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 کورته  چكيده

ی فرهنگ و ساختار دهندهترین عامل شکلجامعه به عنوان بنیادی

اجتامعی، حامل متامی ابعاد فرهنگ، سیاست، هرن و ادبیات است. 

جانبه در حال تولید و های برشی در تقابلی همهجامعه و فراورده

بازتولید هستند؛ بنابراین اجتامع، آن چهارچوب بنیادینی است که 

بخشد. هرن، به ویژه ادبیات، های برشی را جهت میها و کنشفعالیت

ی یکی از تولیدات برشی، برخالف تصور پیشین که آن را تنها به مثابه

قی ت و دارای جنبهمحصول ذوق  پنداشتند، تخی لی رصف میی و خال 

ی امر اجتامعی قرار دارد؛ برای تحلیل ادبیات باید کامال  در احاطه

های اجتامعی شویم و ادبیات را در داخل دست به دامن نظریه

دار این موضوع است، چهارچوب اجتامع بررسی کنیم. آنچه که داعیه

 یشود. پژوهشگران معتقدند عرصهشناسی ادبیات تلقی میجامعه

ا ی خود ر شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانهجامعه

کند. هدف این مقاله بررسی ساختارهای ذهنی و بازگو می

آخرین انار ی آگاهی جمعی موجود در رمان شناختی سازندهزیبایی

ست. در این ا گرایی تکوینی لوسین گلدمن بودهبا مترکز بر ساخت دنیا

ه کند کای بررسی میی آن را با جامعهشیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه

اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی به بررسی 

پردازد. نتایج نگری در یک دوران خاص میی آن با جهانمحتوا و رابطه

-یخ سیاسیدهد که در این رمان با سه دوره از تارپژوهش نشان می

رو هستیم. ادبیات خلق شده از نظر جان و اجتامعی کردستان روبه

ای ی دورههایی که هر کدام منایندهصورت توأمان شده با شخصیت

اجتامعی کردستان هستند. کردستان قبل از -خاص از تاریخ سیاسی

دهد و انتفاضه و بعد از انتفاضه که در آن جنگ داخلی روی می

 هایگیری ایدهدهای سیاسی و اجتامعی بعد از شکلها و پیامعارضه

 سیاسی کردها.

 

 کانی پێکهێنەریترین هۆکارهو یەکێک لە سەرەکیو کۆمەڵگا وەک 

کۆمەاڵیەتی، هەڵگری تەواوی شێوەکانی ی نگ و پێکهاتهرههفه

. کۆمەڵگا و دەستکردەکانی مرۆڤ وێژەیەهونەر و  ،میاریڕا، نگرههفه

کۆمەڵگا ئەو چوارچێوە . هێناننپێکەوە خەریکی بەرهەمشان بەشان

ێت. ەهێندوکەوت و کارەکانی مرۆڤ پێکهەڵس وەیە کە هەمو یبنەرەتی

و یەکێک لە بەرهەمەکانی مرۆڤە کە بە و هونەر و بەتایبەت وێژە، وەک

پێچەوانەی ئەوەی کە بەرهەمی زەوق و داهێنانی مێشکی بەشەر و تا 

 کێفی ئەمریڕ ەژمار، بە تەواوی لە ژێر ئادەیێکیش خەیاڵی دێتە ڕ 

 یئەوەی کە ئااڵهەڵگری ئەم بابەتەیە، کۆمەڵناسی کۆمەڵگایە.

ی یئەدەبیاتە. توێژەران لە سەر ئەو بڕوایەن کە بواری کۆمەڵناس

ی ووداوگەلڕ ئەدەبیات یان هەر چیرۆک و بەرهەمێکی دیکەی ئەدەبی، 

ر لە سە کەیهۆڤهسەردەمی خۆیان دەگێڕنەوە. ئامانجی ئەم وتارە ش 

بە پێی بیرۆکەی لوسیەن گۆڵدمەن.  دواهەمین هەناری دونیاۆمانی ڕ 

ڵ یانەی لەگەیوەڕۆکی بەرهەمی ئەدەبی، ئەو پێوەندادا نلەم شێوازە

دەکاتەوە کە بەرهەم لەوێدا لە دایک بووە و بە جێگەی کۆمەڵگادا شی

وەڕۆک و اوەڕۆکی بەرهەمی ئەدەبی بە لێکدانەوەی ناگێڕانەوەی ن

کراودا، سەرقاڵ پەیوەندی لەگەڵ جیهان لە سەردەمێکی دیاری

مانەدا ۆ ڕ یشان دەدات کە لەم پیەکان ئەوەمان یوردەکارئاکامی دەبێت. 

ووبەڕوو ڕ امیاری کۆمەاڵیەتی کوردستاندا ڕ لەگەڵ سێ قۆناغ لە مێژووی 

دەبینەوە کە هەرکامیان نوێنەری سەردەمێکی تایبەتی لە مێژووی 

ەڕین و اپڕ کۆمەاڵیەتی کوردستانن باس لە کوردستانی پێش  امیاریڕ 

اپەڕین کە شەڕی براکوژی پێش دێت و ئەو کارەسات و گیر و ڕ دوای 

یانە لە یامیارڕ انەی کە دوای ئەو بیرۆکە یگرفتە سیاسی و کۆمەاڵیەتی

 کوردستان ساز دەبێت، دەکات.

 

 ؛گرایی تکوینیساخت ؛شناسی ادبیاتجامعه واژگان کلیدی:

 بختیار علی. ؛آخرین انار دنیا ؛لوسین گلدمن

 وازییخپێکهاتهی ئەدەبیات، یکۆمەڵناس :وشەگەلی سەرەکی 

 .لی، بەختیار عەدواهەمین هەناری دونیا، لوسیەن گۆڵدمەن، پێکهاتنی
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 مقدمهـ 1

ثر أ گفت که ادبیات هم متثیر محیط اجتامعی مربا مباند. در واقع باید أ تواند از تمیدان ادبی منی

، ی اصلی آن یعنی زبانادبیات را به اعتبار ماده»گذارد. از محیط اجتامع است و هم بر آن تاثیر می

دیگر ساخته شده و سپس ها با همدانند که در ارتباط اجتامعی بین انسانای اجتامعی میپدیده

بیان مفاهیم عینی و ذهنی مورد  ای براییابد و آنگاه که توسط شاعر یا نویسندهتکامل می

ی قرار میاستفاده ی اجتامع است و به عنوان گیرد که آیینهگیرد، ادبیاتی شکل میی خاص 

سنلو، ح)عسگری« آیدای است که اثر در آن به وجود میی تصویری راستین از جامعهمنعکس کننده

باشند عی و فرهنگی جامعه میآثار ادبی همواره محصول شایط اقتصادی و اجتام(. »44: 1931

(. بنابراین مکاتب 11: 1933)ستوده، « کندای خاص آن را متاثر میو در هر دوره فلسفه و شیوه

زندگی  های عینیداللتاجتامعی -تاریخیاند تا در این راستا به بررسی منش بسیاری به وجود آمده

 عاطفی و عقالنی فرد بپردازند. 

شناسی ادبیات است که اثر در آن به باره به مطالعه پرداخته، جامعهیکی از علومی که در این 

 ی آن به مناسبات و پیوندهای اینگیرد تا بواسطهی یک شیء اجتامعی مورد مطالعه قرار میمثابه

ای از شناسی ادبیات گونهجامعه»های اجتامعی دست یابند. شیء اجتامعی با دیگر پدیده

ی بین آثار ادبی و اوضاع و احوال اجتامعی را مورد ارزیابی و سپس همطالعات ادبی است که رابط

های منایشی و همچنین های نرش و عرضهچگونگی سطح آگاهی در جامعه و انواع مخاطب، روش

 «دهدوضعیت طبقاتی و موقعیت اجتامعی نویسندگان و خوانندگان را مورد کنکاش قرار می

 (.37ـ  31: 1933)میرصادقی و میرصادقی، 

اثر بختیار علی از منظر رویکرد ساختارگرایی  آخرین انار دنیای حارض به بررسی رمان مقاله

دهد. وی یکی از تکوینی لوسین گلدمن پرداخته و آن را مورد تامل و نقد اجتامعی قرار می

 وهای معارص کرد است که از طریق آثار خود به بیان درد و رنج ملت کرد نویسمشهورترین رمان

ی سنتی کردی با آن مواجه ها و معضالت و مشکالتی که جامعهی آنجستجوی هویت گمشده

ای از تاریخ سیاسی و اجتامعی ( و آثار او چکیده2: 1917است، پرداخته است )رسباز و محمدی، 

هاست. بختیار علی در این رمان مسائل ها و شکستکردستان است، تاریخی که رسشار از درگیری

ی کردستان عراق را منعکس کرده است و در جهت ایجاد بالندگی در و اجتامعی جامعهسیاسی 

میان طبقات مختلف جامعه و نیز برای بسط و تعمیق تفکر استقالل از حکومت بعث، برابری و 

طلبی جامعه کوشیده است؛ بنابراین باید گفت که بختیار علی از طریق آثار خود در عدالت

اتی در میان اعضای طبقات پایین جامعه نقش ایفا کرده است. )گلدمن، گیری آگاهی طبقشکل

1933 :11 .) 

نش ی کی دیالکتیکی میان متون به مثابهشود رابطهآنچه که موجب اهمیت این پژوهش می

ق نویسنده در بیان جهان نگری و آگاهی جمعی مل تی است که نویسنده به عنوان فعال ذهن خال 

رود و نیز شایط مادی حیات اجتامعی و مناسبات میان طبقات آن به شامر میی منتسب و مناینده

در کل جامعه از سوی دیگر روشن شود تا با کشف این رابطه قادر باشیم مقطعی از تاریخ حیات 

اندرکار تغییر اجتامعی و تحول در جمعی یک ملت و مناسبات طبقات و نیروهای اجتامعی دست
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های طبقاتی و گروهی و نیز هویت تاریخی مردم گسرتش ر شده و آگاهیی مورد نظر آشکاجامعه

 و تعمیق بخشیده شود.

