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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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 آشوب یکصلح در ژئوپلت یاتادب یملود

  

 61/1/6911 تاریخ تأیید:                           61/5/6911 تاریخ دریافت:

 * ینزهره رام 

 ** یمحمد مرند یدس

 *** نیا یخاتمفضه 

عنصار   یا  مثاباه   صاح  باه   یاا  ادب»پرسش است که  ینهدف پژوهش حاضر پاسخ به ا
صاح    یجااد و ا یای گرا سط  ها   یشو افزا یزدگ نوظهور، چگونه به کاهش سط  آشوب

چرخه و  ی مثابه  صح  با درنظرگرفتن صح  به یا است که ادب ینفرض ا «کند؟ یکم  م
کاه   ینیمخااب   ی گستره ینچن دارد و ه  هک یو خوانش متفاوت یتجهت نوع روا به یند،فرا

تانش و   یجاا  باه  یهماد   ییر،: باور به امکان تغیرنظ ییها کارکرد یجبا ترو شود، یشامل م
 یجاه نت ( را محادود کارده و در  یهراس زا )اسالم عوامل آشوب یض،ت ع یجا به یدوست نوع

از  ساتفاده و باا ا  یحای تحح-یفیپژوهش باا رو  توصا   ین. ادهد یم یشسط  صح  را افزا
 یا ،ادب ی از رابطه یحی( تححینفیحدو س یحیامزو یقیتحف یکرد)رو یفرهنگ یا یس ماتر ی یهنظر

 یان آن ارائه کرده است. ا یامدهایدر جهان اسالم و پ یزدگ آشوب ی صح  و بازتاب مقو ه
 ددو اثار خا ا   یتعحق دارد و با باازخوان سپتام ر  یازدهپسا ی به دوره ی حاظ زمان به یلتحح
 یهاا  مو فاه  تاوان  یکه چگونه م دهد ی( نشان متابان یدباز و هزار خورش بادبادک) ینیحس
خاود   یارا  م یباازخوان  یازمنددو اثر استخراج کرد. جهان اسالم ن ینصح  را از ا یا ادب
کاه   جهات  یان ازا ی،آثار ادبا  یرسازیموجود است. تصو های نمایی یرواقعشکستن غ یبرا

برخاوردار اسات، در تقابال باا      یقای عم یو از مانادگار  دارد یا گساترده  یارمخابب بس
 را داراست. ای یژهو یکاربرد های یتزا قابح آشوب یها مو فه

                                                 
 یسنده)نو، تهران، ایران دانشگاه تهران ی،خارج یاتها و ادب دانشکده زبان یسی،انگل یاتگروه زبان و ادب یار،استاد *

 .(zramin@ut.ac.ir) مسئول(
 ییران تهیران، ا  ،دانشیگاه تهیران   ی،خیارج  ییات هیا و ادب  دانشیکده زبیان   یسیی، انگل یاتاستاد، گروه زبان و ادب **
(mmarandi@ut.ac.ir). 

 یییرانتهییران، ا ، البییرز( یسدانشییگاه تهییران )پییرد یسییی،انگل یییاتگییروه زبییان و ادب ی،دکتییر یدانشیی و ***
(fezehkhataminia@gmail.com). 

(DOI): 10.22081/psq.2019.67718 



 

 

731 

ل ب
سا

ت
یس

 
ود

ه ن
مار

 ش
م/

سو
و 

و  
وم

د
 /

ان
ست

زم
 

73
11

 

 یالیسی  سپتامبر، جهان اسالم، ماتر یازده ینی،صلح، خالد حس یاتآشوب، ادب :ها هکلیدواژ

 .یفرهنگ

 مقدمه

 نیی  مطالعیات   صیلح  مطالعات یافته است. یتوجه رونق قابل یا رشته انیامروزه مطالعات م

 اقتصیادی،  شناسیی،  روان اجتمیاعی،  و سیاسیی  علیوم  نظییر  ؛ردیگ یم بردر را ای رشته بین

مطالعات  ی ادبیات صلح ازجمله. (62، ص. Adolf ،0262)ادبی  مطالعات همچنین و فرهنگی

ی  لهاالملیل اسیت. مسی    ی وصل دو دانش ادبیات و روابط بین است که حلقه یا رشته انیم

گرایی میان  می ان ه  یتوقف جنگ و اف ایش صلح و ارتقا ،الملل کانونی دانش روابط بین

نمیایی از جهیان    کشورهاست. ادبیات از توان توصیف ادبی و هنری و بازنمایی و ییا واقی   

ی مخیاببین بسییار    )رمیان، شیعر و...( از گسیتره   پیرامونی برخوردار اسیت. متیون ادبیی    

های میلییونی خیود، سیبگ شیگ تی      و برخی از آثار با فروش هستندتوجهی برخوردار  قابل

های دانش روابط  شود که کاربست الملل موجگ می شوند. جم  میان ادبیات و روابط بین می

آکادمیک و تخصصیی بیه   و از حالت یک عل  و دانش یافته تری  الملل عمومیت بیش بین

دانشی کاربردی و مهارتی عمومی تبدیل شود. جوام  بیا ایین دانیش عمیومی، بیه فهی        

؛ بیا م یاهی    رسیند  میی  ،دهد های مختلف جهان رخ می مت اوتی از تحوالتی که در بخش

ها را  شوند که امکان ربط بین این م اهی  و تحلیل حوادث معطوف به آن مت اوتی آشنا می

 آورند. دست می به
 ادبییات  اهمییت  بیه  هیا  دانش سایر با صلح مطالعات ی رابطه بررسی در (0222) وایت

 مطالعیات  ی توسیعه  در تواند می ادبیات ی مطالعه که است باور این بر وایت. کند می اشاره
عنیوان   بیه  تخیلیی  نثیر  و شیعر ازجملیه   انگلیسی ادبیات بر رو نیازا باشد؛ م ید بسیار صلح

 آمیی   خشونتهای  واکنش ادبی آثار چگونه که دهد می کرده و نشان تمرک  موردی مطالعه
 بیر  و کند می اشاره ها آسیگ بازنمایی در ادبیات کارکرد به تر بیش وایت. دهند می بازتاب را

تیر بیر روی    از برفی دیگر، بییش  .ندارد اشاره محور صلح ی مواجهه و ترمیمیهای  راهکار
نی   (0261)فردمنسارا  کند. های قبل از قرن بیست  اشاره می شعر و نثر کالسیک و رخداد

تر پیرامون تحلیل منازعه در  کند و بیش به اهمیت روایت در پرداختن به منازعات اشاره می
ی کاربسیت   شود؛ اما به تل یق مطالعات صیلح و ادبییات و نحیوه    سطوح متعدد متمرک  می

رف دیگر مطالعاتی که به بررسیی آثیار خالید    کند. از ب مطالعات صلح در ادبیات اشاره نمی
بیودن زن در جامعیه و    ی روایت در بازنمیایی قربیانی   تر به مساله اند، بیش حسینی پرداخته
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( در کتیابی بیا   0221) اسیتور ربکیا   اند. های مربوط به جوام  جهان سوم توجه داشته تنش
پیردازد و توجیه    میی  به بررسی و تحلیل عناصیر ادبیی آثیار او    خوانش آثار حسینیعنوان 

در  (0262) پور کارام نیگکند.  ها و منازعات در سطوح مختلف جلگ می مخابگ را به تنش
 هیا، بیه نقیش تکنییک     گیویی و تحلییل شخصییت    ی به بررسی کاربسیت داسیتان  ا مقاله

 .پردازد ها می های روانی شخصیت گویی در ترمی  آسیگ داستان
حوادثی مواجه شد که درک جوام  از آن در سطح ویک  با  جهان در ابتدای قرن بیست

رخیداد ییازده سیپتامبر بیود کیه سرمنشیا        ،حادثیه  نیتر بود. مه  ماندهی نازل و پنهان باق
تیوجهی   ای ایاالت متحده و متحدانش، تالش قابل گیری شد. فضای رسانه تحوالت چش 

ور کار قیرار داد. بیا   ها در دست را برای ای اد یک گ تمان غالگ علیه مهاجمین و تروریست
 ی نیابودی مهیاجمین آغیاز شید. در     هراسی و اقناع اذهان، پروژه ی اسالم گرفتن پروژه اوج
که هنوز ه  این اشغال نظیامی ادامیه دارد.    نقطه از جهان آغاز شد دو جنگ در دو  هینت

ن دیک به دو دهه نیابودی   ،این گ تمان غالگ ایدئولوژیک که کنش آن به جنگ خت  شد
 کشیورهای  در کیه  ای ادبیی  آثیار . ه استحیات مردان، زنان و کودکان را در پی داشت حق
 وهراسیی   اسیالم  گ تمان ترویج راستایدر  را پردازی شخصیت و روایت شدند، چاپ غربی
کیه بیا بیازخوانی آثیار ادبیی و       است این در این پژوهش نوآوری .گرفتند کار به آن تقویت
 گ تمیان  انید ایین   که برخی آثار ادبی توانسته دهد نشان می ادبیات و صلح مطالعات تل یق
 رخ آن در جنیگ  کیه  کشیوری  بافت از نمایی واق  و بازنمایی با و بکشند چالش به را غالگ
 سازند. نمایان را کشور این در موجود اسالمی ت کرات و فرهنگ واقعی ی چهره است،داده 

تروریسیت( در  مساوی است بیا   )اسالمسازی اسالم  یکسان ،هراسی ی اسالم در پروژه

تکثیرات موجیود در    توانید  ادبیات صلح می بازخوانی آثار در پرتو دستور کار قرار گرفت؛ اما

نمایان سازد و مخابگ جهانی را  یخوب جهان اسالم و تمای ات هر یک از این تکثرات را به

هیای تیاریخی    هو حتیی ت ربی  نمایید  های مختلف جهان اسالم  متوجه تمای  دقیق جریان

