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The aim of the present study is to answer the question "How does
the peace literature, as an emerging element, help reduce the level of
unrest and increase the level of integration and peace?". It is assumed
that peace literature, considering peace as a cycle and process, for its
different type of narrative and reading and a range of audiences it
includes, promotes functions such as belief in the possibility of
change, empathy instead of tension and type, friendship instead of
discrimination limits rioters (Islamophobia) and thus increases the
level of peace. This descriptive-analytical study using cultural
materialism (combined approach of Williams and Sinfield) has
provided an analysis of the relationship between literature, peace, and
the reflection of the category of unrest in the Islamic world and its
consequences. This analysis chronologically belongs to the period
after September 11. Reading two works of Khalid Husseini
(Badbadkabaz and Hezar Khorshid Taban) shows how the
components of peace literature can be extracted from these two works.
The Islamic world needs to re-read its legacy to break the existing
unrealism. The imagery of literary works, for its wide audience and
deep durability, has special functional capabilities in contrast to the
chaotic components.
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عنصار

نوظهور ،چگونه به کاهش سط آشوبزدگی و افزایش سط ها گرایای و ایجااد صاح
کم

میکند؟» فرض این است که ادبیا

صح با درنظرگرفتن صح بهمثابه ی

چرخه و

شامل میشود ،با ترویج کارکردهایی نظیر :باور به امکان تغییر ،هماد ی باهجاای تانش و
نوعدوستی به جای ت عیض ،عوامل آشوبزا (اسالمهراسی) را محادود کارده و در نتیجاه
سط صح را افزایش میدهد .این پژوهش باا رو

توصایفی-تححیحای و باا اساتفاده از

نظریه ی ماتریا یس فرهنگی (رویکرد تحفیقی ویحیامز و سینفیحد) تححیحی از رابطهی ادبیا ،
صح و بازتاب مقو هی آشوبزدگی در جهان اسالم و پیامدهای آن ارائه کرده است .ایان
تححیل به حاظ زمانی به دورهی پسایازده سپتام ر تعحق دارد و با باازخوانی دو اثار خا اد
حسینی (بادبادک باز و هزار خورشید تابان) نشان میدهد که چگونه میتاوان مو فاههاای
ادبیا

صح را از این دو اثر استخراج کرد .جهان اسالم نیازمند باازخوانی میارا
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فرایند ،بهجهت نوع روایت و خوانش متفاوتی که دارد و ه چنین گسترهی مخااب ینی کاه

خاود

برای شکستن غیرواقعنماییهای موجود است .تصویرسازی آثار ادبای ،ازایانجهات کاه
مخابب بسیار گساتردهای دارد و از مانادگاری عمیقای برخاوردار اسات ،در تقابال باا
مو فههای آشوبزا قابحیتهای کاربردی ویژهای را داراست.
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فرهنگی.
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امروزه مطالعات میانرشتهای رونق قابلتوجهی یافته است .مطالعات صیلح نیی مطالعیات
بین رشتهای را دربر میگیرد؛ نظییر علیوم سیاسیی و اجتمیاعی ،روان شناسیی ،اقتصیادی،
فرهنگی و همچنین مطالعات ادبی ( ،0262 ،Adolfص .)62 .ادبیات صلح ازجملهی مطالعات
میانرشتهای است که حلقهی وصل دو دانش ادبیات و روابط بینالملیل اسیت .مسیالهی
کانونی دانش روابط بینالملل ،توقف جنگ و اف ایش صلح و ارتقای می ان ه گرایی میان
کشورهاست .ادبیات از توان توصیف ادبی و هنری و بازنمایی و ییا واقی نمیایی از جهیان
پیرامونی برخوردار اسیت .متیون ادبیی (رمیان ،شیعر و )...از گسیترهی مخیاببین بسییار
قابلتوجهی برخوردار هستند و برخی از آثار با فروشهای میلییونی خیود ،سیبگ شیگ تی
میشوند .جم میان ادبیات و روابط بینالملل موجگ میشود که کاربستهای دانش روابط
بینالملل عمومیت بیشتری یافته و از حالت یک عل و دانش آکادمیک و تخصصیی بیه
دانشی کاربردی و مهارتی عمومی تبدیل شود .جوام بیا ایین دانیش عمیومی ،بیه فهی
مت اوتی از تحوالتی که در بخشهای مختلف جهان رخ میدهد ،مییرسیند؛ بیا م یاهی
مت اوتی آشنا میشوند که امکان ربط بین این م اهی و تحلیل حوادث معطوف به آنها را
بهدست میآورند.
وایت ( )0222در بررسی رابطه ی مطالعات صلح با سایر دانشهیا بیه اهمییت ادبییات
اشاره میکند .وایت بر این باور است که مطالعه ی ادبیات میتواند در توسیعه ی مطالعیات
صلح بسیار م ید باشد؛ ازاینرو بر ادبیات انگلیسی ازجملیه شیعر و نثیر تخیلیی بیهعنیوان
مطالعه موردی تمرک کرده و نشان میدهد که چگونه آثار ادبی واکنشهای خشونتآمیی
را بازتاب میدهند .وایت بیشتر به کارکرد ادبیات در بازنمایی آسیگها اشاره میکند و بیر
راهکارهای ترمیمی و مواجههی صلحمحور اشاره ندارد .از برفی دیگر ،بییشتیر بیر روی
شعر و نثر کالسیک و رخدادهای قبل از قرن بیست اشاره میکند .سارا فردمن( )0261نی
به اهمیت روایت در پرداختن به منازعات اشاره میکند و بیشتر پیرامون تحلیل منازعه در
سطوح متعدد متمرک میشود؛ اما به تل یق مطالعات صیلح و ادبییات و نحیوهی کاربسیت
مطالعات صلح در ادبیات اشاره نمیکند .از برف دیگر مطالعاتی که به بررسیی آثیار خالید
حسینی پرداختهاند ،بیشتر به مسالهی روایت در بازنمیایی قربیانیبیودن زن در جامعیه و

ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

تنشهای مربوط به جوام جهان سوم توجه داشتهاند .ربکیا اسیتور ( )0221در کتیابی بیا
عنوان خوانش آثار حسینی به بررسی و تحلیل عناصیر ادبیی آثیار او مییپیردازد و توجیه
مخابگ را به تنشها و منازعات در سطوح مختلف جلگ میکند .کارام نیگپور ( )0262در
مقالهای به بررسی کاربسیت داسیتانگیویی و تحلییل شخصییتهیا ،بیه نقیش تکنییک
داستانگویی در ترمی آسیگهای روانی شخصیتها میپردازد.
جهان در ابتدای قرن بیستویک با حوادثی مواجه شد که درک جوام از آن در سطح
نازل و پنهان باقی مانده بود .مه ترین حادثیه ،رخیداد ییازده سیپتامبر بیود کیه سرمنشیا
تحوالت چش گیری شد .فضای رسانهای ایاالت متحده و متحدانش ،تالش قابلتیوجهی
را برای ای اد یک گ تمان غالگ علیه مهاجمین و تروریستها در دستور کار قیرار داد .بیا
اوجگرفتن پروژهی اسالمهراسی و اقناع اذهان ،پروژهی نیابودی مهیاجمین آغیاز شید .در
نتی ه دو جنگ در دو نقطه از جهان آغاز شد که هنوز ه این اشغال نظیامی ادامیه دارد.
این گ تمان غالگ ایدئولوژیک که کنش آن به جنگ خت شد ،ن دیک به دو دهه نیابودی
حق حیات مردان ،زنان و کودکان را در پی داشته است .آثیار ادبییای کیه در کشیورهای
غربی چاپ شدند ،روایت و شخصیتپردازی را در راستای ترویج گ تمان اسیالمهراسیی و
تقویت آن بهکار گرفتند .نوآوری این پژوهش در این است کیه بیا بیازخوانی آثیار ادبیی و
تل یق مطالعات صلح و ادبیات نشان میدهد که برخی آثار ادبی توانستهانید ایین گ تمیان
غالگ را بهچالش بکشند و با بازنمایی و واق نمایی از بافت کشیوری کیه جنیگ در آن رخ
داده است ،چهرهی واقعی فرهنگ و ت کرات اسالمی موجود در این کشور را نمایان سازند.
در پروژهی اسالمهراسی ،یکسانسازی اسالم (اسالم مساوی است بیا تروریسیت) در
دستور کار قرار گرفت؛ اما بازخوانی آثار در پرتو ادبیات صلح میتوانید تکثیرات موجیود در
جهان اسالم و تمای ات هر یک از این تکثرات را بهخوبی نمایان سازد و مخابگ جهانی را
متوجه تمای دقیق جریانهای مختلف جهان اسالم نمایید و حتیی ت ربیههیای تیاریخی
مت اوت این جریانها را به مخابگ بشناساند .از این منظر ،این نوع ادبییات بیه «ادبییات
صلح» موسوم شده است .ادبیاتی که توان نشاندادن تکثیرات موجیود در ییک گسیترهی
آشوب زده را دارد و نقش هر یک از این تکثرات در ای اد آشیوب و ییا در ای یاد صیلح را
بهخوبی بازنمایی میکنید .در پیژوهش حا یر تیالش مییشیود بیا اسیت اده از نظرییهی
ماتریالیس فرهنگی ،بهچالشکشیدهشدن گ تمان غالگِ علیه اسالم (اسالمهراسی) توسط
ادبیات صلح (نمونه ی موردی آثار خالد حسینی) بازخوانی شود .در این مسیر ،ادبیات صلح
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به مواردی ه چون :زن ،کودک ،آموزش و ...اشاره کرده تا نشان دهد که چه قرائتهیای
اسالمی مختل ی در این موارد وجود دارد و چگونه از بریق نشاندادن گسستهای موجود
در ایدئولوژی مسلطِ اسالمهراسی ،میتوان آن را به چالش کشید؟ چالشکشیدن گ تمیان
غالگ از باور به امکان تغییر رخ میدهد؛ یعنی هرچنید ادبییات صیلح از موقعییت جنیگ،
منازعات قومی ،عف آموزش و جایگاه زنها در جامعهی افغانستان سخن میگویید و آن
را بازتاب میدهد ،اما بر این عفها و تنشها بهعنوان یک مول هی ذاتی غیرقابل تغیییر
صحه نمیگذارد .بهعبارتی با بهتصویرکشیدن شخصیتها به موازات ه نشان میدهد که
امکان تغییر وجود دارد .بهمنظور بررسی فر یه ابتدا بحث نظیری (ماتریالیسی فرهنگیی)
ارائه خواهد شد و سپس به گ تمان مسلط (اسالمهراسیی) خیواهی پرداخیت و در بخیش
سوم به ارزیابی اثر براساس نظریه ی ماتریالیس فرهنگیی و چگیونگی گسسیت گ تمیان
مسلط با ای اد عوامل نوظهور توجه خواهی کرد.
سال بیست و سوم /شماره نود و دوم /زمستان 7311