 ی پژوهشپیشینه ـ 2

شناسی تحقیقات متنوعی انجام شده و منابع فراوانی در دسرتس است، اما ی نقد جامعهدر زمینه

ود شر معدودی یافت میای نوپاست، موارد بسیارشتهشناسی ادبیات از علوم میاناز آنجا که جامعه

وان تها میی آنشناختی پرداخته باشند که از جملهها از منظر نقد جامعهکه در آن به برسی رمان

لو، سنح با تأکید بر ده رمان برگزیده اثر عسگر عسگری نقد اجتامعی رمان معارص فارسیکتاب به 

تکوینی رمان گرایینقد ساخت»آبادی، اثر محمود دولت شناسی رمان جای خالی سلوچجامعه

نجیب شناختی الشحاذ  نقد جامعه»توسط آرزو شهبازی و همکاران، « های  احمد محمودهمسایه

ابلیس »، توسط پیامن صالحی و پروین خلیلی، داستان «ابراهیم دارابی اشک و سبالنمحفوظ و 

بررسی . »ه گلیاثر منصوره زرکوب و فاطم «ی بارتاز منظر نقد ساختارگرایانه ینترص

تکوینی لوسین گلدمن اثر محمود گراییبر اساس دیدگاه ساخت مارمهرهشناختی رمان جامعه

 هاییابی داستانبندی و ریشهطبقه»توسط حمیدرضا فرضی و پریسا قبادی و « اعتامدزاده

ان اثر کامر  «با رویکرد نقد ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن هزار و یک شبی عاشقانه

امعی اجت-آثاری که مستقیم به تحلیل سیاسی شاهمرادیان و شایسته ابراهیمی اشاره کرد. از

ی هابررسی مول فه»های هایی با عنوانتوان به مقالههای بختیار علی پرداخته باشند، میرمان

های ل فهؤ نقد م»اثر حسن رسباز و چنور محمدی، « ئێوارەی پەروانەرئالیسم جادویی در رمان 

اثر شیرزاد طایفی و محسن رحیمی و دیگر مقاالت « آخرین انار دنیارئالیسم جادویی در رمان 

 هامیشی اشاره منود.

 شناختی در ادبیاترویکردهای جامعه ـ9

شناختی ادبیات در جهان با نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودور آدورنو و جامعه

خورده است. از آنجا که لوسین گلدمن در بیان آراء و نظریاتش به شد ت از میخاییل باختین گره 

 شود.های لوکاچ و گلدمن پرداخته میلوکاچ متأثر است، لذا در اینجا به دیدگاه

 جورج لوکاچ ـ1ـ  9

پردازان قرن بیستم ترین نظریه( از بزرگ5795-5881جورج لوکاچ، فیلسوف و منتقد مجارستانی )

یسم ی مارکسشناختی رمان است؛ یعنی لوکاچ را نخستین منتقد برجستهنقد جامعهی در عرصه

گرایی گره خورده است، در واقع (. آراء لوکاچ با واقع505: 5799اند )سلدن و ویدوسون، دانسته

ادبی  یی مارکسیستی معتقد به این بود که میان واقعیت اجتامعی و پدیدهاو با تأثیر از اندیشه

وار وجود دارد. لوکاچ  با کتاب معروف خود به ی مستقیم و آینهپردازد، رابطهوصیف آن میکه به ت

نوشته شد، معروف گشت. این کتاب به شدت متاثر  5751-5751که در سال  ی رماننظریهنام 

 دانست و هر ساختاراز آراء هگل و ماکس وبر بود. او تحوالت ادبی را با تحوالت اجتامعی مربوط می

ا کرد. در واقع او به پیوند رمان بی تاریخی فلسفی مرتبط میادبی را به یک زمان مشخ صی از دوره
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داند و در پی ( می81: 5780)لوکاچ، « خدای جهان بیحامسه»کند و رمان را تاریخ اشاره می

ایط ها را با توجه به ش آید. لوکاچ در بررسی رمان، آنهمین نظریات رمان تاریخی پدید می

دهد، چون از دید او رمان و تاریخ پیوندی مستقیم با هم دارند و شان مورد بررسی قرار میتاریخی

ی ایهگیرد و بر پشناختی را از هگل وام میهای زیباییسازی  مقولهمفهوم تاریخی»بدین ترتیب او 

ی ریهرسد؛ زیرا در نظکند. این دیالکتیک به جامعه میآن، دیالکتیکی از انواع ادبی را تدوین می

(. 77: 5799)ایوتادیه، « رمان تأکید شده است که فرم رمان، بازتاب یک دنیای متالشی شده است

ی رمان لوکاچ و بیرون کشیدن معنایی از آن، باید آن را در وابستگی با بنابراین برای درک نظریه

 .(59: 5718ی کرد )ایرانیان، ی تاریخی و شایط مادی و ایدئولوژیکی زمان نگارش ارزیابزمینه

ی لوکاچ پیش از دوران فئودالی و در دوران فئودالی و پیش از آنکه جهان رمان خلق به عقیده

رو بودیم که در آن جان و جهان متحد و یکدست هستند و در شود، ما با ژانری مانند حامسه روبه

ا رمان مبتنی بر ی این اتحاد ما در بین جان و جهان با هیچ گسستی روبهنتیجه رو نیستیم، ام 

های اصیلی ی جهان قهرمان و جهان واقعیت است و قهرمان رمان به دنبال ارزشجدایی جاودانه

ها نیست. او رمان و تاریخ پیدایش آن را به دورانی است که در زندگی واقعی جایی برای این ارزش

ی حامسه است او شکل دگرگون یافته ها در حال نابودی بودند. رمان از نظردانست که ارزشمی

ی اختالف بورژوایی بر ضد فئودالیستی است که اختالفات طبقاتی در آن به خوبی که نشان دهنده

 ی رمان، اینی اساسی نظریهطور که زیام پیر خاطر نشان کرده است: اندیشهروشن است. هامن

میان آگاهی و جهان، میان ذهن ی مدرن بورژوایی، وحدت قدیمی فرض هگلی است که در جامعه

ی دوران معارص است که (. از نظر لوکاچ رمان حامسه114: 1933و عین محو شده است )پیر،

 یی ادبی برای بیان توصیف جامعهگوید و رمان گونهی بورژوازی میسخن از تناقضات جامعه

د پرتو برقراری این پیون ی انسان نخواهد بود مگر دربورژوایی است. ادبیات قادر به منایش زنده

 (.41: 1937ناگسستنی میان انسان خصوصی و انسان زندگی عمومی جامعه )لوکاچ، 

 لوسین گلدمن ـ 2ـ9

شناسی ادبیات و به ویژه ی جامعهترین فیلسوف و منتقد عرصهشدهترین و شناختهبزرگ

طور که است. هامن (1131ـ1119شناسی رمان، پس از لوکاچ، لوسین گلدمن رومانیایی )جامعه

اشاره شد گلدمن در آراء و نظریات خود بسیار متأثر از لوکاچ است. در واقع لوکاچ با نوشنت 

بیشرتین تأثیر را بر گلدمن گذاشت. گلدمن  هاها و صورتجانو  تاریخ و آگاهی طبقاتیهای کتاب

 حلیلی رمان، تبیینترین عنارص تمعتقد است که رمان، انعکاسی از جامعه است و یکی از مهم

شناختی آن است. او معتقد است که از آنجا که رمان در اصل، در رستارس نخستین تاریخ جامعه

نشان  اندشناسان ادبیات توانستهی اجتامعی بوده است؛ جامعهنامهنامه و وقایعخود نوعی زندگی

س کرده است )گلدمن، ی عرص خود را منعکی اجتامعی، کامبیش جامعهنامهدهند که این وقایع

 د بود خلققمعت خدای پنهان(. در آثاری که گلدمن از خود به یادگار گذاشته از جمله 23: 1931

یک اثر ادبی و ساختار یک اثر شبیه دنیای واقعی است و معتقد به این مسأله بود که تشابه یک 

بیه یک جامعه است و ش ای متفاوت به دلیل شبیه بودن ساختارهایاثر به اثری دیگر از نویسنده
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ود شبودن ساختار فکری یک گروه نسبت به گروهی دیگر موجب پدید آمدن چنین آثار مشابهی می

 (.11ـ1: 1932)گلدمن، 

 ی دیالکتیکی را در متامکننده اشاره کرده و جنبهی خواننده و دریافتگلدمن به نقش ویژه

ای که ظر گلدمن نخستین مسألهگیرد. از نهای پژوهش خود به کار میعنارص و جنبه

ی ای میان فرم رمان و ساختار اجتامعیبایست بدان بپردازد، موضوع رابطهشناسی رمان میجامعه

ی عهی نوع ادبی و جامی رمان به مثابهاست که این فرم در درون آن تکامل یافته است، یعنی رابطه

 ایای تباه در جامعهراستین به شیوه هایوجوی ارزشفردگرای مدرن. او رمان را رسگذشت جست

ای ذهنی است که (. گلدمن بر این باور است که رمان حامسه23: 1931داند )گلدمن، تباه می

ی خاص خود است. حامسه در واقع بر آن است که در آن نویسنده خواستار ترسیم جهان به شیوه

ها، حتی پیش ی پاسخکه در آن همهدارد هامهنگی تام جهان را بیان کند و دنیایی را عرضه می

های زندگی نهفته است ی جلوهاند. جهانی که در آن معنا، در دل همهها، داده شدهاز طرح پرسش

شود و این و فقط باید آشکارا بیان شود. جهان حامسه با وحدت قهرمان و واقعیت مشخص می

ای ذهنی که بر خالف حامسه و ی رمان قرار دارد؛ حامسهدقیقا  در مقابل جهان ارزش باخته

شود. جهانی که در واقعیت امر، افسانه، با گسست رفع نشدنی میان قهرمان و جهان مشخص می

ی فردگرا، پس از عزیمت خدایان و پس از محو اجتامع باستانی و فئودالی، معنای خود در جامعه

ان در رمان سخن به میان را از دست داده است. گلدمن از گسست رفع نشدنی میان قهرمان و جه

آورد و معتقد است که رمان چایی در میان تراژدی و حامسه واقع شده است و دارای ماهیتی می

 هایی صورتی همهسو اتحاد بنیادین قهرمان و جهان را که الزمهدیالکتیکی است؛ زیرا از یک

 (.22ـ29: 1931دمن، ها را در بر دارد )گلحامسی است و از سوی دیگر، گسست رفع نشدنی آن

خوانی گرایی تکوینی )روش لوسین گلدمن برای درک تاریخ جهت ارزیابی همبنابراین ساخت

بین ساختار آگاهی گروه اجتامعی و ساختار جهان اثر( رهیافتی است که محل مترکزش بررسی 

ت که جوان اسشایط و فرایندهای اجتامعی وابسته به خلق ادبیات مارکسیستی و ملهم از لوکاچ 

رود و به طور خالصه، شناختی به کار میی ابزاری برای بررسی جامعهطی آن منت ادبی به منزله

های عینی زندگی عاطفی و عقالنی فرد آفریننده است داللتاجتامعی -تاریخیبررسی منش 

ساسی ی ای مورد نظر نویسنده و اثر او، مسأله(. حال برای شناخت جامعه211: 1933)گلدمن، 

یار علی بخت آخرین انار دنیاشناختی رمان ی حارض این خواهد بود که آیا میان ساختار زیباییمقاله

ی اجتامعی که او بدان منتسب ی آگاهی جمعی گروه یا طبقهسو و ساختار ذهنی سازندهاز یک

توان ر آیا میی متقابل یا همخوانی ساختاری وجود دارد؟ به عبارتی دیگاست؛ از سوی دیگر، رابطه