ادبییات  »این نوع ادبییات بیه    ،ها را به مخابگ بشناساند. از این منظر مت اوت این جریان

 ی دادن تکثیرات موجیود در ییک گسیتره     موسوم شده است. ادبیاتی که توان نشان «صلح

زده را دارد و نقش هر یک از این تکثرات در ای اد آشیوب و ییا در ای یاد صیلح را      آشوب

ی  شیود بیا اسیت اده از نظرییه     کنید. در پیژوهش حا یر تیالش میی      نمایی میباز یخوب به

هراسی( توسط  علیه اسالم )اسالم شدن گ تمان غالگِ کشیده چالش ماتریالیس  فرهنگی، به

ی موردی آثار خالد حسینی( بازخوانی شود. در این مسیر، ادبیات صلح  ادبیات صلح )نمونه
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هیای   کرده تا نشان دهد که چه قرائت  و... اشاره زن، کودک، آموزش :چون به مواردی ه 

های موجود  دادن گسست اسالمی مختل ی در این موارد وجود دارد و چگونه از بریق نشان

کشیدن گ تمیان   توان آن را به چالش کشید؟ چالش هراسی، می در ایدئولوژی مسلطِ اسالم

 جنیگ،  موقعییت  از صیلح  ادبییات  هرچنید  یعنی؛ دهد غالگ از باور به امکان تغییر رخ می

گویید و آن   ی افغانستان سخن می ها در جامعه زن جایگاه و آموزش  عف قومی، منازعات

ی ذاتی غیرقابل تغیییر   عنوان یک مول ه ها به ها و تنش اما بر این  عف ،دهد را بازتاب می

دهد که  میموازات ه  نشان  ها به تصویرکشیدن شخصیت عبارتی با به گذارد. به صحه نمی

منظور بررسی فر یه ابتدا بحث نظیری )ماتریالیسی  فرهنگیی(     امکان تغییر وجود دارد. به

پرداخیت و در بخیش   خیواهی   هراسیی(   ارائه خواهد شد و سپس به گ تمان مسلط )اسالم

ی ماتریالیس  فرهنگیی و چگیونگی گسسیت گ تمیان      سوم به ارزیابی اثر براساس نظریه

 توجه خواهی  کرد.وظهور مسلط با ای اد عوامل ن

 چارچوب نظری. 1

 رهنگیماتریالیسم ف. 1.1

 6122ماتریالیس  فرهنگی دیدگاهی انتقادی نسبت به ادبیات است که در بریتانیا در دهیه  

و بیر   ستدان به وجود آمد و متون ادبی را محصوالت مادی شرایط تاریخی سیاسی خاص 

قلمیداد کیرد   هیای تیاریخی را در فهی  معنیا و نقیش ادبییات میوثر         همین اساس زمینیه 

(Wolfreys ،0226 .625، ص) .های مطرح پیش از خود نظیر نقید   این دیدگاه برخالف تئوری

 کردند تا به یکپارچگی معنا برسند، بر که بر متن و فرم تاکید می 0و یا ساختارگرایی 6نوین

کند و به یکپارچگی معنا در میتن اعتقیادی نیدارد.     خوانش متن در بافت تاریخی تاکید می

کیه بیر تیاثیر سیاسیی و     و آلن سیین یلد   ریموند ویلیام این دیدگاه توسط مت کرینی نظیر 

، های اثرگذار در برساخت جامعیه تاکیید داشیتند    ی مول ه مثابه فرهنگی متن و آثار ادبی به

 گسترش یافت.

تنهیا در   پیچییدگی نیه  و ایین  ای اسیت   چیدهی پی مقوله ریموند ویلیام نظر  فرهنگ از

گیذر تیاریخ    های متغیر در مول ه فرایندبلکه در مناسبات مشترک و پویا  ،های متغیر فرایند

                                                 
1. New criticism. 

2. Structuralism. 
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وی بر این باور است که در ایین مناسیبات    .(606، ص. Williams ،6111) قابل بررسی است

عناصیر فرهنگییِ    ،6نیده ما کننده وجیود دارد: عناصیر فرهنگییِ بیاقی     پویا، سه عامل تعیین

عناصیری اسیت کیه از    « مانیده  عناصر فرهنگیِ باقی»مراد از  .9و فرهنگِ مسلط 0نوظهور

انید و   ش در مناسبات منسیوخ، در جرییان فرهنیگ فعیال    ا داشتن وجود ریشه گذشته نی  با

کیامال  « عناصر فرهنگیی نوظهیور  »اموری مستهلک و مرده از فرهنگ نیستند. در مقابل 

کننید و عناصیر نیوینی هسیتند کیه بیا رشید         فرهنگ مسلط خود را تعریف میی من ک از 

ی اجتمیاع ورود   فرهنیگ جدیید( بیه عرصیه     خرده کیگیری  های نوین )مثل شکل پدیده

در هرلحظه از فرایند فرهنگی در بافت سیاسی و اجتماعی  .(600-606)همان، صص.  کنند می

ها و ابعاد سیاسی  تواند ویژگی رد؛ زیرا میکنش عناصر نوظهور و باقیمانده بسیار اهمیت دا

نظر وی ادبیات )نمایشنامه، شعر و...(، سینما،  از .(600)همان، فرهنگ مسلط را نشان دهند 

دانید   ای هستند که وی آن را فرهنگ یک جامعه می شده موسیقی، هنر و... مستندات ثبت

 .(60، ص. Brannigan ،6122) سیازند  که ساختار احساس حاک  بر یک جامعه را نمایان میی 

سازد که  ها را آشکار می ها با گ تمان غالگ گسست ی تعامل آن ها و نحوه این کنش ندیبرآ

 دهد. چنین تغییرات سیاسی و اجتماعی را شکل می مبنای تغییر در فرایند فرهنگی و ه 

که چگونه اثر ادبی  پردازد یبه این بحث م (6، ص. 0269) گسست آلن سین یلدی  نظریه

 1ادبیات در فرایند شناختِ خود سین یلدتواند گ تمان غالگ را به چالش بکشد. از دیدگاه  می

هیای متعیدد بیه شیرایط تیاریخی،       گذشته و حال مشارکت دارد. نویسیندگان در برهیه   در

هیایی از   هیا برسیاخت   نید. ایین واکینش   ا هاجتماعی و سیاسی مت یاوت واکینش نشیان داد   

فنون و صناعات  5های منشوروار ی لن  واسطه ی اجتماعی و سیاسی قابل فه  را بهها زیست

 ،شناسی نیست ها واکنش صرف از نوع زیبایی نظر او این برساخت دهند. از ادبی بازتاب می

منظیور تحکیی     گری نی  دارند. گ تمان قدرت از این ظرفییت ادبیی بیه    بلکه نقش مداخله

)همان، صص.  کند شمول است اده می یک حقیقت جهان  مثابه هایدئولوژی خود و معرفی آن ب

کنید کیه یکپیارچگی     هایی تاکید می تنها بر مول ه ،های متعدد از بین عناصر و مول ه. (6-0

                                                 
1. Residual. 

2. Emergent. 

3. Dominant. 

4. Self-understanding. 

5. Refractive. 
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 .کشند قدرتِ ایدئولوژی مسلط را به تصویر می

گرایانیه دارد. بحیث اصیلی او     شیمول  رویکردی انتقادی به این دیدگاه جهیان  سین یلد

بلکه بررسی ادبیات در بافت  ،م  ا از ه  نیست ی عنوان دو مقوله بررسی ادبیات و بافت به

 شده لیهای متعددی تشک بلکه از گروه ،6خودش است. جامعه نه یکپارچه است و نه ایستا

یکپیارچگی اییدئولوژی مسیلط را نقی      ؛ این امیر  های مختل ی دارند که باورها و رویکرد

 سین یلدشود. از دیدگاه  صورت تغییر و تحول ممکن نمی در غیراین؛ (9)همان، ص.  کنند می

هیا و   تاکیید دارد کیه متیاثر از تضیاد     مخیالف  عوامیل »ماتریالیس  فرهنگیی بیر   ( 6110)

)همان، ص. « آورد وجود می ناچار در درون خودش به هایی است که نظ  اجتماعی به تناق 

شیوند و   گ تمیان مسیلط سیرکوب میی     های در حاشییه همیواره توسیط    اگرچه گروه. (10

توانید امکیان تغیییر     ها میی  های آن اما کنش ،وجود بیاورند توانند تغییرات بنیادین را به نمی

همراه داشته باشد. مداخله و مشارکت متیون ادبیی    شرایط زیست سیاسی و اجتماعی را به

کند و  نقش میهای قدرت ایدئولوژی مسلط ای ای  گاهی اوقات در راستای تحکی  ساختار

چیالش   دهنید و آن را بیه   را در نظام قیدرت نشیان میی    هایی گسستگاهی برخی آثار نی  

هیا و   مه  اسیت بازتیاب گسسیت    سین یلدنظر  از چه آن. (1، ص. Sinfield ،0269) دنکش می

نیی    دالیمیور  ی آن مهی  نیسیت.   های پنهان در ایدئولوژی مسیلط اسیت و نتی یه    تناق 

خواننیده در میتن نبایید    »نظر او  پردازد. از یعنی به امر خواندن می ، برف دیگر این مه به

دنبال عدم یکپارچگی درونی متن باشد؛ یعنی  تر باید به دنبال یکپارچگی باشد، بلکه بیش به

، Dollimore ،0221) را کشف نمایید  «هایی که درون متن است ها و تناق  ها، چالش تنش

   .(xxviiص. 