741

 .1چارچوب نظری
 .1.1ماتریالیسم فرهنگی

ماتریالیس فرهنگی دیدگاهی انتقادی نسبت به ادبیات است که در بریتانیا در دهیه 6122
به وجود آمد و متون ادبی را محصوالت مادی شرایط تاریخی سیاسی خاص دانست و بیر
همین اساس زمینیه هیای تیاریخی را در فهی معنیا و نقیش ادبییات میوثر قلمیداد کیرد
( ،0226 ،Wolfreysص .)625 .این دیدگاه برخالف تئوریهای مطرح پیش از خود نظیر نقید
نوین 6و یا ساختارگرایی 0که بر متن و فرم تاکید میکردند تا به یکپارچگی معنا برسند ،بر
خوانش متن در بافت تاریخی تاکید میکند و به یکپارچگی معنا در میتن اعتقیادی نیدارد.
این دیدگاه توسط مت کرینی نظیر ریموند ویلیام و آلن سیین یلد کیه بیر تیاثیر سیاسیی و
فرهنگی متن و آثار ادبی بهمثابهی مول ههای اثرگذار در برساخت جامعیه تاکیید داشیتند،
گسترش یافت.
فرهنگ از نظر ریموند ویلیام مقولهی پیچیدهای اسیت و ایین پیچییدگی نیهتنهیا در
فرایندهای متغیر ،بلکه در مناسبات مشترک و پویا فرایند مول ههای متغیر در گیذر تیاریخ
1. New criticism.
2. Structuralism.

1. Residual.
2. Emergent.
3. Dominant.
4. Self-understanding.
5. Refractive.
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قابل بررسی است ( ،6111 ،Williamsص .)606 .وی بر این باور است که در ایین مناسیبات
پویا ،سه عامل تعیینکننده وجیود دارد :عناصیر فرهنگییِ بیاقیمانیده ،6عناصیر فرهنگییِ
نوظهور 0و فرهنگِ مسلط .9مراد از «عناصر فرهنگیِ باقیمانیده» عناصیری اسیت کیه از
گذشته نی با وجود ریشهداشتناش در مناسبات منسیوخ ،در جرییان فرهنیگ فعیالانید و
اموری مستهلک و مرده از فرهنگ نیستند .در مقابل «عناصر فرهنگیی نوظهیور» کیامال
من ک از فرهنگ مسلط خود را تعریف میی کننید و عناصیر نیوینی هسیتند کیه بیا رشید
پدیدههای نوین (مثل شکلگیری یکخرده فرهنیگ جدیید) بیه عرصیهی اجتمیاع ورود
میکنند (همان ،صص .)600-606 .در هرلحظه از فرایند فرهنگی در بافت سیاسی و اجتماعی
کنش عناصر نوظهور و باقیمانده بسیار اهمیت دارد؛ زیرا میتواند ویژگیها و ابعاد سیاسی
فرهنگ مسلط را نشان دهند (همان .)600 ،از نظر وی ادبیات (نمایشنامه ،شعر و ،)...سینما،
موسیقی ،هنر و ...مستندات ثبتشدهای هستند که وی آن را فرهنگ یک جامعه میدانید
که ساختار احساس حاک بر یک جامعه را نمایان مییسیازند ( ،6122 ،Branniganص.)60 .
برآیند این کنشها و نحوهی تعامل آنها با گ تمان غالگ گسستها را آشکار میسازد که
مبنای تغییر در فرایند فرهنگی و ه چنین تغییرات سیاسی و اجتماعی را شکل میدهد.
نظریهی گسست آلن سین یلد ( ،0269ص )6 .به این بحث میپردازد که چگونه اثر ادبی
1
میتواند گ تمان غالگ را به چالش بکشد .از دیدگاه سین یلد ادبیات در فرایند شناختِ خود
در گذشته و حال مشارکت دارد .نویسیندگان در برهیههیای متعیدد بیه شیرایط تیاریخی،
اجتماعی و سیاسی مت یاوت واکینش نشیان دادهانید .ایین واکینشهیا برسیاختهیایی از
زیستهای اجتماعی و سیاسی قابل فه را بهواسطهی لن های منشوروار 5فنون و صناعات
ادبی بازتاب میدهند .از نظر او این برساختها واکنش صرف از نوع زیباییشناسی نیست،
بلکه نقش مداخلهگری نی دارند .گ تمان قدرت از این ظرفییت ادبیی بیهمنظیور تحکیی
ایدئولوژی خود و معرفی آن بهمثابه یک حقیقت جهانشمول است اده میکند (همان ،صص.
 .)0-6از بین عناصر و مول ههای متعدد ،تنها بر مول ههایی تاکید میکنید کیه یکپیارچگی
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قدرتِ ایدئولوژی مسلط را به تصویر میکشند.
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سین یلد رویکردی انتقادی به این دیدگاه جهیانشیمولگرایانیه دارد .بحیث اصیلی او
بررسی ادبیات و بافت بهعنوان دو مقولهی م ا از ه نیست ،بلکه بررسی ادبیات در بافت
خودش است .جامعه نه یکپارچه است و نه ایستا ،6بلکه از گروههای متعددی تشکیل شده
که باورها و رویکردهای مختل ی دارند؛ این امیر یکپیارچگی اییدئولوژی مسیلط را نقی
میکنند (همان ،ص)9 .؛ در غیراینصورت تغییر و تحول ممکن نمیشود .از دیدگاه سین یلد
( )6110ماتریالیس فرهنگیی بیر «عوامیل مخیالف تاکیید دارد کیه متیاثر از تضیادهیا و
تناق هایی است که نظ اجتماعی بهناچار در درون خودش بهوجود میآورد» (همان ،ص.
 .)10اگرچه گروههای در حاشییه همیواره توسیط گ تمیان مسیلط سیرکوب مییشیوند و
نمیتوانند تغییرات بنیادین را بهوجود بیاورند ،اما کنشهای آنها مییتوانید امکیان تغیییر
شرایط زیست سیاسی و اجتماعی را بههمراه داشته باشد .مداخله و مشارکت متیون ادبیی
گاهی اوقات در راستای تحکی ساختارهای قدرت ایدئولوژی مسلط ای ای نقش میکند و
گاهی برخی آثار نی گسستهایی را در نظام قیدرت نشیان مییدهنید و آن را بیهچیالش
میکشند ( ،0269 ،Sinfieldص .)1 .آنچه از نظر سین یلد مه اسیت بازتیاب گسسیتهیا و
تناق های پنهان در ایدئولوژی مسیلط اسیت و نتی یهی آن مهی نیسیت .دالیمیور نیی
بهبرف دیگر این مه  ،یعنی به امر خواندن میپردازد .از نظر او «خواننیده در میتن نبایید
بهدنبال یکپارچگی باشد ،بلکه بیشتر باید بهدنبال عدم یکپارچگی درونی متن باشد؛ یعنی
تنشها ،چالشها و تناق هایی که درون متن است» را کشف نمایید (،0221 ،Dollimore
ص.)xxvii .
در این پژوهش تالش میشود با است اده از نظرییهی ماتریالیسی فرهنگیی (رویکیرد
تل یقی ویلیام و سین یلد) تحلیلی از رابطهی ادبیات ،صلح و بازتاب مقولهی آشوبزدگیی
در جهان اسالم و پیامدهای آن ارائه شود .بهلحیا زمیانی ،تحلییل بیه دورهی پسیایازده
سپتامبر تعلق دارد؛ دورهای که در آن اسالمهراسی بهعنوان گ تمان مسلط غربیی مطیرح
ش د و اکثر آثار ادبی این دوره که توسط نویسندگان غربی و اروپایی نوشته شیدهانید ،ایین
گ تمان را بازتولید کردند .در این میان نویسندگانی نظیر خالد حسینی (نویسندهی افغان) با
رویآوردن به ادبیات صلحمحور بهمثابه یک عنصیر نوظهیور ،بیا برسیاخت رواییت خیود،
1. Monolithic, static.

