزندی که از طارق در راه دارد، همسر  
آورد  اما پ  از خبر زنده بودن طارق و آمدن وی، رشید به عش  آن دو شود و دختری براین به دنیا می می 

فهمد که این فرزند حاصل عش  آنهاست  او بسیار خشمرین شده و شرو  به کتک زدن آگاهی یافته و می
لیکند  او می لیال می  به مرد ال بریرد چرا که جامعه چنین اجازه خواهد خود انتقام چنین خیانتی را از  ای را 

»لیال را گیر انداخت  او را به دیوار کوبید و پشت سر هم با کمربند به تنن ضربه زد، سرک کمربند  :دهدمی 
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بلندشده بیشتری جاری شداش و انرشتبه سینه، شانه، دست  با هر ضربه خون   همان:   «هاین گرفت و 

دنیال می    (364 به  آورد  او که شاهد رنج چنین خشونتی از طرف رشید خشونت دیرری را از طرف مریم 
ها تحت خشونت، فشار و زور او زندگی کرده، بدون فهر به دیدن لیال زیر دستان رشید است، و خود نیز سال 

 آورد:گیرد و بیل را بر سر رشید فرود می عواقب کار، تصمیم خود را می 
توانست باال برد، چنان آن را تاب داد که به پشت  راین مریم باز بیل را باال برد، تا آنجا که می»بناب

کرد، به ذهنن رسید که  که می   را   خودش خورد  آن را چرخاند تا نوک تیزش عمودی شد و این کار 
ورد  این بار هر گیرد  و با این فهر بیل را فرود آبرای اولین بار در زندگی تصمیم خود را شاصا می 

   (367 همان: « چه در توانن بود در آن گذاشت
ای که ایدئولوژی مردساالر بر آن حاکم است، زنان تنها آلت دست هستند  در این رمان شاهد  در جامعه 

کشد که دچار هنجارگسیاتری راکدی را به تصویر می عۀهستیم که چرونه حسینی خانواده و در پی آن جام
نتیجهنجارگسیاتری می   ۀاجتماعی راکد را دورکیم دور  ۀدور  شود  اینمی  عناصر ماتلفی چون   ۀنامد که 

خودکشی، طالق، جنایت، نابرابری و ریره است  درواقع، این ساختار بیمارگون جامعه است که بر اعااین 
از رسیدن به ها که زنان هستند  کند  همینطور، اکثر شاصّیتهای شدید و سات را تحمیل میمحدودیت

میخواسته ناکام  پدر  جستجوی  در  مریم  عاجزند   خود  اهداف  و  و و    ماندها  معشوق  جستجوی  در  لیال 
ای جز ازدواج برای هر دو زن وجود ندارد  آنان بر اهداف خود و فاقا  ناگوار راه چاره تّ تحصیل  به دنبال ا

 دهند  زندگی تحت خشونت میو  داشتن زندگی عاشقانه چشم بسته و تن به همسری رشید
آنان قربانی نابرابری، جنگ    ۀمشترکی دارند  هم  طۀخود، نق  های حسینی برخالف تباین رفتارشاصّیت

هستند  اقتصادی  بحران  آن  دنبال  به  و  شد    ، داخلی  درجامعه  را  هنجارگسیاتری  وضعیت  که  چیزی 
کشاند و آن را نابودی می   ۀجامعه را به ورط باشد  رکود، بیهاری و فقر بحرانیست که پیشرفت اقتصادی  می 

ها شود کرده، باعث سرخوردگی زاییتواند تنندهد  بحران کار می ها سوق میبه سمت انحرافا  و تهروی
ر ادامه خواهیم (  د20:  1985  های اجتماعی« تحریک نماید  زیما، و »پرخاشرری را در بطن برخی گروه

بر زندگی شاصّیترک ،  دید چرونه بحران جنگ  اقتصادی و اشتتال، تثثیر منفی  به ود  آنان را  ها گذاشته و 
 د  برمی سمت هنجارگسیاتری 