ی تاریخی در نظر گرفت که های ادبی گروه یا طبقهگونه آفرینشرا جزو آن آخرین انار دنیا

ها با طبیعت را دنبال کرده و با تشکیل جهانی بسیار آفرینی کلی ت روابط میان انسانساخت

ار لی به آثی تخی  های فلسفی و در عرصهی مفهومی به ایجاد نظامپارچه، در عرصهمنسجم و یک

 رسند؟بزرگ هرنی می
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 آخرین انار دنیای رمان خالصه ـ4

منترش شد. نویسنده در  2112، نام سومین رمان بختیار علی است که در سال آخرین انار دنیا 

 هایهای شکست خورده، قربانی و نقد احزاب و حکومتاین رمان به ترشیح ادبیات جنگ، عشق

خلق یک اثر تاریخی و کردی دارد. فضای جغرافیایی وقوع حوادث پردازد و سعی در سیاسی می

 هایی رسزمینی است که سالدر رمان بختیار علی، کردستان عراق است که بازآفرینی شده

که متامدی درگیر جنگ و نربدهای داخلی بوده است. به هرحال آنچه که حائز اهمی ت است این

ردستان و فضای فکری حاکم بر آن است و محصول برشی ی کشدهبختیار علی پرورش یافته و بزرگ

های سیاسی و اجتامعی رسزمینی است که از آن بسیار متأثر از تحوالت مارکسیستی و دگرگونی

ی او را بر محصوالت شده است و متقابال  تأثیرات شگرف شایط اجتامعی و سیاسی جامعه

خوانی و تأثیر و تأثرات ش این هماش شاهد هستیم. موضوع پژوهش حارض کشف و نگار فکری

 است.

ترین کار بختیار علی در این داستان وارد کردن وقایع مهم تاریخی و اجتامعی رسزمینش مهم

در خالل بیان زندگی قهرمانان داستانش است. او ضمن بیان احوال مظفر صبحدم که زندگی خود 

ش؛ یعقوب صنوبر، تن به اسارت داده است های خود فدا کرده و در مقابل آزادی رهرب را بر رس آرمان

آیند. ی او به شامر میجزوی از هویت جامعه هاپردازد که هر کدام از آنبه شح زندگی افرادی می

شناختی که نویسنده نسبت به آداب، سنن و جغرافیای وقوع داستان دارد، به فضاسازی و 

 ترتر و واقعیث داستان او را ملموسها، اصالت بخشیده است و حوادها و حتی دیالوگتوصیف

کی یابد: یافتد، در دو بعد گسرتدگی میمنایاند. ماجراها و حوادثی که در این رمان اتفاق میمی

 ی رمان سعی بر آن داردهای اجتامعی. نویسندهبعد حوادث تاریخی و دیگری بعد عینی و واقعیت

تصویری از شایط اجتامعی حاکم و سیر تحوالت ی روایت زندگی قهرمانان داستانش، که به بهانه

سیاسی آن روزگار کردستان را روایت کند. بختیار علی، از زبان مظفر صبحدم داستان را بازگو 

جویی است که در راستای اهداف ملی و باورهای خود و البته برای نجات جان کند. او جنگمی

ای هاش را وسط شندر اسارت بوده و زندگیها در زندانی میان دشت و صحرا یعقوب صنوبر، سال

آلود آن سپری کرده است و بعد از آزادی از اسارت بیست و یک ساله )به بیابان و سکوت مرگ

ن، ای رسگردای زمان حکومت صدام حسین(، از همه چیز آگاه گشته و اکنون سوار بر کشتیاندازه

فرم روایت در ابتدای قصه تا »کند. روایت می به سان ناخدای این رمان، جزء به جزء آن را برای ما

های فرد روایت حال ای که فصلفصل ده، یک در میان، در گذشته و حال در نوسان است؛ به گونه

ای با خوردگی محمد دل شیشههای زوج، شح گرهاستمراری مظفر صبحگاهی است و فصل

ان در هم استحاله شده و اهرم ی دوم رمان، زمخواهران سپید و رسیاس است، ام ا در نیمه

 (.31: 1911زاده، )قاسم« افتدی رمان به بازوی خود خواننده میبرندهپیش

ان گردهای اسارت مظفر صبحدم صحنهیعقوب صنوبر رهرب انقالب و شورش که در متام سال

و  تاصلی و عامل تباهی زندگی او بوده، تنها کسی است که از زنده بودن مظفر صبحدم آگاه اس

را در  ای که آندهد، آیندهای زیبا را به او میفرستد، نوید آیندههایی که برایش در زندان میبا نامه

ی یک اشافیت از هم پاشیده بود، شود، قرصی که بازماندهقرصی منادین و پرشکوه متصور می
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 و تباهی که آن را ی آن مظفر صبحدم را از آلودگیکه یعقوب آن را بنا کرده، تا به وسیلهجایی 

خواند، نجات دهد و حاال بعد از آزادی از آن زندان به نوعی دیگر او را در آن قرص زندانی طاعون می

. طلب مظفر صبحدم را سیراب کندی آزادیتواند روح تشنهکند. اما حتی این قرص باشکوه منیمی

یاس صبحدم  که امید روزهای کند تا به دنبال تنها پرسش، رساو از این قرص ساختگی فرار می

 اسارت او بود، بگردد.

ه های صبحگاهی است کاین داستان، در اولین نگاه، رصف زندگی مظفر صبحگاهی و رسیاس

ه او را شود کآسا با یک ژنرال آشنا میای خود هستند. مظفر، در روندی معجزهدرگیر زندگی افسانه

ه خود قهرمان قیام ملت کرد است، به دنیای امروز دهد. مظفر کاز زندان و جنگل اوهام نجات می

های داخلی رسیده و اوج ها حکومت دیکتاتور، به جنگگذارد، جایی که زمان بعد از سالقدم می

داستان محمد  شود در گرههای داخلی را نیز رد کرده است. داستان مظفر تنیده میجنگ

های قلبش او را به کام مرگ کشانده ه و خردهای که در عشق خواهران سپید از هم پاشیدشیشهدل

قت و اند که هیچاست، داستان خواهران سپید که همیشه لباس سپید بر تن دارند و عهد بسته

ازدواج نکنند و بی هم آواز نخوانند، کسانی که صدایشان همچون افسون خدایان است. شخصیت 

با آشنایی خواهران سپیدپوش از مرگ  اصلی رمان، مظفر صبحدم، در راهی که در آن پا نهاده و

شود. در طول مسیری که شخصیت اصلی رمان برای پیدا کردن پرسش رسیاس اول خربدار می

ها دور بوده، کند، عالوه بر گشوده شدن رازهایی که بیست و یک سال از حقیقت آنطی می

 و خواننده گاهی بهشوند های دیگر نیز برای خواننده بازگو میتک شخصیتی تکنامهزندگی

های دیگر با مظفر صبحدم و شخصیتی اصلی و گاهی در خالل آن، به ارتباط زندگیموازات قصه

ش شیشه و ندیم شاهزاده و پیشود تا آشنایی او با محمد دلبرد. داستان او دنبال میمیپرسش پی

بخش ی همیشه صلحعام کردها و آوارگی این ملت و در کنار آن صداهای قتلرود در سالمی

 کامکارها که آرزوی نویسنده در آن نهفته است.

برد که شخص دیگری میمظفر صبحدم پس از دانسنت راز زندگی رسیاس اول و مرگ او، پی 

رود، او را در حالی جویش میرو به جستکرده است. از ایننام با فرزند او در شهر زندگی مینیز هم

ه تواند به آن نفوذ کند و تنها راکس منیای که هیچنی شده است؛ قلعهای زندایابد که در قلعهمی

گو و شوند. در جریان گفتهایی است که مخفیانه وارد قلعه و برگردانده میارتباط با او نوار کاست

شود، رسیاسی که در جریان مبباران با رسیاس دوم از وجود رسیاسی دیگر در آن شهر خربدار می

 شود. از اینی جنگ کامال  سوخته و در بیامرستانی در هامن شهر نگهداری میهاشیمیایی سال

ی گردد، که همهوجوی او در پی ندیم شاهزاده، کور عجیب و غیرمتعارف میرو مظفر در جست

جوی خود داند، ولی او به سفر دور دنیا رفته است. روح ناآرام مظفر صبحدم به جستها را میراز

، پیرمردی که در کنار مرز، در کوهی رویایی، «رودسید جالل شمس می»رو نزد  ز ایندهد اادامه می

کند. شمس داستان در میان تاکستان غریب خود، با معشوق زیبارویش، دور از همه زندگی می

ن پرس کند و داستان سومیها و آن سه پرس بچه با انارهای بلورینشان را برای او بازگویی میگذشته

 های شیمیایی صورتش را سوزانده است.کشد که مببمیرا پیش 
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 فروشی که آرزوهای بزرگاند. دستهای تاریک نامیدهرسیاس اول، کسی که او را پروفسور شب

فروشی باز کند، فیلم ببیند، خوشنویسی کند. ام ا دچار رسنوشتی خواهد کتابدر رس دارد. می

ها به دست مأموران کشته اطر حامیت از آنها به خفروششود و در شورش دستدردناک می

ی خود را از دست داده است و برای گذران زندگی با گاری خود شود. در دوران کودکی خانوادهمی

و قابل احرتامی در میان شامری از مردم به دست آورده است.  کند. او جایگاه ویژهامرار معاش می

ی سیاه جنگ همه جا را فرا گرفته است و به سایهریزی است و در دورانی که مخالف جنگ و خون

ها مرده، برادر مردم است. هنگامی که زنده بود با خواهران سپید پیامن برادری قول خودش برادری

بندد و روزهای سخت خود را با کسانی چون محمد دل شیشه، ژینو مخملی و آدم مرجان سپری می

ی های داخلزشتی فرو رفته است و در یکی از جنگ ای که درکند. رسیاس دوم جانی بالفطرهمی

ود. شتر از وجود تاریک و سیاه درون اوست، گرفتار میچالی که تاریکآید و در سیاهبه اسارت درمی

 خواهد او را از گناهانشهایی که به روایت داستان او اختصاص داده است، میبختیار علی با فصل

خوردگی و معصومیت او را در نوارهای رو فریبها مربا گرداند. از اینتربئه کند و روح او را از آلودگی

بینیم. بختیار علی جنگ و دستاوردهای جنگ را بر فرستد، میای که برای پدر میضبط شده

شود، سیامی معصوم کند و هر نواری که از او به پدر فرستاده میی او تصویر میی ژولیدهچهره

 زند.یفردی فدا شده را نقش م

. پذیر انسانی استرسیاس سوم یک رسیاس کامال  مظلوم و تهی از هرگونه وضعیت تشخص

که  ای از آسایشگاه است. او در بیامرستانیرسیاسی که شبیه به برش نیست؛ کودکی که در گوشه