تضادها و شکافهای درون این گ تمان مسیلط را بیه چیالش کشیید .بخیش بعیدی بیه
چگونگی بازتاب گسستها و بهچالشکشیدن ایدئولوژی مسلط براساس نظریهی گسسیت
سین یلد در رابطه با متون ادبی میپردازد.
 .1.1عنصر مسلط :تصویر جهان اسالم بهمثابه ژئوپلیتیک آشوب در ادبیات پساسپتامبر

ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

سین یلد ( ،0225ص )xii .بیان میکند که در نگاه اول ممکن است « 66سپتامبر بیا قلمیرو
ع یگوغریبی که در آن خشونت روانی و سیاسی دره تنیده شدهاند ،ارتباط اندکی داشته
باشد» .او با لحنی انتقادی به این نکته اشیاره مییکنید کیه «از نظیر اییدئولوژی مسیلط،
اروپاییها در رابطه با تروریس  ،عاقل هستند و آمریکا ه مبری از آن» .اگرچه با نگیاهی
عمیقتر میتوان دریافت که این نوع رویکیرد «تیاریخ خشیونتآمیی اییاالت متحیده در
مقولههایی نظیر بردهداری ،ازبینبردن بومیان ،جنگ داخلی و تیراندازیهای درون مدارس
را نادیده میگیرد» .ه چنین ساختار نظامی سیاسی نی ظاهرا با دالیل و اهداف منطقی و
عقالنی نظیر امنیت ملی ،اقتصاد ،دموکراسیی ،آزادی و ...اداره مییشیود؛ امیا در واقعییت
عملکرد آن شیبیه سیناریوی قیدرت هییوالیی اسیت (همیان ،ص .)xii .ایین «ارزشهیای
آمریکایی» بهعنوان کنشهای انسانی مناسگ معرفی میشیوند و جامعیه را ییک سیاختار
یکپارچه در نظر میگیرند که تمامی اج ای آن برای ح ظ این برابیری ،توافیق و اتحیاد و
نظ اجتماعی تالش میکنند .براساس این رویکرد همیهچیی در جیای خیود قیرار دارد و
نیازی به تغییر نیست .جوام ما ادعا میکننید کیه اییدئولوژیِ فرصیت برابیر را در پییش
گرفتند ،اما عملکرد آنها بر مبنای تبعی است (همان ،ص .)16 .بیهعبیارتدیگیر هرچنید
تالش میشود با است اده از واژگانی نظیر دموکراسی ،کارکرد برابری را تعمی دهند ،اما در
عرصهی کنشهای سیاسی به هنگام تبییین ریشیههیای آشیوب و نیاامنی ایین تبعیی
بهو وح آشکار میشود.
درایینراسیتا آثیار ادبیی و هنیری بیهتعبییر سیین یلد «تماییل دارنید کیه بیا تقوییت
شایستهساالری ،افراد را از وفاداری به خیردهفرهنیگهیا دور کننید»(همیان ،ص .)02 .ایین
گی ینش و انتخییاب در برجسییتهکییردن ویژگیییهییا و تعمییی آن از منظییر ویلیییام (،6119
ص )922-921 .اینگونه است که «همواره فرایند انتخاب به این گرایش دارد که بیا منیاف
ایدئولوژی مسلط مرتبط باشد و یا حتی در کنتیرل آن باشید» .ویلییام ( ،6115ص )12 .در
کتاب دیگرش به این نی اشاره میکند که این فرایند انتخابی در سه سطح نمودار میشود:
«در یک سطح ،یک فرهنگ انسانی عمومی و کلی را بهوجود میآورد؛ در سیطحی دیگیر
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اسناد تاریخی یک جامعهی مشخص را شکل میدهد؛ و در سیطح سیوم بیه رد ییا انکیار
بخش قابلتوجهی از آنچهکه زمانی یک فرهنگِ زنده بوده است ،میپردازد» .در رابطه با
حادثهی یازده سپتامبر ،اییدئولوژی مسیلطِ اسیالمهراسیی از رسیانه ،صینعت پیشیرفتهی
هالیوودی (ر.ک )0260 ،Moten :و سایر مسیتندات فرهنگیی نظییر رمیان و داسیتان (آثیار
نویسندگانی نظیر جان آپدایک 1ژان لو کره 2و دان دلیلو )3بهمثابهی اب ار قیدرت اسیت اده
میکند تا زمینه را برای مشروعیتبخشیدن به اشغال سرزمینهای دیگر فراه سازد.
سین یلد ( ،6110صص )11-11 .معتقد است عدم توافق ،4نهایتا نیه از خصوصییات ذاتیی
افراد بلکه از تناق و تضادی که جامعه در خود ای اد میکند بهوجیود مییآیید .در ایین
رویکرد ،هرگونه تعارض با ساختار هژمونیک هرچنید بیهصیورت ج ئیی ،نشیانی اسیت از
مخال ت با ایدئولوژی مسلط .این تعارضها مخصوصا اگر توسط اقلیتها و سوژههایی که
همواره در ساختار هژمونیکِ ایدئولوژی مسلط محکوم به سکوت بودند ،نشیان داده شیود،
نوعی مقاومت را در برابر سیست ِ قدرت و ایدئولوژیِ مسلط ای اد میکند تا نشان دهد که
چون هیچگاه صدایی به آنها داده نمیشود ،ایدئولوژی مسلط یکپارچه بهنظر مییرسید.
این رویکرد مت اوت از ادبیات صلح بهمثابهی عنصر نوظهور است اده میکند تا با خوانشیی
مت اوت ،گسستهای موجود در گ تمان مسلط را نمایان سازد.
 .1ادبیات صلح بهمثابه عنصر نوظهور در مخالفت با ایدئولوژی مسلط

توجه به ادبیات صلح محور از اواخر قرن بیست شکل گرفت و در قرن بیستویک گسترش
پیدا کرد .این ژانیر ،تحولی است در رمانهای مربوط به جنگ .بهتعبیر مک کی آثار مربیوط
به جنگ از زمان جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم و پسازآن ،بهلحا محتوا و م هوم
تغییر کرده است .م اهی پایه در ادبیات جنگ به :ت اوز نظامی ،ویرانی ،تل یات جنگیی در
میدانهای نبرد ،یاس و ازه گسیختگی می پیردازد .آثیار ادبیی در ایین بیازه بیه بازنمیایی
رخدادهای درون میدان نبرد میپردازند .پس از جنگ جهانی دوم این آثیار بیه رخیدادهای
متاثر از جنگ در زندگی افراد خارج از میدان نبیرد نیی مییپردازنید (ر.ک.)0221 ،Mackay :
1. John Updike.
2. John le Carré.
3. Don DeLillo.
4. Dissidence.

ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

درحالیکه در ادبیات صلح مول ههای امیدبخش و هوییتسیاز همچیون :ایثیار ،همراهیی،
همدلی ،محبت و ...مخابگ خود را بهسمت عناصر مثبت حیات اجتماعی سوق میدهد؛ از
سویدیگر با نمایانساختن اموری ه چون جنگ ،اختالفات قیومیتی ،محرومییت از حیق
تحصیل یا آزادیهای مدنی و  ...که سبگ گسترش یاس و سرخوردگی در جامعه میشود،
از عناصر من ی و آسیگزا پرهی میدهد .تاکید ادبیات صلح بر بازنمیایی کیارکرد ای یابی
ادبیات صلح است و این مه بهتعبیر آدلف به بازنمایی «وحدت در عین کثرت» میپردازد
( ،0262 ،Adolfص.)62 .
روایت را میتوان بهمثابهی وجه اشتراک بین ادبییات و فعالییتهیای صیلحسیازی در
عرصهی سیاسی و بینالمللی در نظر گرفت .روایتهای صلحمحور امکان گذار از منازعه و
شرایط تنش را فراه کرده و به افراد کمک میکنند تیا موقعییتهیای اجتمیاعی خیود را
بازیابند .ادبیات صلحمحور تالش مییکنید تیا از برییق مداخلیه ی رواییی ،رواییتهیای
منازعهجویانه دربارهی «خود» و «دیگری» را بیه رواییتهیایی تبیدیل کنید کیه ارتقیا و
پیشرفت ،فاعلیت و کنش مثبت ،سازواری و بردباری را در تعامیل بیا شیرایط و ات یاقهیا
جایگ ین تنش و ان عال کنند .این روایتهای سیال  ،از ای یاد دوئییتهیا و قطبییسیازی
اجتناب میکنند .شاخصهی این روایتها این است که افراد با ویژگیهای مختل ی توصیف
میشوند؛ مسائل بهعنوان برونداد الگوهای پیچیده تعاملها ،هن ارها و فشارها نشان داده
میشوند و صرفا محصول شکست و ناتوانی یک فرد یا یک گروه نیستند (همان ،ص.)610 .
آدلف در تعریف ژانر ادبیات صلح به سه پارادای پویا و اصلی در ادبییات صیلح اشیاره
میکند :پارادای آموزش صلحِ فردی (بازتاب فرایند شکلگیری صلح در فرد و درونیشدن
آن) ،پارادای صلحِ اجتماعی (بازتاب چگونگی شکلگیری صلح درون گیروههیا) ،پیارادای
صلحِ جمعی (بازتاب چگونگی شکلگیری صلح و ح ظ آن بین گروههای مختلف) .اگر در
اثری ،فرایند شکلگیری این سه پارادای بازتاب داده شود میتوان آن را «ادبییات صیلح»
نامید ( ،0262 ،Adolfص .)66 .روایتهای ادبیای که برگرفته از ایدئولوژی مسلط هسیتند،
نمیتوانند از منازعه و تنش دور شوند و حتی راهحلی که برای حل منازعه و سرکوب ایین
آشوب بهکار گرفته میشود ،مقابلهی نظامی اسیت .درصیورتیکیه آثیار خالید حسیینی از
برهههایی از تاریخ افغانستان روایت خود را آغاز میکند که صلح و آرامش ،نقطهی کانونی
آن است و تنش در حاشیه قرار دارد .بهعبارتدیگر تالش میکند تا « از منازعه دور شیود
و صلح را بهعنوان یک متغیر جایگ ین معرفی کند» (همان ،ص.)0 .
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کییارتر و پیکییت ( ،0261ص )92 .در رابطییه بییا بازتییاب حییل منازعییه در ادبیییات ،بییه
شخصیتپردازی میپردازند .ازنظر آن ها توجه به این نکته که شخصیتها در حل مسیاله
چه کنشی از خود نشان میدهند ،بسیار مه است .اگر شخصیتها بهگونیهای بیه تصیویر
کشیده شوند که برای رسیدن به اهداف خود ،تنها بهصیورت جبیری و آسییگرسیاندن بیه
دیگران اکت ا کنند ،این پیام را میرساند که این شخصیتها راهحیلهیای خشیونتآمیی را
توجیه مناسبی میدانند .آثار غربی ،شخصیتهای مسلمان را اینگونیه بازتیاب مییدهنید؛
بهنحویکه انگار خشونتبلبی ج و ذاتی همهی آنهاست .درحالیکه در ادبیات صلحمحور،
شخصیتهای مسلمان را در بافت فرهنگی و اجتماعی سیاسی متعدد با کنشهای مختلیف
به تصویر میکشد تا نشیان دهید کیه ارائیهی تصیویر کلیشیهای از شخصییتهیا ،بسییار
تقلیلگرایانه است و به خصومت و تنش بیشتر دامن میزند تا صلح و آرامش.
صلحسازی در ادبیات با جهتدادن روایت بهسمت کارکردهیای صیلحمحیور برجسیته
میشود؛ بنابراین معرفی شاخصهای صلح ،نظیر «رواداری» و توجه به تکثرات موجود در
جامعه :اع از اقوام ،مذاهگ ،زبانها و نژادها رورت دارد .هی چنیین اسیتخراج م یاهی
پایهی صلح نظیر :حقوق بشر ،حقوق کیودک ،حقیوق زن و محییط زیسیت اهمییت دارد.
کاهش خشونتهای انسانی از مه ترین کارکردهای سلبی ادبیات صیلح اسیت .در ادامیه
میخواهی نشان دهی که خالد حسینی چگونیه بیا پیرداختن بیه آمیوزش ،امیدبخشیی و
هویتبخشی براساس پارادای های سهگانهی آدلف به ترویج صلحبلبی پرداخته است.
 .3ادبیات صلحمحور در آثار خالد حسینی