عامل هنجارگسیختگی نابرابری جنسّیتی  - 2- 3- 3  : 

نویسنده است، تصویرگر رنج  بازبادبادک ، برخالف  هزار خورشید تابان برگرفته از زندگی شاصی  های که 
های اصلی گیرد  شاصّیتمردساالر افتانستان صور  می  ۀست که علیه آنان در جامعهاییزنان و تبعیض 

می  مطرح  ماجرا  بطن  که در  موضوعاتی  و  زنان هستند  زنان داستان  مشهال   و  مسایل  گویای  ارلب  شود 
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های مردان افرادی مطیع بار آورده و در هر نقشی که باشند قربانی خواستهآنان  االری از  است  فرهنگ مردس
هستند  اولین نمونه ازدواج مریم با نارضایتی تمام است  او که حاضر به ازدواج با مردی تقریبا همسن پدر 

ازدواج هستند  در این ای جز اطاعت ندارد چرا که پدر و خواسترارش هر دو راضی به این چاره  ، خود نیست
توانند طب  اراده و میل خود تصمیم گرفته و عمل نمایند  کشد که نمی داستان، نویسنده زنانی را به تصویر می 

در پین این بی مثال، زنان پا افتاده ارادگی و تسلیم حتی  برای  آنان گویاست   ترین کارهای روزمره و زندگی 
 یا بدون همراهی یک مرد را ندارند:  اجازه بیرون آمدن بدون برقع و

هدف در خیابان برردند   مانید  برای زنان صحیح نیست که بی ها توجه کنند: همیشه در خانه می »زن
آیید، باید یک محرم، یک خویشاوند مرد، همراهتان باشد  اگر در خیابان شما  اگر از خانه بیرون می 

شوید  تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان نمایان  نه فرستاده میخورید و به خارا تنها ببینند، کتک می 
زنید مرر اینهه چیزی از شما حرف نمی  ]…[آیید، باید برقع بپوشید باشد  وقتی از خانه بیرون می 

مدرسه رفتن برای دخترها   ]…[خورید خندید  اگر باندید، کتک می عام نمی  در مل   ]…[بپرسند 
   (292: 1387 حسینی،  «شوددرنگ تعطیل می مدار  دخترانه بی  ۀقدرن است  هم

آمدند با برقع و همراهی مرد  هاشان کمتر رنگ خیابان را دیده بودند و اگر هم به خیابان می همینطور: »زن و 
ز او راه  تر اروند، مریم پشت سر رشید و عقب ( و یا زمانی که مریم و رشید در خیابان راه می 144 همان:  «بود 
برد، اما همیشه به سرعت چند قدم جلوتر ها طب  عاد ، مریم را به گردش در شهر می رود: »بعای جمعه می 

   (102 همان:   «آنهه حرفی بزند، یا اهمیت بدهد که مریم باید تقریبا بدود تا به پای او برسدرفت، بی از او می 
ست  آنان که از کودکی مثل دو دیرری از نابرابری جنسّیتی ۀناکامی عش  نوجوانی طارق و لیال نیز نمون 

اند حال رفتارهای آن دو باعث ایجاد حرف و حدیث بین مردم شده است  مادر لیال دوست با هم بزرگ شده
گیرد چرا که او یک دختر ها هرچند نادرست هم باشد بیشترگریبان لیال را میشود که این حرف به او یادآور می 

بی در انتظار او ناواهد بود: ۀ  صور  آیند دار کند، در ریر اینها نباید آبروی او را خدشهت و این حرف اس خو
طارق است  او پسر است، متوجهی؟ و از این قرار آبروی او در خطر نیست  اما تو چی؟ آبروی   »موضو  تو و 

  (172ان:  هم «خصوص دختری به خوشرلی تو، چیز ظریفی است، لیالدختر، به
یابد  فرستادن عزیزه، دختر  نابرابری جنسّیتی از خانواده شرو  شده و نسل به نسل در جامعه انتقال می