شدگان جنگی است، بسرتی است.  مظفر تن سوخته شده و ذوبهای سوختهمخصوص انسان

 ای که نه قادر به تکلم است و نه صورتشکند، به گونهآن بیامرستان جنگی پیدا می ی او را درشده

سن پرسش است های همچه برای مظفر اهمیت دارد، متام بچهقابل شناسایی است. اما دیگر آن

ها حکم رسیاس صبحگاهی خودش را دارد. اند و هر کدام از آنها شدهی شهرها و کوچهکه آواره

ی او منایان است، در زیر آخرین انار دنیا ها در چهرهی متام جنگکسی که نتیجهرسیاس سوم 

گذارد، درختی که پدر ندیم شاهزاده بر فراز کوهی که مرز دنیا و بهشت رس بر زانوهای مظفر می

شند کهایش پرس نابینایش را شفا بدهد. ام ا مزدوران رژیم دیکتاتوری او را میکارد تا میوهاست، می

ها آرامش دهد، ام ا به زندگی آنتا به جای رسش پول بگیرند. درختی که کسی را شفا منی

ششه در زیر آن پیامن برادری بسته و با بخشد. درختی که پیشرت دو رسیاس دیگر و محمد دلمی

اند و اکنون مظفر صبحدم هم پیامنی را در زیر آن چال خون خود امضا کرده و در زیر آن چال کرده

کند که تا همیشه همراه رسیاس سوم مباند. مظفر صبحدم پس از پیدا کردن سه رسیاس، یم

وگو شود. او در ضمن گفتآید و به آن کاخ برگردانده میدوباره توسط یعقوب صنوبر به اسارت درمی

یابد که تنها یکی از آن سه، فرزند حقیقی او هستند و دو فرزند دیگر، پرسان دو با صنوبر درمی

وباره اند. بعد از آزادی دقلوی یعقوب صنوبر هستند که به صورت نامرشوع و ناخواسته به دنیا آمده

رود که برای معالجه به اروپا فرستاده شده است. اما در مسیر خود در میان به دنبال پرس خود می

د رای یک جلگذارد بماند، گویی نویسنده راه را باز میشود. کتاب نامتام میدریا رسگردان می
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رو ور است. از اینخواهد نشان دهد در رسزمینش هنوز آتش جنگ شعلهکه میدیگر، یا آن

 کند، تا خود داستان را پیش بربند.شان رها میگانش را در رسگشتگیخواننده

 آخرین انار دنیاشناختی رمان شناسی تحلیل جامعهروش ـ 5

ای صورت گرفته است و روش تحقیق لعات کتابخانهگردآوری اط العات این پژوهش، بر مبنای مطا

گرا است و سعی نویسندگان بر آن است تا با استناد به روش کیفی از نوع دیالکتیکی و کل

تکوینی لوسین گلدمن، به بررسی کلیت در منت واقعیت تاریخی پرداخته شود. کلیت  گراییساخت

فرایندی مداوم است که در دو سطح تفسیر و دریافت )الگوی ساختاری معنادار( و سطح ترشیح 

گیرد. کلیت به عنوان ی تاریخی، اجتامعی و فرهنگی( ساختار اثر مورد ارزیابی قرار می)زمینه

ی گلدمن حائز اهمیت است، بر این اساس یک منت ادبی خرب شناختی در اندیشهای روشمقوله

ار پرداخت و یک اثر ادبی رفتداد نه تنها یک فرد که به نگارش رمان میی یک گروه را میاز اندیشه

کرد و بیانگر این موضوع بود که اخالق و رفتار نویسنده ی داستان را بیان میو خصوصیات نویسنده

گیری این اخالق و رفتار ی در داستان به خاطر رفتار افرادی در جامعه است که موجب شکلو راو 

ن ی آن است و ایدر افراد جامعه شده است. از نظر او اثر بازتاب آگاهی جمعی نیست، بلکه سازنده

، لدمنکند، آگاه سازد )گچه که اندیشیده و یا احساس میآورد که گروه را از آنامکان را فراهم می

دریافت یعنی روشن کردن ساختار »گوید: (. گلدمن در توضیح دریافت و ترشیح می112: 1933

معنادار درونی موضوع مورد بررسی و ترشیح؛ یعنی گنجاندن این ساختار معنادار به عنوان عنرص 

ل و جامسازنده و کارکردی در یک ساختار بی آن  عواسطه فراگیر که ابتدا پژوهشگر به بررسی مفص 

تر کردن تکوین اثر مورد تحلیل الزم است، آن را بررسی پردازد و فقط تا حدی که برای روشنمنی

ی کلیت که گلدمن به آن معتقد کنیم بر اساس نظریهچنان که مشاهده می .(214-217« )کندمی

ای جامعه ی متام منتوان آن را آینهبود رمان ارتباط محکمی با جامعه دارد و به عبارت دیگر می

معرفی کرد که ساختار آن با ساختار جامعه شبیه است. این ویژگی رمان سبب شده تا اثر ادبی را 

 در بافت تاریخی آن مورد بررسی قرار دهیم.

 ی دریافت مرحله ی اول:مرحله ـ1ـ  5

ار ر در این مرحله، توصیف انسجام درونی اثر، یعنی ارتباط آن با ساختار خود منت مورد بررسی ق

ی را های جدیدپردازیم و سپس محیطهای رمان میگیرد؛ بنابراین ابتدا به توصیف شخصیتمی

های فردی و که رمان پیش روی خواننده قرار می دهد، بررسی خواهد شد. رسانجام به آگاهی

 .پردازیماجتامعی قهرمان داستان )شخصیت اصلی( می

 موضوع رمان ـ 1ـ1ـ5

ی دید شخصیت اصلی داستان به جهان و آزادی مظفر درونی و زاویهطرح کلی داستان، تحول 

های مختلف و در معرض صبحدم است. در پی دست یافنت به این تغییر، شخصیت در محیط

گیرد. هر کدام از اینها )محیط و افرادگوناگون( به نحوی در تغییر آشنایی با افراد گوناگونی قرار می

 یادی تأثیر دارند. موضوع رمان، کشف و یافنت سه رسیاس به وسیلهو تحول نگاه او به دنیا و آز 
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ها بیانگر انقالب و حزب و جنگ که گاهی برای مظفر صبحدم است که هر کدام از این رسیاس

وجوی باشد. نویسنده با نشان دادن این جستمنفعت شخصی و گاهی برای آزادی است، می

و تبعات  1113و 1114و  1119ی داخلی در سه مرحله هاها، فضای جنگپذیر برای رسیاسپایان

ناشی از این جنگ ها و همچنین انفال و شیمیایی تعدادی از شهرهای کردستان عراق در زمان 

د. گذار ها بر علیه هم را جلوی چشم خواننده به خوبی به منایش میزنی حزبصدام حسین و پای

ه، نقد حکومت و احزاب سیاسی از عنارص های شکست خوردتوان گفت، جنگ، قربانی، عشقمی

های قسمت جوی مظفر و دروهایی از جستاست که هر کدام در بخش آخرین انار دنیااصلی رمان 

 شود.مختلف رمان آشکار می

 های داستان تحلیل شخصیتـ 2ـ1ـ5

 مظفر صبحدم

تازه چند روزی  سالگی آن هنگام که 22ها، کسی است که در سن پیر بدبخت، پدر رنج، شیخ غم

ای هشود. به جرم فعالیتاز تولد فرزندش با نام عجیبی به اسم رسیاس، گذشته بود، اسیر می

سال  21ها در زندانی که دور تا دور آن شن است، به مدت سیاسی در جایی به دور از دنیا و آدم

س از دیگری به امید های اول زندان امید به رهایی دارد، پس روزها را یکی پشود. سالزندانی می

شامرد. در سال هفتم اسارتش دیگر، امیدی به رهایی ندارد؛ اما فکرهای عظیمی از رهایی می

جمله جدایی از سیاست و کلیت جهان و مفهومی جدید از آزادی در ذهنش جا خوش می کند 

به دستش ای از یعقوب صنوبر )فرمانده و فعال سیاسی( (. هر از گاهی نامه92: 2112)بختیار، 

های ها و هر ماه، یک بار قدم زدن بر روی شنسال همین نامه 21رسد. تنها دلخوشیش در این می

گذرد تا رسانجام در یک شب، گروهی که از طرف یعقوب در پی سال می اطراف زندان بود. سال

دی است. یک دهند. این رفنت در حکم آزاآمده بودند، او را از آن زندان به قرصی بهرت انتقال می

سال اسارت را به امید دیدن او سپری  21های آزادی برای دیدن رسیاس صبحدم که متام شب

کرده بود. نویسنده با ایجاد این موقعیت )رفنت به قرصی دیگر( در مسیر زندگی مظفر، قصد و 

گیری حزب در کردستان کند. هامن قصدی که در پی بیان شکلغرض اصلی خود را شوع می

. شودها نصیب کردستان میی حضور این احزاب و درگیری آنهایی که در نتیجهو نابودی عراق

ماند با اکرم کوهی که او نیز از فعالین سیاسی و حتی فرمانده مظفر مدتی که در کاخ جدید می

شود. در طی این آشنایی اکرم او را ها بوده و صاحب اصلی آن کاخ است، آشنا میبرخی از شورش

درپی مظفر و رفنت به وجوهای پیدهد و این فرار شوعی است برای جستن کاخ فراری میاز آ 

نقاط مختلف کردستان و دیدن کسانی مانند دخرتان سپید و مژده شمس و جالل شمس و  

جوها است که می فهمد، سه رسیاس وجود دارد وها. در طی همین جسترسانجام یافنت رسیاس

یابد که جز جسدی و قربی در دشتی درندشت چیزی از او باقی ا زمانی مینه یکی. اولین رسیاس ر 

یابد که هیچ راه ارتباطی جز ضبط ایی میمنانده است. دومین رسیاس را اسیر و گرفتار در قلعه

هایش نیست. سومین رسیاس را با راهنامیی جالل صدا و استفاده از کاست برای انتقال حرف

 ایی گوشت سوخته و متحرک چیزییابد که مبباران از او جز تکهمیشمس در بیامرستانی جنگی 
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ایی است که وجود این انار و ها انار شیشهباقی نگذاشته است. در دست هر کدام از رسیاس

یکسانی نام آنها )رسیاس( منادی برای برقراری و پیوند اخوتی عمیق میانشان است. مظفر سوار 

ت افتد تا رسیاس دیگر را از دسپایان به راه میه سمت غربی بیبر کشتی از شهر پاترای یونان ب

خواهند که او به این خواسته برسد چون او روزها ندهد اما گویا طبیعت و جامعه )هامن دریا( منی