خالد حسینی ابعاد متعددی از «وحدت در عین کثرت» را با پیرداختن بیه افیراد در سینین
مت اوت و در بافتهای جغرافیایی و فرهنگی مختلف بهتصویر میکشد .بیهعبیارتدیگیر،
مسالهی تبعی  ،تنش و صلح را از چند زاویه بهنمایش میگذارد و در این منشیور ،رابطیه
آن ها را در کنش عناصر درونی و بیرونی از چندین بعد در معرض دیید قیرار مییدهید .او
نشان میدهد که راهها و روشهایی که مدعی ای یاد صیلح هسیتند ،چیه تینشهیایی را
بهوجود میآورند .وی با نشاندادن جایگاه آموزش ،و عیت زنان و مردان افغان ،ه چنین
دنیای کودکان بهموازات دنیای ب رگساالن ،شیکافهیای موجیود در گ تمیان قیدرت را
بهخوبی بهتصویر میکشد .تا نشان دهد که چگونه زندگی کودکان و نوجوانانی همانند امیر
و فرید در رمان بادبادکباز؛ و یا بارق ،لیال ،مری و گیتی در رمان ه ار خورشید تابیان در
معرض تهاج قدرتهای بیگانه به تاراج میرود .اشغال افغانستان توسط نیروهای بیگانیه
شرایط اسفباری را برای هر یک از آنها بهوجود میآورد.

 .3.1آمریکازدایی؛ تخریب گفتمان مسلط
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شخصیت «امیر» هنگامیکه از آمریکا صحبت میکنید و آن را در برابیر افغانسیتان قیرار
میدهد ،مشخص است که تحتتاثیر گ تمان مسلط غرب است؛ زیرا آمریکا را تنها از بُعد
تکنولوژی و رفاه بررسی میکند؛ بهعبارتدیگر ،نشان میدهد که چگونه تبعی ها در پس
این ظاهر دلفریگ ،پنهان و حتی محو شدهاند .اما در خالل این تعیاریف ،جمالتیی بییان
میشود که رفاه ،دموکراسی و برابری را نق میکند .بخشی با عنوان فرمونت کالی رنیا را
با دو جمله آغاز میکند که هرکدام در نصف خط بیان میشود« :بابا ایدهی آمریکا را خیلی
دوست داشت»؛ و در خط بعدی میگوید« :این زندگی در آمریکا بود که به او زخی معیده
داد» ( ،0229 ،Hosseiniص .)662 .امیر همه جا از فراوانی در آمریکا میگوید؛ اما زمیانیکیه
میخواهد زندگی خود و پدرش را توصیف کند ،دیگر خبری از فراوانیی نیسیت .آنهیا در
افغانستان از امکانات مالی و رفاهی خوبی برخوردار بودند و همواره در خانه ،کارگر و خادم
داشتند؛ اما در آمریکا کامال به عنوان یک فرودست در حاشیه قیرار دارنید و بیا «فیروختن
خردهری و جنسهای بن ل برای بهدستآوردن مبلغی ناچی  ،شغلهای پست و نوکرمآبانه
و در آپارتمان کوچک و کهنه یا مدل آمریکایی یک آلونک» زندگی خویش را میگذرانند
(همان ،ص.)019 .
منشا شکلگیری روایتهای پساسپتامبر در عناصر مسلط و عناصر نوظهور یکی است:
جهان اسالم .در یکی انسان مسلمان ،نمادی از انسانیت ندارد و بیهصیورت کلیشیهای بیا
تصویر و ویژگیهای ثابت بازتاب داده میشود تا اسالمهراسی را بهعنوان گ تمان غالیگ،
تایید و تقویت کند؛ درحالیکه دیگری شخصیتهای متعدد را از منظرهای مختلف نشیان
میدهد تا خوانش از اسالم بهمثابهی تروریست را نقد کند .ایدئولوژی مسلط اسالمهراسی
در آثار ادبی ،تمرک را بهسمت تنش ،ویرانی و آشوب مییبیرد و ریشیهی ایین نیاامنی در
جهان غرب را به شخصیتهای مسیلمان نسیبت مییدهید ( .)0260 ،Tari & Marandiدر
همینراستا دست به انتخاب می زند و براسیاس قرائیت خیودش از اسیالم بیه حیوادث ییا