به یتیم  از نمونهلیال،  بارز تبعیای خانه و نرهداشتن زلما، پسرش،  نث صور   است که علیه جن  مهای 
به دلیل مشهال  مادی و فقدان کار، تصمیم ممی  به ثگیرد جهت تی گیرد  رشید  نیازهای عزیزه او را  مین 

خانه بسپارد  نه لیال، نه مریم و نه عزیزه هیچ کدام راضی به این امر نیستند اما حرف حرف رشید است و یتیم
دارد چرا که او پسر است و نزد وی باید در برابر این تصمیم تسلیم شوند  رشید زلما را پین خانواده نره می 

 بسیار عزیز 
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دهد قانون به نفع مردان است و به تنها به دست آنان اداره  ای که حسینی تاروپود آن را شهل می در جامعه 

و انتقام گیرند شود  آنها خود قانون می  ها زیر بار رنج و محنتی که  هستند  مریم و لیال سال ه  گذار، مجری آن 
آورند چرا که حهم، حهم  زنند و سرتسلیم فرود می اما دم نمی سازند  سوزند و می زندگی با رشید است می   ۀزایید

تواند زنن، لیال را تا حد مرگ کتک بزند و حتی او را بهشد بدون آنهه  مردان است  رشید به اختیار خود می 
ته  گونه نیست  مریم ناخواسته و برای مانع شدن از کشمجازاتی براین در پی داشته باشد اما در مورد زنان این 

کتک  زیر  لیال  می شدن  قتل  به  را  او  رشید،  که  های  قتلی  رنج خشم   حاصلرساند   و  فروخورده  های  های 
هایی که از اولین نفرا  های آن به زخم کند، قتلی که ریشه ست، قتلی که سهو  چندین ساله را فریاد می درونی 

حهم  ن قتلی نمود بارز آنومی در جامعه است  چنی  گردد زندگی یک زن، یعنی پدر و همسر خورده است برمی 
مریم هفته پین انجام شده بود  نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه   ۀمریم اعدام است  »محاکم
  (381 همان:   «کل محاکمه کمتر از پانزده دقیقه طول کشید [  …]خواهی  بازجویی از شاهد، نه فرجام 

که دین   به نقشی  دارد  می جا  ایفا  جامعه  عقیددر  طب   کنیم   اشاره  این  ۀکند  بر  عالوه  دین دورکیم،  که 
ای برای »نماین دادن« آنها نیز است  کرایب،  ست، شیوه های اجتماعی ر در باب واقعّیتای برای تفهّ شیوه 

( 85،  1383 استونز،  همچنین، »کارکرد دین در جامعه، یهپارچه کردن و انسجام آن است«   (136:  1382
اند، و جزای کشتن یک مرد کنند و دین را نیز آلت دست خود قرار دادهمردان فرمانروایی می اما در آن جامعه 

به اینچونبی  با مرگ است بدون توجه  برابر  بار طوچرا  در   ی کشته شده است زندگ   ّی که زن چندین  مریم 
شدن زنان گرفتهشک، نادیدهشود  بیانتهای داستان با فریادهای قلبی خود و رنجی که در سینه دارد اعدام می 

آنان که بان اعظمی از جامعه را تشهیل می و خواسته دهند روند هنجارگسیاتری جامعه را سرعت های 
رامی  خانواده  زیما  که  همانطور  »جامعه   ۀنمون   باشد   از  مکوچهی  می لّ ای  (،  16:  1985 زیما،  داند  ی« 
 افتانستان   ۀهنجارگسیات ۀست از جامعۀ کوچهیمریم، نمون  ۀهنجارگسیات ۀتوان گفت خانوادمی 

و بحران جنگ   - 3- 3- 3  خودکشی 

است که در پی مطالعا  وی روی همبستری اجتماعی خل    خودکشیکتاب    دورکیم  آثاریهی از مشهورترین  
ی برای انجام آن دارد اما دورکیم در پی دالیل کند دلیل خاّص شک، فردی که اقدام به خودکشی میشد  بی