یابد. در بخش پایانی گونه رمان پایان میها بر روی آب آن دریا رسگردان است و اینو شاید هم ماه

دهد که شایط اجتامعی و تاریخی و حتی اقتصادی سنده خود  را نشان مینیز فکر اصلی نوی

دا توانند راه درستی که در ابتها  منیای است که حزبکردستان )دریا منادی از کردستان( به گونه

ها بر رس رسیدن به قدرت، سبب نابودی و حتی رس درگمی دارند تا انتها ادامه دهند و جدال آن

 و مردم می شوند. همدیگر و جامعه

 یعقوب صنوبر

کند و طبیعت خالف او است )بختیار، ی سیاسی، مردی که به آسامن نگاه میفعال و فرمانده

(. در پی آزادی و ساخنت قرصی بهرت برای مظفر تا بتواند از این طریق مقداری از عذاب 3؛  2112

د. حضور او در ابتدای داستان وجدان خود را در باب خیانتی که به صبحدم کرده است، جربان کن

فرستد. هایی است که هرازگاهی برای زندانی )صبحدم( میتنها از طــریق ذهن صبحدم و نامه

شود. یکی از خواننده در اواسط داستان به صورت کامل با شخصیت او و کارهایش آشنا می

ت ی واقعی رسنوشزندهگذارد این است که او ساهایی که نویسنده بر دوش او میترین رسالتمهم

ود شها از این قرار است که یعقوب صاحب دو فرزند ناخواسته میها است. ماجرای رسیاسرسیاس

نامد و همراه با فرزند صبحدم ها را رسیاس صبحگاهی میدهند.  او آنکه مادرشان را از دست می

منطقه  سههر کدام را به کند که سپارد و از او خواهش میای به جالل شمس میو سه انار شیشه

بربد. جالل هر کدام را در سه جهت جغرافیایی یعنی شق و غرب و جنوب به دست سه خانواده 

روند، خانوادۀ رسیاس سوم هم در طی مبباران ی رسیاس اول و دوم زود از بین میدهد. خانوادهمی

رای نشان دادن ایی است بشوند. یعقوب برای نویسنده در حکم مهرهشیمیایی کشته می

ها منانده است و گاهی هایی که در جریان کارهایشان چیزی جز عذاب وجدان برای آنفرمانده

هایشان )نابودی رسیاس ها( به حدی است که مانند گرگی فقط در پی نابودی دیگران شدت ظلم

 نونیو حتی خود هستند. شاید مدت زمانی از مرگ دیگران لذت بربند، اما رسانجام گرفتار ج

شوند که راهی جز در به در شدن و اخراج از رسزمین مادریشان ندارند. همچون عذاب وجدان می

گونه که یعقوب گرفتار آن شد و تالش کرد با ساخنت قرصی بهرت برای مظفر صبحدم )منادی هامن

ش از یاز مردم عادی کردستان( این عذاب وجدان را جربان کند اما نه تنها نتوانست بلکه آرامش ب

 بیش از وجودش رخت بربست.

 رسیاس اول

های تاریک، برادر خواهران سپید، فرزند اصلی مظفر صبحدم ها، پرفسور شبمارشال گاریچی

ه شود کایی سپرده میشود، از طریق جالل شمس به خانوادهاست که پس از آنکه پدر اسیر می

 ها و در نهایت فقر بزرگدر میان گاریچیمیرند. این رسیاس در شایط بسیار بد ها نیز زود میآن
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شود و گاه و بیگاه ها انتخاب میشود. در هامن دوران نوجوانی به عنوان رئیس متام گاریچیمی

شوند، ها میها با مأموران سیاسی که مزاحم کسب و کار آنبرای دفاع از حق و حقوق گاریچی

شود. ا یکی از مأموران سیاسی کشته میها بکند. رسانجام یک روز در همین درگیریدعوا می

رسیاس وصیت کرده بود که او را نزد درخت انار دفن کنند؛ پس تن نیمه جانش را خواهران سپید 

برند، اما درطول مسیر به سمت و ژینو مخملی و آدم مرجان از دوستانش به سمت درخت انار می

رخت های دانند و در دشتی وسیع نزدیکیتوانند او را به درخت برسمیرد. پس آنها منیدرخت، می

های کردستان عراق و درخت کنند. نویسنده رسیاس اول را منادی از یکی از دورهانار دفنش می

داند. ایی همراه رسیاس را نشانی از صلح و زایش و آرامش و پیامن برادری میانار و انار شیشه

به  یشهیاس اول و ندیم شاه و محمد دل شکند که رسنویسنده به این موضوع در جایی اشاره می

د به رسنشوند. هنگامی که بدانجا میخت انار راهی دشت و صحرا میخواست ندیم برای یافنت در 

یابند، به خصوص ندیم که پدرش خود این درخت را کاشته و به محض آرامش عمیقی دست می

دهد. لذا ی آرامش میو مژدهبیند که به اخوابیدن در زیر سایه درخت پدرش را در خواب می

نویسنده باز هم با خلق ماجراهایی برای رسیاس اول، وجودش را به شایط اجتامعی پیوند 

اش )دفن او زیر درخت انار( در ایجاد این پیوند بسیار ی پایانیدهد، به خصوص مرگ و خواستهمی

 مؤثر است.

 رسیاس دوم

)چهره( با رسیاس اول مشرتک نیست وگرنه در اسم رسیاس چپل، آدم دغل بازی که تنها در صورت 

و بسیاری از خصوصیات دیگر با او مشرتک است. در ابتدا جاش بوده و بعد از مرگ رسیاس اول به 

پردازد. رسانجام هم در ها به مبارزه میشود و در دشت و کوههای کورد ملحق میگروه پیشمرگ

 شود و به شدتای منناک و منور و تاریک برده میهشود. به قلعها اسیر میطی یکی از این جنگ

کردن  و بدل از او محافظت می کنند تا نتواند فرار کند. مظفر صبحدم از طریق ادریس عسل با رد

کند. او از رسیاس اول و مرگ او و کارهایش کاست و ضبط صدا با او )رسیاس دوم( صبحت می

 ای دستش منادی. حضور این رسیاس با انار شیشهدهداطالعات خوبی به خواننده و به مظفر می

های داخلی در کردستان و کشتاری است که احزاب مخالف علیه مردم و یکدیگر به از وجود جنگ

 اندازند.راه می

 رسیاس سوم

رسیاس سوخته که در طی مبباران شیمیایی متام جسمش سوخته و جز مشتی گوشت سوخته و 

ی دیگر بسرتی . در یک بیامرستان جنگی میان هزاران سوختهمتحرک چیزی از او منانده است

هایی است که در تاریخ کردستان را در ی اقدامات و جنگاست. رسیاس سوم منادی از نتیجه

هویتی ندارد. در واقع باید گفت رسیاس سوم ای که چیزی جز نابودی و بیبرگرفته است، نتیجه

اه کشته ها در این ر ی تالش مردمانی است که سالتیجهگیری اقلیم کردستان است که نمناد شکل

 اند.تواند آن چیزی باشد که مردم برای آن جنگیدهاند. اقلیمی که منیداده
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 خواهران سپید

ها و داشنت برادری به نام خواهرانی زیبا که عاشق لباس سفید و آوازخواندن در میان گاریچی

شیشه، هستند. نویسنده با حضور این دو ه نام محمد دلایی بمارشال )رسیاس اول( و عاشق پیشه

ها راهنامیی برای مظفر صبحدم در پیدا کردن خواهد، آنخواهر در جریان طرح کلی اثرش می

ها اصل وجود رسیاس دوم و سوم ها و هم مانعی برای رفنت او به دنبال رسیاس سوم که آنرسیاس

آن دو که به روستایی دور افتاده رفته و در آنجا به عنوان  را قبول ندارند، باشند. در انتهای ماجرا

یک معلم مشغول مهرورزیدن به فرزندانی بودند که با دیدن مظفر هامنطور که وابسته رسیاس اول 

کنند که به دنبال رسیاس سوم نرود چون شوند و از ایشان خواهش میی او نیز میشدند وابسته

ها را در پیری خواهد مرد؛ اما مظفر به هوای در کنار بودن پرس آناند که در این مسیر خواب دیده

دهد. نویسنده با حضور آن دو )خواهران سپید( به چگونگی ویژگی زن زودرسی با رفتنش، قرار می

 کند.ی خلق اثر اشاره میو عشق در جامعه کردستان و حتی جهان دوره

 شیشهجالل شمس و محمد دل

های مختلف است. ها به رسزمینها و تقسیم آنی رسیاسنجات دهندهجالل، پدر مژده شمس و 

وجود این شخصیت در داستان مانند محمد دل شیشه است که در ظاهر فرعی هستند، اما هر 

ای خاص هستند، در داستان بسیار مهم هستند. جالل شمس در کدام چون حامل فکر و اندیشه

ها و حتی مانع برقراری ارتباط به وجود آورنده حزب هایی است کهفکر نویسنده منادی از قدرت

های شکست خورده و هزاران ها با مردم هستند. محمد دل شیشه نیز منادی از عشقصحیح آن

 عاشق گرفتار است.

 های رمانمحیط

سال محیطی غیر از دنیای شن و دور افتاده ندیده است، اما همین که از کاخ شنی به  21مظفر 

رود، حس و حال زندگی و دیدن رسیاس صبحدم در او با شدت بیشرتی از ی میکاخ اکرم کوه

گیرد تا حدی که برای حامیت از رسیاس سوم از شهر پاترا با کشتی به سوی قبل، جان می

ا هاش و ورود به محیط  گاریچیکند. رسیاس اول با مرگ پدر و مادر ساختگیانگلستان حرکت می

شود تا جایی که حتی مرگ او هم ها میهای تاریک گاریچیو به شب تبدیل به مارشال و پرفسور

ها بود، اما کند. رسیاس دوم هر چند مدتی در خدمت جاشاز قدرت حضورش برای آنها کم منی

ها انگار او نیز با تغییر محیطش کامل تغییر ها و دشتهای کورد در کوهبا ملحق شدن به پیشمرگ

یابد. رسیاس سوم همین که دو روز همراه با زند وطن، ترفیع درجه میکند و از ترسویی به فر می

شود، آرامشی عمیق در خود احساس می کند که قبال جز مظفر از آن بیامرستان جنگی خارج می

 بیند.اندوه چیزی را در جان خود منی

 های فردی و اجتامعیآگاهی

: منیهای او را تقسیم و بررسی کآگاهی ایی آزادی مظفر،سال و چند هفته 21اگر بخواهیم در طی 

خواهد زنده مباند تا رسیاس را پیدا کند. دومین اولین آگاهی او جسمی است؛ بدین معنی که می
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آگاهی او وجدانی است؛ بدین معنی در پی ادای دین پدری به فرزندی است که از هامن اولین 

آگاهی فکری و اجتامعی و سیاسی  روزهای تولدش از حضور پدر محروم بوده است. آگاهی سوم،

گیری شود و تا پایان داستان ادامه دارد. شکلهای اول اسارتش شوع میاست که در هامن سال

ه ای کگیرد. به گونهاین سه الیه آگاهی، هم سطح رشد جامعه و حرکت و اعرتاض مردم صورت می

هامن دوری از سیاست و آزادی  رسد،ی آگاهی به آن میایدئولوژی اصلی مظفر که در طی مرحله

شود، مظفر یک فرد کامال  در آرامش است. در ابتدا یعنی قبل از اینکه حتی داستان شوع می

سال با  21کم در طی ها بودند اما کمگونه که اکرث مردم اقلیم در زمان حزبسیاسی است هامن

که سیاست جز زندان و  رسدکشد، به این آگاهی میآن همه مشقت و سختی که در زندان می

مشقت و نابودی چیز دیگری به همراه ندارد )حتی مردم عادی هم به این نتیجه رسیده اند( پس 

 باید به فکر دوری از سیاست و به فکر آرامش در زیر درخت انار همراه با فرزند بود.