برهههایی از تاریخ اشاره میکند که بتواند آن را منشا آشوب معرفی کند.
وایت با دیدگاهی انتقادی به رویکرد تقلیلگرایانهی غرب از اسالم اشاره میکند .او با
اشاره به آیاتی از قرآن در سورههای مختلف و تکرار واژهی صلح در موقعیتهای متعیدد،
این بحث را مطرح میکند که دین اسالم بر صلح و دوستی و آرامش تاکید دارد .ازنظر او،
غرب در قرائت خود از اسالم تنها به کلمهی «جهاد» بسنده کرده است .ازنظر وایت حتیی
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خوانش غرب از کلمهی جهاد نی تقلیلگرایانه است؛ زیرا آن را تنها به یک معنیا محیدود
مینماید و به معانی دیگیر و شیرایطی کیه در
میکند و جهاد را معادل جنگبلبی ت سیر 
رابطه با آن در قرآن تو یح داده شده است ،اشارهای نمیکند .کنش غیرب نیی براسیاس
همین خوانش شکل میگیرد .ازنظر وایت ،در مواجهه با بحران و تینش ،کشیورهایی کیه
تکنولوژی پیشرفته دارند ،مقابله نظامی و بمباران هوایی زیرساختها را به سایر راهکارهیا
ترجیح میدهند؛ راهکاری که تعمدا کشتار شهروندان بیگنیاه و تل یات زییادی را در پیی
خواهد داشت ( ،0222 ،Whiteصص.)16-12 .
حسینی با پرداختن به زندگی مهاجران نشان میدهد که شخصییتهیای مسیلمان در
جامعهی غربی نهتنها تروریست نیستند ،بلکه بهنیوعی توسیط نظیام سیرمایهداری غیرب
استثمار میشوند .با بهتصویرکشیدن جایگاه مت اوت خانوادههای مهاجر در جامعهی غرب،
بهنوعی دموکراسی و برابری غرب را به چالش میکشد .ارمغان غرب برای پدر امیر ،زخی
معده بود و در نهایت بیماریای که به مرگ او من ر شد .روی دیگر این ارمغان نی بیرای
افرادی نظیر فرید و خانوادهاش کیه در افغانسیتان ماندنید ،جنیگ و رنیج بیود« .فریید از
چهاردهسالگی به همراه پدرش در جهاد علیه شوروی شرکت کرد و پدرش زیر آتش گلوله
تکهتکه شد .دو تا از کوچکترین دخترهایش نی در اثر ان ار مین کشته شدند؛ ان یاری
که سه تا از انگشتهای دست او را نی قط کرد» ( ،0229 ،Hosseiniص.)021 .
یکی از دالیلی که باعث میشود امیر در تعاریف خودش دید مثبتی به آمریکیا داشیته
باشد این است که اشتباههایی را که در حق حسن ان ام داده بود و ظلی هیایی کیه بیه او
کرده بود را اینجا بهراحتی میتوانست فراموش کند« .آمریکا برای من مت اوت بود .مثیل
رودخانه بود .رودخانهای خروشان؛ بیت اوت به گذشته .من میتوانست در این رودخانه بیه
آب ب ن و بگذارم گناهان در عمق آن غرق شوند؛ بگذارم رودخانه مرا بهجیایی دور ببیرد.
جایی بدون ارواح ،بدون خابره و بدون گناه» و شاید بیهایینعلیت خوشیحال اسیت کیه
سهراب را نی به اینجا آورده .زیرا میخواهد او نی گذشتهی خود را در اینجا غیرق کنید
(همان ،صص.)606-602 .
جاهایی که صحبت از زرقوبرقهای مادی مییشیود ،تعیاریف مثبتیی از آمریکیا داده
میشود؛ اما جایی که به شناخت افراد مربوط میشود ،توصیفها دیگر از یقیین و نگیرش
مثبت برخوردار نیستند .در بخشی از رمان ،امیر با خودش فکر میکند که کیاش مییشید
حسن ه میتوانست به آمریکا بیاید« .جایی که مردمانش حتی نمیدانند ه اره چیسیت»
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(همان ،ص .)026 .زمانی که امیر به س ارت آمریکا در پاکستان میرود و مییخواهید بیرای
سهراب که قرار است او را به فرزندخواندگی قبول کند ،وی ا بگیرد ،بیوری بیا او صیحبت
میکنند که انگار راج به مو وع بیاهمیتی مثل «آب و هوا» صحبت مییکننید .جیواب
نهایی که آقای اندروز در س ارتخانه به او میدهد این است که «ما در این زمان بهشدت
شهروندان آمریکایی را از پذیرفتن کودکان افغانی بهعنوان فرزندخوانیده منی مییکنیی »
(همان ،صص.)021-022 .
مداخلهی کشورهای بیگانه بیشتر برای رسیدن به اهداف خود است ،نه برقراری صلح
در افغانستان؛ زیرا بیش تر بر ح ظ مناف خیود تاکیید دارنید تیا توجیه بیه شیرایط داخلیی
افغانسییتان و رفییاه مردمییانش .جاناتییان دالیمییور در مقال یهای بییا عنییوان «پییارامترهییای
ایدئولوژیکی» به این نکته اشاره میکند که گ تمان مسلط از تبیین حد و مرز «ببیعی» و
ت کیک آن از «غیرببیعی» یا «نامرسوم» بیهمثابیه مکانیسی هیای کنتیرل اییدئولوژیکی
است اده میکند .یعنی با تبیین برخی از کنشها و فعالیتهای اجتماعی خیاص بیه عنیوان
«ببیعی» ،به آنها مشروعیت میبخشد .در این مکانیس  ،هن یارهیا و کینشهیا را کیه
ه سو با ایدئولوژی مسلط هستند ،یک پارچه و هماهنگ معرفی میکنید (،0269 ،Sinfield
ص .)51 .ازسویدیگر ،هرآنچه برخالف این تعریف باشد ،با برچسیگ هن ارشیکن تبییین
میشود .ازنظر دالیمور این تعریف از ببیعیبودن و شاخصهای آن ،از درون دچار تناق
است .بهعنوانمثال ،در رابطه با مقولهای نظیر جنگ این تناق بیهخیوبی خیود را نشیان
میدهد؛ خصوصا زمانیکه از جنگ برای برقراری صلح و امنیت است اده میشود.
حسینی با بردن مخابگ بیه زمیانهیایی قبیل از مداخلیهی شیوروی و شیکلگییری
م اهدین برای مقابله با آن ها و بازی حسن و امیر زیر درخت انار نشان میدهد که بعد از
جنگ ،حتی ببیعت نی آسیگ میبیند .حسن در نامهاش برای امیر مینویسد« :درخت انار
سالها میوه نداده و تقریبا خشک شده است» (همان ،ص .)619 .آمریکا تنها به این دلیل به
م اهدین کمک میکند که بتواند شوروی را شکست دهد ( ،0221 ،Hosseiniص .)661 .نوع
مواجهه ی آمریکا در برابر بالبان نی مداخلهی نظامی است« .بعد از حادثهی  66سیپتامبر
بولی نکشید که آمریکیا ،افغانسیتان را بمبیاران کیرد» ( ،0229 ،Hosseiniص .)961 .خالید
حسینی در رمان اول خود بیشتر به شکافها و آسیگهایی که بیه افی ایش تینش من یر
میشوند ،میپردازد و در رمان دوم نشان میدهد که تکیهبر نیروهای بومی و داخلی برای
ای اد چرخهی صلح رورت دارد.
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نقد دیگر خالد حسینی ،به سیست آموزش است .او بر ایین بیاور اسیت کیه اگیر سیسیت
آموزشی انحصاری باشد ،نه تنها پیشرفت و کنشهای صلحآمی را بههمراه ندارد ،بلکه بیه
تنش و منازعات شدیدتری خت میشود .فدرمن در اهمیت روایت در فرایند صلحسازی به
نکاتی که توسط پل لدراخ مطرح شده ،اشاره میکند« :داستان یک ملت ،به حاشیه رانیده
میشود و یا بدتر اینکه توسط فرهنگ غالگ به تاراج میرود؛ یعنی اینکه معنیا و هوییت
درجایی در تاریخ گ شده است» .لدراخ اینگونیه بحیث مییکنید کیه «مسیالهی اصیلی
صلحسازی در این است که چگونه میتوان این روایت را بازسازی کرد و یا داسیتان آن را
از ابتدا نوشت تا بتوان جایگاه یک ملت را در تاریخ احیا کرد .وقتی رواییتهیای خاصیی،
خواه در عرصهی سیاسی و خواه در عرصهی ادبی ،مسلط میشوند ،سایر ت ربهها  -یعنی
آنهایی که در تناق با روایتهای غالگ هستند  -به حاشیه میروند؛ محکوم و سرکوب
میشوند و به ن اعهای نه ته و آشکار منتهی میشوند» (بهنقیلاز ،0261 ،Federman :صیص.
.)655-651
حسینی در رمان بادبادکباز از روزنهی روایتهای امیر از مدرسهای کیه در افغانسیتان
در آن درس میخوانده ،گری ی میزند به نقد سیست آموزشیی آمریکیا کیه در آن ،فقیط
بالبان به جامعه شناسانده شدهاند و کسیی در آنجیا حتیی نمییدانید «هی اره چیسیت».
ظل هایی که پشتونها به ه اره روا میداشتند و تحقیرهای آنها در رفتیار امییر و آصیف
نسبت به حسن ،تحت تاثیر تبعی هایی است که در آموزش مدرسه در آنها نهادینه شده
است .امیر میگوید تنها چی ی که از ه ارهها میدانست این بود کیه اجیداد آنهیا مغیول
هستند« .در کتابهای مدرسه از ه ارهها اسمی برده نمیشد و اگر ه بود ،خیلی کوتاه و
گذرا» .اما زمانی که بهبور ات اقی یکی از کتابهای تاریخی را که متعلق به مادرش بیود،
مطالعه میکند ،تع گ میکند؛ زیرا «یک فصل به قوم حسن اختصاص داده شده بیود در
این کتاب نوشته بود که قوم من یعنی پشتونها ،به ه ارهها ظل کردنید» .امییر در ادامیه
میگوید که «در این کتاب چی های زیادی نوشته شیده بیود کیه مین از آنهیا ابالعیی