فرهنگیی )رویکیرد    سی  یالیی ماتر شود با است اده از نظرییه  میدر این پژوهش تالش 

زدگیی   ی آشوب ی ادبیات، صلح و بازتاب مقوله ( تحلیلی از رابطهویلیام  و سین یلدتل یقی 

ی پسیایازده   تحلییل بیه دوره   ،لحیا  زمیانی   در جهان اسالم و پیامدهای آن ارائه شود. به

عنوان گ تمان مسلط غربیی مطیرح    هراسی به اسالمای که در آن  دوره ؛سپتامبر تعلق دارد

ایین   ،انید  شیده   د و اکثر آثار ادبی این دوره که توسط نویسندگان غربی و اروپایی نوشتهش 

 ی افغان( با ند. در این میان نویسندگانی نظیر خالد حسینی )نویسندهردک گ تمان را بازتولید 

 ،بیا برسیاخت رواییت خیود     ،نصیر نوظهیور  یک ع  مثابه محور به آوردن به ادبیات صلح یرو

                                                 
1. Monolithic, static. 
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د. بخیش بعیدی بیه    یکشی  های درون این گ تمان مسیلط را بیه چیالش     ها و شکاف تضاد

ی گسسیت   کشیدن ایدئولوژی مسلط براساس نظریه چالش ها و به چگونگی بازتاب گسست

 پردازد. در رابطه با متون ادبی می سین یلد

 آشوب در ادبیات پساسپتامبر کیتیژئوپلمثابه  عنصر مسلط: تصویر جهان اسالم به. 1.1

سپتامبر بیا قلمیرو    66»که در نگاه اول ممکن است  کند بیان می (xii، ص. 0225) سین یلد

ارتباط اندکی داشته  ،اند شده دهیتن وغریبی که در آن خشونت روانی و سیاسی دره  ع یگ

 ،نظیر اییدئولوژی مسیلط    از»کنید کیه    او با لحنی انتقادی به این نکته اشیاره میی   «.باشد

اگرچه با نگیاهی   «.، عاقل هستند و آمریکا ه  مبری از آنس یها در رابطه با ترور اروپایی

آمیی  اییاالت متحیده در     تیاریخ خشیونت  » توان دریافت که این نوع رویکیرد  تر می عمیق

درون مدارس های  بردن بومیان، جنگ داخلی و تیراندازی داری، ازبین هایی نظیر برده مقوله

نی  ظاهرا با دالیل و اهداف منطقی و  سیاسی چنین ساختار نظامی . ه «گیرد را نادیده می

شیود؛ امیا در واقعییت     اداره میی  ...آزادی و ،عقالنی نظیر امنیت ملی، اقتصاد، دموکراسیی 

هیای   ارزش»ایین  . (xii)همیان، ص.   عملکرد آن شیبیه سیناریوی قیدرت هییوالیی اسیت     

شیوند و جامعیه را ییک سیاختار      های انسانی مناسگ معرفی می عنوان کنش به «آمریکایی

گیرند که تمامی اج ای آن برای ح ظ این برابیری، توافیق و اتحیاد و     یکپارچه در نظر می

در جیای خیود قیرار دارد و      یی چ کنند. براساس این رویکرد همیه  نظ  اجتماعی تالش می

نید کیه اییدئولوژیِ فرصیت برابیر را در پییش       کن جوام  ما ادعا می نیازی به تغییر نیست.

هرچنید   دیگیر  عبیارت  بیه . (16)همان، ص.  ها بر مبنای تبعی  است گرفتند، اما عملکرد آن

اما در  ،کارکرد برابری را تعمی  دهند ،شود با است اده از واژگانی نظیر دموکراسی تالش می

نیاامنی ایین تبعیی     هیای آشیوب و    های سیاسی به هنگام تبییین ریشیه   ی کنش عرصه

 شود. و وح آشکار می به

بیا تقوییت    تماییل دارنید کیه   » سیین یلد تعبییر   راسیتا آثیار ادبیی و هنیری بیه      درایین 

. ایین  (02)همیان، ص.  «هیا دور کننید   فرهنیگ  ساالری، افراد را از وفاداری به خیرده  شایسته

 ، 6119) ویلیییام هییا و تعمییی  آن از منظییر  کییردن ویژگییی گیی ینش و انتخییاب در برجسییته

همواره فرایند انتخاب به این گرایش دارد که بیا منیاف    »است که  گونه نیا (922-921ص. 

در  (12، ص. 6115) ویلییام  «. ایدئولوژی مسلط مرتبط باشد و یا حتی در کنتیرل آن باشید  

: شود کند که این فرایند انتخابی در سه سطح نمودار می اشاره مینی  کتاب دیگرش به این 

آورد؛ در سیطحی دیگیر    وجود می یک فرهنگ انسانی عمومی و کلی را به ،سطحدر یک »
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دهد؛ و در سیطح سیوم بیه رد ییا انکیار       ی مشخص را شکل می اسناد تاریخی یک جامعه

. در رابطه با «پردازد زنده بوده است، می فرهنگِ یک که زمانی چه توجهی از آن بخش قابل

 ی شیرفته یهراسیی از رسیانه، صینعت پ    اسیالم  اییدئولوژی مسیلطِ   ،سپتامبریازده  ی حادثه

آثیار  ) و سایر مسیتندات فرهنگیی نظییر رمیان و داسیتان      (Moten ،0260)ر.ک: هالیوودی 

2ژان لو کره 1جان آپدایک نویسندگانی نظیر
ی اب ار قیدرت اسیت اده    مثابه به (3و دان دلیلو 

 .های دیگر فراه  سازد شغال سرزمینبخشیدن به ا کند تا زمینه را برای مشروعیت می

، نهایتا نیه از خصوصییات ذاتیی    4عدم توافقمعتقد است  (11-11، صص. 6110) سین یلد

آیید. در ایین    وجیود میی   کند به افراد بلکه از تناق  و تضادی که جامعه در خود ای اد می

نشیانی اسیت از    ئیی، صیورت ج   رویکرد، هرگونه تعارض با ساختار هژمونیک هرچنید بیه  

هایی که  ها و سوژه ها مخصوصا اگر توسط اقلیت مخال ت با ایدئولوژی مسلط. این تعارض

نشیان داده شیود،    ،همواره در ساختار هژمونیکِ ایدئولوژی مسلط محکوم به سکوت بودند

کند تا نشان دهد که  ت ِ قدرت و ایدئولوژیِ مسلط ای اد مییسنوعی مقاومت را در برابر س

 .رسید  نظر میی  پارچه به شود، ایدئولوژی مسلط یک ها داده نمی گاه صدایی به آن هیچچون 

کند تا با خوانشیی   ی عنصر نوظهور است اده می مثابه این رویکرد مت اوت از ادبیات صلح به

 های موجود در گ تمان مسلط را نمایان سازد. گسست ،مت اوت

 عنصر نوظهور در مخالفت با ایدئولوژی مسلط مثابه بهادبیات صلح . 1

ویک  گسترش  محور از اواخر قرن بیست  شکل گرفت و در قرن بیست توجه به ادبیات صلح

آثار مربیوط   مک کیتعبیر  های مربوط به جنگ. به ، تحولی است در رمانژانیر پیدا کرد. این 

لحا  محتوا و م هوم  به ،ازآن پسبه جنگ از زمان جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم و 

تغییر کرده است. م اهی  پایه در ادبیات جنگ به: ت اوز نظامی، ویرانی، تل یات جنگیی در   

پیردازد. آثیار ادبیی در ایین بیازه بیه بازنمیایی         ی میختگیگس ازه های نبرد، یاس و  میدان

دادهای پردازند. پس از جنگ جهانی دوم این آثیار بیه رخی    های درون میدان نبرد می رخداد

. (Mackay ،0221)ر.ک:  پردازنید  متاثر از جنگ در زندگی افراد خارج از میدان نبیرد نیی  میی   

                                                 
1. John Updike. 

2. John le Carré. 
3. Don DeLillo. 
4. Dissidence. 
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ایثیار، همراهیی،    :ونمچی سیاز ه  های امیدبخش و هوییت  در ادبیات صلح مول ه که یدرحال

دهد؛ از  میسمت عناصر مثبت حیات اجتماعی سوق  همدلی، محبت و... مخابگ خود را به

چون جنگ، اختالفات قیومیتی، محرومییت از حیق     ساختن اموری ه  نمایاندیگر با  سوی

شود،  ... که سبگ گسترش یاس و سرخوردگی در جامعه می های مدنی و تحصیل یا آزادی

. تاکید ادبیات صلح بر بازنمیایی کیارکرد ای یابی    دهد میزا پرهی   از عناصر من ی و آسیگ

پردازد  می« وحدت در عین کثرت» ییبازنمابه  تعبیر آدلف این مه  به و ادبیات صلح است

(Adolf ،0262 .62، ص) . 