 ی ترشیحمرحله :ی دوممرحله ـ2ـ 5

-اهمی ت است، ترشیح ساختار اقتصادی و سیاسیاز نظر گلدمن آنچه که در این مرحله دارای 

اجتامعی جامعه در ساختار اثر ادبی است. وی در ترشیح این جریان چهار مؤلفه را مورد توج ه قرار 

شود؛ که در آن همه چیز به کاال تبدیل می« وارگیشیء»یا هامن « ی میانجیمقوله»ـ 1دهد: می

های کیفی خود نیز هست؛ أثر از بازار است، تابع ارزشحال که مت قهرمان پروبلامتیک در عین ـ2

ـ با توجه به فرد پروبلامتیک، رمان بر اساس نارضایتی قهرمان از روند جامعه و گرایش خود به 9

آزادی، »های کیفی مثل ارزش« رقابت  آزاد»ی ـ در جامعه4های کیفی تکامل یافته است؛ ارزش

ها دار، بر اساس این ارزشی فردی  افراد مسألهنامهان  زندگیوجـود دارد که رمـ« برادری، برابری

 (.112-111: 1933شود )ایوتادیه، ریزی میپی

 کلیت ـ 1ـ 2ـ 5

د، ام ا پردازنای دقیق و کامل به بررسی تاریخ یک ملت منیاگرچه بسیاری از آثار ادبی به شیوه

های پنهان آن کشف تصادی را از درون الیههایی از تاریخ سیاسی ـ اجتامعی و اقمایهتوان بنمی

شود: یکی تاریخ با های مختلف در ادبیات ظاهر میتاریخ به گونه»کرد. در واقع باید گفت: 

ای ههای درشت که منظور هامن تاریخ هر کشور و ملت است، دیگری تاریخ به عنوان واقعیتگونه

های ای نشده است، ولی از خالل نوشتهرهها اشاهای تاریخ به آنموجود در جامعه که در کتاب

(. بختیار علی در رمان 13: 1931پور، )کهنموئی« توان به حضورشان در جامعه پی بردادبی می

ی پردازد و در آن تصویر ی کردستان عراق می، به وقایع دوران حکومت بعث و منطقهآخرین انار دنیا

 یهای وحشیانهگریهای مردمی گرفته تا رسکوباز شایط اجتامعی و سیاسی آن زمان، از شورش

های داخلی احزاب برای به دست آوردن قدرت و در نهایت قدرت یافنت احزاب حکومت بعث، جنگ

دهد، حقیقت روی می آخرین انار دنیاچه که در رمان دهد. آنهای مردم را ارئه میو چپاول رسمایه

ل حکومت صدام حسین در عراق روی داده است. در سا 21 ای که درتلخی است از وقایع تاریخی

 ها ارتباط آشکاری با وقایعرو هستیم که رسنوشت هر کدام از آنهایی روبهاین رمان ما با شخصیت

 یهای داستان، الگوی یک جامعهای مشخص از تاریخ کردستان عراق دارند. متامی شخصیتدوره
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ی کردی را در بین ی متوسط جامعهیک طبقه بینیشوند و جهاندار سنتی محسوب میمسأله

گذارند. آنچه که در رمان دارای اهمیت است، شخصیت به منایش می 1111تا  1113های لسا

شود؛ کسی که به عنوان یک ی دور آغاز میمظفر صبحگاهی است که داستان او از گذشته

هایی که او در جنگد. آرمانمی هایش که هامن آزادی کردستان است،ی وفادار برای آرمانرزمنده

شوند و هایی که در غیاب او نابود میها نهفته است، آرمانپی آن است در واقع در وجود رسیاس

 ها را از نو بسازد.دم با رهایی از زندان در پی آن است که دوباره آنمظفر صبح

ه بختیار علی با ، سه رسیاس هستند کآخرین انار دنیاهای رمان ترین شخصیتاما از مهم

ها بر آن است که سه دوره از تاریخ کردستان را نشان دهد های شخصیتی آنکردن ویژگیبرجسته

اریخ ها به سه رسیاس، تها جلب کند. در واقع بختیار علی با تکثیر رسیاسو توجه مخاطب را به آن

دام معرف بخشی از هایی که هر ککند، دورهی خاص تقسیم میمعارص کردستان را به سه دوره

رآمده ی این کار بها به خوبی از عهدهی کردستان هستند و بختیار علی با بیان حال رسیاسجامعه

است. در این داستان بختیار علی کمرت به عنارص داستان توجه داشته است و سیر داستان را بیشرت 

ها را شخصیت رسیاسبرد. بختیار علی های داستان پیش میوگوی میان شخصیتاز طریق گفت

تواند یک کودک بینوای رها های ناهمگون و ناسازگار تشکیل داده است. رسیاس میاز ترکیب

های پردازد و به مدد ویژگیها میفروشی در میان گاریچیکسی و فقر به دستشده باشد که در بی

در شورش ها از محبوبیتی خاص برخوردار است و در نهایت اش در میان گاریچیشخصیتی

ی شایط جامعه به یک تواند به واسطهشود و هم میها کشته میها و به خاطر دفاع از آنگاریچی

 است ی زندگی او تنها کشنتی احزاب سیاسی است و فلسفهماشین جنگی تبدیل شود که بازیچه

جنگ و  شده باشد که قربانی جنگ شده است و در آتشتواند یک انسان سوختهو هم می

ها هایی که نام مشرتک آناسی متحرک شده است. رسیهای شیمیایی تبدیل به یک مردهبارانمب

ها کردستان هستند. کردستان قبل از شورش، کردستان بعد از شورش آنر این است که متام گبیان

گیری ها و پیامدهای سیاسی و اجتامعی بعد از شکلدهد و عارضهکه در آن جنگ داخلی روی می

 های سیاسی کردها.ن ایدهای

است  شناسی ادبیات اینترین مفروضه جامعهگونه که در مطالب پیشین بیان شد بنیادیهامن

که هرن و ادبیات خصلتی رسارس اجتامعی دارند. این بدین معنا است که تحلیل ادبیات تحلیلی 

اشد؛ بز ادبیات میچه که شاکله صورتبندی فرم خاصی ااست از وضعیت اجتامع، فرهنگ و هر آن

 سان یکی از مظاهر مدرن ادبیات، محصول تاریخ و جامعه است. این مسأله در آنبنابراین رمان به

های ذهنی، پستوهای خانهیابد که تحلیل ادبیات در غالب اوقات به خلوتجا اهمیت می

ژوهش ساسی این پشود؛ بنابراین مفروضه اگرایانه رهسپار میهای تقلیلشناختی و دیدگاهروان

گونه که در ترشیح تئوری گلدمن بیان گردید شناسی ادبیات است. هامنمتکی بر مفروضه جامعه

تواند بسیار راهگشا باشد. برای پی بردن به کنه ساختارهای اجتامعی و سیاسی موجود رمان می

یته و ظهور مدرن رمان محصول مدرنیته است. به تعبیری دیگر و به بیان والرت بنیامین با پیدایش

ی اشود. بنابراین رمان پدیدهنویس متولد میگو، رمان و رمانافتاده و زوال قصههای تکتجربه
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ویژه رمان تاریخی لزوما  دارای یک قهرمان است. قهرمان باشد. از سوی دیگر هر رمان و بهجدید می

ر در میان اجتامع جایگاهی هایی وفادار است که دیگرمان برخالف مردم عرص خود هنوز به ارزش

ها است و بر وآمدی مداوم در پی احیای این ارزشای است که در رفتندارد. او هامنند انسان آواره

این اساس به تعبیر جورج لوکاچ قهرمان رمان عذاب وجدان دارد. این بدان معناست که قهرمان 

گذارد. قهرمان در میان انبوه خلق، میناپذیر و رسشار از امید و ابهام گام در میان مسیری بازگشت

های انسانی قرار امیدوار به حکمرانی نوع جدیدی از زیسنت است که بر شالوده اخالق و ارزش

بخشد حضور قهرمان است. قهرمان گیرد. بنابراین در این روایت پرچالش آنچه که رمان را جهت می

وشته ن آخرین انار دنیابراین در رمان نه یک انسان، بلکه مناینده یک حرکت تاریخی است؛ بنا

رو هستیم. او در خالل رمان و هر آنچه که بختیار علی ما با شخصیتی به نام مظفر صبحدم روبه

کند. تاریخی که از نظر نویسنده متشکل از سه بسرت افتد، روند تاریخ را بازسازی میاتفاق می

 است:

ط افتد. این شورش در رمان توسان اتفاق میبسرت اول که مربوط به شورشی است که در کردست

 ترین نوع انسانترین و عادیها نشان داده شده است. گاریچی کسی است که جزو عامیگاریچی

شود و این گرایی وارد میی اعرتاض و سیاست حزبیاست. این شخص با شورش خود، به حیطه

ای هسیاست فقط محصور در نخبهیعنی عمومی شدن سیاست در کردستان و نشان از این است که 

 شود.دانشگاهی و سیاسی کردستان منی

تیم رو هسجا با رسیاسی روبههای داخلی کردستان است. ما در اینرسیاس دوم منایانگر جنگ

محصور است، کسانی که برای خود چهارچوب مشخصی را تعیین  هاکه در میان سیاست حزب

ها جنگ و درگیری روی داند. در نتیجه در بین آنبر حق می ها خود رااند و هر کدام از آنکرده

اند و بر اساس آن چون ایثار و شهادت را برای خود آفریدهها مفاهیمی همدهد. هر کدام از آنمی

-کنند و این هامن چیزی است که در کردستان و در جنگ داخلی روی میکار خود را توجیه می

تاریخ است، یک انسان رو هستیم که یک انسان بییاسی روبهدهد. بعد از این مراحل ما با رس

تفاوت است. رسیاسی که در زمان ظهور، کشور وارد معادالت نفت و ریشه است، یک انسان بیبی

دالر و اقتصاد شده است. در این مرحله دیگر خربی از مفاهیم فراموش شده نیست و هیچ بحثی 

ی تاریخ رانده شده است و تاریخ تنها یک موزه ده به حاشیهز از برابری وجود ندارد. انسان فالکت

 های خود افتخار کنیمای که تبدیل به عاملی شده است که ما به گذشتهآید، موزهبه حساب می

 که دارای چه تاریخ بودیم.