تی ای اجتماعی بوده و لذا دارای علّ کند اثبا  کند که »خودکشی پدیدهشاصی افراد نیست، بلهه تالش می
ای که در آن زندگی کند »ساختار جامعههمانطور که دورکیم اشاره می  (  81:  1383استونز،  اجتماعی ست«  

در این رمان، شاهد    (140:  1382 کرایب،    ب ساختار و محتوای تفهر ماست«کنیم به هرصور  مسبّ می 
باورهای رلط موجود در جامعه افراتهای ماتلف اجتماعی، سنّ هستیم چرونه واقعّیت د را به سمت ها و 

آفریند  بان اول کتاب مربوط به زندگی مریم و مادرش در ای هنجارگسیاته میخودکشی کشانده و جامعه 
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روستایی دورافتاده بیانرر این امر است  از طرفی مریم خواستار رفتن به شهر و زندگی در کنار پدرش است و 
 که طوریه سازد، بریرممهن می وی گی را برایاز طرفی دیرر، مریم تنها دارایی مادرش است و نبودش زند

شود که در صور  ترک وی، خود را خواهد کشت  مریم که آرزوهای نوجوانی چندین بار به مریم متذکر می 
گوید  مریم پ  از طرد شدن از طرف پدر ی نررفته و او را ترک میهای مادر را جّد پروراند حرف را در سر می

مادرش روبرو شده و یاد حرف او  ۀشدبه دارآویاته ۀبا صحن ، نزد مادر دوباره  به هنرام برگشتها، و نامادری 
   ( 48:  1387 حسینی،  میرم«  میرم، میانداخت: اگر بروی، میافتد: »صدای ننه مدام در گوشن طنین میمی 

ا »واقعّیتی اجتماعی«  برخالف این واقعّیت که ممهن است خودکشی را عملی فردی بدانیم، دورکیم آن ر
کند و میزان باالیی از اجبار در مورد آن ( که خود را از »بیرون بر ما تحمیل می 74  ، 1382داند  کرایب،  می 

ت خودکشی و اینهه چرونه هنجارگسیاتری باعث وی همچنین برای توضیح علّ   (68 همان:  «وجود دارد 
انسان به   ( 83:  1383  کند  استونز، وآرزوها«ی افراد اشاره میشود به »امیال  باالرفتن میزان خودکشی می

های تواند چنین خواهنعنوان موجودی اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف خود دارد و هنجار اجتماعی می 
نمایدسیری  کنترل  را  این   ناپذیر  اجتماعی تاعیف شوداز  که هنجار  امهانا  خواهن  ، رو »زمانی  از  ها 

خودکشی  گیرد و باعث نومیدی و ناراحتی افراد شده و آنها را مستعّد شدن و تحّق  پیشی می ه برآورده مربوط ب
 توان دید در این رمان، به وضوح ناامیدی افراد و دالیل آنها را برای خودکشی می    همان( «کندمی 

جامع به  مربوط  مسایل  به  پرداختن  با  س  ۀزد جنگ  ۀحسینی  تحت  و  را   ، طالبانۀ  لطافتانستان  خود 
، مروری بر حوادث و رخدادهای سیاسی افتانستان رری روایت  کند  او در طّی د معرفی میای متعهّ نویسنده

باز یک  در  را  افتانستان  حهایت  و  سال  ،  ساله  45زمانی    ۀدارد  کودتای  زمان  تا   1973از  ظاهرشاه  علیه 
نشینی نیروهای های مجاهدین با آنها، عقب ها، جنگو  کند: ورود رروایت می  ، سپتامبر  11افتانستان بعد از  

در افتانستان و رنج روسی، درگیری قوم و قبیله به قدر  رسیدن طالبان،  های بیای  شمار مردم این کشور، 
ست که جنگ و تثثیرا  آن بر اعاای جامعه ، نمونه بارزیهزار خورشید تابان   سپتامبر و پ  از آن  11  ۀحادث