سیازی در   هیای صیلح   ی وجه اشتراک بین ادبییات و فعالییت   مثابه توان به روایت را می

محور امکان گذار از منازعه و  های صلح المللی در نظر گرفت. روایت ی سیاسی و بین عرصه

هیای اجتمیاعی خیود را     کنند تیا موقعییت   کمک میو به افراد کرده شرایط تنش را فراه  

هیای   ی رواییی، رواییت   کنید تیا از برییق مداخلیه     محور تالش میی  ادبیات صلح. ابندیباز

هیایی تبیدیل کنید کیه ارتقیا و       را بیه رواییت   «دیگری»و  «خود»ی  جویانه درباره منازعه

هیا   شیرایط و ات یاق  پیشرفت، فاعلیت و کنش مثبت، سازواری و بردباری را در تعامیل بیا   

سیازی   هیا و قطبیی   ییت ئاز ای یاد دو  ،های سیال   د. این روایتنجایگ ین تنش و ان عال کن

های مختل ی توصیف  ها این است که افراد با ویژگی ی این روایت کنند. شاخصه اجتناب می

ده ها، هن ارها و فشارها نشان دا داد الگوهای پیچیده تعامل عنوان برون مسائل به ؛شوند می

 .(610)همان، ص.  شوند و صرفا محصول شکست و ناتوانی یک فرد یا یک گروه نیستند می

 اشیاره  صیلح  ادبییات  در اصلی و پویا پارادای  سه به صلح ادبیات ژانر تعریف در آدلف

 شدن درونی و فرد در صلح گیری شکل فرایند بازتاب) فردی صلحِ آموزش پارادای : کند می

 پیارادای   ،(هیا  گیروه  درون صلح گیری شکل چگونگی بازتاب) اجتماعی صلحِ پارادای  ،(آن

 در اگر(. مختلفهای  گروه بین آن ح ظ و صلح گیری شکل چگونگی بازتاب) جمعی صلحِ

 «صیلح  ادبییات » را آن توان می شود داده بازتاب پارادای  سه این گیری شکل فرایند اثری،

 ،که برگرفته از ایدئولوژی مسلط هسیتند  ای ادبیهای  روایت. (66، ص. Adolf ،0262)نامید 

که برای حل منازعه و سرکوب ایین   یحل توانند از منازعه و تنش دور شوند و حتی راه نمی

از  حسیینی  خالید آثیار   کیه  یی نظامی اسیت. درصیورت   مقابله ،شود کار گرفته می آشوب به

ی کانونی  نقطه ،صلح و آرامش کند که هایی از تاریخ افغانستان روایت خود را آغاز می برهه

از منازعه دور شیود   »کند تا  تالش می گرید عبارت در حاشیه قرار دارد. به آن است و تنش

 .(0)همان، ص. « عنوان یک متغیر جایگ ین معرفی کند و صلح را به
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بییه  ،در رابطییه بییا بازتییاب حییل منازعییه در ادبیییات  (92، ص. 0261) کییارتر و پیکییت
ها در حل مسیاله   ها توجه به این نکته که شخصیت پردازند. ازنظر آن پردازی می شخصیت

تصیویر  بیه  ای  گونیه  ها به بسیار مه  است. اگر شخصیت ،دهند چه کنشی از خود نشان می
رسیاندن بیه    صیورت جبیری و آسییگ    تنها به ،کشیده شوند که برای رسیدن به اهداف خود

آمیی  را   خشیونت  یهیا  حیل  ها راه این شخصیترساند که  دیگران اکت ا کنند، این پیام را می
 ؛دهنید  بازتیاب میی   گونیه  نیهای مسلمان را ا شخصیت ،دانند. آثار غربی توجیه مناسبی می

 ،محور در ادبیات صلح که یهاست. درحال آن ی ذاتی همه وبلبی ج  انگار خشونت که ینحو به
های مختلیف   با کنشهای مسلمان را در بافت فرهنگی و اجتماعی سیاسی متعدد  شخصیت

بسییار   ،هیا  از شخصییت  ای ی تصیویر کلیشیه   کشد تا نشیان دهید کیه ارائیه     به تصویر می
 صلح و آرامش. زند تا تر دامن می گرایانه است و به خصومت و تنش بیش تقلیل

محیور برجسیته    هیای صیلح   سمت کارکرد دادن روایت به سازی در ادبیات با جهت صلح
و توجه به تکثرات موجود در  «رواداری»نظیر  ،های صلح شاخصشود؛ بنابراین معرفی  می

چنیین اسیتخراج م یاهی      ها  رورت دارد. هی   ها و نژاد اع  از اقوام، مذاهگ، زبان :جامعه
حقوق بشر، حقوق کیودک، حقیوق زن و محییط زیسیت اهمییت دارد.       :ی صلح نظیر پایه

در ادامیه  . اسیت ادبیات صیلح  های سلبی  کارکرد نیتر های انسانی از مه  کاهش خشونت
آمیوزش، امیدبخشیی و   چگونیه بیا پیرداختن بیه      حسینی خالدخواهی  نشان دهی  که  می

 پرداخته است.بلبی  صلحبه ترویج  آدلفی  گانه های سه براساس پارادای  بخشی هویت

 محور در آثار خالد حسینی ادبیات صلح. 3

را با پیرداختن بیه افیراد در سینین      «وحدت در عین کثرت»ابعاد متعددی از  خالد حسینی
 ،گیر ید عبیارت  کشد. بیه  تصویر می های جغرافیایی و فرهنگی مختلف به مت اوت و در بافت

رابطیه   ،گذارد و در این منشیور  نمایش می ی تبعی ، تنش و صلح را از چند زاویه به مساله
دهید. او   ر میی ها را در کنش عناصر درونی و بیرونی از چندین بعد در معرض دیید قیرا   آن

هیایی را   چیه تینش   ،هایی که مدعی ای یاد صیلح هسیتند    ها و روش دهد که راه نشان می
چنین  جایگاه آموزش، و عیت زنان و مردان افغان، ه  دادن با نشانوی آورند.  وجود می به

هیای موجیود در گ تمیان قیدرت را      شیکاف  ،ساالن موازات دنیای ب رگ دنیای کودکان به
که چگونه زندگی کودکان و نوجوانانی همانند امیر  تا نشان دهد کشد.  تصویر می به یخوب به

در  ه ار خورشید تابیان و یا بارق، لیال، مری  و گیتی در رمان  ؛باز بادبادکو فرید در رمان 
رود. اشغال افغانستان توسط نیروهای بیگانیه   های بیگانه به تاراج می معرض تهاج  قدرت

 آورد. وجود می ها به برای هر یک از آن باری را شرایط اسف
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 آمریکازدایی؛ تخریب گفتمان مسلط. 3.1

کنید و آن را در برابیر افغانسیتان قیرار      از آمریکا صحبت می که یهنگام« امیر»شخصیت 

عد تاثیر گ تمان مسلط غرب است؛ زیرا آمریکا را تنها از بُ مشخص است که تحت ،دهد می

ها در پس  دهد که چگونه تبعی  ، نشان میگرید عبارت به ؛ندک تکنولوژی و رفاه بررسی می

جمالتیی بییان    ،اما در خالل این تعیاریف  .اند پنهان و حتی محو شده ،گیفر این ظاهر دل

کند. بخشی با عنوان فرمونت کالی رنیا را  شود که رفاه، دموکراسی و برابری را نق  می می

ی آمریکا را خیلی  بابا ایده» :شود خط بیان می کند که هرکدام در نصف با دو جمله آغاز می

این زندگی در آمریکا بود که به او زخی  معیده   » :گوید و در خط بعدی می ؛«دوست داشت

کیه   زمیانی اما  ؛گوید جا از فراوانی در آمریکا می امیر همه. (662، ص. Hosseini ،0229)« داد

هیا در   ی از فراوانیی نیسیت. آن  دیگر خبر ،خواهد زندگی خود و پدرش را توصیف کند می

کارگر و خادم  ،افغانستان از امکانات مالی و رفاهی خوبی برخوردار بودند و همواره در خانه

فیروختن  »عنوان یک فرودست در حاشیه قیرار دارنید و بیا     اما در آمریکا کامال به ؛داشتند

پست و نوکرمآبانه های  آوردن مبلغی ناچی ، شغل دست های بن ل برای به و جنس  یر خرده

 گذرانند زندگی خویش را می «و در آپارتمان کوچک و کهنه یا مدل آمریکایی یک آلونک

 .(019)همان، ص. 

های پساسپتامبر در عناصر مسلط و عناصر نوظهور یکی است:  روایت یریگ منشا شکل

ای بیا   صیورت کلیشیه   نمادی از انسانیت ندارد و بیه  ،انسان مسلمان یکی جهان اسالم. در

 ،عنوان گ تمان غالیگ  هراسی را به اسالم تا شود های ثابت بازتاب داده می و ویژگی  تصویر

های مختلف نشیان   های متعدد را از منظر دیگری شخصیت که یدرحال ؛کند تایید و تقویت 

هراسی  ایدئولوژی مسلط اسالم ی تروریست را نقد کند. مثابه دهد تا خوانش از اسالم به می

ایین نیاامنی در    ی بیرد و ریشیه   سمت تنش، ویرانی و آشوب میی  تمرک  را به ،ر ادبیدر آثا

در . (Marandi & Tari ،0260) دهید  های مسیلمان نسیبت میی    جهان غرب را به شخصیت

زند و براسیاس قرائیت خیودش از اسیالم بیه حیوادث ییا         راستا دست به انتخاب میهمین

 کند که بتواند آن را منشا آشوب معرفی کند.  هایی از تاریخ اشاره می برهه

کند. او با  ی غرب از اسالم اشاره می گرایانه با دیدگاهی انتقادی به رویکرد تقلیل وایت

، های متعیدد  صلح در موقعیت ی های مختلف و تکرار واژه اشاره به آیاتی از قرآن در سوره

 ،. ازنظر اوداردو آرامش تاکید  کند که دین اسالم بر صلح و دوستی ین بحث را مطرح میا

حتیی   وایت. ازنظر کرده استبسنده  «جهاد»ی  غرب در قرائت خود از اسالم تنها به کلمه
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گرایانه است؛ زیرا آن را تنها به یک معنیا محیدود    ی جهاد نی  تقلیل خوانش غرب از کلمه

شیرایطی کیه در   و به معانی دیگیر و  نماید میبلبی ت سیر  کند و جهاد را معادل جنگ می

کند. کنش غیرب نیی  براسیاس     ای نمی اشاره است، شده رابطه با آن در قرآن تو یح داده

کشیورهایی کیه    ،در مواجهه با بحران و تینش  ،وایتگیرد. ازنظر  همین خوانش شکل می

هیا   ها را به سایر راهکار مقابله نظامی و بمباران هوایی زیرساخت ،تکنولوژی پیشرفته دارند

گنیاه و تل یات زییادی را در پیی      راهکاری که تعمدا کشتار شهروندان بی ؛دهند یترجیح م

 .(16-12، صص. White ،0222) خواهد داشت
هیای مسیلمان در    شخصییت دهد که  حسینی با پرداختن به زندگی مهاجران نشان می