های حکومت بعث و اتفاقاتی که دراین نگارش این رمان بعد از سال ،طور که اشاره شدهامن

افتد، نوشته شده است. در بررسی یک اثر ادبی به شناخت وقایع و ردستان عراق میدوره در ک

که سخن از  ی مورد نظر تأثیرگذار بوده است، نیاز داریم. هنگامیحوادث تاریخی که در جامعه

آید، ناگزیریم که به عقب بازگردیم تا برخی ی معارص به میان میادبیات کردستان عراق در دوره

های اخیر تا سطح واحد فدرال اقلیم کردستان عراق که در سال به یکدیگر پیوند دهیم. حوادث را

 یارتقا یافته است، از نظر سیاسی و اجتامعی تحوالت بسیاری را پشت رس گذاشته است. در دوره

های های تاریخی بسیاری که عمدتا  ناشی از ورود اندیشهمعارص رویدادها و دگرگونی
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ا هی کردستان عراق را با چالشمدرنیسم و استعامر در منطقه بوده است، جامعه ناسیونالیستی و

 رو کرده است:های مختلفی روبهو دگرگونی

 ظهور حکومت بعث در عراق

ه رو بود کای روبهحکومت بعث،  دوباره بر رس کار آمده بود، با مشکالت عدیدهکه  5790در سال 

ها را به داخل به کار شد. ابتدا سعی کرد کردها و کمونیستها دست از هامن ابتدا برای حل آن

د و با تر بودنها در پیوند با کردها موفقها علیه بعث گردد. آنحکومت بکشاند که مانع از اتحاد آن

ی همکاری بودند تا از طریق آن مالمصطفی را نزدیک شدن به طالبانی و ابراهیم احمد که آماده

ا مال هی اساسی برای بعثیرد تبدیل شده بود، از منود بیندازند. ام ا مسالهکه به کانون مبارزات ک

 ی دولت با طالبانی و احمدمصطفی بارزانی بود که همکاری خود با دولت را مرشوط به قطع رابطه

ها این شوط را قبول نکردند. از پاییز ها نسبت به کردها بود. ولی بعثیو انجام دادن تعهدات آن

برخوردهایی بین مال مصطفی و گروه طالبانی و احمد روی داد که در اکرث آنها مالمصطفی  آن سال

پیروز بود. بیم و نگرانی بعث از جنگ دیگر در کردستان با خطر درگیری ایران افزایش یافت. بعث 

های مالمصطفی را رو حارض شد خواستگیرد، از اینخرب داشت که مالمصطفی از ایران کمک می

مشهور است، با  1131مارس 11ی مهم رده کند و رسانجام صدام با قراردادی که به اعالمیهبرآو 

اعتباری اما با اقداماتی که دو طرف انجام دادند، صحنه را برای بی مالمصطفی به توافق رسید.

قض نامه را نای از بندهای توافقصدام که پاره 1139های نامه آماده شده بود. در ماهکامل توافق

بسرتهایی که مالمصطفی برای خود برگزیده بود، شایط را کرده بود و از سوی دیگر با توجه به هم

 ها آشکارا حزب مال مصطفیکرد. این شایط زمانی وخیم شد که بعثیبرای جنگی دوباره آماده می

جنگ سختی  5791در ماه آوریل  بارزانی را نادیده گرفتند و با مخالفان او رابطه برقرار کردند.

ارتش عراق به زودی جنم و »مابین مالمصطفی بارزانی و حکومت بعث روی داد. در این جنگ 

اقع ی و های محارصه شدهو انضباط نشان داد. ابتدا پادگان ها و آموزشتوانایی خود را در تاکتیک

اصلی  در مناطق تحت حکم مال مصطفی را از محارصه درآورد یا به عقب کشید، سپس در محور

عملیات به پیرشوی پرداخت و تا پاییز عامدیه و عقره و رواندز و قالدزی را ترصف کرد. دولت اکنون 

سو سابقه نداشت. به این 5795بر بخش بزرگی از کردستان عراق مسل ط بود که از سال 

ن مارس بر آ  37وجود آمده خرد شده بودند، در ی تحوالت بهواسطهمالمصطفی و حزب او که به

 (.138 - 139« )ها به ایران پناهنده شدندرو بسیاری از آن شدند که از جنگ دست بکشند. از این

د بر ی خو پس از در هم کوبیدن مقاومت نیروی کرد، رژیم بعث به رسعت شوع به استقرار سلطه

ای کردستان کرد، تعداد زیادی از کردها را از مناطق روستایی و شهری انتقال داده و کشتاره

 فجیعی  را به راه انداخت.

ی عراق به ایران ، احزاب مختلف کرد در دمشق گرد هم آمدند و بعد از حمله 1131در دسامرب 

را که هدفش برانداخنت رژیم عراق بود، تشکیل دادند. این « ی دموکراتیک میهنی عراقجبهه»و 

 کردند، تا جایی که بسیاری ازها با حامیت جد ی ایران طبیعت جنگ را در کردستان دگرگون گروه

وقتی که با کمک نیروهای  1133ی در ژانویه»مناطق کردستان عراق را به ترصف خود درآوردند. 
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چوالن گذشتند، بغداد ی قرهالجشی مرشف به ماوت را گرفتند و از رودخانهایران ارتفاعات سوق

ایرانی در کردستان در بهار و پیرشوی تر نیروهای کرد و مورد تهدید جدی واقع شده بود. نفوذ عمیق

 «النهرین، به طرف پایین دیاله، اکنون به صورت خطری جد ی درآمدها به سوی دشت بینآن

ی انفال را به راه انداخت و طی آن بالغ (. صدام که به شکست نزدیک بود، عملیات وحشیانه773)

ای که صدام طی هشت مرحله انفال هنفر را از بین برد. با حمالت گسرتد 211111تا  171111بر 

ام به ای که صدکشیمردم کرد انجام داد، تقریبا  بر متام مناطق از دست رفته مسلط شد. با نسل

 یدر ژوئیه»راه انداخته بود، دیگر برای رهربان کرد چیزی باقی منانده بود که از دست بدهند. 

رو حزب  قاومت ادامه دهند. از ایناحزاب مختلف در کردستان تصمیم گرفتند که به م 1133

خود روی  یجویانهی میهنی از سمتی دیگر به حمالت تالفیوابسته به بارزانی از یک سو و اتحادیه

 آوردند.

 خیزش مردمی

ها و تهدید نظامی حکومت بعث، ی جهانی با اعامل تحریمی صدام به کویت، جامعهپس از حمله

این شایط که صدام نیروهایش را از کردستان خارج کرده  نشینی عراق شدند. درخواهان عقب

بود، شایط مناسبی را برای کردها به وجود آورده بود تا به موقعیت قبلی خود دست یافته و به 

های منطقه مانع از آن شد که احزاب کرد به مقاصد خود های حکومتاستقالل برسند، اما دخالت

فوریه، آهنگ وقایع درون عراق شتاب گرفت.  23عراق در  با شکست کامل نیروهای»دست یابند. 

ابتدا در جنوب بغداد شیعیان دست به شورش زدند. با گرفتاری و درگیری بیشرت نیروهای 

ی حمالت ی جنوب، در بحبوبهدست آوردن مجدد کنرتل شهرهای عمدهی صدام برای به بازمانده

رون کردستان شتاب گرفت. در چهارم مارس این نیروهای کرد به واحدهای نظامی، بیقراری در د

مارس  11بیقراری در شورش مردم رانیه منفجر شد. سایر جاها به رسعت دست به کار شدند و در 

بیشرت کردستان از جمله دهوک و اربیل و سلیامنیه سقوط کردند. بعد از شورشی که مردم کردستان 

ها ریخت. ام ا از ترس حمالت م به خیابانی کردستان به دنبال مردبه راه انداختند، جبهه

(. 732-731« )داد از ورود گسرتده به شهرها خودداری کندی صدام ترجیح میجویانهتالفی

ای هدست آمده از یک سو و اعامل فشار آمریکا به صدام در منع استفاده از سالح های بهموفقیت

کرد را دلگرم کرده بود که اقدامات خود را  شیمیایی علیه شهروندان عراقی از سوی دیگر، نیروهای

مارس به اهداف خود  11گیرند و رسانجام با سقوط شهر کرکوک در تا رسیدن به استقالل کامل پی

های جهانی و رسیدند. ام ا پیروزی کردها کوته عمر بود و صدام با پشتیبانی سکوت سازمان

 نشینی کرد، بسیاری کشتهرا مجبور به عقب هاگری متام آنبار دیگر با وحشی های بزرگ،قدرت

 ی خود شدند.شدند و بسیاری هم مجبور به ترک خانه و کاشانه

 های داخلی و تشکیل اقلیم کردستانجنگ

های سیاسی رقیب در جنگ داخلی کردستان عراق، به درگیری سیاسی نظامی میان جناح

ود که طی آن به طور عمده دو جریان شگفته می 1111ی های میانی دههکردستان عراق در سال

ی میهنی کردستان با یکدیگر به درگیری نظامی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه
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پرداختند. پس از آنکه کردها از حکومت صدام در برآورده کردن انتظاراتشان ناامید شده بودند، 

و قصد خود را به جایگزینی ی کردستان رسام  خود را از مذاکرات خودمختاری کنار کشید جبهه

ی خودمختار با مجلسی که بر اساس انتخابات آزاد برگزیده گذاری سابق در منطقهمجلس قانون

های دیرینه و خطوط فاصلی را که توانست تفاوتشده باشد، اعالم کرد. ام ا این انتخابات هم منی

آراء حزب دموکرات کردستان و در میان احزاب کردستان به وجود آمده بود، پنهان کند. برابری 

های مشخص بین رهربان ی میهنی کردستان رصفا  مشخص و مؤکد مخاصامت و دشمنیاتحادیه

های ایدئولوژیک بین دو فرهنگ های جغرافیایی بین بادینان و سوران، تفاوتدو حزب، تفاوت

ی قام شکل اولیهای در مبود. بدین ترتیب پس از نابودی حکومت قبیله« متجدد»و « گراسنت»

چشمی و رقابت بین با هم 1111ی ، دهه1131ی های دههسازمان اجتامعی ـ سیاسی، در سال

ی میهنی، در احراز سلطه در کردستان ، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه«ی عمدهاتحادیه»این دو 