تتییرا  ناگهانی در  ۀدورکیم »هنجارگسیاتری بحرانی به واسط ۀدر آن تصویر شده است  به عقیدخوبی ه ب
وضعیت فردی خاص مثل طالق یا از دست دادن همسر، یا در نهادهای اجتماعی بطور مثال جنگ و یا رون  

به وجود می پیامد بینیم که جدر این رمان می    (82:  1383  استونز،    آید«و رکود اقتصادی  بر  نگ عالوه 
گیرند ست  طالبان مردان خانواده را برای جنگ به خدمت می نیز ا   هایی از دگرکشیمثال  ۀخودکشی، دربردارند

کشند  رشید قصد کشتن لیال را دارد اما در عوض خود به دست مریم و درصور  روی برگرداندن آنان را می 
دهند کشته هایی که طالبان در شهر انجام میو مادرش بر اثر حمله  شود  برادران لیال در جنگ و پدر کشته می

دهد و هزاران وکشتار جان خود را از دست میشوند  گیتی، یهی از دوستان لیال نیز به دنبال همین کشتمی 
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می  دفن  خود  با  را  دخترانه  عقیدآرزوی  به  را    ۀکند   اجتماعی«  »ساختارهای  هنجارگسیاتری  بهم شزل، 

بر روح و روان شاصّیت  یۀو این چنین جنگ سا(  152:  1967 شزل،  د  ریزی م های داستان مهیب خود را 
 شود  ل ساختارهای آن می باشد و باعث تنزّ افهند و هنجارگسیاتری را در جامعه شد  می می 

 نمود ادبی هنجارگسیختگی   - 4- 3

قائل  نوشتار و بر »ساختار معنایی و بیانی« متون ادبی یت زیادی بر تثثیر واقعّیا  اجتماعی بر شهل زیما اهمّ 
تینیانوو (   410:  5198زیما،     شودمی  ایوری  تحلیل  طب   اهمیت  1همینطور،  روسی،  منتقد ساختارگرای   ،

ارتباط زندگی اجتماعی با ادبیا  در »بعد زبانی« آن است درواقع، تحّق  این رابطه را باید در »زبان« جستجو 
شک یهی از نویسندگان صاحب قلم افتانیست که با زبان ادبی خود حسینی بی (  134: 1965و، تینیانوکرد  

ارتباط بین   ت:افتانستان معاصر پرداخته و سعی در برقراری چنین ارتباط موّفقی داشته اس عۀ به توصیف جام
بارز زبان نوشتاری وی، سبک واقعمحتوا و شهل نوشتاری داستان  از ویژگی با این گرهای  ایانه است  وی 

توان به صریح بودن کند  عالوه بر این ویژگی، میها و واقعّیا  اجتماعی را هنرمندانه بیان می سبک، بحران
باشی و تثثیرگذاری بیشتر،  های بهار رفته اشاره نمود  حسینی جهت فااسازی هرچه بهتر داستان، عم واژه 

کنجهاوی خواننده را تحریک نماید   های وی را برجسته ساخته و حّ  دردرهکند که از واژگانی استفاده می 
رنج بیچارگی شاصّیت او،  و  مشهال   دردها،  لفّ ها،  در  را  می   ۀافها  ظریف  فریاد احساسی  را  آن  و  پیچد 

 کند  می 
های ود که چالن شور این نهته می یادآاشاره کنیم  او  نیز 2جا دارد به نظر زیما در مورد »وجدان جمعی« 

با (   18:  1985زیما،  آید  شود بلهه از دل »وجدان جمعی« برمی ادبی و نوشتاری در سطح فردی بیان نمی 
آید، وجدان اجتماعی را تاعیف توان گفت بحران اجتماعی که در پی جنگ به وجود می توجه به این امر می