داری غیرب   توسیط نظیام سیرمایه    ینیوع  بلکه به ،تنها تروریست نیستند ی غربی نه جامعه
 ،ی غرب های مهاجر در جامعه تصویرکشیدن جایگاه مت اوت خانواده شوند. با به استثمار می

زخی    ،کشد. ارمغان غرب برای پدر امیر دموکراسی و برابری غرب را به چالش می ینوع به
که به مرگ او من ر شد. روی دیگر این ارمغان نی  بیرای   ای بیماری تینها معده بود و در
فریید از  »جنیگ و رنیج بیود.     ،اش کیه در افغانسیتان ماندنید    ید و خانوادهافرادی نظیر فر

همراه پدرش در جهاد علیه شوروی شرکت کرد و پدرش زیر آتش گلوله  به یسالگ چهارده
دخترهایش نی  در اثر ان  ار مین کشته شدند؛ ان  یاری   نیتر تکه شد. دو تا از کوچک تکه

 .(021، ص. Hosseini ،0229)« قط  کرد های دست او را نی  که سه تا از انگشت
شود امیر در تعاریف خودش دید مثبتی به آمریکیا داشیته    یکی از دالیلی که باعث می

هیایی کیه بیه او     هایی را که در حق حسن ان ام داده بود و ظلی   باشد این است که اشتباه

مت اوت بود. مثیل  آمریکا برای من »توانست فراموش کند.  می یراحت جا به کرده بود را این

توانست  در این رودخانه بیه   ت اوت به گذشته. من می بی ؛ای خروشان رودخانه .رودخانه بود

دور ببیرد.   ییجیا  بگذارم رودخانه مرا به ؛آب ب ن  و بگذارم گناهان  در عمق آن غرق شوند

خوشیحال اسیت کیه     علیت  نیی ا و شاید بیه  «جایی بدون ارواح، بدون خابره و بدون گناه

 جا غیرق کنید   ی خود را در این خواهد او نی  گذشته میزیرا  .جا آورده راب را نی  به اینسه

 .(606-602)همان، صص. 

تعیاریف مثبتیی از آمریکیا داده     ،شیود  مادی میی  یها وبرق جاهایی که صحبت از زرق

ها دیگر از یقیین و نگیرش    توصیف ،شود اما جایی که به شناخت افراد مربوط می ؛شود می

شید   کند که کیاش میی   امیر با خودش فکر می ،ت برخوردار نیستند. در بخشی از رمانمثب

« دانند ه اره چیسیت  جایی که مردمانش حتی نمی» .توانست به آمریکا بیاید حسن ه  می
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خواهید بیرای    رود و میی  زمانی که امیر به س ارت آمریکا در پاکستان می. (026)همان، ص. 

بیوری بیا او صیحبت     ،وی ا بگیرد ،فرزندخواندگی قبول کند سهراب که قرار است او را به

جیواب   .کننید  صحبت میی  «آب و هوا»اهمیتی مثل  کنند که انگار راج  به مو وع بی می

شدت  ما در این زمان به»دهد این است که  خانه به او می نهایی که آقای اندروز در س ارت

« کنیی   عنوان فرزندخوانیده منی  میی    هشهروندان آمریکایی را از پذیرفتن کودکان افغانی ب

 .(021-022)همان، صص. 

نه برقراری صلح  ،تر برای رسیدن به اهداف خود است ی کشورهای بیگانه بیش مداخله

تر بر ح ظ مناف  خیود تاکیید دارنید تیا توجیه بیه شیرایط داخلیی          در افغانستان؛ زیرا بیش

 هییای پییارامتر» عنییوان بییا ای همقالیی در دالیمییور جاناتییانافغانسییتان و رفییاه مردمییانش. 
 و «ببیعی» مرز و حد تبیین از مسلط گ تمان که کند می اشاره نکته این به «ایدئولوژیکی

 اییدئولوژیکی  کنتیرل  هیای  مکانیسی    مثابیه  بیه  «نامرسوم» یا «غیرببیعی» از آن ت کیک

عنیوان   بیه  خیاص  اجتماعی های فعالیت و ها کنش از برخی تبیین با یعنی کند. می است اده

 کیه  را هیا  کینش  و هیا  هن یار  مکانیس ، این در. بخشد می مشروعیت ها آن به ،«ببیعی»

، Sinfield ،0269)کنید   می معرفی هماهنگ و پارچه یک هستند، مسلط ایدئولوژی با سو ه 

 تبییین  هن ارشیکن  برچسیگ  با باشد، تعریف اینچه برخالف  آنهر دیگر، . ازسوی(51ص. 

 تناق  دچار درون از آن، های شاخص و بودن ببیعی از تعریف این دالیمور. ازنظر شود می

 نشیان  را خیود  یخیوب  بیه  تناق  این جنگ نظیر ای مقوله با رابطه در ،مثال عنوان . بهاست

 .شود می است اده امنیت و صلح برقراری برای جنگ از که زمانی خصوصا دهد؛ می

گییری   ی شیوروی و شیکل   مداخلیه  هیایی قبیل از   با بردن مخابگ بیه زمیان   حسینی

دهد که بعد از  ها و بازی حسن و امیر زیر درخت انار نشان می م اهدین برای مقابله با آن

درخت انار » :نویسد اش برای امیر می حسن در نامه .بیند حتی ببیعت نی  آسیگ می ،جنگ

به این دلیل به  آمریکا تنها. (619)همان، ص. « شده است ها میوه نداده و تقریبا خشک سال

نوع  .(661، ص. Hosseini ،0221)دهد کند که بتواند شوروی را شکست  م اهدین کمک می

سیپتامبر   66ی  بعد از حادثه» .ی نظامی است ی آمریکا در برابر بالبان نی  مداخله مواجهه

خالید  . (961، ص. Hosseini ،0229)« افغانسیتان را بمبیاران کیرد    ،بولی نکشید که آمریکیا 
هایی که بیه افی ایش تینش من یر      ها و آسیگ تر به شکاف در رمان اول خود بیش سینیح

نیروهای بومی و داخلی برای  بر هیدهد که تک پردازد و در رمان دوم نشان می می ،دنشو می

 ی صلح  رورت دارد. ای اد چرخه
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 آموزش و صلح. 3.1

به سیست  آموزش است. او بر ایین بیاور اسیت کیه اگیر سیسیت         ،حسینی خالدنقد دیگر 

بلکه بیه   ،همراه ندارد آمی  را به های صلح تنها پیشرفت و کنش نه ،آموزشی انحصاری باشد

سازی به  در اهمیت روایت در فرایند صلح فدرمن شود. تنش و منازعات شدیدتری خت  می

به حاشیه رانیده   ،داستان یک ملت: »ندک اشاره می ،شده  مطرح پل لدراخنکاتی که توسط 

که معنیا و هوییت    رود؛ یعنی این که توسط فرهنگ غالگ به تاراج می شود و یا بدتر این می

ی اصیلی   مسیاله » کنید کیه   بحیث میی   گونیه  نیا لدراخ «.شده است  در تاریخ گ  ییدرجا

داسیتان آن را  توان این روایت را بازسازی کرد و یا  سازی در این است که چگونه می صلح

 ،هیای خاصیی   از ابتدا نوشت تا بتوان جایگاه یک ملت را در تاریخ احیا کرد. وقتی رواییت 

یعنی  -ها  سایر ت ربه ،شوند مسلط می ،ی ادبی ی سیاسی و خواه در عرصه خواه در عرصه

محکوم و سرکوب  ؛روند به حاشیه می -های غالگ هستند  هایی که در تناق  با روایت آن

، صیص.  Federman ،0261از:  نقیل  )به« شوند های نه ته و آشکار منتهی می د و به ن اعشون می

651-655). 

ای کیه در افغانسیتان    های امیر از مدرسه روایت ی از روزنه باز بادبادکدر رمان  حسینی

فقیط   ،نقد سیست  آموزشیی آمریکیا کیه در آن    زند به گری ی می ،خوانده در آن درس می

. «هی اره چیسیت  »دانید   جیا حتیی نمیی    اند و کسیی در آن  بالبان به جامعه شناسانده شده

ها در رفتیار امییر و آصیف     های آن داشتند و تحقیر ها به ه اره روا می هایی که پشتون ظل 

 شده نهیها نهاد هایی است که در آموزش مدرسه در آن تحت تاثیر تبعی  ،نسبت به حسن

هیا مغیول    دانست این بود کیه اجیداد آن   ها می تنها چی ی که از ه اره گوید است. امیر می

خیلی کوتاه و  ،شد و اگر ه  بود ها اسمی برده نمی های مدرسه از ه اره در کتاب» .هستند

 ،که متعلق به مادرش بیود را های تاریخی  ات اقی یکی از کتاببور  بهاما زمانی که  «.گذرا

به قوم حسن اختصاص داده شده بیود  در   فصل کی»زیرا  ؛کند تع گ می ،کند مطالعه می

امییر در ادامیه    «.ها ظل  کردنید  به ه اره ،ها این کتاب نوشته بود که قوم من یعنی پشتون

هیا ابالعیی    شیده بیود کیه مین از آن     های زیادی نوشته در این کتاب چی »گوید که  می

هیا   حتی بابیا نیی  بیه آن    ؛نکردندای به آن  های من هیچ اشاره ابالعاتی که معل  ؛نداشت 

 .(1، ص. Hosseini ،0229) «ای نکرد اشاره

هر دو از جایگاه مسلط برخوردار هستند. آموزشی که  ،امیر و آصف در مقایسه با حسن

کیردن   کیردن و نهادینیه   ورزی شیکل بگییرد و درصیدد دیکتیه     برمبنای تعصیگ و غیرض  
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ی  بلکه منازعه ،شود به صلح من ر نمی تنها اش نه خروجی ،های گ تمان مسلط باشد تعصگ