نداشت ؛ ابالعاتی که معل های من هیچ اشارهای به آن نکردند؛ حتی بابیا نیی بیه آنهیا
اشارهای نکرد» ( ،0229 ،Hosseiniص.)1 .
امیر و آصف در مقایسه با حسن ،هر دو از جایگاه مسلط برخوردار هستند .آموزشی که
برمبنای تعصیگ و غیرضورزی شیکل بگییرد و درصیدد دیکتیهکیردن و نهادینیهکیردن
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تعصگهای گ تمان مسلط باشد ،خروجیاش نهتنها به صلح من ر نمیشود ،بلکه منازعهی
بیشتر و تنشهای جدیدتری نی دامن میزند .زیرا در سیست آموزشی و در کتابها به او
حق داده شده که تنها بهسبگ قومیت خود و جدا از آموزههای انسانی و اخالقیی و دینیی،
خود را ذاتا برتر بداند؛ درحالیکه اگر آموزش بهصورت متعصبانه نباشد ،میتواند فرد را بیه
رشد و کمال انسانی برساند و به این فه برسد کیه رشید و بهبیود شیرایط اجتمیاعی بیا
م اهیمی ه چون تعصگ کورکورانه ،تحقیر ،ت اوز و ظل به دیگری ممکن نمیشود.
امیر خود را به سسیست آموزش رسمی محدود نمیکند و با انواع آموزشها ،خودش را
درگیر میکند .بهعبارتدیگر ،در تعامل خود با مقولهی آموزش بیهمثابیه یکیی از عوامیل
تاثیرگذار بر هویت فردی ،فرهنگی ،قومی و مذهبی خیود ،نیهتنهیا من عیل نیسیت ،بلکیه
تعاملی چندجانبه و پویا دارد .امیر در انتخاب شیوهی آموزشدیدن خود تنها بیه مدرسیه و
پدر ،که نمایندهی گ تمان فرهنگی مسلط هستند ،بسنده نمیکند .او آموزش مذهبی مال،
آموزش از بریق کتابهای برجامانده از مادر ،شیوهی شنیداری و گ تیاری و نوشیتاری را
نی محک میزند .شیوهی آموزش رسیمی کیه هی زمیان از بابیا و مدرسیه ،هوییت او را
میسازد ،کیامال در نیوع آمیوزش او بیه حسین مشیهود هسیت :تحرییفکیردن میاجرا و
واقعیتهای موجود در جامعه از زبان راوی دارای قدرت .تحت تاثیر این آموزش ،آصف نی
حسن را بهعنوان «دیگری» از دایرهی هویتی خود خارج میداند« :افغانستان تنها سرزمین
پشتونها هست» (همان ،ص .)99 .ازنظر آصف تنهیا راه کینش و تعامیل ،اعمیال قیدرت و
انتقامجویی هست؛ بنابراین هویت حسن را بهعنوان «دیگری» ناچی میداند و در قلمروی
بازی از جایگاه قدرت خود است اده میکند .حذفکردن و انتقامگرفتن تنها شییوهای اسیت
که آصف در مدرسه و در میان متیون رسیمی آموزشیی فراگرفتیه اسیت .حسین و آصیف
سویههای دیگر یا ابعاد دیگر شخصیت چندوجهی امییر هسیتند و ت ربیههیای زیسیتی و
فرهنگی را از منظرهای مختلف بهنمایش میگذارند.
برخالف شخصیت آصف که محدود به آموزش رسمی است ،دنیای یادگیری امییر بیه
مدرسه محدود نمیشود .نوع نگاه آصف با نوع نگاه معل و کتابی که در مدرسیه تیدریس
میشود ،یکی است .چه در کودکی ،چه در نوجیوانی و حتیی در هنگیام بی رگسیالی کیه
مراحل رشد را پشت سر گذاشته است ،در نوع تعامل تیکبعیدی او بیا دنییای پیرامیونش
تغییری حاصل نمیشود .هرچند از حق تحصیل برخوردار است ،اما ایین شییوهی آمیوزش
ایدئولوژیک و نحوهی کنش من عالنهی آصف در تحصیل هویت او را اییدئولوژیکمحیور،
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خودخواه و انتقامجو بهبار میآورد .انتقامی که نسل به نسل میخواهد ادامه بدهد و پس از
ابمینان از مرگ حسن میخواهد از فرزند حسن انتقام بگیرد .انتقامی که کودکی و زندگی
سهراب را بهجای امید به آینده به ناامیدی و خودکشی سوق میدهد .آنچه در آمریکا بیه
زندگی امیر و سهراب معنا میبخشد ،هوییت آمریکیایی و رفیاه آمریکیایی نیسیت ،بلکیه
بادبادکبازی است؛ چی ی که به هویت افغانی آنها گره خورده است.
آموزش در رمان ه ار خورشید تابان نی نقطهی کانونی محسوب میشود؛ بهنحویکیه
حتی در زمانی که جنگ و منازعه شدت میگیرد ،آموزش در خانه یا در یتی خانه متوقیف
نمیشود .خالد حسینی با برجستهکردن آموزشی که دییدگاه انحصیاربلبانه نیدارد ،نشیان
میدهد که یکی از مول ههای اثرگذار بر برساخت هویت و فرهنگ در فرایند صلح ،آموزش
فارغ از تبعی است .وی در این رمان نی آموزش رسمی را ،که نگاه تکبعدی به مسائل
داخلی و بینالمللی دارد ،نقد میکند .در رمان قبلی نشان میدهید کیه اگیر در برسیاخت
هویت جامعه برمبنای اصول غربی شکل بگیرد ،فرد در تعریف و عیت درون از خود دچار
تناق میشود و همانند امیر که تحتتاثیر دیدگاههای نیمهسکوالر پدرش بود ،رویکردش
به ریشههای هویتی که مذهگ و جغرافییای زیسیتی بخشیی از آن اسیت ،همیواره دچیار
تناق است .بازتاب این تناق در ارائهی تصویر او از مال و آموزشهای او کیه متیاثر از
پدرش بود ،کامال مشخص است .آموزشهای مذهبی متاثر از برداشتهای شخصی ،فیرد
را دچار تناق میکند .امیر هیچگاه نمیتواند مذهگ را از زنیدگی خیویش حیذف کنید و
گ تمان وارداتی سکوالر نمیتواند جای مذهگ را برایش پر نماید.
در رمان دوم ،حسینی با خلق شخصیت مالفی اهلل با نظر بهمیوازات شخصییتهیای
دیگری که برداشتهای افرابیی از میذهگ دارنید ،نشیان مییدهید کیه اسیالم مخیالف
رویکردهای تبعی آمی است و با آموزش عملی برابری ،صلح ،نوعدوستی و انساندوستی
حتی افراد بردشده از جامعه را میپذیرد و حق و حقوق آنها را بهدلییل ایینکیه یعیف
هستند و یا زن هستند ،از بین نمیبرد« .مال فی اهلل مسیر بوالنی از خانهی خودش تیا
مری را بی میکرد و به او قرآنخواندن یاد میداد و با صبر و حوصلهی فراوان ،نوشتن را
نی به او یاد داد» ( ،0221 ،Hosseiniص .)62 .مال فی اهلل حتی در زمان مرگش نی حق و
حقوق مری را مد نظر دارد و از پسرش میخواهد از حق مری بهعنوان امانت مراقبت کند
و به او برگرداند.
مری از بریق آموزشهای مالفیی اهلل هسیت کیه مییتوانید بیرخالف «ننیه» کیه
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شخصیتی من عل و جبرگرا داشت ،با ع ی ه دختر لیال و بارق که سرنوشتی تقریبا مشابه با
خودش داشت ،ارتباط برقرار کند .آموزشهیای میری بیه ع یی ه براسیاس آمیوزشهیای
صلحمحور مال فی اهلل است .همین امر ،حلقهی ارتبابی قیوی بیین او و لییال را شیکل
میدهد و تنها چی ی است که به مری حس باارزشبودن را القا میکند« .این دانش قرآنی
و نماز و عبادت تنها چی های باارزشی هستند که من از گذشته تیاکنون دارم» (همیان ،ص.
 .)021در خانهی رشید ،زنها و دخترها جایگاهی ندارند و ارزشی که او برای پسرش زلمای
قائل میشود ،تا حدی است که ع ی ه را از تمام حقوقش محروم میکند .برخالف او ،مری
تا جایی که میتواند به ع ی ه اهمیت میدهد و آموزش خواندن و نوشتن را تا جیایی کیه
خودش از مال فراگرفته بود ،به ع ی ه یاد میدهد.
لیال نی با اهمیت آمیوزش ،بیگانیه نیسیت .لییال بیرخالف شخصییت امییر در رمیان
بادبادکباز که در و عیت درون از خود دچار تنش هست ،با مشکالت فراوانی که دارد در
شناسایی آسیگها متوقف نمیشود و تل یق آموزش با تبعی و رویکیردهیای برگرفتیه از
گ تمان مسلط را در برساخت هویت ،از عوامل آسیگزا میداند .راهکاری که او برای حیل
این مساله در نظر میگیرد ،کمک به بازسازی مدرسه است .در مدرسه نی تل ییق عوامیل
بومی اثرگذار بر هویت فرد را راهکاری موثرتر از رویکردهای تکبعدی در نظر مییگییرد.
لیال بعد از مرگ مری پولهایی که مال فی اهلل برای مری کنار گذاشیته بیود را صیرف
بازسازی کالسهای درس برای یتی خانه میکند .لیال همانند زمان  -مدیر یتی خانه  -با
شعری که زمان از حافظ روی دیوار نصگ کرده «یوسیف گی گشیته بیاز آیید بیه کنعیان
غ مخور /کلبه اح ان شود روزی گلستان غ مخور /ای دل ار سیل فنیا بنییاد هسیتی بیر
کند /چون تو را نوح است کشتیبان ز بوفان غ مخور» (همان ،ص ،)121 .معتقید اسیت
اولین گام موثر در فرایند صلح« ،ای اد امید» است .برای ای اد باور به تغییر و گذار از تنش
به صلح ،در کودکانی که «بسیاری از نقاشیهای آنها تانکهایی را به تصویر میکشد که
از روی کلبهها رد میشوند و آنها را ویران میکنند» (همان ،ص ،)125 .نییاز اسیت کیه
آموزش آنها جدی گرفته شود.
 .3.3کودک و صلح