ی بارزی از این چالن نمونه   هزار خورشید تاباندهند   ت می ها اعتبار خود را از دسکند و هنجارها و ارزشمی 
را   یافرادی زندگی  نیحس کند افتانستان را هنرمندانه تصویر می  ۀست که درواقع وجدان جمعی جامعادبی 

می جا  کندروایت  در  اجتماع  راهیکه  نررفته  یدرست  نظام  برای   اندقرار  او  ب  انیمثال،  صور     شتریرا  به 
وادار به اعمال نیز  نامناسب جامعه، آنها را    طیو شرا   یاجتماع  هایارزش  افتنیل که تنزّ   کندی م  میترس  یجوانان

 : است شانیسنّ  یکه درتااد با اقتاا کندی م ییو رفتارها
که از جلو در خانه  ممری  زدهجوان آفتاب هایبودند با صور   هاییسه تا مرد درواقع پسر بچه نی»ا

م لبا  نظام  شهیکه هم  ددی یگذشت آنها را میطارق  در خانه طارق چمبات   یبا   و  انده زدهمجلو 

 
1. Iouri Tynianov (1894-1943) 

2. La conscience collective. 
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 زد ی م  لبانداو  [  …]داده شده است   هیته  واری به د  هاشاننهفیو کالش  کنندی م  بازیورق  رارکشانسی
 میمر  و   رفتی پ  م  اشیناو  ظاهر  کرد،ی کار را م  نی ا  ی   وقتجنباندی م  یو به عنوان سالم سر

 (  213: 1387 ،ینی حس «نشده است دهیکه هنوز به فساد کش ددی ی را م یاز فروتن اینشانه
 ،ینیحس  ۀانیگراتحت نوشتار واقع  ادی فر  نی  و ایدیخشم، نفر  و نوم   ادی از فر  ستایداستان، نمونه  نیا

جمال  بطن  د  گذارتثثیر در  کوتاه،  گاه  واژه   هاشاصّیت   نیب  اریبس  هایالوگ یو  تصو  هاییو  را  رنج   ر ی که 
 :رد گییشهل م کندی م

از طبق  ی»صدا  ل  یی  صداهادیبه گوش رس   نییپاۀ  کتک زدن    ی از نظرش دعواها  د،شنیی م  الیکه 
  کار  فقط زده،شرفت یادهاینه فر ،یو داد غیبود و نه ج یحتیبود  نه فحن و فا یب خانوادگ مرتّ 

  ، یزیچ  خورد،ی که بارها به گوشت تن م  یمحهم  زیمنظم بود، گرپ گرپ چ  خوریو کتک   زنیکتک
   (282 : همانخورد« ی که جر م یو لباس خورد ی م واری به د یکه با ضربت یکس

نه تصویری از گفتمان نظریست، بلهه وظیف نه تصویری از جامعه و  آن   ه  زیما اعتقاد دارد »متن ادبی، 
باتوجه به این امر و  ( 105:  1985 زیما،  ها و واقعّیا  اجتماعی به گفتمان و نمود زبانیست«تبدیل چالن

اجتماعی،    - خوبی توانسته بحران سیاسیه  توان گفت حسینی ب، می هزار خورشید تابانتحلیل سبک نوشتاری  
 ر ی مردانه به تصو  یدگاهیو از د  انهگرایا واقعزنانه ر  هایو درد و رنج   ههنجارگسیاتری جامع  ، ستیزیجنگ، زن

 افتانستان باشد   یکنون  ۀجامع  یآالم عم انرریرا خل  کند که ب یبهشد و اثر توانمند

 گیرینتیجه -۴
به   ۀزد جنگ  ۀ، حسینی واقعّیا  اجتماعی و بحران سیاسی جامعهزار خورشید تاباندر رمان   افتانستان را 