ها به او  زیرا در سیست  آموزشی و در کتاب .زند های جدیدتری نی  دامن می تر و تنش بیش

 ،های انسانی و اخالقیی و دینیی   سبگ قومیت خود و جدا از آموزه شده که تنها به حق داده

تواند فرد را بیه   می ،نه نباشدصورت متعصبا اگر آموزش به که یدرحال ؛خود را ذاتا برتر بداند

رسد کیه رشید و بهبیود شیرایط اجتمیاعی بیا       برشد و کمال انسانی برساند و به این فه  

 شود. چون تعصگ کورکورانه، تحقیر، ت اوز و ظل  به دیگری ممکن نمی م اهیمی ه 

خودش را  ،ها کند و با انواع آموزش امیر خود را به سسیست  آموزش رسمی محدود نمی

یکیی از عوامیل     مثابیه  ی آموزش بیه  در تعامل خود با مقوله ،گرید عبارت کند. به درگیر می

بلکیه   ،تنهیا من عیل نیسیت    نیه  ،تاثیرگذار بر هویت فردی، فرهنگی، قومی و مذهبی خیود 

دیدن خود تنها بیه مدرسیه و    آموزش ی تعاملی چندجانبه و پویا دارد. امیر در انتخاب شیوه

کند. او آموزش مذهبی مال،  بسنده نمی ،گ تمان فرهنگی مسلط هستند ی نمایندهکه  ،پدر

گ تیاری و نوشیتاری را    و شنیداری ی های برجامانده از مادر، شیوه آموزش از بریق کتاب

هوییت او را   ،زمیان از بابیا و مدرسیه    ی آموزش رسیمی کیه هی     زند. شیوه نی  محک می

کیردن میاجرا و    تحرییف  :حسین مشیهود هسیت    کیامال در نیوع آمیوزش او بیه     ،سازد می

آصف نی   ،تحت تاثیر این آموزش های موجود در جامعه از زبان راوی دارای قدرت. واقعیت

افغانستان تنها سرزمین » :داند ی هویتی خود خارج می از دایره «دیگری»عنوان  حسن را به

اعمیال قیدرت و    ،تنهیا راه کینش و تعامیل    آصفازنظر  .(99)همان، ص. « ها هست پشتون

 یداند و در قلمرو ناچی  می «دیگری»عنوان  را به حسنجویی هست؛ بنابراین هویت  انتقام

ای اسیت   گرفتن تنها شییوه  کردن و انتقام کند. حذف بازی از جایگاه قدرت خود است اده می

 آصیف و  حسین در مدرسه و در میان متیون رسیمی آموزشیی فراگرفتیه اسیت.       آصفکه 

هیای زیسیتی و    هسیتند و ت ربیه   امییر ابعاد دیگر شخصیت چندوجهی  یاهای دیگر  سویه

 گذارند. نمایش می های مختلف به فرهنگی را از منظر

بیه   امییر دنیای یادگیری  ،که محدود به آموزش رسمی است آصفبرخالف شخصیت 

ریس با نوع نگاه معل  و کتابی که در مدرسیه تید   آصفشود. نوع نگاه  مدرسه محدود نمی

کیه   یسیال  یکی است. چه در کودکی، چه در نوجیوانی و حتیی در هنگیام بی رگ     ،شود می

او بیا دنییای پیرامیونش     یبعید  در نوع تعامل تیک  ،مراحل رشد را پشت سر گذاشته است

ی آمیوزش   ایین شییوه  اما  ،شود. هرچند از حق تحصیل برخوردار است تغییری حاصل نمی

محیور،   ی آصف در تحصیل هویت او را اییدئولوژیک  ی کنش من عالنه ایدئولوژیک و نحوه
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خواهد ادامه بدهد و پس از  آورد. انتقامی که نسل به نسل می بار می به جو خودخواه و انتقام

خواهد از فرزند حسن انتقام بگیرد. انتقامی که کودکی و زندگی  ابمینان از مرگ حسن می

چه در آمریکا بیه   دهد. آن امید به آینده به ناامیدی و خودکشی سوق می یجا سهراب را به

بلکیه   ،هوییت آمریکیایی و رفیاه آمریکیایی نیسیت      ،بخشد زندگی امیر و سهراب معنا می

 خورده است. ها گره چی ی که به هویت افغانی آن ؛است یباز بادبادک

 کیه  ینحو به ؛شود ب میی کانونی محسو نی  نقطه ه ار خورشید تابانآموزش در رمان 

خانه متوقیف   آموزش در خانه یا در یتی  ،گیرد که جنگ و منازعه شدت می یزمان حتی در

نشیان   ،کردن آموزشی که دییدگاه انحصیاربلبانه نیدارد    با برجسته خالد حسینیشود.  نمی

آموزش  ،های اثرگذار بر برساخت هویت و فرهنگ در فرایند صلح دهد که یکی از مول ه می

به مسائل  یبعد که نگاه تک ،در این رمان نی  آموزش رسمی راوی ارغ از تبعی  است. ف

دهید کیه اگیر در برسیاخت      کند. در رمان قبلی نشان می نقد می ،دارد یالملل نیداخلی و ب

فرد در تعریف و عیت درون از خود دچار  ،هویت جامعه برمبنای اصول غربی شکل بگیرد

رویکردش  ،سکوالر پدرش بود های نیمه تاثیر دیدگاه یر که تحتشود و همانند ام تناق  می

همیواره دچیار    ،های هویتی که مذهگ و جغرافییای زیسیتی بخشیی از آن اسیت     به ریشه

های او کیه متیاثر از    ی تصویر او از مال و آموزش تناق  است. بازتاب این تناق  در ارائه

فیرد   ،های شخصی متاثر از برداشتهای مذهبی  کامال مشخص است. آموزش ،پدرش بود

تواند مذهگ را از زنیدگی خیویش حیذف کنید و      گاه نمی کند. امیر هیچ را دچار تناق  می

 د.مایتواند جای مذهگ را برایش پر ن گ تمان وارداتی سکوالر نمی

هیای   میوازات شخصییت   نظر به با اهلل فی خلق شخصیت مال ، حسینی بادر رمان دوم

دهید کیه اسیالم مخیالف      نشیان میی   ،ی افرابیی از میذهگ دارنید   ها دیگری که برداشت

دوستی  دوستی و انسان صلح، نوع ،آمی  است و با آموزش عملی برابری رویکردهای تبعی 

کیه  یعیف    دلییل ایین   ها را به پذیرد و حق و حقوق آن حتی افراد بردشده از جامعه را می

ی خودش تیا    مسیر بوالنی از خانهاهلل مال فی »برد.  از بین نمی ،هستند و یا زن هستند

نوشتن را  ،ی فراوان داد و با صبر و حوصله خواندن یاد می کرد و به او قرآن مری  را بی می

اهلل حتی در زمان مرگش نی  حق و  مال فی  .(62، ص. Hosseini ،0221)« نی  به او یاد داد

عنوان امانت مراقبت کند  بهحق مری  از خواهد  حقوق مری  را مد نظر دارد و از پسرش می

 و به او برگرداند.

کیه   «ننیه »توانید بیرخالف    هسیت کیه میی    اهلل فیی  مالهای  مری  از بریق آموزش
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دختر لیال و بارق که سرنوشتی تقریبا مشابه با   با ع ی ه ،شخصیتی من عل و جبرگرا داشت

هیای   وزشهیای میری  بیه ع یی ه براسیاس آمی       ارتباط برقرار کند. آموزش ،خودش داشت

ی ارتبابی قیوی بیین او و لییال را شیکل      حلقه ،اهلل است. همین امر محور مال فی  صلح

این دانش قرآنی » .کند بودن را القا می دهد و تنها چی ی است که به مری  حس باارزش می

)همیان، ص.  « و نماز و عبادت تنها چی های باارزشی هستند که من از گذشته تیاکنون دارم 

ها جایگاهی ندارند و ارزشی که او برای پسرش زلمای  ها و دختر زن ،ی رشید نهدر خا. (021

مری   ،کند. برخالف او ه را از تمام حقوقش محروم می تا حدی است که ع ی ،شود قائل می

دهد و آموزش خواندن و نوشتن را تا جیایی کیه    تواند به ع ی ه اهمیت می تا جایی که می

 دهد. به ع ی ه یاد می ،خودش از مال فراگرفته بود

بیگانیه نیسیت. لییال بیرخالف شخصییت امییر در رمیان         ،لیال نی  با اهمیت آمیوزش 

با مشکالت فراوانی که دارد در  ،که در و عیت درون از خود دچار تنش هست باز بادبادک

هیای برگرفتیه از    آموزش با تبعی  و رویکیرد  قیشود و تل  ها متوقف نمی شناسایی آسیگ

داند. راهکاری که او برای حیل   زا می از عوامل آسیگ ،در برساخت هویترا لط گ تمان مس

کمک به بازسازی مدرسه است. در مدرسه نی  تل ییق عوامیل    ،گیرد این مساله در نظر می

گییرد.   بعدی در نظر میی  های تک بومی اثرگذار بر هویت فرد را راهکاری موثرتر از رویکرد

اهلل برای مری  کنار گذاشیته بیود را صیرف     ی که مال فی های لیال بعد از مرگ مری  پول

با  -خانه  مدیر یتی  - کند. لیال همانند زمان خانه می های درس برای یتی  بازسازی کالس

گشیته بیاز آیید بیه کنعیان       یوسیف گی   »شعری که زمان از حافظ روی دیوار نصگ کرده 

ار سیل فنیا بنییاد هسیتی بیر     مخور/ ای دل  مخور/ کلبه اح ان شود روزی گلستان غ  غ 

معتقید اسیت   (، 121)همان، ص. « مخور بان ز بوفان غ  کند/ چون تو را نوح است کشتی

است. برای ای اد باور به تغییر و گذار از تنش  «ای اد امید» ،در فرایند صلح اولین گام موثر