در فرایندهای صلحسازی که مخالف برقراری صلح از بریق نییروی نظیامی هسیتند ،بیر
زندگی کودکان و نحوهی تعامل آنها بیا شیرایط بیرونیی تاکیید مییشیود؛ زییرا در ایین
فرایندها ،صلح و حل منازعهی پایدار مد نظر است که بر فراگیری حیل مسیاله و راهبیرد
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تاکید دارد ،تا حذف مساله .سرج لود به این نکته میپردازد که «عوامل متعیددی در عیدم
موفقیت راهبردها یا کنشهای صلحسازی اثرگذار هستند که از مه ترین آنها میتوان به
عدممشارکتدادن عناصر محلی و نادیدهگرفتن فعالیتهیا و کینشهیای محلیی و بیومی
اشاره کرد» ( ،0266 ،Loodeص .)11 .دراینراستا ،شناسایی ظرفیتهیای داخلیی و معرفیی
آنها در کنار شناسایی آسیگها میتواند در حل منازعه راهگشا باشد.
خالد حسینی در ادبیات صلحمحور خود بهجای شروع داسیتان از جنیگ و درگییری و
تنش ،از زندگی کودکان در زمان صلح شروع میکند تا پتانسیلهای محلیی بیرای ای یاد
همگرایی و سازواری را به مخابگ بشناساند؛ یعنی شروع داستان را با قیراردادن کودکیان
در متن داستان و دنیای ب رگساالن و جنگ در حاشیه ،با فرایندهای صیلحسیازی پیونید
میزند .انتخاب این برهه از زندگیِ شخصیتهای داستان ،نظیر امیر ،آصف و حسن نشان
میدهد که جایگاه کودکان در کنار سایر مول ههای اثرگذار بر فرهنگ ،در فرایندهای تغییر
فرهنگی و گذار از بحران به صلح ،بسیار تاثیرگذار است .کنشهای امیر و آصف در تعامل
با حسن ،الیههای پنهان گ تمان مسلط را آشکار میسازد .امیر و آصف هیر دو از جایگیاه
اجتماعی و رفاهی خوبی برخیوردار هسیتند .زنیدگی هیر ییک از ایین دو ،چیه از برییق
کتابهایی که در سیست انحصاری مدرسه آموزش میدهند و چه از بریق نحوهی لباس
پوشیدن و اسباببازیهایشان که معموال سوغات فرنگ هستند ،غیرمستقی تحیت تیاثیر
گ تمان مسلط است .تحت تاثیر این گ تمان ،متاثر از نظام سرمایهداری غرب ،تینشهیا و
منازعهی بین فرادست و فرودست شدت بیشتری میگیرد.
بادبادکبازی ه در ابتدای داستان و ه در انتهای داستان بهعنیوان یکیی از عوامیل
محلی اثرگذار معرفی میشود .در ابتدای داستان ،بادبادکبازی یکی از جاهایی اسیت کیه
زندگی امیر و حسن و آصف را به ه گره میزند .در ابتدای داستان ،ذوق و شوق کودکانه
برای تهیهی بادبادک و مراس بادبادکبازی با این بادبادکبازی نی بیا نمیاد قیدرت گیره
میخورد و کودکان را وارد بازی برد -باخت قدرت میکند .جایی کیه امییر در مسیابقه بیا
اتکا به مهارت حسن میتواند آصف را شکست دهد و آصف ه برای انتقیام ،بادبیادک را
بهزور از آنها میگیرد .در نهایت حسن به بادبادک میرسد ،اما آصف با ت اوز به او ،از او
انتقام میگیرد و امیر نی فقط از دور نظاره میکند .خالد حسینی با پرداختن به بیازیهیای
کودکانه به نقش دوگانهی این بازیها در رشد ه گرایی یا اف ایش تنش اشیاره مییکنید.
آمیختهشدن بازیهای کودکانه با بازی قدرت گ تمان مسلط فضا را برای ای اد منازعیه و
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تنشهای داخلی در حال و آینده اف ایش میدهد.
علت اینکه امیر ،ه زمان ه در حال و گذشته سیر میکند ،یعنی ه به کودکی خود
فکر میکند و ه دائ در حال فرار از آن است را میتوان در عدم توانایی او در حل مساله
دانست .او مدام در تالش است تا تنشهای بهوجودآمده را در زندگی کنونی خودش پیاک
کند و بهخابر همین به آرامش نمیرسد .از نظر حسینی ،اینکه این بازیها نتوانسته بیین
بابا و علی از نسل گذشته و امیر و حسن از نسل کنونی ه گرایی بهوجود بییاورد ،آسییبی
است که اگر نادیده گرفته شود من ر به کنشهیای خشیونتآمیی در سیطح گسیتردهتیر
میشود .از نظر امیر ،هرچند تمام کودکیاش را با حسن بیه «ییادگرفتن دوچرخیهسیواری
بدون دست ،ساختن دوربینهای خانگی ،بادبادکبازی در کل زمستان» (،0229 ،Hosseini
ص )06 .گذشت ،اما هیچیک اهمیتی ندارد؛ زیرا نتوانست بیین او و حسین دوسیتی ای یاد
کند .تا زمانیکه تمرک روی آسیگها باشد و تا زمانیکه نگاهی تقلیلگرایانه بیه تیاریخ و
مذهگ وجود داشته باشد ،صلح ممکن نمیشود؛ زیرا «غلبه بر تاریخ ،سخت است»(همان).
اما زمانی که کودکی فارغ از بازی قدرت باشد ،میتوان زمینههایی را برای برساختِ هویت
و صلح به وجود آورد« .ما کودکانی بودی که با ه سینهخی رفتن را یاد گرفتی و تیاریخ،
قومیت ،جامعه ،دین و مذهگ ،قدرت این را ندارد که آن را تغییر دهد» (همان).
فرایند ای اد صلح ،در درون فرد شروع میشود و به افراد دیگر تسری مییابد .اگر تنها
فرد برای رفاه خودش تالش کند ،دیری نمیپاید که صلح بهوجودآمده از بین میرود؛ زیرا
در چرخه قرار نگرفته است و در نتی ه نمیتواند در فرایند صلحسازی بیهمثابیه ییک امیر
نوظهور ،مشارکت داشته باشد .از این منظر میتوان گ ت صلحی که مد نظر خالد حسینی
است ،گذرا ،فردی ،درونقومیتی و درونفرهنگی نیست؛ بلکه صلحی اسیت کیه فراتیر از
مناف شخصی فرد عمل میکند و او را با عوامیل متعیدد و ت ییهوتحلییل آنهیا پیونید
میدهد .بههمیندلیل کودکی امیر ،چالشها ،گ تمانها و بافتی که امییر در تعامیل بیا آن
بهسر میبرد ،درست بهاندازهی دورهی ب رگسیالیاش و تغیییر بافیت و گ تمیان موجیود
اهمیت دارد .بهعبارتدیگر بهتصویرکشیدهشدن امیر و آصف بهموازات ه  ،چه در کودکی
و چه در ب رگسالی ،سیر تعامل افراد و مشارکت آنها را در فرایند ای اد صلح یا پاییداری
آن را نشان میدهد .این تغییر بهگونهای نیست که با یک تصمی لحظهای و احساسی در
امیر ای اد شود ،بلکه ت ربهی زیستهی او و نحوهی تعامل مت اوتش با شرایط ،او را به این
مرحله رسانده است .ت ربههایی که امیر در برهیههیای مختلیف زمیانی و مکیانی از سیر
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میگذراند و آنها را برای خواننده روایت میکند ،تا حدودی بازتابدهندهی تغیییر و رشید
هویت اوست.
امیر در کودکی در عرصهی رقابتهای جدی بسیار من عل عمل میکند ،اما زمانیکیه
به حسن میرسد ،به برق مختلف میخواهد برتری خود را بر او ثابت کند؛ هرچند همانند
آصف از ت اوز جنسی برای اثبات قدرت خود است اده نمیکند ،امیا در آمیوزش خوانیدن و
نوشتن به حسن و در بازیهای دو ن ره ،این بازی قدرت را به نمایش میگیذارد« .بخیش
مورد عالقهی خواندن کتاب توسط من برای حسن زمیانی بیود کیه بیه کلمیهی سیختی
میرسیدی که او معنایش را نمیدانست .من او را اذیت میکردم و نادانیاش را بیه بیازی
میگرفت  .با پوزخند میگ ت این کلمه خیلی مرسوم است؛ در مدرسه ما همه معنیایش را
میدانند» ( ،0229 ،Hosseiniص .)01 .در انتهای روایت ،او دیگر امییر من علیی نیسیت کیه
ت اوز به حسن و امثال او را از گوشهای فقط نظاره کند و من عالنهی آن را از زاویهی دید
خودش روایت کند ،بلکه برای ن ات جان سهراب کنش نشان میدهید تیا او را از چنیگ
آصف رها سازد .آخر داستان نی به بادبادکبازی گره میخورد .امیر ،سهراب را با خیود بیه
آمریکا برده تا او را از ظل آصف ن ات دهد .در بول میدت آشینایی ،از آمریکیا بیرای او
صحبت میکند؛ اما سهراب هیچ واکنشی نشان نمیدهد .در بادبادکبازی وقتی امیر موفق
میشود با ترفندهایی که در کودکی از حسن یاد گرفته بود بادبادک را در آسمان به پیرواز
درآورد ،برای اولینبار سهراب لبخند میزند .بادبادکبیازی کیه در کیودکی باعیث ای یاد
شکاف و تنش شده بود ،االن به ه گرایی و ای اد امید و آرامش منتهی شده است.
در رمان ه ار خورشید تابان نی کودکان از منظرهای متعددی نظیر جنسیت ،قومیت و
سن بهتصویر کشیده میشوند تا ه تل ات جنگ را ترسی کنند و هی نشیان دهنید کیه
برای رسیدن به صلح باید به جایگاه کودک در جامعه توجه شود .این رمان بهخوبی نشیان
میدهد که اگر کودکان بهدوراز تعصگهای افرابی ب رگ شوند ،از هر قوم و نیژادی کیه
باشند ،میتوانند برای رسیدن به صلح تالش کنند .در خانوادهی بارق ،بااینکه از پشیتون
هستند ،احترام به اقلیتهای دیگر باعث میشود که بارق همواره از دیگران حمایت کند.
بااینکه خودش قربانی مینهای بیگانگان است و پایش را از او گرفتهاند ،امیا همیواره در
آرامش و کمک به دیگران است .لیال بااینکه از اقلیتها بود ،اما «با حضورش در خانیهی
بارق ت اوتهای قومی و قبیلهای یا زبیانی و ن یرتهیا و انتقیامهیای شخصیی را حیس
نمیکرد» ( ،0221 ،Hosseiniص .)695 .این نوع تربیت بارق در بی رگسیالی نیی او را بیه