ها و آرزوهای نوجوانی بلندپروازی، تی دخترانهکشد  شرو  داستان با معصومیّ طرزی تثثیرگذار به تصویر می
مریم، شاصّیت اصلی داستان   ۀپایان زندگی زنانا  گیرد و در گذر زمان و از خالل حوادث گوناگون بشهل می
با قلمی واقعپیوند می  فرهنگ تبعیض   ۀهای درونی زنان را که زاییده، رنجگرایانخورد  حسینی  هاییست که 

درواقع، حسینی تالش دارد صدای د   کنهای پراحسا  بیان می واژه   ۀکند در لفافمردساالری بر آنان اعمال می 
هایی انتاروپود داستان را بحرزده است، شنیده شود   ای که به شد  جنسّیتهای آنان در جامعه زنان و دردره

دهد که تثثیر منفی همچون جنگ داخلی و سیاسی، رکود اقتصادی، فقر و بیهاری، نابرابری جنسّیتی شهل می
آنها، شاصّیت به سمت واکننهریک از  نابهنجار مثل خودکشی وها را  نویسنده دهد   قتل سوق می   های 

تار رمان را به خوبی پرورش دهد و حوادث توانسته است با توّسل به قدر  ادبی خوین و با زبانی رسا، ساخ
برای تثثیرگذاری عمی   ب   تر کنار هم بچیند  او درواقع، را هوشمندانه  با  مبارزه   یهای ماریاسا  کار خود را 

ها انسان   یو ناآگاه یاجتماع  یهایتدالعی ب  ، یفقر فرهنر  و  زنان قرار داده است  ه  جامع  یفرهنر  و   عیاجتما
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با تهیه بر نظریه    داندی خود را بدتر از جنگ م   حقوق  از شناسانی همچون دورکیم، های جامعه در این مقاله، 

های اجتماعی را به بهترین شهل بیان  بین زندگی افراد و بحران   ۀنویسنده رابطم چرونه  گویو و شزل شاهد هستی
ها به  های شاصّیت از خالل اعمال و تصمیم  هنجارگسیاتری در جامعه را  آنومی یا همان  کند و به دنبال آنمی 

از جامع   ست، ین   ی اجتماع  پرداز ه ی نظر   حسینی   اگرچه   گذارد نماین می  آثارش حقای  بسیاری را  ارلب    ه  اما 
ها  ای که در آن قواعد و هنجارها شهسته شده، ارزش سازد  جامعه کنونی کشورش برای خوانندگان آشهار می 

اجتماعی، کارکرد جامعه   - ای از تتییرا  سیاسیهنجارگسیاتری، در طول دوره  ه  دنبال آن، پدید تنّزل یافته و به  
، هزار خورشید تابان در رمان    هاحوادث و زبان شاصّیت  نینچ  شده، ده ی آفر  یفاا را تاعیف نموده است   

  او به خوبی توانسته  زنان است ی ماصوصا وضعّیت دشوار اجتماع  در نقد اوضا   نویسندهمهار     ه  دهندنشان 
، ز یتثّمل برانر ست  رمانی ،  هزار خورشید تابان  گرا فریاد کند سهو  زنان افتانی را با خل  اثری ادبی و جامعه 

بار زنان که طب  رویهرد  زندگی محنت   از  افتانستان و  ۀ هنجارگسیاتۀ  ت از جامعیساآینه دهنده، راستین و  تهان 
بسیارند نویسندگان مردی   اگرچه هم در شرق و هم در ررب زبانی و ادبی داده است زیما، حسینی به آن نمود 

گفت   اند اما بایدشود قلم زده هایشان، رنج زنان و ظلم و جوری را که بر آنان روا داشته می که در بطن داستان 
ر تصویر کردن واقعّیا  اجتماعی  عالوه بسازد ای توانمند و از این رمان کتابی موّف  می حسینی نویسنده آنچه از 

چرا که حسینی از دل   گذار آالم زنانه از زبان و دیدگاهی مردانه استگرایانه و نثری شیوا، بیان تثثیر با سبهی واقع 
پروا و از  های کشورش را زندگی و تجربه کرده و حال با زبانی بی جامعۀ بستۀ افتانستان برآمده، خود نابسامانی 