کشد که  تصویر میهایی را به  ها تانک های آن بسیاری از نقاشی»در کودکانی که  ،به صلح

نییاز اسیت کیه     (،125)همان، ص.  «کنند ها را ویران می شوند و آن ها رد می از روی کلبه

 ها جدی گرفته شود. آموزش آن

 کودک و صلح. 3.3

بیر   ،از بریق نییروی نظیامی هسیتند    صلح سازی که مخالف برقراری های صلح فراینددر 

شیود؛ زییرا در ایین     بیرونیی تاکیید میی   ها بیا شیرایط    ی تعامل آن زندگی کودکان و نحوه

ست که بر فراگیری حیل مسیاله و راهبیرد    ای پایدار مد نظر  صلح و حل منازعه ،ها فرایند
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عوامل متعیددی در عیدم   »پردازد که  به این نکته می سرج لودتا حذف مساله.  ،تاکید دارد

توان به  ها می آن نیتر سازی اثرگذار هستند که از مه  های صلح ها یا کنش موفقیت راهبرد

 هیای محلیی و بیومی     هیا و کینش   گرفتن فعالیت دادن عناصر محلی و نادیده مشارکت عدم

هیای داخلیی و معرفیی     شناسایی ظرفیت ،راستا دراین. (11، ص. Loode ،0266)« اشاره کرد

 گشا باشد. تواند در حل منازعه راه ها می ها در کنار شناسایی آسیگ آن

شروع داسیتان از جنیگ و درگییری و     یجا محور خود به ات صلحدر ادبی خالد حسینی

های محلیی بیرای ای یاد     کند تا پتانسیل از زندگی کودکان در زمان صلح شروع می ،تنش

همگرایی و سازواری را به مخابگ بشناساند؛ یعنی شروع داستان را با قیراردادن کودکیان   

سیازی پیونید    های صیلح  با فرایند ،ساالن و جنگ در حاشیه در متن داستان و دنیای ب رگ

نشان  حسنو  آصف، امیرنظیر  ،های داستان زند. انتخاب این برهه از زندگیِ شخصیت می

های تغییر  در فرایند ،های اثرگذار بر فرهنگ دهد که جایگاه کودکان در کنار سایر مول ه می

امیر و آصف در تعامل های  بسیار تاثیرگذار است. کنش ،فرهنگی و گذار از بحران به صلح

سازد. امیر و آصف هیر دو از جایگیاه    های پنهان گ تمان مسلط را آشکار می الیه ،با حسن

چیه از برییق    ،اجتماعی و رفاهی خوبی برخیوردار هسیتند. زنیدگی هیر ییک از ایین دو      

ی لباس  د و چه از بریق نحوهنده هایی که در سیست  انحصاری مدرسه آموزش می کتاب

غیرمستقی  تحیت تیاثیر    ،که معموال سوغات فرنگ هستند شانیها یباز سبابپوشیدن و ا

هیا و   تینش  ،داری غرب متاثر از نظام سرمایه ،گ تمان مسلط است. تحت تاثیر این گ تمان

 گیرد. تری می بین فرادست و فرودست شدت بیش ی منازعه

ن یکیی از عوامیل   عنیوا  ه  در ابتدای داستان و ه  در انتهای داستان به یباز بادبادک

بازی یکی از جاهایی اسیت کیه    بادبادک ،شود. در ابتدای داستان محلی اثرگذار معرفی می

ذوق و شوق کودکانه  ،زند. در ابتدای داستان زندگی امیر و حسن و آصف را به ه  گره می

بازی نی  بیا نمیاد قیدرت گیره      بازی با این بادبادک ی بادبادک و مراس  بادبادک برای تهیه

کند. جایی کیه امییر در مسیابقه بیا      باخت قدرت می -خورد و کودکان را وارد بازی برد می

بادبیادک را   ،تواند آصف را شکست دهد و آصف ه  برای انتقیام  اتکا به مهارت حسن می

از او  ،اما آصف با ت اوز به او ،رسد حسن به بادبادک می تینها گیرد. در ها می زور از آن به

هیای   با پرداختن به بیازی  حسینی خالدکند.  و امیر نی  فقط از دور نظاره می گیرد انتقام می

کنید.   گرایی یا اف ایش تنش اشیاره میی   ها در رشد ه  ی این بازی کودکانه به نقش دوگانه

های کودکانه با بازی قدرت گ تمان مسلط فضا را برای ای اد منازعیه و   شدن بازی آمیخته
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 دهد. نده اف ایش میهای داخلی در حال و آی تنش

یعنی ه  به کودکی خود  ،کند زمان ه  در حال و گذشته سیر می ه  ،که امیر علت این

توان در عدم توانایی او در حل مساله  کند و ه  دائ  در حال فرار از آن است را می فکر می

وجودآمده را در زندگی کنونی خودش پیاک   های به دانست. او مدام در تالش است تا تنش

ها نتوانسته بیین   که این بازی این ،نظر حسینی رسد. از خابر همین به آرامش نمی کند و به

آسییبی   ،وجود بییاورد  گرایی به بابا و علی از نسل گذشته و امیر و حسن از نسل کنونی ه 

تیر   در سیطح گسیترده    یی آم هیای خشیونت   است که اگر نادیده گرفته شود من ر به کنش

سیواری   ییادگرفتن دوچرخیه  »اش را با حسن بیه   هرچند تمام کودکی ،نظر امیر شود. از می

، Hosseini ،0229)« بازی در کل زمستان های خانگی، بادبادک بدون دست، ساختن دوربین

زیرا نتوانست بیین او و حسین دوسیتی ای یاد      ؛اهمیتی ندارد کی چیاما ه ،گذشت (06ص. 

گرایانه بیه تیاریخ و    که نگاهی تقلیل زمانی ها باشد و تا که تمرک  روی آسیگ زمانی  تا .کند

. )همان(«استسخت  ،غلبه بر تاریخ»زیرا  ؛شود صلح ممکن نمی ،مذهگ وجود داشته باشد

هویت  هایی را برای برساختِ توان زمینه می ،اما زمانی که کودکی فارغ از بازی قدرت باشد

رفتن را یاد گرفتی  و تیاریخ،   یخ نهیه  س ما کودکانی بودی  که با»و صلح به وجود آورد. 

 .(همان)« قدرت این را ندارد که آن را تغییر دهد ،قومیت، جامعه، دین و مذهگ

یابد. اگر تنها  شود و به افراد دیگر تسری می در درون فرد شروع می ،فرایند ای اد صلح

؛ زیرا رود وجودآمده از بین می پاید که صلح به دیری نمی ،فرد برای رفاه خودش تالش کند

ییک امیر     مثابیه  سازی بیه  تواند در فرایند صلح نمی  هینت در چرخه قرار نگرفته است و در

 خالد حسینیتوان گ ت صلحی که مد نظر  مشارکت داشته باشد. از این منظر می ،نوظهور

بلکه صلحی اسیت کیه فراتیر از     ؛فرهنگی نیست قومیتی و درون گذرا، فردی، درون ،است

هیا پیونید    وتحلییل آن  کند و او را با عوامیل متعیدد و ت  ییه    مل میمناف  شخصی فرد ع

ها و بافتی که امییر در تعامیل بیا آن     ها، گ تمان دلیل کودکی امیر، چالش همین دهد. به می

و تغیییر بافیت و گ تمیان موجیود      اش یسیال  ی ب رگ ی دوره اندازه درست به ،برد سر می به

چه در کودکی  ،موازات ه  شدن امیر و آصف به تصویرکشیده به گرید عبارت اهمیت دارد. به

ها را در فرایند ای اد صلح یا پاییداری   سیر تعامل افراد و مشارکت آن ی،سال و چه در ب رگ

ای و احساسی در  نیست که با یک تصمی  لحظه یا گونه دهد. این تغییر به آن را نشان می

او را به این  ،ی تعامل مت اوتش با شرایط و نحوهی او  ی زیسته بلکه ت ربه ،امیر ای اد شود

هیای مختلیف زمیانی و مکیانی از سیر       هایی که امیر در برهیه  مرحله رسانده است. ت ربه
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ی تغیییر و رشید    دهنده تا حدودی بازتاب ،کند ها را برای خواننده روایت می گذراند و آن می

 هویت اوست.

کیه   اما زمانی ،کند یار من عل عمل میهای جدی بس ی رقابت امیر در کودکی در عرصه

هرچند همانند  ؛خواهد برتری خود را بر او ثابت کند به برق مختلف می ،رسد به حسن می

امیا در آمیوزش خوانیدن و     ،کند آصف از ت اوز جنسی برای اثبات قدرت خود است اده نمی

بخیش  »گیذارد.   این بازی قدرت را به نمایش می ،ن ره های دو نوشتن به حسن و در بازی

ی سیختی   ی خواندن کتاب توسط من برای حسن زمیانی بیود کیه بیه کلمیه      مورد عالقه

اش را بیه بیازی     کردم و نادانی دانست. من او را اذیت می رسیدی  که او معنایش را نمی می

در مدرسه ما همه معنیایش را   ؛گ ت  این کلمه خیلی مرسوم است گرفت . با پوزخند می می

او دیگر امییر من علیی نیسیت کیه      ،در انتهای روایت. (01، ص. Hosseini ،0229)« دانند می

ی دید  ی آن را از زاویه ای فقط نظاره کند و من عالنه ت اوز به حسن و امثال او را از گوشه

دهید تیا او را از چنیگ     بلکه برای ن ات جان سهراب کنش نشان می ،خودش روایت کند

سهراب را با خیود بیه    ،خورد. امیر بازی گره می به بادبادکآصف رها سازد. آخر داستان نی  

از آمریکیا بیرای او    ،آمریکا برده تا او را از ظل  آصف ن ات دهد. در بول میدت آشینایی  