حمایت از کودکان ورای جنسیت و قومیتشان در کمک به لیال و زمان ،در ساخت مدرسیه
کشانده است.
پدر لیال به او یاد میدهد که منازعه از جایی شروع میشود که کودکیان درگییر ایین
نگاههای ت رقهآمی شوند« .صحبت از اینکه من تاجیک هست  ،تیو پشیتون ،او هی اره و
دیگری ازبک؛ بسیار خطرناک است .همهی ما افغان هستی و این چی ی است که اهمیت
دارد (همان ،ص .)695 .یکی از برایندهای خطرناک این ت رقهها ،چه در عرصیهی داخلیی و
چه در عرصهی بینالمللی ،جنگ است؛ جنگی که کودک و بی رگسیال نمییشناسید .بیا
حملهی شوروی و مینهای داخل زمین ،پای بارق و جان کودکان و نوجوانان زیادی مثل
برادران لیال و ه کالسیهایش را میگیرد و جنگهیا و درگییریهیای دیگیر خیانوادهی
هرکدام از آنها را میستاند.
 .3.3زن و صلح

ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

در رویکردهای تنشزای غربی ،نوع روایتی که از زن و جایگاه او در جهان اسالم بهتصویر
کشیده میشود نی همان رویکرد تقلیلگرایانه و تبعی آمی است .نوع خوانش از و عیت
زنان در جامعهی اسالمی ،تنها به ارائهی تصویر کلیشهای از زن بهمثابیه قربیانی محیدود
میشود .در اثر بادبادکباز بیشتر نقدها بر این تاکید دارند که نشان دهنید زنهیا غاییگ
هستند و حضور حداقلی دارند .در همین حضور حداقلی ،خالد حسینی نسلهای متعددی از
زنان را بهموازات ه درگذر تاریخ نشان میدهد تا تصویرهای کلیشهای که از زنان شرقی
ارائه شده است را بهچالش بکشد.
امیر ه زمان ابعاد گوناگون فرهنگ را همانند پازل کنار ه قرار میدهد و میداند که
بدون هر یک از این قطعههایگ شده ،هویت درستی شکل نخواهد گرفیت .هیویتی کیه
عدم حضور زنان را مساله میداند و از زنان غایگ در داستان بیشتیر از میردان حا یر در
داستان تاثیر میپذیرد .مادر امیر قبل از حمله ی شوروی ،قبل از حضور بالبیان و قبیل از
حملهی آمریکا معل بوده و تدریس میکرد .کتابها و شعرهایی که او گذاشته ،بیشتیر از
ایدئولوژی خودمحورانه و پدرساالرانهی بابا بر امیر تاثیر گذاشته است؛ بهگونهایکه امیر از
همییان ابتییدا مسیییر آینییدهاش را از پسییرهییای دیگییر ،از پدرسییاالری و از تعری یفهییای
خودمحورانهی مردانه جدا میکند .بهجای مهارت یادگرفتن هنرهیای مردانیه و پسیرانه و
قلدریکردن و کتکزدن ،به نوشتن رو میآورد .نوشتن امیر ،نوعی هن ارشکنی بیهشیمار
میرود؛ هن اری که با ایدئولوژی مردساالرانه و تبعی های نیژادی خودمحورانیهی بابیا،
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آصف و بالبان جور در نمیآید .در اثر این تعاملها امیر درمییابد که حضور ثرییا بایید در
کنارش باشد ،نه در حاشیه ،نه در سلطه .حتی بیاوجود بچیهدارنشیدنش .حضیور ثرییا نیی
رویه های دیگری از تقابل سنت و مدرنیته و جایگیاه زن در ایین روییارویی را بیهتصیویر
میکشد .پشتپازدن به باورهای فرهنگی ،سنتی و مذهبی در جامعهی سیکوالر و میدرن
نمیتواند او را به خوشبختی برساند.
رمان ه ار خورشید تابان در چرخهی فرایند فرهنگی نشان میدهد که نحوهی تعامیل
زنها با شرایط بیرونی و واکنش آنها ،در فرایند صلح اثرگذار است .در این رمان ،زنیدگی
زنها در سنین و نقشهای مختلف و نوع باور آنها به زندگی ،بهتصویر کشیده میشیود.
ننه  -مادر مری  -دیدی بسیار من ی نسبت به زندگی دارد و این نوع نگاه او در برخورد او
با مری کامال مشهود است .ننه ،مری را معمیوال بیه اسی حرامیی خطیاب قیرار مییداد.
«آنبوریکه ننه کلمهی حرامی را میگ ت ،مری حدس میزد کیه حرامییبیودن بسییار
زشت و ن رتانگی است؛ مثل سوسکهای شیاخداری کیه ننیه همیواره درحیالکشیتن و
بیرونانداختن از کلبه بود» ( ،0221 ،Hosseiniص .)1 .مادر لیال ه بعد از رفتن برادرانش به
جنگ و کشتهشدن شان تقریبا همین برخورد را با لیال دارد و به او هیچ توجه و عاب یهای
نشان نمیدهد؛ اما لیال مدام تالش میکند تا با تالش و امید به زندگی خودش و بقیه معنا
ببخشد .مری نی وقتی کنار لیال قرار میگیرد ،تالش میکند تا بهجای ان عال و فیرورفتن
در نقش قربانی ،از تواناییهای خودش است اده کند .خالد حسینی زنیان را در نقیشهیای
مختلف بهتصویر میکشد تا نشان دهد که زنها در عرصیهی جامعیه نیی فعالییتهیایی
داشتند.
نتیجه
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عمل نماید .کشف فرایند نقشآفرینی ادبیات در صلحسازی ،رسیدن به سازوکارهای جدید
در کاهش آشوبزدگی را فراه میآورد .در این فرایند ،نقش هر یک از عوامل ه چیون:
زن ،کودک ،آموزش ،مذهگ و  ...در عبور از گ تمان مسلط آشوبزا (اسالمهراسی) بسییار
اهمیت دارد .زنان ،کودکان ،مذهگ و درحاشیهماندهها با برساخت روایتهای خود ،تضادها
و شکافهایی را که در گ تمان اسالمهراسی وجود دارد ،بهچالش میکشند .ادبیات صلح از
بریق م اهی حقیقی موجود در جهان اسالم ،کلیشههیای خشیونتبلبیی ،جنیگبلبیی،

تروریس اسالمی و ظل به زنان و کودکان را ،که ذاتی اسالم بازتاب داده میشود ،تغیییر
میدهد؛ در نتی ه بهجای تمرک بر یاس و ناامیدی که از گناهان کبیره در اسالم بهشیمار
میرود ،روزنهای برای شکوفایی انسیانیت بیهوجیود مییآورد .بیدبختیهیا و معضیالت و
مشکالت افراد از زوایای مختلف بهتصویر کشیده میشود و درعیینحیال بیهجیای خلیق
«سم ونی مردگان» ،ملودی همدلی ،تصمی برای ساختن زندگی را بهنمایش میگذارد .در
پژوهش حا ر تالش شد تا نشان دهی که با بازخوانی دو اثر خالد حسینی (بادبادکبیاز و
ه ار خورشید تابان) چگونه میتوان مول ههای ادبیات صلح را از این دو اثر استخراج کرد و
چگونه خالد حسینی تالش میکند تصویری مت اوت از افغانستان نشان دهد .جهان اسالم
نیازمند ،بازخوانی م دد میراث خود بیرای شکسیتن غیرواقی نمیاییهیای موجیود اسیت.
تصویرسازی موجود در آثار ادبی ازاینجهتکه مخابگ بسیار گسترده و ماندگاری عمییق
دارند ،امکان تقابل با مول ههای آشوبزا را خواهند یافت.
ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

711

 Adolf, A. (2010). What Does Peace Literature Do? An Introduction to the
Genre and Its Criticism. Peace Research, Vol. 42, No. 1/2, P. 9–21.
 Brannigan, J. (1988). New Historicism and Cultural Materialism. New
York: St. Martin's Press.
 Carter, C.C. & Pickett, L. (2014). Youth Literature for Peace Education.
New York: Palgrave Macmillan.
 Dollimore, J. (2004). Radical Tragedy Religion, Ideology and Power in the
Drama of Shakespeare and his Contemporaries. (Third Edition). London:
Palgrave Macmillan.
 Federman, S. (2016). Narrative Approaches to Understanding and
Responding to Conflict. The International Journal of Conflict Engagement
and Resolution, No.4, P.154-271.
 Hosseini, K. (2003). The Kite Runner. New York: Riverhead Books.
 Hosseini, K. (2007). A Thousand Splendid Suns. New York: Riverhead
Books.
 Loode, S. (2011). Peace building in Complex Social Systems. Journal of
Peace, Conflict & Development, No.18, P. 68-82. Available at:
www.peacestudiesjournal.org.uk.
 Mackay, M. (2009). The Cambridge Companion to the Literature of World
War Two. Cambridge: Cambridge University Press.
 Marandi, S.M. & Tari, Z.G. (2012). Muslim Representations in Two PostSeptember 2001 American Novels: A Contrapuntal Reading of Terrorist by
John Updike and Falling Man A Novel by Don DeLillo. American Journal
of Islam and Society, 29(2), P.64-89.
 Moten, A.R. (2012). Understanding and Ameliorating Islamophobia.
Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 9(l),
P.155- 178.
 Nayebpour,K.(2018).TheUsesofStorytellinginKhaledHosseini’sThe
Kite Runner. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(1),
P.67-78.
 Sinfield, A. (1992). Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of
Dissident. Oxford: Clarendon Press.
 Sinfield, A. (2005). Cultural Politics – Queer Reading. (Second Edition).
London & New York: Routledge.

7311  زمستان/ شماره نود و دوم/سال بیست و سوم

منابع

711

ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

 Sinfield, A. (2013). Society and Literature1945-1970. New York:
Routledge.
 Stuhr, R. )2009(. Reading Khaled Hosseini. California: Greenwood Press.
 White, R.S. (2008). Pacifism and English Literature. London: Palgrave
Macmillan Ltd.
 Williams, R. (1963). Culture and Society1780-1950. New York: Anchor
Books.
 Williams, R. (1965). The Long Revolution. London: Chatto & Windus.
 Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University
Press.
 Wolfreys, J. (2001). Introducing Literary Theories: A Guide and Glossary.
Edinburg: Edinburg University Press.

717

سال بیست و سوم /شماره نود و دوم /زمستان 7311

711

Abstracts

References
 Adolf, A. (2010). What Does Peace Literature Do? An Introduction to the
Genre and Its Criticism. Peace Research, 42(1/2), pp. 9–21.
 Brannigan, J. (1988). New Historicism and Cultural Materialism. New
York: St. Martin's Press.
 Carter, C.C. & Pickett, L. (2014). Youth Literature for Peace Education.
New York: Palgrave Macmillan.
 Dollimore, J. (2004). Radical Tragedy Religion, Ideology and Power in the
Drama of Shakespeare and his Contemporaries. (3rd ed.). London:
Palgrave Macmillan.
 Federman, S. (2016). Narrative Approaches to Understanding and
Responding to Conflict. The International Journal of Conflict Engagement
and Resolution, (4), pp. 154-271.
 Hosseini, K. (2003). The Kite Runner. New York: Riverhead Books.
 Hosseini, K. (2007). A Thousand Splendid Suns. New York: Riverhead
Books.
 Loode, S. (2011). Peace building in Complex Social Systems. Journal of
Peace, Conflict & Development, No.18, pp. 68-82.
 Mackay, M. (2009). The Cambridge Companion to the Literature of World
War Two. Cambridge: Cambridge University Press.
 Marandi, S.M. & Tari, Z.G. (2012). Muslim Representations in Two PostSeptember 2001 American Novels: A Contrapuntal Reading of Terrorist by
John Updike and Falling Man a Novel by Don DeLillo. American Journal
of Islam and Society, 29(2), pp.64-89.
 Moten, A.R. (2012). Understanding and Ameliorating Islamophobia.
Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 9(l),
pp. 155- 178.
 Nayebpour, K. (2018). The Uses of Storytelling in Khaled Hosseini’s The
Kite Runner. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(1), pp.
67-78.
 Sinfield, A. (1992). Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of
Dissident. Oxford: Clarendon Press.
 Sinfield, A. (2005). Cultural Politics – Queer Reading (2nd ed.). London &
New York: Routledge.
 Sinfield, A. (2013). Society and Literature1945-1970. New York:
Routledge.
 Stuhr, R. )2009(. Reading Khaled Hosseini. California: Greenwood Press.
 White, R.S. (2008). Pacifism and English Literature. London: Palgrave
Macmillan Ltd.
 Williams, R. (1963). Culture and Society1780-1950. New York: Anchor
Books.
 Williams, R. (1965). The Long Revolution. London: Chatto & Windus.

Vol 23, No. 92, Winter 2021

 Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University
Press.
 Wolfreys, J. (2001). Introducing Literary Theories: A Guide and Glossary.
Edinburg: Edinburg University Press.

Abstracts