 بود.« نئوتریالیسم»یا « ای نوقبیله»عراق، شاهد ظهور یک جریان 

رسانجام رس باز کرد و کار به جنگ کشید. آتش « اتحادیه»تنش میان این دو  1144در ماه مه 

ی کرد را روشن کرده بود. تنش بین این و آن قبیله، ی موجود در جامعههای دیرینهاین جنگ تنش

ی کردستان، ی میهنای و بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیهای و غیرقبیلهتنش بین افراد قبیله

کشند. یگیرند، ماین بود که هر گروه متهم بودند به اینکه اسیرانی را که از یکدیگر میو شگفت 

ی ابتدا تک و توک»گوید: های داخلی حضور داشت میبختیار علی از زبان رسیاس دوم که در جنگ

-ترسیدند، ارسا را بکشند، نه مظفر صبحدم درست منیهای دیگر میمرگهگرفتیم، پیشاسیر می

کشتند، اما ها باب شد. با اینکه همه ارسای خود را میچه وقت اسم اسیرکشی در آن جنگدانم 

داشتند تا در توافقات فی ما بین شمنده نباشند و چند تایی اسیر برای مبادله چند تایی نگه می

ی نیروهای خود نبودند و (. بارزانی و طالبانی قادر به اداره239: 1919)علی، « داشته باشند

تن کشته  1111نگ تا پایان اوت متناوبا  در رواندز و شقالوا و سایر جاها ادامه یافت و قریب به ج

بس متشنجی برقرار شد. ی خود شدند. آتشتن از خانه و کاشانه 31111شدند و موجب آوارگی 

حزب دموکرات  1114کردستان اینک از لحاظ سیاسی و نظامی تقسیم شده است. ام ا در دسامرب 

کشته از خود  711ی میهنی کردستان بار دیگر درگیر جنگی آشکار شدند  که دستان و اتحادیهکر 

های بر جای گذاشت و هزاران تن از اهالی را از شهرها راند. رسانجام این جنگ با کوشش

(. 113-719: 1919داول، به پایان رسید. )ر.ک: مک« ی ملی عراقکنگره»ی گرانهمیانجی

انتخابات دیگری در کردستان برگزار شد و طی آن کردستان عراق و  1117سال رسانجام در 

 بهره ماندند.مناصب قدرت در میان دو حزب بزرگ تقسیم شد و مردم عادی از متام منافع آن بی

 آگاهی ممکن ـ2ـ  2ـ  5

ی گلدمن دارای اهمیت است، مبحث آگاهی ممکن است. گلدمن یکی از مباحثی که در نظریه

ی با شناختی آثار ادبی آگاهی ممکن است و واکاوی جامعهقد است که ادبیات بازتاب پیشینهمعت

های محتوایی آثار از مبانی ایدئولوژیکی عرص تکیه بر جامعه با ذوق حاکی از آن است که زیرساخت

 هایگیرد. در این رویکرد دستاوردهای ادبی تبلور پیوند با آگاهی جمعی گروهحارض مایه می
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ایی که هاند، یعنی پیوند با مجموعه آگاهیها منود یافتهشوند که در بسرت آناجتامعی قلمداد می

های سیاسی و اجتامعی و اقتصادی و مانند آن ظاهر به طور ضمنی در منش افراد حارض در عرصه

که در  زدها و هنجارهایی بپردای گلدمن ناقد باید به تحلیل آن دسته از ارزششوند. به عقیدهمی

ند. کی آگاهی ممکن یاد میها به عنوان پیشینهشوند که وی از آنای نهفته یافت میآثار به گونه

بینی دارای خاستگاه آفرینش ادبی های اجتامعی به عنوان بسرتهای جهاناز نظر گلدمن گروه

ی، مانع ی جمعی فرد نویسنده نیست، بلکه آگاهشوند، او معتقد است اثر ادبی آفریدهمحسوب می

ز ی اجتامعی ادهد؛ بنابراین عوامل تعیین کنندههای اجتامعی گروه یا طبقه را نشان میو ارزش

ساختامن ذهن مؤلف  ها در دریافت ژرفثیرگذار در ایجاد اثر ادبی بوده و شناخت آنأ های تمؤلفه

بحث از آگاهی  (. یکی از مباحثی که گلدمن در31: 1919سهمی بسزا دارد )رجبی و شکوری، 

ی مهمی است که در قرن هویتی مسألههویتی است. بیی بیکند، مسألهممکن آن را مطرح می

 ای ازطور که گفته شد رسیاس سوم منادی از دورهبیستم در رمان به آن اشاره شده است. هامن

ده ش گیری اقلیم کردستانهای مختلف منجر به شکلها و قیامتاریخ کردستان است که جنگ

ها تالش احزاب و مردم کرد برای ی سالاست. در واقع از نظر بختیار علی رسیاس سوم نتیجه

هویت است، یک رسیاس کامال  مظلوم و تهی از هرگونه استقالل بوده است. رسیاسی که بی

ی از آسایشگاه اپذیر انسانی، رسیاسی که شبیه به برش نیست، کودکی که در گوشهوضعیت تشخص

 ت.ی کردستان اسطور که اشاره شد این رسیاس، رسیاس بعد از شکل گرفنت اتحادیههامناست. 

 وارگیشیء ـ9ـ2ـ5

ر شناختی بناپذیر جامعه و یکی از مفاهیم مهم در نقد جامعهها اقتصاد را جزء جداییتمارکسیس

بود.  کارل مارکسشناختی قرار داد، شامرند. اولین کسی که اقتصاد را پایه و اساس نقد جامعهمی

پس از مارکس، لوسین گلدمن تأثیر عامل اقتصادی را بر جامعه با به کارگیری مفاهیم دیگری چون 

(. 113: 1934ءوارگی معرفی کرد و برای آن ویژگی و اصول خاصی را معرفی کرد )ریتزر، شی

ورد م رین انار دنیاآخاقتصاد و مشکالت ناشی از آن از موضوعات مهمی بود که بختیار علی آن را در 

ترین مسائل را تحت تأثیر خود قرار ترین مسائل تا جزئیتوجه قرار داده است. اقتصاد از بزرگ

ای دیگر تحت ها و آغاها درآمده است، به گونهی خانی کردستان که از سلطهدهد. جامعهمی

ها آن یبختیار علی با بیان احوال رسکردگان قیام و مقایسه آخرین انار دنیاگیرد. در تسلط قرار می

کند. تسلط احزاب بر ها را بیان میبا مردم عادی، اختالف و شکاف طبقاتی موجود میان آن

شود و در این میان تنها کسانی که ای خاص میی کردستان باعث مترکز ثروت در میان عدهجامعه

 اقتصادی بهرتی نسبت به دیگران برخوردار بودند. به احزاب وابسته بودند، از وضعیت

های مختلفی از رمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بحران اقتصادی بختیار علی در قسمت

شیشه، سلیامن، که از رسکردگان احزاب کند. او در بیان احوال پدر محمد دلدر کشورش اشاره می

از قیام از مسئوالن بلند پایه و پرشوکت حکومتی سال بعد از گذشت یک»گوید: بوده است، می

« های دور و دراز جدایی، پاداش بزرگی به پرسش اهدا کندشود و قصد دارد در عوض آن سالمی

(. یعقوب صنوبر هم یکی دیگر از این فرماندهان است که بعد از جنگ ثروت و 47: 1919)علی، 
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دم مواجه هستیم که برای ر از مبا تیپ خاصی قدرت زیادی نصیب او شده است؛ اما ما در جامعه 

و  ها شکت کنندفروشی کنند و یا در ازای گرفنت پول، در جنگامرار معاش مجبور هستند، دست

شود نویسنده کوشیده است سلیامن و یعقوب های باال چنان که مشاهده میآدم بکشند. در منونه

ا را مناد هاظ اقتصادی مرفه هستند و  رسیاسصنوبر را مناد رسکردگان حزب معرفی کند، که از لح

داند که با مسائل اقتصادی و اجتامعی جامعه درگیر هستند. با بیان زندگی افراد عادی جامعه می

ویم شآیند، متوجه این نکته مییعقوب صنوبر و سلامن که از رسکردگان احزاب سیاسی به شامر می

ثروت محوری خود را در  آخرین انار دنیای بود. در رمان که پول و قدرت متام هم و غم آنان در زندگ

 دهد.ی فساد سیاسی نشان میمساله

 گیرینتیجه -6

آخرین  های درون رمانبا توصیف شایط سیاسی و اجتامعی زمان بختیار علی و تطابق آن با واقعیت

امعی و سیاسی و اجترسیم که بختیار علی عالوه بر مطرح کردن مسایل به این نتیجه می انار دنیا

اقتصادی در داخل رمان سعی در افشای حقایق تلخ درون جامعه و عواملی را که موجب عقب 

ی سیاسی به فساد سیاسی و چپاول منابع شد. دارد. او در زمینهی کردستان میماندگی جامعه

 ا زیر سوالهای استقالل خواه و احزاب سیاسی ر ی گروهپردازد تا عملکرد کلیهتوسط احزاب می

ایی هکفایت و انسانهای سیاسی و یا اداری هستند، بیبربد و متامی افرادی را که در موقعیت

متفاوت  یآید، این است که بختیار علی سه دورهطلب معرفی کند. آنچه از این مقاله بر میمنفعت

ر قرن تان، دگیری اقلیم کردسهای داخلی و شکلتاریخ سیاسی کردستان عراق را، شورش، جنگ

 هایی به ناممعارص در برابر دیدگان خواننده گشوده است. او برای آفریدن این تصاویر از مناد

. روندها معرف دوره و بخشی از تاریخ کردستان به شامر میبرد که هرکدام از آنرسیاس بهره می

ط ستانی در شایگر آن است که هامن کردستان هستند، کردها بیانهایی که نام مشرتک آناسم

گاهی قهرمان رمان در این مختلف تاریخی درگیر مسائل و مشکالتی متعددی است. مظفر صبح

جامعه تنها کسی است که دارای مسأله است، پرسشمند است، پروبلامتیک است. او کسی است 

 که از ی کلیت است، کلیتیکه قادر نیست این مشکل را تحمل کند، در نتیجه به دنبال فلسفه

د، شو رو  قهرمان رمان آرام آرام که در طی سفر رمانش با ساختارها مواجه میبین رفته است. از این 

زدایی از توهمش است. شود، در پی توهمساختارهای سخت اجتامعی و چون دچار مشکل می

توهمی که خود یک پندار است. پندار دوباره ساخنت کلیتی که دچار فروپاشی گشته است. 

را بسازد. این کلیت ایجاد  ن در جهان عینی و در جهان رمان خواهان آن است که دوباره آنبنابرای

 کردستانی است که عاری از جنگ و خشونت است و در آن صلح و صفا وجود دارد.
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