وقتی امیر موفق  یباز دهد. در بادبادک اما سهراب هیچ واکنشی نشان نمی ؛کند صحبت می

آسمان به پیرواز  در گرفته بود بادبادک را هایی که در کودکی از حسن یاد  شود با ترفند می

کیه در کیودکی باعیث ای یاد      یبیاز  زند. بادبادک بار سهراب لبخند می برای اولین ،درآورد

 گرایی و ای اد امید و آرامش منتهی شده است. االن به ه  ،شکاف و تنش شده بود

 و ت، قومیتهای متعددی نظیر جنسی نی  کودکان از منظر ه ار خورشید تاباندر رمان 

د کیه  نی و هی  نشیان ده  ترسی  کنند شوند تا ه  تل ات جنگ را  تصویر کشیده می سن به

نشیان   یخوب جایگاه کودک در جامعه توجه شود. این رمان بهبه برای رسیدن به صلح باید 

از هر قوم و نیژادی کیه    ،های افرابی ب رگ شوند دوراز تعصگ دهد که اگر کودکان به می

از پشیتون   کهنیباا ،ی بارق توانند برای رسیدن به صلح تالش کنند. در خانواده می ،باشند

شود که بارق همواره از دیگران حمایت کند.  های دیگر باعث می احترام به اقلیت ،هستند

امیا همیواره در    ،اند پایش را از او گرفتهو  گان استبیگان های خودش قربانی مین کهنیباا

ی  با حضورش در خانیه »اما  ،ها بود از اقلیت کهنین است. لیال بااآرامش و کمک به دیگرا

هیای شخصیی را حیس     هیا و انتقیام   ای یا زبیانی و ن یرت   های قومی و قبیله بارق ت اوت

نیی  او را بیه    یسیال  این نوع تربیت بارق در بی رگ  .(695، ص. Hosseini ،0221)« کرد نمی
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در ساخت مدرسیه   ،در کمک به لیال و زمان تشانیحمایت از کودکان ورای جنسیت و قوم

 کشانده است.

شود که کودکیان درگییر ایین     دهد که منازعه از جایی شروع می پدر لیال به او یاد می

که من تاجیک هست ، تیو پشیتون، او هی اره و     صحبت از این» .آمی  شوند های ت رقه نگاه

این چی ی است که اهمیت  ی ما افغان هستی  و بسیار خطرناک است. همه ؛دیگری ازبک

ی داخلیی و   چه در عرصیه  ،ها های خطرناک این ت رقه یکی از برایند .(695)همان، ص.  دارد

شناسید. بیا    سیال نمیی   جنگی که کودک و بی رگ  ؛جنگ است ی،الملل نیی ب چه در عرصه

پای بارق و جان کودکان و نوجوانان زیادی مثل  ،های داخل زمین شوروی و مین ی حمله

ی  هیای دیگیر خیانواده    هیا و درگییری   گیرد و جنگ هایش را می کالسی دران لیال و ه برا

 .ستاند می ها را هرکدام از آن

 زن و صلح. 3.3

تصویر  نوع روایتی که از زن و جایگاه او در جهان اسالم به ،زای غربی های تنش در رویکرد

است. نوع خوانش از و عیت آمی   گرایانه و تبعی  شود نی  همان رویکرد تقلیل کشیده می

قربیانی محیدود     مثابیه  ای از زن به ی تصویر کلیشه تنها به ارائه ،ی اسالمی زنان در جامعه

هیا غاییگ    ند که نشان دهنید زن رها بر این تاکید دا تر نقد بیش باز بادبادکشود. در اثر  می

ای متعددی از ه نسلخالد حسینی هستند و حضور حداقلی دارند. در همین حضور حداقلی، 

ای که از زنان شرقی  های کلیشه دهد تا تصویر موازات ه  درگذر تاریخ نشان می زنان را به

 چالش بکشد. را بهاست شده  ارائه

داند که  دهد و می زمان ابعاد گوناگون فرهنگ را همانند پازل کنار ه  قرار می امیر ه 

شکل نخواهد گرفیت. هیویتی کیه     یهویت درست ،شده گ  های بدون هر یک از این قطعه

تیر از میردان حا یر در     داند و از زنان غایگ در داستان بیش عدم حضور زنان را مساله می

ی شوروی، قبل از حضور بالبیان و قبیل از    پذیرد. مادر امیر قبل از حمله داستان تاثیر می

تیر از   بیش ،شتهها و شعرهایی که او گذا کرد. کتاب ی آمریکا معل  بوده و تدریس می حمله

که امیر از  ای گونه به ؛ی بابا بر امیر تاثیر گذاشته است ایدئولوژی خودمحورانه و پدرساالرانه

هییای  فیییهییای دیگییر، از پدرسییاالری و از تعر اش را از پسییر همییان ابتییدا مسیییر آینییده

و هیای مردانیه و پسیرانه     مهارت یادگرفتن هنر یجا کند. به ی مردانه جدا می خودمحورانه

شیمار   نوعی هن ارشکنی بیه  ،آورد. نوشتن امیر به نوشتن رو می ،زدن کردن و کتک قلدری

ی بابیا،   های نیژادی خودمحورانیه   هن اری که با ایدئولوژی مردساالرانه و تبعی  ؛رود می
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که حضور ثرییا بایید در    ابدی یها امیر درم آید. در اثر این تعامل آصف و بالبان جور در نمی

دارنشیدنش. حضیور ثرییا نیی       نه در سلطه. حتی بیاوجود بچیه   ،نه در حاشیه ،کنارش باشد

تصیویر   های دیگری از تقابل سنت و مدرنیته و جایگیاه زن در ایین روییارویی را بیه     رویه

ی سیکوالر و میدرن    پازدن به باورهای فرهنگی، سنتی و مذهبی در جامعه کشد. پشت می

 تواند او را به خوشبختی برساند. نمی

ی تعامیل   دهد که نحوه ی فرایند فرهنگی نشان می در چرخه ه ار خورشید تابانرمان 

زنیدگی   ،در فرایند صلح اثرگذار است. در این رمان ،ها واکنش آن و ها با شرایط بیرونی زن

شیود.   تصویر کشیده می به ،ها به زندگی های مختلف و نوع باور آن ها در سنین و نقش زن

دیدی بسیار من ی نسبت به زندگی دارد و این نوع نگاه او در برخورد او  -مادر مری   - ننه

 .داد وال بیه اسی  حرامیی خطیاب قیرار میی      می مری  را مع ،با مری  کامال مشهود است. ننه

بیودن بسییار    زد کیه حرامیی   مری  حدس می ،گ ت ی حرامی را می که ننه کلمه یبور آن»

کشیتن و   کیه ننیه همیواره درحیال     یدار های شیاخ  مثل سوسک ؛انگی  است زشت و ن رت

مادر لیال ه  بعد از رفتن برادرانش به . (1، ص. Hosseini ،0221)« انداختن از کلبه بود بیرون

ای  شان تقریبا همین برخورد را با لیال دارد و به او هیچ توجه و عاب یه  شدن جنگ و کشته

امید به زندگی خودش و بقیه معنا کند تا با تالش و  دهد؛ اما لیال مدام تالش می نشان نمی

ان عال و فیرورفتن   یجا کند تا به تالش می ،گیرد ببخشد. مری  نی  وقتی کنار لیال قرار می

هیای   زنیان را در نقیش   خالد حسینیهای خودش است اده کند.  از توانایی ،در نقش قربانی

هیایی   فعالییت ی جامعیه نیی     ها در عرصیه  کشد تا نشان دهد که زن تصویر می مختلف به

 .داشتند

 جهینت

آشیوب   کیی تژئوپلآفرین در  چون یک ملودی امیدبخش و آرامش تواند ه  ادبیات صلح می

سازی، رسیدن به سازوکارهای جدید  آفرینی ادبیات در صلح فرایند نقش کشف عمل نماید.

 چیون:  آورد. در این فرایند، نقش هر یک از عوامل ه  زدگی را فراه  می در کاهش آشوب

هراسی( بسییار   زا )اسالم زن، کودک، آموزش، مذهگ و ... در عبور از گ تمان مسلط آشوب

ها  تضاد ،های خود ها با برساخت روایت مانده زنان، کودکان، مذهگ و درحاشیهاهمیت دارد. 

. ادبیات صلح از کشند چالش می به وجود دارد، هراسی هایی را که در گ تمان اسالم و شکاف

بلبیی،   بلبیی، جنیگ   هیای خشیونت   کلیشهحقیقی موجود در جهان اسالم،  بریق م اهی 
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تغیییر   ،شود که ذاتی اسالم بازتاب داده می را، تروریس  اسالمی و ظل  به زنان و کودکان

شیمار   تمرک  بر یاس و ناامیدی که از گناهان کبیره در اسالم به یجا به  هینت دردهد؛  می

هیا و معضیالت و    آورد. بیدبختی  وجیود میی   نسیانیت بیه  ای برای شکوفایی ا روزنه ،رود می

خلیق   یجیا  بیه  حیال  نیشود و درعی  تصویر کشیده می مشکالت افراد از زوایای مختلف به

در  گذارد. نمایش می ، ملودی همدلی، تصمی  برای ساختن زندگی را به«سم ونی مردگان»

و  بیاز  بادبادک)خالد حسینی پژوهش حا ر تالش شد تا نشان دهی  که با بازخوانی دو اثر 
های ادبیات صلح را از این دو اثر استخراج کرد و  توان مول ه ( چگونه میه ار خورشید تابان

کند تصویری مت اوت از افغانستان نشان دهد. جهان اسالم  تالش می خالد حسینیچگونه 

اسیت.  هیای موجیود    نمیایی  نیازمند، بازخوانی م دد میراث خود بیرای شکسیتن غیرواقی    

که مخابگ بسیار گسترده و ماندگاری عمییق   جهت نیازاتصویرسازی موجود در آثار ادبی 

 زا را خواهند یافت. های آشوب دارند، امکان تقابل با مول ه
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