توان نماد معاصر وی را می  پردازد ر ادبی به مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی موجود در وطنن می طری  خل  آثا 
ادبیا  دیاسپورا  ادبیا  دور از وطن( نامید، زیرا که به خاطر شرایط حاکم بر افتانستان، وی فرار از کشورش را 

که  زند، اتفاّقی    چنین آثار ارزشمندی می بر ماندن ترجیح داده و حال با اقامت در کشوری بیرانه دست به خل
 نماید  شک، با حاور در خود افتانستان و با حهومت ساتریرانۀ طالبان میّسر نمی بی 

 کتابنامه
 مهرداد میردامادی  چاپ سوم(  تهران: نشر مرکز  ۀ  ترجممتفکران بزرگ جامعه شناسی(  1383استونز، راب  

  چاپ ششم(  تهران: نشر ثالث  ی ربرایی مهد ۀ  ترجمهزار خورشید تابان(  1386حسینی، خالد  
   ترجمۀ نسرین پروینی  تهران: نشر فروری شناسی ادبیات داستانی) رمان و واقعّیت اجتماعی( جامعه (   1368زرافا، میشل   

توزینی پژوهن1382رج  وند،  از  تطبیقی  ادبیا   میان(   مطالعا   تا  تاریای_فرهنری  فصلنامۀ رشتههای  ای  
  3۵-21، صن3ای در علوم انسانی، دورۀ پنجم، شمارۀ رشتهمطالعا  میان

عسرر   حسنهلو،  نظریه87-1386عسرری  سیر  جامعه(   نقد  ادبّیا    های  ادبشناختی  شمارۀ پژوهینشریۀ   ،
   6۴-۴3چهارم، صن



 199 و بازتاب آن در … «یاتری»هنجارگس یاجتماع ۀدی پد یبررس 

 

 

بر اسا   زلزالشناختی بر آثار طاهر وطار مطالعۀ مورد پژوهانه رمان (  رویهردی جامعه1391الدین  عبدی، صالح 
   236-206، شمارۀ هفتم، صن مجلۀ لسان مبینالروی لوسین گلدمن  

شمارۀ چهل و پنج و چهل و  ، مجله زبان و ادبیات فارسیشناسی رمان معاصر فارسی   (  جامعه1383رالم، محمد  
  173-129شن، صن

یان   مقدمه   ۀنظری(   1382کرایب،  کالسیک،  اندیشاجتماعی  بر  زیمل  ۀای  دورکیم،  وبر،  ترجممارکس،  شهناز   ۀ  
 مسمی پرست  تهران: انتشارا  آگاه 

،  60، شمارۀ 18، سالپژوهی ادبیمتنباز   شناختی شاصّیت در رمان بادبادک (  تحلیل جامعه1393نوروزی، زینب  
  173-1۴۵تابستان  صن

 چاپ سوم(  تهران: انتشارا  نیلوفر   ضیا موحد و پرویز مهاجر   ۀ  ترجمادبّیات  ۀ نظری (  1390ولک، رنه و استین وارن   
Carrier, A (2009). La notion d’anomie, généalogie d’un concept sociologique, mémoire 

présenté à l’université Laval. Québec: Presses Universitaires de Laval. 

Chazel, F (1967). Considérations sur la nature de l’anomie, Paris: Revue française de 

sociologie. 

Durkheim, É (1960). De la division du travail social. Paris: PUF. 

 (1897). Le suicide. Paris: PUF. 

Guyau, J-M (1885). Esquisse d’une morale sans obligation, ni sanction. Paris: Fayard. 

Zima, P-V (1985). Manuel de sociocritique. Paris: Harmattan. 

 (2009). La sociologie du texte comme théorie de la littérature et métathéorie 

scientifique. Paris: In. Texte, revue de critique et de théorie littéraire. 


